
   

�أجرت 185,502 فح�ص ك�صفت عن 3,452 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 3,570 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 85,681 جرعة من لقاح 
»كوفيد 19« خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 5,284,406 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 
ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة   53.43
املكت�صبة  املناعة  اإىل  الــو�ــصــول  اإىل  و�صعياً   »19  - »كوفيد  لقاح  لتوفري 
الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة 
ال�صحة ووقاية  وزارة  اأخــرى ومتا�صيا مع خطة  الفريو�س.من جهة  على 
االكت�صاف  بهدف  الــدولــة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزيـــادة  لتو�صيع  املجتمع 
 »19  - »كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احلــاالت  املبكر وح�صر 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 185,502 فح�س 
املجتمع  يف  خمتلفة  فــئــات  على  املا�صية   24 الـــ  الــ�ــصــاعــات  خــالل  جــديــد 
با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.  و�صاهم تكثيف اإجراءات 
يف  الــدولــة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  والفح�س  التق�صي 
من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   3,452 عن  الك�صف 
ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حــاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات 

الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 358,583 حالة.
االإ�صابة  تداعيات  نتيجة  م�صابة  حالة   14 وفــاة  عن  الـــوزارة  اأعلنت   كما 
 1,055 الدولة  الوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  امل�صتجد,  كورونا  بفريو�س 
حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
امل�صابني,  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفني,  لذوي  وموا�صاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  واأعلنت الوزارة عن �صفاء 3,570 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
تلقيهم  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيهم   »19  - »كوفيد  امل�صتجد 
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�صت�صفى, وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�صفاء 343,935 حالة.

رئي�س الوزراء الربيطاين يتحدث اىل �صيدة تنتظر تلقي اللقاح باحد مراكز التطعيم يف لندن   )رويرتز(

�صتالني حي يف ذاكرة البع�س

عميد املحامني عند قي�س �صعيد

بايدن يتوقع حت�صن كبري يف مو�جهة كورونا بعد عام

بريطانيا تقر جتربة تعر�ض املتطوعني ملر�ض كوفيد-19 لتعزيز الأبحاث 

•• الفجر - �شيلفان بولوك – ترجمة خرية ال�شيباين

ليف كوبيليف, يف �صهادته االنيقة حول عنف احلرب التي ارتكبها اجلي�س 
االأبــد«. وال  اإىل  ا�صتخدم عبارة »ليحفظ  االأملانية,  االأرا�صي  االأحمر على 
يزال �صعار املعار�صة واالن�صقاق هذا �صرورًيا للتذكري باجلرائم ال�صيوعية 

حيث ت�صعى ال�صلطة الرو�صية اإىل ن�صيانها.      )التفا�صيل �س15(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله الرئي�س ال�صي�صاين   )وام(

��صتمر�ر �أزمة �لتحوير �لوز�ري

تون�ض: منظمة الأعراف ت�شعل ال�شوء الأحمر!
•• الفجر – تون�س

تدخل ازمة التحوير الوزاري يف تون�س ا�صبوعها الرابع 
واملناورات  التجاذبات  توا�صل  مــع  تعقيدا  تـــزداد  وهــي 
وقرطاج,  الق�صبة  يف  التنفيذية  ال�صلطة  راأ�ــصــي  بــني 
االجتماعي  الــو�ــصــعــني  عــلــى  انعك�صت  �صيا�صية  ازمــــة 
واالقت�صادي ب�صكل كارثي مل تعرفه البالد من قبل, اذ 
مت ت�صجيل تراجع النمو االقت�صادي ب�صكل غري م�صبوق 
ن�صبة  البطالة  �صجلت  حني  يف  باملائة   8.8 اال  بن�صبة 

باملائة.  17.4

وقــد دعــا احتـــاد االعـــراف التون�صي اأمــ�ــس االربــعــاء كل 
االأطراف ال�صيا�صية اإىل »حتمل م�صوؤولياتها قبل فوات 
الوزاري  التحوير  اأزمـــة  »ا�صتمرار  ان  معتربا  االأوان« 
وتفاقمها ُينبئان مبزيد التعقيدات ومبا ال حتمد عقباه 
ومبزيد امل�صاعب التي �صتكون تداعياتها وخيمة على كل 
التون�صيني« معربا عن »ا�صتعداده الكامل للم�صاهمة اإىل 
جانب بقية املنظمات الوطنية ومكونات املجتمع املدين 
يف الدفع نحو اإيجاد حل لالأزمة وفق ما متلي امل�صلحة 
الكربى  املخاطر  يجنبها  ومبــا  للبالد  العليا  الوطنية 

التي اأ�صبحت حتدق بها«.  )التفا�صيل �س11(

ذ�كرة ت�صتع�صي على �لن�صيان:
�شاندورمخ, بوؤرة جرائم جوزيف �شتالني!

•• عوا�شم-وكاالت:

دولــــة  اأول  بــريــطــانــيــا  اأ�ـــصـــبـــحـــت 
ال�صوء  متـــنـــح  اأمــــ�ــــس  الــــعــــامل  يف 
االأخ�صر لتجارب التحدي الب�صري 
املتطوعون  فيها  �صيتعر�س  الــتــي 
لتعزيز  كوفيد19-  ملــر�ــس  عــمــدا 
االأبــــحــــاث يف املـــر�ـــس الــنــاجــم عن 
فــريو�ــس كـــورونـــا املــ�ــصــتــجــد. وقال 
اخلطط,  و�صعوا  الــذيــن  العلماء, 
�صحفية  اإفــــــــادة  يف  لــلــ�ــصــحــفــيــني 
يف  تـــبـــداأ  اأن  املـــقـــرر  الــتــجــربــة,  اإن 
ي�صل  ما  �صتت�صمن  �صهر,  غ�صون 
ترتاوح  �صليما  متطوعا   90 اإىل 
عاما.  و30   18 بـــني  اأعـــمـــارهـــم 
الأ�صغر  املــتــطــوعــون  و�ــصــيــتــعــر�ــس 
كـــمـــيـــة مــــن الــــفــــريو�ــــس الــــالزمــــة 
الإحداث العدوى.و�صيجري فح�س 
خماطر  اأي  عــن  بحثا  املــتــطــوعــني 
لهم  ال�صماح  قبل  حمتملة  �صحية 
و�ــصــيــظــلــون يف احلجر  بــاملــ�ــصــاركــة, 
الطاقم  �صرياقبهم  حيث  ال�صحي 
الطبي مراقبة دقيقة ملدة 14 يوما 
على االأقل يف وحدة متخ�ص�صة يف 

م�صت�صفى رويال فري بلندن.
من جانبه قال الرئي�س االأمريكي 
اأن تكون  يــتــوقــع  اإنــــه  بـــايـــدن,  جـــو 

ال�شودان ي�شتدعي �شفريه 
يف اإثيوبيا بعد اأزمة احلدود

•• اخلرطوم-وكاالت:

ا�صتدعت وزارة اخلارجية ال�صودانية, االأربعاء, �صفري اخلرطوم يف اأدي�س 
ال�صودان  بــني  املت�صاعدة  احلـــدود  اأزمـــة  تــطــورات  بــ�ــصــاأن  للت�صاور  اأبــابــا 
من�صور  ال�صودانية  اخلارجية  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقــال  واإثيوبيا. 
بوالد لـ�صكاي نيوز عربية اإن ا�صتدعاء ال�صفري ياأتي بغر�س الت�صاور ب�صاأن 
تطورات االأزمة. واأ�صاف اأن ال�صفري �صيعود اإىل مقر عمله يف اإثيوبيا بعد 

انتهاء امل�صاورات.
�صودانية  ع�صكرية  ذكــرت م�صادر  اجلــاري,  االأ�صبوع  �صابق من  وقــت  ويف 
خالل  التجاوزات  من  �صل�صلة  ارتكبت  اإثيوبيا  اأن  عربية  نيوز  لـ"�صكاي 
ر�صدت  ال�صودانية  ال�صلطات  اأن  اإىل  م�صرية  املا�صية,  واالأيـــام  ال�صاعات 

ح�صودا اإثيوبية على احلدود بني البلدين.
وكانت اخلارجية ال�صودانية قد ا�صتنكرت يف بيان ما و�صفته بـ"التعديات" 
بدخول قوات اإثيوبية اإىل االأرا�صي ال�صودانية, الفتة اإىل اأن احلادث من 
�صاأنه اأن تكون له انعكا�صات خطرية على اأمن وا�صتقرار املنطقة, وحّملت 

اأدي�س اأبابا امل�صوؤولية الكاملة عن التبعات.
االأ�صابيع  خــالل  عــدة  مناو�صات  �صهدت  البلدين  حـــدود  اأن  اإىل  ي�صار 
املا�صية, بعد اأن تقدمت القوات ال�صودانية وب�صطت �صيطرتها على غالب 

منطقة الف�صقة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة اأبوظبي تطيح بع�صابة »احتيال 
هاتفي« بالتعاون مع �رشطة عجمان

اأخبار الإمارات

نظام املاليل يخترب قدرات »بايدن« 
على حماربة اإيران يف العراق

عربي ودويل

الدوري العاملي لرابطة اأبوظبي ملحرتيف 

اجلوجيت�صو بالربازيل يتزين ب�صعار »م�صبار الأمل«

الفجر الريا�صي

النيابة العامة للدولة: يجب على امل�شاب اإبالغ 
اجلهات ال�شحية عند الإ�شابة بفريو�ض كورونا

•• اأبوظبي - وام:

اأكدت النيابة العامة للدولة - من خالل تغريدة ن�صرتها على ح�صاباتها يف مواقع التوا�صل 
االجتماعي.. اأن االبالغ عن االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 اإلزامي.

واأ�صارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمواد 32 و 33 من القانون االحتادي رقم 14 ل�صنة 
2014 يف �صاأن مكافحة االأمرا�س ال�صارية والتي ن�صت على اأنه يجب على امل�صاب عند معرفة 
واملخالطني  القانون  بهذا  املرفق   ) الــواردة باجلدول رقم )1  االأمرا�س  اإ�صابته مبر�س من 
له, التوجه اإىل الوزارة اأو اجلهة ال�صحية لتلقي العالج وامل�صورة والتوعية مبخاطر االإ�صابة 
الواردة  االأمــرا�ــس  من  مبر�س  اإ�صابته  معرفة  عند  امل�صاب  على  كما  العدوى  انتقال  وطــرق 
باجلدول رقم )1 ( املرفق بهذا القانون, االلتزام بالتدابري الوقائية وتنفيذ الو�صفات الطبية 
والتقيد بالتعليمات التي تعطى له, بهدف احليلولة دون نقل العدوى اإىل االآخرين. ويعاقب 
من يخالف ذلك طبقا للمادة 38 ِمن ذات القانون باحلب�س, وبالغرامة التي ال تقل عن ع�صرة 

اآالف درهم وال تتجاوز خم�صني األف درهم, اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
وياأتي ن�صر هذه التغريدات القانونية يف اإطار حر�س النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة 

القانونية بني كافة اأفراد املجتمع والتوعية والت�صدي جلائحة كورونا.

مفاو�صات بني �صوريا و�إ�صر�ئيل لتبادل �أ�صرى
رو�شيا تن�شحب من مطار 

التيفور ال�شوري خ�شية الغارات
•• عوا�شم-وكاالت:

ا�صتكملت القوات الرو�صية, عملية ان�صحابها من مطار التيفور الع�صكري 
�صرق حم�س, اإىل مطار تدمر الع�صكري وم�صتودعات مهني.

وقال م�صادر خا�صة ملوقع »عني الفرات« اإن القوات الرو�صية اأخلت مطار 
التيفور الع�صكري ب�صكل كامل, حيث �صحبت 16 �صاحنة حمملة باملعدات 
اللوج�صتية والذخائر واالأ�صلحة الثقيلة, باالإ�صافة ل�صبع عربات ع�صكرية 
واأربع ناقالت جند لتدخل مطار تدمر الع�صكري عرب الطريق ال�صرقي.

االإيرانية  امليلي�صيات  رفــ�ــس  بعد  جــاء  االنــ�ــصــحــاب  بــــاأَنّ  املــ�ــصــادر  واأكــــدت 
لتقليل  املطار  اخلــروج من  ب�صرورة  الرو�صية  قاعدة حميميم  توجيهات 
مطار  بــاأَنّ  واأو�صحت  االإ�صرائيلية.  اجلوية  للغارات  تعري�صه  احتمالية 
امليلي�صيات  �صيطرة  حتــت  الــرو�ــصــي  االنــ�ــصــحــاب  عــقــب  �صيبقى  الــتــيــفــور 
االإيرانية, مما �صيجعله عر�صًة للغارات اجلوية االإ�صرائيلية التي تهدف 
اإ�صرائيل من ورائها ملنع حتويل املطار اإىل قاعدة ع�صكرية قد تكون االأكرب 
من  بالثالث  رف�صت,  االإيرانية  امليلي�صيات  حم�س.وكانت  �صرق  الإيــران 
مربرًة  املطار,  باإخالء  الرو�صية  حميميم  لقاعدة  مطلباً  احلايل,  ال�صهر 
ذلك باأَنّ تواجدها داخل التيفور �صبق تواجد القوات الرو�صية, وبالتايل 
نحو  تعزيزات  باإر�صال  رو�صيا  بعدها  لتبداأ  املطار,  مغادرة  االأخــرية  على 

املطار انتهت باالن�صحاب.
اإىل ذلك, ك�صفت و�صائل اإعالم ر�صمية �صورية االأربعاء, العمل على تبادل 

لالأ�صرى بني �صوريا واإ�صرائيل, عرب و�صاطة رو�صية.
اثنني  �صوريني  حترير  قــرب  الر�صمية,  ال�صورية  االأنــبــاء  وكالة  واأعلنت 

مقابل �صابة اإ�صرائيلية دخلت االأرا�صي ال�صورية خطاأً.
االإ�صرائيلية  �صجون  اإدارة  اأن  االأربعاء,  الفل�صطيني,  االأ�صري  نادي  واأعلن 
اأبلغت اأ�صريا �صوريا يبقع فيها منذ �صنوات اأنه �صيتم اإخالء �صبيله, مبوجب 
�صفقة متت بني دم�صق وتل اأبيب بو�صاطة رو�صية. واأو�صح النادي املعني 
ب�صوؤون االأ�صرى الفل�صطينيني والعرب يف اإ�صرائيل, باأن االأ�صري املعني هو 

ذياب قهموز, من قرية الغجر يف اجلوالن ال�صوري املحتل.

مفخخة  م�شرية  يدمر  التحالف 
اأطلقها احلوثيون باجتاه ال�شعودية

•• الريا�س-وام:

امل�صرتكة  الــقــوات  قــيــادة  اأعــلــنــت 
لتحالف دعم ال�صرعية يف اليمن 
اعــرتا�ــس وتــدمــري طــائــرة بدون 
امليلي�صيا  اأطلقتها  مفخخة  طيار 
املدعومة  االإرهـــابـــيـــة  احلــوثــيــة 
من اإيران باجتاه اململكة العربية 

ال�صعودية.
واأكد العقيد الركن تركي املالكي 
املــتــحــدث الــر�ــصــمــي بــا�ــصــم قوات 
اليمن  يف  ال�صرعية  دعــم  حتالف 
امل�صرتكة  الــتــحــالــف  قـــــوات  اأن 
ــبــاح اأمـــ�ـــس االأربــــعــــاء  متــكــنــت �ــص
وتـــدمـــري طائرة  اعـــرتا�ـــس  مـــن 
"مفخخة" اأطلقتها  طيار  بــدون 
االإرهابية  احلــوثــيــة  املــيــلــيــ�ــصــيــا 
ومتعمدة  ممــنــهــجــة  بـــطـــريـــقـــة 
واالأعيان  املــدنــيــني  ال�ــصــتــهــداف 
م�صيط  خمي�س  مبدينة  املــدنــيــة 

جنوب اململكة.

وثيقة ا�شتخباراتية: اأردوغان 
متهم بن�شر التطرف يف هولندا

•• اأم�شرتدام-وكاالت:

الرئي�س  ا�صتخبارات هولندية م�صربة من وجــود �صلة بني  وثيقة  حــذرت 
ح�صبما  هولندا,  داخــل  املتطرفني  و�صعود  اأردوغـــان  طيب  رجــب  الرتكي 

اأفادت �صحيفة )اإن اأو اإ�س( الهولندية.
وقال املن�صق الوطني ملكافحة االإرهاب بهولندا NCTV, يف تقرير ال يزال 
يف  ن�صرها  يتم  تركيا  يف  االأ�صلمة  يف  املتمثلة  اأردوغــــان  اأهـــداف  اأن  �صريا, 

املجتمع الرتكي يف هولندا من خالل اجلمعيات الرتكية الهولندية.
وذكر التقرير املكون من 30 �صفحة, اأن املنظمات الدينية الرتكية تتمتع 
املنظمات  مــع  �صيما  ال  هولندا,  يف  الرتكية  املنظمات  مــع  قوية  بعالقات 
ال�صبابية الرتكية الهولندية. وتتفاعل هذه املجموعات بدورها مع الدعاة 
ميجدون  اأنهم  ُيزعم  حيث  االجتماعي,  التوا�صل  و�صائل  على  وتتفاعل 

املتطرفني ويتبادلون الر�صائل املعادية للغرب وكذلك املعادية لل�صامية.
اأردوغان:  اأ�صلمة  ا�صرتاتيجية  التي حتمل عنوان  الوثيقة  اأجزاء  اأحد  ويف 
كيف ي�صتفيد املت�صددون, ورد اأن الرئي�س الرتكي وفر م�صاحة للمت�صددين 

يف تركيا, حيث عزز �صلطته ال�صيا�صية مبرور الوقت.
اأوتريخت  اأردوغــان وهجوم ترام  التقرير العالقة بني مواقف  كما ناق�س 
النار على  اإطــالق  اأردوغـــان حجة  ا�صتخدام  اأن  اأو�صح  2019, حيث  عــام 
واخلطاب  متع�صب  اأبي�س  �صخ�س  قبل  من  نيوزيلندا  يف  كراي�صت�صري�س 
العام املعادي للغرب لعب دورا يف حتري�س غوكمن تاني�س على �صن الهجوم 

يف هولندا.

مئات  يخطفون  م�شلحون 
ن��ي��ج��ريي��ا  يف  ال���ت���الم���ي���ذ 

•• نيجرييا-اأ ف ب:

الثالثاء  م�صاء  م�صلحون  اقتحم 
مــدر�ــصــة داخــلــيــة يف واليـــة النيجر 
ب�صمال نيجرييا خطفوا منها مئات 
املعلمني,  مــن  والــعــديــد  التالميذ 
كــمــا قــــال لـــوكـــالـــة فـــرانـــ�ـــس بر�س 

م�صوؤول حملي وم�صدر اأمني.
اجلماعي  االخــتــطــاف  هـــذا  يـــاأتـــي 
بعد �صهرين من خطف جمموعات 
اإجرامية 344 مراهًقا من مدر�صة 
داخلية يف والية كات�صينا املجاورة. 
وبعد مفاو�صات مع ال�صلطات , مت 

اإطالق �صراح الطالب بعد اأ�صبوع.
املنطقة  مــ�ــصــوؤول حمــلــي يف  وقـــال 
عــــن هويته  الــكــ�ــصــف  عـــــدم  طـــلـــب 
املعهد  دخـــلـــوا  الـــطـــرق  قـــطـــاع  اإن 
الليلة  كــــــاغــــــارا  يف  احلــــكــــومــــي 
التالميذ  مئات  وخطفوا  املا�صية 
هــــوؤالء  اأن  واأ�ــــصــــاف  ومــعــلــمــيــهــم. 
باأعداد  جـــــاوؤوا  الـــذيـــن  املــ�ــصــلــحــني 
كبرية جدا ببزات ع�صكرية اقتادوا 

التالميذ اإىل الغابة.

مــن االأ�ــصــخــا�ــس الــذيــن يــجــب اأن 
واأن  اجتماعًيا,  متباعدين  يكونوا 
يرتدوا اأقنعة, وما اإىل ذلك. لكننا 
املبالغة  اأريــــد  لــذلــك ال  نــعــرف,  ال 
يف الـــوعـــود بـــــاأي �ـــصـــيء هـــنـــا. لقد 
وعندما  تر�صحت  عندما  اأخربتك 

مت انتخابي, �صاأكون دائًما معكم.
اأنـــه مــن امل�صتبعد  بــايــدن  واأ�ــصــاف 
بكثري  حــااًل  اأف�صل  نكون  اأال  جــًدا 
مما نحن عليه اليوم بحلول بداية 

العام الدرا�صي يف �صبتمرب.
الــرئــيــ�ــس حــديــثــه بدعوة  واخــتــتــم 
اال�ـــصـــتـــمـــرار يف  اإىل  االأمـــريكـــيـــني 
التباعد  وممار�صة  االأقنعة  ارتــداء 

االجتماعي وغ�صل اأيديهم.
اإىل ذلك, قال وزير ال�صحة االأملاين 
فريو�س  مــتــغــري  اإن  �ــصــبــان  يــنــ�ــس 
بريطانيا,  يف  املــكــتــ�ــصــف  كــــورونــــا 
اأكرث  اأن يكون  والــذي من املحتمل 

عدوى, ينت�صر ب�صرعة يف اأملانيا.
وقـــال الــوزيــر, يف بــرلــني اإنـــه وفقاً 
لبيانات جديدة من معهد »روبرت 
االأمرا�س,  ملكافحة  االأملـــاين  كــوخ« 
ارتـــفـــعـــت نــ�ــصــبــة هــــذه الـــطـــفـــرة يف 
العينات االإيجابية التي مت فح�صها 
اأكـــرث من  %6 اإىل  اأقـــل مــن  مــن 

غ�صون اأ�صبوعني. يف   22%

اأفــ�ــصــل بكثري يف  الــبــالد يف و�ــصــع 
�صبتمرب,  بحلول  الــوبــاء  مكافحة 
ظـــرف  يف  �ـــصـــتـــكـــون  الــــبــــالد  واإن 
خمتلف متاًما بحلول عيد امليالد. 
الزمني  جـــدولـــه  بـــايـــدن  وعـــر�ـــس 
للموعد الذي قد تعود فيه البالد 
قبل  مــا  اإىل حياة  اأقـــرب  �صيء  اإىل 
اأجرته  الــوبــاء خــالل حــوار مفتوح 
اأنــه ال  اإن« بينما حذر من  اإن  »�صي 

يريد املبالغة يف الوعود.
وقال بايدن: كل اخلرباء اأخربوين 
اأن اأحر�س على عدم توقع اأ�صياء ال 
باأنها  الــيــقــني  تــعــرفــهــا عــلــى وجـــه 
نظرة  تقدمي  �صتحدث. وم�صى يف 
املــقــبــلــة التي  مــتــفــائــلــة لــالأ�ــصــهــر 
 Johnson & لــقــاح  فــيــهــا  يــ�ــصــاعــد 
Johnson البالد على الو�صول اإىل 

مناعة القطيع ب�صرعة اأكرب.

هذا  كـــــان  »اإذا  بــــايــــدن  ـــــح  واأو�ـــــص
تقول  كما  الــطــريــقــة,  بــهــذه  يعمل 
نية  وحــ�ــصــن  اهلل  بف�صل  والـــدتـــي, 
عيد  بحلول  اأنـــه  اأعتقد  اجلـــريان, 
�صنكون  اأننا  اأعتقد  الــقــادم,  امليالد 
�صاء  اإن  يف ظــروف خمتلفة متاًما, 

اهلل, عما نحن عليه اليوم« .
اأعتقد  االآن,  مــن  عــام  بعد  وتــابــع: 
اأقــل بكثري  اأنــه �صيكون هناك عــدد 

•• اأبوظبي - وام:

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�س ر�صالة خطية من فخامة 
فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�صيا االحتادية ال�صديقة تت�صل 
بالعالقات الثنائية و�صبل تعزيز التعاون والتن�صيق يف خمتلف املجاالت 
ال�صديقني.. البلدين  جتمع  التي  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإطــار  يف 

اإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا واملو�صوعات التي تهم البلدين.
رم�صان  اأبوظبي..فخامة  يف  ام�س  �صموه  ا�صتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
الر�صالة  �صلم  الــذي  ال�صديقة  ال�صي�صان  جمهورية  رئي�س  قاديروف 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ورحــب �صاحب  �صموه.  اإىل 
خالل اللقاء بالرئي�س ال�صي�صاين .. وحمله اأطيب حتياته اإىل فخامة 
الرئي�س فالدميري بوتني وخال�س متنياته لرو�صيا و�صعبها ال�صديق 

دوام التقدم واالزدهار.                               )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد يتلقى ر�شالة من بوتني خالل ا�شتقباله الرئي�ض ال�شي�شاين
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــ�ــصــحــة بـــدبـــي عن 
تعديل �صاعات العمل يف جميع مراكز 
الرعاية ال�صحية االأولية لتكون من 
الثامنة �صباحا وحتى الثامنة م�صاء 
باإ�صتثناء املراكز ال�صحية التي تعمل 
مراكز  وكــذلــك  ال�صاعة  مـــدار  على 
تقييم حاالت "كوفيد-"19 وخدمة 
"طبيب لكل مواطن" ومركز املمزر 
ال�صحي "االأمومة والطفولة" حيث 
يدخل التعديل اجلديد حيز التنفيذ 

اإعتبارا من 21 فرباير اجلاري .
املديرة  الدكتورة منال ترمي  وقالت 
التنفيذية للرعاية ال�صحية االأولية 
الهيئة  اإن  بــدبــي  الــ�ــصــحــة  هيئة  يف 

اأجرت هذا التعديل حر�صا منها على 
مواكبة الفرتة احلالية ومقت�صياتها 
و�صرورة توفري املزيد من اخلدمات 
ذلك  وقبل  املجتمع  الأفـــراد  الطبية 

خدمات  على  املتنامي  الطلب  تلبية 
املــــراكــــز عـــالـــيـــة اجلـــــــودة مــــن قبل 

املتعاملني .
العمل  �صاعات  تعديل  اأن  واأ�ــصــافــت 
الوقت  يف  يعزز  ال�صحية  املــراكــز  يف 
نف�صه من قدرات الهيئة يف الت�صدي 
جانب  اإىل  "كوفيد-"19  ملــر�ــس 
بني  االأدوار  يف  الـــتـــكـــامـــل  حتــقــيــق 
يدعم  مبــا  كــافــة  الطبية  من�صاآتها 
املر�س  هــــذا  مــواجــهــة  جــهــودهــا يف 
العاملي وي�صاعدها يف الوقت نف�صه يف 
االعتيادية  الطبية  خدماتها  توفري 

للمتعاملني معها .
واأكــــــدت الـــدكـــتـــورة مــنــال تــــرمي اأن 
متكنت خالل الفرتة  دبي"  "�صحة 
توظيف  مــــن  واحلـــالـــيـــة  املـــا�ـــصـــيـــة 

الرعاية  ملراكز  الهائلة  االإمكانيات 
االأمثل  بال�صكل  االأولـــيـــة  ال�صحية 

املجتمع  اأفـــــــــــراد  خلــــدمــــة  وذلــــــــك 
العناية  مـــن  بـــاملـــزيـــد  واإحـــاطـــتـــهـــم 

الوقائية  مقوماتها  بجميع  الطبية 
والت�صخي�صية والعالجية .

•• اأبوظبي - وام:

يرتقب العامل اليوم اكتمال عقد رحالت ا�صتك�صاف كوكب املريخ املجدولة 
يف �صهر فــربايــر اجلـــاري وذلــك مــع حلول املــوعــد املــقــرر لو�صول مركبة 
مدار  "نا�صا" اإىل  االأمريكية  الف�صاء  لوكالة  التابعة   "2020 "مار�س 

الكوكب االأحمر .
وذلك   2021 عــام  يف  املريخ  كوكب  اإىل  الوا�صلني  اأول  االإمـــارات  وكانت 
بعدما جنح م�صبار االأمــل, �صمن م�صروع االإمــارات ال�صتك�صاف املريخ, يف 
االأوىل منذ  الو�صول اإىل الكوكب االأحمر, متوجًة بذلك اخلم�صني عاماً 
م�صتوى  على  م�صبوق  وعلمي غري  تاريخي  بحدث  تاأ�صي�صها عام 1971 
املهمات املريخية ال�صابقة, حيث ت�صتهدف املهمة اال�صتك�صافية االإماراتية 
الكوكب  عــن  قبل  مــن  االإنــ�ــصــان  اإلــيــهــا  يتو�صل  مل  علمية  بينات  تــقــدمي 

االأحمر.
واأعلنت االإمارات عن ا�صتقبال اأول �صورة لكوكب املريخ من م�صبار االأمل 
التقطت من على ارتفاع 25000 كيلو مرت من �صطح الكوكب با�صتخدام 
التي  املبتكرة  الثالثة  العلمية  االأجهزة  اأحــد  هي  متطورة  رقمية  كامريا 

يحملها امل�صبار لدرا�صة مناخ الكوكب االأحم.
يف  قمة  اأعــلــى  تعد  " والــتــي  " اأوليمبو�س  جبل  قمة  الــ�ــصــورة  يف  وتظهر 
الثالثة وهي: قمة  الرباكني  ال�صورة  ال�صم�صية, كما تظهر يف  املجموعة 
ا�صكريو�س وقمة بافوني�س وقمة اأر�صيا – اإ�صافة اإىل الغيوم الثلجية والتي 

�صيعمل م�صبار االأمل على درا�صتها من خالل اأجهزته العلمية.
وحظي جناح م�صبار االأمل بتغطية اإعالمية غري م�صبوقة يف كربى و�صائل 
االإعالم االإقليمية والعاملية التقليدية والرقمية, اإىل جانب و�صائل االإعالم 
التي احتفت باالإجناز لغاية يوم  املــواد االإعالمية  بلغ عدد  املحلية, حيث 

األف مادة ا�صتحوذ الإعالم االإقليمي   12 ال�صبت املا�صي اإىل ما يزيد عن 
والعاملي فيها على ن�صيب االأ�صد بن�صبة %75 من اإجمايل التغطيات.

جنحت  التي  املهام  1" ثاين  "تيانوين  ال�صينية  الف�صائية  املركبة  وتعد 
االأربعاء  ال�صني  اأعلنت  ال�صهر اجلــاري حيث  املريخ خالل  بلوغ كوكب  يف 
املا�صي اأنها جنحت يف املركبة يف املدار حول املريخ فيما تطمح اإىل اإنزال 

روبوت �صغري على �صطح الكوكب االأحمر.
وتهدف املهمة ال�صينية اإىل الدوران حول الكوكب االأحمر يف مدار قطبي 
لر�صم خريطة مورفولوجيا وجيولوجيا املريخ وقيا�س خ�صائ�س الرتبة 
واملجاالت  االأيونو�صفري  عن  بيانات  �صتجمع  كما  املائي,  اجلليد  وتوزيع 

الكهرومغناطي�صية واجلاذبية حول الكوكب.
الف�صائية  املركبة  و�صول  القادمة  �صاعة   24 الـــ  خــالل  العامل  ويرتقب 
"نا�صا" اإىل مدار  االأمريكية  الف�صاء  لوكالة  التابعة   "2020 "مار�س 

على  �صتهبط  التي  الثالث  املهمات  بني  من  الوحيدة  وهي  املريخ,  كوكب 
�صطح "الكوكب االأحمر".

اأن  "رغم  "علوم �صي نت" CNET SCIENCE, فاإنه  ووفقا ملوقع 
نا�صا ح�صلت على �صجل حافل من الهبوط على الكوكب االأحمر يف العقود 

القليلة املا�صية, فال توجد �صمانات للنجاح الأن املريخ �صعب.
وتتوقع "نا�صا" احل�صول على اأف�صل لقطات للهبوط على االإطالق, مع 
والنزول  الدخول  اللتقاط  جاهز  وميكروفون  الكامريات  من  جمموعة 

والهبوط.
مليارات   3 تكلفتها  تبلغ  2020" والتي  "مار�س  املركبة  مهمة  وتعترب 
دوالر, املحطة االأوىل يف جهد اأمريكي-اأوروبي جللب عينات من املريخ اإىل 
االأر�س يف العقد املقبل, للتاأكد مما اإذا كانت احلياة قد ازدهرت على كوكب 

املريخ املائي الرطب قبل 3 مليارات اإىل 4 مليارات �صنة.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
فخامة  مــن  خطية  ر�صالة  امــ�ــس  امل�صلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد  نــائــب 
تت�صل  ال�صديقة  االحتــاديــة  رو�صيا  جمهورية  رئي�س  بوتني  فــالدميــري 
بالعالقات الثنائية و�صبل تعزيز التعاون والتن�صيق يف خمتلف املجاالت يف 
اإطار ال�صراكة االإ�صرتاتيجية التي جتمع البلدين ال�صديقني..اإ�صافة اإىل 

عدد من الق�صايا واملو�صوعات التي تهم البلدين.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه ام�س يف اأبوظبي..فخامة رم�صان قاديروف 

رئي�س جمهورية ال�صي�صان ال�صديقة الذي �صلم الر�صالة اإىل �صموه.
اللقاء  خــالل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ورحـــب 
الرئي�س  فــخــامــة  اإىل  اأطــيــب حتــيــاتــه  .. وحــمــلــه  الــ�ــصــيــ�ــصــاين  بــالــرئــيــ�ــس 
فالدميري بوتني وخال�س متنياته لرو�صيا و�صعبها ال�صديق دوام التقدم 

واالزدهار.
كما بحث �صموه وفخامة رم�صان قاديروف..عالقات ال�صداقة والتعاون 

خمتلف  يف  وتطويرها  تنميتها  وفــر�ــس  وال�صي�صان  االإمــــارات  دولــة  بــني 
املجاالت.

نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ال�صي�صان,  رئي�س  وهناأ 
ودولة االإمارات وقيادتها و�صعبها بنجاح و�صول "م�صبار االأمل" اإىل مدار 
كوكب املريخ يف مهمته العلمية التاريخية.. فيما اأعرب �صموه عن �صكره 
وتقديره اإىل الرئي�س رم�صان قاديروف ملا اأبداه من م�صاعر �صادقة جتاه 
ال�صديق  ول�صعبه  له  متمنياً  العاملي  م�صروعها  تنفيذ  يف  االإمــارات  جناح 

التقدم والرخاء.
دولة  يف  احلكيمة  للقيادة  �صكره  عن  ال�صي�صاين  الرئي�س  فخامة  واأعــرب 
الــعــامل خــالل ظروف  لــدول  الداعمة  ومــبــادراتــهــا  مل�صاعداتها  االإمــــارات 
تقدمها  التي  املتوا�صلة  الطبية  االإمــــدادات  مثمناً   .. "كورونا"  جائحة 
ال�صحية يف  الرعاية  العاملني يف قطاعات  لتعزيز جهود  االإمــارات  دولــة 

ال�صي�صان يف مواجهة اجلائحة واحتواء اآثارها.
ح�صر اللقاء.. �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان و�صعادة 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

تبنى املجل�س الوطني االحتادي , عددا من التو�صيات, خالل مناق�صة مو�صوع 
" جهود وزارة العدل يف �صاأن تطوير مهنة املحاماة ", تناولت �صتة قطاعات 
الت�صريعات وال�صيا�صات, والتوطني, وحماية مهنة املحاماة, والتن�صيق  هي: 

والتوا�صل, والربامج والدورات التدريبية, ومبادرات جمتمعية و�صحية.
للف�صل  الثاين  العادي  االنعقاد  دور  من  ال�صابعة  جل�صته  خــالل  ذلــك  جــاء 
الت�صريعي ال�صابع ع�صر, التي عقدها اأم�س االأول يف مقره باأبوظبي, برئا�صة 

معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س.
وطالب املجل�س يف تو�صياته التي قرر اإعادتها اإىل جلنة ال�صوؤون الد�صتورية 
مت  التي  املالحظات  وت�صمينها  �صياغتها  الإعـــادة  والــطــعــون,  والت�صريعية 
بتعديل  املو�صوع..  هــذا  مناق�صة  خــالل  االأع�صاء  ال�صادة  قبل  من  طرحها 
املحاماة  مهنة  تنظيم  �صاأن  يف  1991م  ل�صنة   23 رقم  االحتــادي  القانون 
ملواكبة متغريات �صري العمل الق�صائي والتطورات االقت�صادية واالجتماعية 
يف الــدولــة مبــا يحقق احلـــد مــن الــتــداخــل يف االخــتــ�ــصــا�ــصــات بــني مكاتب 
وزارة  بني  والتعاون  والتن�صيق  القانونية,  اال�صت�صارات  ومكاتب  املحاماة, 

داخل  االأجنبية  القانونية  اال�صت�صارات  مكاتب  و  املحاماة  ومكاتب  العدل 
الدولة بتعيني حماٍم اأو م�صت�صار قانوين مواطن من اأجل حتقيق م�صتهدفات 
الدولة يف �صاأن رفع ن�صب التوطني يف القطاع اخلا�س, والتن�صيق والتعاون 
لتعيني  احلــرة  املناطق  يف  الدولية  اال�صتثمارية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  مع 

حمامني مواطنني .
االإمارات  العدل وجمعية  وزارة  والتعاون بني  بالتن�صيق  املجل�س  كما طالب 
�صري  ملراقبة  املحاماة  مهنة  حماية  جلنة  بتفعيل  والقانونيني  للمحامني 
الــعــدل على عمل  لـــوزارة  الرقابة  اآلــيــات  املــحــامــاة, وتطوير  اأعــمــال مكاتب 

مــكــاتــب املــحــامــاة لــلــحــد مــن ظــاهــرة حمــامــي الــظــل, وقــيــام وزارة العدل 
بالتن�صيق والتعاون مع هيئة املعا�صات والتاأمينات االجتماعية الإعادة النظر 
وتدار�س ا�صرتاطات الهيئة لتوفري معا�س تقاعدي مالئم للمحامني ي�صمن 
يقدمها  التي  الدرا�صية  الربامج  وتطوير  والأ�صرهم,  لهم  الكرمية  احلياة 
الطلبة  تــدريــب  مثل  احلديثة  الــتــطــورات  مــع  ومواكبتها  الق�صائي  املعهد 
على اجلل�صات االفرتا�صية واإطالعهم على القوانني والت�صريعات احلديثة 
ملواكبة امل�صتهدفات الت�صريعية لروؤية االإمارات 2071م, وتبّني وزارة العدل 

مبادرة لتوفري التاأمني ال�صحي للمحامني املواطنني.

بعد »الأمل« الإماراتي و »تيانوين1« ال�شيني.. العامل يرتقب و�شول »مار�ض 2020« اإىل املريخ

حممد بن زايد يتلقى ر�شالة من بوتني خالل ا�شتقباله الرئي�ض ال�شي�شاين

الوطني الحتادي يناق�ض جهود وزارة العدل يف �شاأن تطوير مهنة املحاماة

جملة اجلندي حتتفي 
مب�شبار الأمل وو�شول 

العرب اإىل املريخ
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدرت جملة "اجلندي" التابعة لوزارة الدفاع ملحقا خا�صا مبنا�صبة 
و�صول "م�صبار االأمل" بنجاح اإىل مدار كوكب املريخ, بعد رحلة ا�صتمرت 

�صبعة اأ�صهر, قطع فيها اأكرث من 493 مليون كيلومرت .
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  �صدر  الــذي  امللحق  يف  املجلة  و�صلطت 
ال�صوء على هذا االإجناز الذي اأ�صبحت االإمــارات من خالله اأول دولة 
االجناز,  هــذا  حتقق  الــتــي  عامليا  واخلــامــ�ــصــة  املــريــخ,  اإىل  ت�صل  عربية 

والثالثة التي ت�صل اإىل املريخ من اأول مرة.
الذهبي  باليوبيل  يليق  احــتــفــاال  يــاأتــي  االإجنــــاز  هـــذا  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــارت 
ثقافة  جعلت  كدولة  امللهمة  االإمـــارات  لق�صة  وملخ�صا  االحتــاد,  لقيام 

الالم�صتحيل فكرا ونهج عمل وترجمة حية على االأر�س.

•• اأبوظبي -وام:

واملتو�صطة,  اخلفيفة  املدولبة  الع�صكرية  االآليات  اإنتاج  "منر" �صركة  تطلق 
اجليل الثاين من اآليات "عجبان 4x4" و"حفيت 6x6" خالل م�صاركتها 

يف معر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س 2021" .
وت�صعى ال�صركة من خالل اإطالق هذه االآليات اإىل حتقيق تطور يف التميز 

التقني واالأداء الديناميكي والت�صميم الهيكلي النموذجي.
االنفجارات  اأثــر  تخفيف  يف  متقدمة  مبوا�صفات  اجلديدة  االآليات  وتتميز 
احلماية  مــن  عالية  م�صتويات  وتــوفــر  البال�صتية,  القذائف  مــن  واحلماية 
اأكرث  تلبية  اإىل  الرامية  وهند�صتها  ت�صميمها  وبف�صل  البيئات.  اأق�صى  يف 
اأعــلــى من  درجـــة  يــوفــر  الـــذي  االأحــــادي  و هيكلها  املــهــام �صعوبة,  متطلبات 

�صالبة الهيكل التي ت�صاهم يف زيادة املرونة واال�صتجابة.
وتت�صم اإ�صدارات اجليل الثاين من هذه االآليات بقابلية حم�صنة لل�صيانة مع 
اإطار زمني اأقل بكثري الإزالــة جمموعة الطاقة يف االآلية, حيث مت اخت�صار 
متت  و  فقط.  دقيقة   20 اإىل  �صاعات  ع�صر  مــن  الــالزمــة  الزمنية  الــفــرتة 
م�صاعفة �صعات التحميل الق�صوى من 1.2 طن اإىل 2.5 طن ل�صمان اأن 

تكون االآليات جاهزة لتحمل اأي �صيناريو ت�صغيلي.
بنجاح  االأر�صية  االألغام  انفجار  اختبارات  اأوىل  موؤخراً  ال�صركة  اأجــرت  وقد 
يتما�صى  ومبا  "لهب",  يف �صحراء االإمــارات بالتعاون مع ال�صركة ال�صقيقة 
مع املعايري الدولية املعتمدة. واأُجريت االختبارات الإثبات فعالية م�صتويات 
املدرعة.  احلماية التي يوفرها اجليل الثاين من اآلية "عجبان" التكتيكية 
االآلية  حافظت  اجلــديــد,  االأحــــادي  للهيكل  الفائقة  احلــمــايــة  اإىل  ونــظــراً 

العالية من  امل�صتويات  وتتيح  القوية.  االنفجارات  اأثناء هذه  �صالمتها  على 
االآليات  تتوفر يف  ما  نــادراً  اإ�صافية  املعتمدة على هذا اجليل ميزة  احلماية 

املدرعة الرائدة االأخرى �صمن هذه الفئة.
وعالوة على التح�صينات يف االأداء والت�صميم, اأدرجت "منر" اأحدث التقنيات 
املن�صة يتيح  الــكــامــل يف  الــتــنــوع  اأن  كــمــا  اآلــيــاتــهــا.  االإلــكــرتونــيــة يف  والــبــنــى 
لل�صركة اإمكانية تعديل املن�صات, حتى اأثناء عملية االإنتاج, بهدف تلبية اأي 
متطلبات م�صتجدة بناء على البيانات امليدانية والتجربة القتالية واملتطلبات 

الت�صغيلية املتنامية للعمالء.
منر:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  بلي�صي,  دو  اآبـــري  قــال  املنا�صبة,  وبــهــذه 
املنتجات اجليل االأول ال يتحقق �صوى بالتعلم من  من  ثاٍن  جيل  بناء  "اإن 
التجارب ال�صابقة واال�صتماع اإىل العمالء ومراقبة ال�صوق واأحدث امل�صتجدات 

اآيدك�س  الــدفــاع  مــوؤمتــر  و  معر�س  يف  امل�صاركة  اإىل  نتطلع  ونحن  التقنية. 
اأعــوام من  الذي يعد ثمرة  املتقدم  ا�صتعرا�س منتجنا  اإىل  ون�صعى   2021
اجلهود امل�صتمرة والروؤية امل�صتقبلية. وكلنا ثقة باأن هذه الت�صكيلة احلديثة 
الزمن  من  عقدين  من  الأكــرث  متتد  التي  اإجنازاتنا  تعزيز  على  �صت�صاعدنا 

بهدف �صمان ا�صتدامة عمل ال�صركة يف االأعوام القادمة".
تكامل  تت�صمن  تخ�ص�صها  جمــال  يف  و�صاملة  كاملة  حلواًل  ال�صركة  وتقدم 
حتمل  على  الــقــادر  بت�صميمها  منــر  اآلــيــات  وتتميز  املتنوعة.  املــهــام  اأنظمة 
جمموعة منوعة من املهام واملتطلبات, وهي م�صّنعة يف اأحدث املن�صاآت طبقاً 

للمعايري الع�صكرية الدولية.
لـ"ايدج", جمموعة  التابع  املن�صات واالأنظمة  "منر" جزءاً من قطاع  وتعد 
التكنولوجيا املتقدمة التي ُت�صنف بني اأف�صل 25 مورداً ع�صكرياً يف العامل.

)منر( تطلق اجليل الثاين من اآليات عجبان وحفيت املدرعة خالل اآيدك�ض

�شحة دبي: تعديل مواعيد العمل يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�صات والبحوث 
الــتــابــع لــنــادي تـــراث االإمـــــارات اأم�س 
مو�صمه  �ــصــمــن  "الثالثاء"  االأول 
"الرتاث  بـــعـــنـــوان  نــــــدوة  الـــثـــقـــايف, 
االإمارات",  دولــــــــة  يف  املـــــعـــــمـــــاري 
حممد  الــدكــتــور  املــعــمــاري  مب�صاركة 
الدكتور  واملــعــمــاري  املن�صوري,  جكة 
واملعمارية  ال�صلماين,  حممد  طــالل 
ها�صم,  بني  رمي  االأمــــرية  الــدكــتــورة 
اإدارة  مــديــر  املــنــاعــي  �صعيد  والــ�ــصــيــد 
االأنــ�ــصــطــة يف نـــادي تـــراث االإمـــــارات, 
الظاهري  حــمــد  �صم�صة  واالأ�ـــصـــتـــاذة 
للدرا�صات  زايــــد  مــركــز  يف  الــبــاحــثــة 
والــــبــــحــــوث رئـــيـــ�ـــصـــة حتـــريـــر جملة 
الـــنـــادي,  يــ�ــصــدرهــا  الـــتـــي  "تراث" 
الفاحت  حممد  الدكتور  الندوة  واأدار 
للدرا�صات  زايــــد  مــركــز  يف  الــبــاحــث 

والبحوث.
املن�صوري  فاطمة  االأ�ــصــتــاذة  واأبــانــت 
ـــات  ـــدرا�ـــص مـــــديـــــرة مــــركــــز زايــــــــد لـــل
لت�صليط  تهدف  الندوة  اأن  والبحوث 
ـــاري  احلـــ�ـــص االإرث  عـــلـــى  الــــ�ــــصــــوء 
الــعــمــراين لــدولــة االإمــــارات العربية 
الدولة  �ــصــعــي  اإىل  مــنــوهــة  املــتــحــدة, 
االإن�صاين  الــــرتاث  �صمن  لت�صجيله 
ربط  على  العمل  جانب  اإىل  العاملي, 
باإ�صرتاتيجيات  الــعــمــراين  الــــرتاث 
�صمن  امل�صتدام  العمراين  التخطيط 

خطة اأبوظبي 2030.
اأ�ــصــارت اإىل اأن الــنــدوة جــاءت يف  كما 
اإطــــار اهــتــمــام نـــادي تـــراث االإمــــارات 
اإىل  الرامية  اأهــدافــه  مع  وان�صجامه 

احلفاظ على الرتاث املعماري للدولة 
وتوثيقه الأجيال امل�صتقبل, وقالت اإن 
العديد  ذلـــك  �صبيل  يف  بـــذل  الــنــادي 
النادي  يكتف  مل  حيث  اجلــهــود  مــن 
ت�صكل  الــتــي  املختلفة  بـــاالإ�ـــصـــدارات 
العمراين,  الــرتاث  يف  مهمة  مراجع 
املباين  ت�صييد  اإىل  ذلـــك  تــعــدى  بــل 
الرتاثية لت�صبح مناذج حية و�صواهد 
الرتاثية  الـــعـــمـــارة  الأمنـــــاط  قــائــمــة 

االإماراتية لتتعرف عليها االأجيال.
وافتتحت الندوة بعر�س فيلم وثائقي 
الباحثة �صم�صة الظاهري  اإعــداد  من 
ومعاملها  املـــعـــرت�ـــس  واحــــــة  تــــنــــاول 
امل�صاجد  مــثــل  الــتــاريــخــيــة  املــعــمــاريــة 
والق�صور والبيوت واملخازن, يف حني 
الــدكــتــور حمــمــد الفاحت  ا�ــصــتــعــر�ــس 
الـــورقـــة املــقــدمــة مــن الــبــاحــثــة التي 
اجلغرافيا  بالتف�صيل  فيها  تناولت 

وتاريخها  و�صكانها  للواحة  الرتاثية 
واملعماري  واالجــتــمــاعــي  الــ�ــصــيــا�ــصــي 
والن�صاط  االقـــتـــ�ـــصـــاديـــة  واملــــــــــوارد 

الزراعي فيها.
فــيــلــم عــــن بيت  كـــذلـــك مت عـــر�ـــس 
ال�صمالية  جــزيــرة  يف  ح�صن  بــن  علي 
حيث  االإمـــارات  تــراث  لنادي  التابعة 
للبيت  املــعــمــاري  النمط  الفيلم  بــني 
الرتاثي.  وطابعه  املختلفة  واأجـــزاءه 
املناعي  �صعيد  ال�صيد  حتــدث  بعدها 
عن جزيرة ال�صمالية م�صرياً اإىل اأنها 
تربوياً  ومــيــدانــاً  تــراثــيــاً  مــركــزاً  تعد 

لتعليم االأبناء عن تراثهم.
الذي  الكبري  الدور  اإىل  املناعي  ونوه 
يــلــعــبــه بــيــت عــلــي بـــن حــ�ــصــن �صمن 
برامج نادي تراث االإمارات يف اإي�صال 
ر�صالة االآباء واالأجداد اإىل االأبناء من 
خــالل اجلـــوالت والــربامــج الرتاثية 

تناول  كما  فــيــه,  تنظيمها  يتم  الــتــي 
املعمارية  وتفا�صيله  البيت  جماليات 
وتوافقها مع البيئة وتلبية احتياجات 

ال�صكان.
واأ�صار املناعي اإىل اأن جزيرة ال�صمالية 
حتــوي املــزيــد مــن الــنــمــاذج مثل بيت 
املغفور  حر�س  حيث  ح�صن,  بن  علي 
اآل نهيان  زايــد  ال�صيخ �صلطان بن  له 
املباين  تكون  اأن  على  اهلل"  "رحمه 
الرتاثية حا�صرة يف اجلزيرة لت�صهد 
على اخلربات التي متتع بها االآباء يف 

العمارة.
مــــن جــانــبــهــا اأو�ـــصـــحـــت الـــدكـــتـــورة 
تاأليف  اأن  هــا�ــصــم  بــنــي  رمي  االأمــــرية 
تاريخ  اأبــوظــبــي..  "تخطيط  كتابها 
�صخ�صي  دافـــــع  مـــن  نــبــع  ح�صري" 
م�صرية  اإمــاراتــيــة,  مهند�صة  لكونها 
اإحدى  يف  التدريبية  فرتتها  اأن  اإىل 

املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات املـــعـــمـــاريـــة اأتــــاحــــت لها 
وامل�صاريع  املخططات  على  االطـــالع 
اأعطاها  ممـــا  لـــالإمـــارة  الــتــطــويــريــة 
التاريخية  اخلـــلـــفـــيـــة  عـــــن  فــــكــــرة 
كتابها  �صمنتها  الأبوظبي  العمرانية 
من اأجل معرفة كيف و�صلت اأبوظبي 
اإىل ما هي عليه اليوم بناء على هذه 

اخللفية.
كــذلــك حتــدثــت عــن الــلــجــنــة الفنية 
لـــلـــرتاث االإمـــــاراتـــــي احلـــديـــث التي 
التي  اللجنة  بع�صويتها, وهي  تتمتع 
لتقدمي   2020 عـــام  ت�صكيلها  مت 
الذي  الــــرتاث  ملجل�س  اال�ــصــتــ�ــصــارات 
اأن�صئ قبلها بعام وي�صرف عليه ال�صيخ 

�صامل القا�صمي.
تقدمي  اللجنة  مــهــام  مــن  اإن  وقــالــت 
الـــتـــ�ـــصـــريـــعـــات  الــــــدعــــــم يف جمــــــــال 
ا�صرتاتيجية  وتـــقـــدمي  والـــقـــوانـــني 

احتــــاديــــة يف جمــــال �ـــصـــون الــــرتاث 
العمراين احلديث, وتاأكيد اأن الرتاث 
احلديث جزء ال يتجزاأ من املنظومة 

الثقافية للدولة.
اأما الدكتور طالل حممد ال�صلماين 
فتناول يف حديثه االإجراءات االإدارية 
نظمت  التي  والقوانني  والت�صريعات 
الــــرتاث الــعــمــراين يف مــديــنــة العني 
دور  اإىل  مـــ�ـــصـــرياً  عــلــيــه,  وحـــافـــظـــت 
دائرة االآثار يف العني التي كانت تتبع 
ال�صيخ  �صمو  احلــاكــم  ممثل  لــديــوان 
حيث  نهيان,  اآل  حممد  بــن  طحنون 
املواقع  مـــع  الــتــعــامــل  تـــتـــوىل  كـــانـــت 

االأثرية.
الــبــلــديــة مــع دائرة  تــعــامــل  اإن  وقـــال 
االآثــار كان يف اإطــار اأن تتخذ البلدية 
املحافظة  ت�صمن  الــتــي  االإجــــــراءات 
اأن هذه  املـــواقـــع, مـــوؤكـــداً  عــلــى هـــذه 

لتوجهات  ترجمة  كــانــت  االإجـــــراءات 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
كان  حيث  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
جتاه  الــعــالــيــة  بح�صا�صيته  مــعــروفــاً 

البيئة الطبيعية والعمرانية.
الــــتــــي بذلت  ــــاول اجلــــهــــود  ــــن ت كـــمـــا 
قائمة  يف  الــــعــــني  مــــواقــــع  الإدراج 
اإن  وقــال  العاملي.  للرتاث  اليون�صكو 
اأخرياً  �صدرت  التي  الت�صريعات  من 
اإ�ـــصـــدار �ــصــاحــب الــ�ــصــمــو حمــمــد بن 
اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
امل�صلحة  للقوات  الــعــام  القائد  نائب 
بالواحات  املــ�ــصــا�ــس  بــعــدم  تــوجــيــهــات 
الــ�ــصــت لــلــعــني وعـــــدم جـــــواز اإقـــامـــة 
على  اأو  عليها  عمرانية  من�صاآت  اأي 
االإجراء  هذا  يخ�صع  مل  ما  تخومها 
ترفع  ثــم  الــتــدقــيــقــات  مــن  ل�صل�صلة 
اإىل ديوان ويل العهد, موؤكداً اأن هذا 

باأفالجها  الــواحــات  كل  الــقــرار جعل 
حممية.

اأن جــهــود احلــفــاظ على  اإىل  واأ�ـــصـــار 
الــــرتاث الــعــمــراين يف مــديــنــة العني 
ملمار�صة  تـــاأ�ـــصـــيـــ�ـــس  مبـــثـــابـــة  كــــانــــت 
له  املغفور  بتوجيه  منوهاً  معمارية, 
باحلفاظ   1984 عــام  زايـــد  ال�صيخ 
االإ�صالمي  الـــعـــربـــي  الـــطـــابـــع  عــلــى 
من  للمنطقة  احلــ�ــصــاري  والــتــاريــخ 
املخت�صة  اجلــــهــــات  الـــــتـــــزام  خـــــالل 
العامة  املــبــاين  ت�صاميم  تــكــون  بـــاأن 

واخلا�صة متوافقة مع هذا التوجه.
وقدم الدكتور حممد جكة املن�صوري 
التقليدية  لــلــعــمــارة  مــ�ــصــوراً  عــر�ــصــاً 
يف دولــة االإمــــارات مــن خــالل درا�صة 
الفريج والبيت التقليدي يف اجلزيرة 
اخليمة,  راأ�ـــــــس  بـــــاإمـــــارة  احلـــــمـــــراء 
بيئتها  على  اجلــزيــرة  حافظت  حيث 

العمرانية القدمية.
توثيق  اإىل  هدفت  الدرا�صة  اإن  وقــال 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة يف اجلــــزيــــرة,  الـــبـــيـــئـــة 
املعمارية  النماذج  مــن  عـــدداً  وتــنــاول 
وامل�صجد,  وال�صوق,  احلكم,  بيت  مثل 
عـــمـــران, مف�صاًل  بـــن  اأحـــمـــد  وبــيــت 
اجلزيرة  يف  التقليدية  املنازل  معمار 
اأ�صاد  كــمــا  وتــ�ــصــمــيــمــهــا,  ومــكــونــاتــهــا 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــرتمــــيــــم اجلــــــاريــــــة يف 

اجلزيرة مببادرة رئي�س الدولة.
اهلل  عبد  علي  �ــصــعــادة  الــنــدوة  ح�صر 
للدرا�صات  التنفيذي  املدير  الرميثي 
واالإعـــــالم يف نـــادي تـــراث االإمـــــارات, 
وال�صيد بدر االأمــريي املدير االإداري 
والبحوث,  للدرا�صات  زايــد  مركز  يف 

ولفيف من املعماريني واملهتمني.

•• دبي-الفجر:

تفقد �صعادة الدكتور حممد �صليم 
العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية 
الدكتور  �ــصــعــادة  بــرفــقــة  املــجــتــمــع 
الـــ�ـــصـــركـــال مدير  يــو�ــصــف حمــمــد 
للخدمات  االإمــــارات  موؤ�ص�صة  عــام 
ال�صحية كفاءة العمل يف 3 مراكز 
�صحية تابعة للوزارة �صملت مركز 
بــــدبــــي, مركز  الــ�ــصــحــي  الـــعـــويـــر 
الــطــويــني بــالــفــجــرية ومــركــز خت 
بــــراأ�ــــس اخلـــيـــمـــة, وذلـــــك يف اإطــــار 

املن�صاآت  عــلــى  الـــدوريـــة  جــوالتــهــمــا 
امل�صتوى  عــلــى  لــلــوقــوف  ال�صحية 
احلايل للخدمات املقدمة ومعاينة 
ـــيـــدان,  امل يف  الــطــبــي  الــــكــــادر  اأداء 
االأداء  لـــكـــفـــاءة  حــثــيــثــة  ومــتــابــعــة 
وتقدمي لقاح كوفيد19- وتطبيق 
والوقائية  االإجـــراءات االحــرتازيــة 
�صعادة  واأكــد  العاملية.  املعايري  وفق 
توجيهات  اأن  الــعــلــمــاء  الـــدكـــتـــور 
الــقــيــادة الــر�ــصــيــدة وحــر�ــصــهــا على 
ت�صخري كافة االإمكانيات والقدرات 
لتح�صني املجتمع باعتبارها اأولوية 

املزيد من  بذل  اإىل  تدفعنا  وطنية 
اجلهود لتقدمي اخلدمات ال�صحية 
يعزز  وكــفــاءة متميزة, مبــا  بــجــودة 
الثقة باملنظومة ال�صحية بالدولة, 
وقدرات دولة االإمارات على حماية 
�صحة املجتمع وتعزيز روح التفاوؤل 
نــ�ــصــبــة االطــمــئــنــان بقرب  وزيــــــادة 
�صعادته  مــ�ــصــرياً  الــتــعــايف.  مــرحــلــة 
اإىل اأن اخلطط اال�صتباقية ل�صمان 
وتوظيف  االأعــــمــــال  ا�ـــصـــتـــمـــراريـــة 
املبتكرة  الــتــكــنــولــوجــيــة  احلـــلـــول 
اأ�صهمت  والبنية التحتية املتقدمة, 

يف تعزيز اجلاهزية وتطوير اأدوات 
تقدمي  مــوا�ــصــلــة  ت�صمن  واآلـــيـــات 
الأفراد  ال�صحية  اخلــدمــات  اأف�صل 

املجتمع.

كفاءة �لأد�ء 
العلماء  الدكتور  �صعادة  جال  حيث 
االأق�صام   على  ال�صركال  والــدكــتــور 
ال�صحي  العوير  مركز  يف  املختلفة 
واخلطة  االأداء  على  واطلعا  بدبي, 
والكوادر  االإدارة  مــع  الت�صغيلية 
حول  الآرائــهــم  وا�صتمعا  ال�صحية 

واحتياجاته  املــــركــــز  يف  الـــعـــمـــل 
وتــطــلــعــاتــهــم لــلــمــ�ــصــتــقــبــل, ووجـــه 
الــوكــيــل مبــوا�ــصــلــة العمل  �ــصــعــادة 
وتقدمي اخلدمات ال�صحية بكفاءة 
ـــات ولـــقـــاحـــات  وتـــــوفـــــري فـــحـــو�ـــص
كوفيد19- واإجــراء �صيانة ملرافق 
بــاأحــدث االأجهزة  املــركــز وتــزويــده 
املبذولة  باجلهود  م�صيداً  الطبية, 
بجميع  الــــعــــامــــل  الــــفــــريــــق  مـــــن 
املركز  يف  ومــهــمــاتــه  تــخــ�ــصــ�ــصــاتــه 

ال�صحي.
اأو�ـــصـــى �ــصــعــادتــه بــعــد تفقده  كــمــا 

مركز الطويني يف الفجرية ومركز 
بتحديث  اخلـــيـــمـــة  راأ�ـــــــس  يف  خــــت 
وتطوير خدمات  الدوائي  املخزون 
احتياجات  يــواكــب  مبــا  الــ�ــصــيــدلــة 
�صعادتهما  و�ــصــكــر  املــجــتــمــع,  اأفــــراد 
اجلهود التي قدمها املركزين منذ 
بدء كوفيد19- من ناحية توفري 
خدمات الفحو�صات وتقدمي اللقاح 
منعاً  منظم  ب�صكل  املنطقة  ل�صكان 
للتزاحم بني املراجعني مع تطبيق 

االإجراءات الوقائية املعتمدة.
بر�مج تطوير للمر�كز �ل�صحية

�صعادتهما  اأثـــنـــى  الـــزيـــارة  خــتــام  يف 
واالإداري  الطبي  الطاقم  اأداء  على 
بذل  و�ــصــرورة  ال�صحية  املــراكــز  يف 
املزيد من اجلهــود لتلبية احتياجات 
الــــــــوزارة  اأن  مــــوؤكــــديــــن  املــــر�ــــصــــى, 
متقدمة  وخـــطـــط  بــــرامــــج  لـــديـــهـــا 
ال�صحية  املــراكــز  احتياجات  لر�صد 
للتاأكد  الــالزمــة  املتطلبات  وتوفري 
مــن تــقــدمي خــدمــات رعــايــة �صحية 
تــزويــد مراكز  مــتــمــيــزة ومــوا�ــصــلــة 
كوفيد19-  لــقــاح  عــلــى  احلــ�ــصــول 
املتخ�ص�صة  الــ�ــصــحــيــة  بــــالــــكــــوادر 

الطبية,  املــعــدات  وتــوفــري  واملــدربــة 
وذلــك �صمن جهود دولــة االإمـــارات 
وقاية  لتعزيز  واملتكاملة  ال�صاملة 
كوفيد- جائحة  من  املجتمع  اأفــراد 
االآمنة  ال�صبل  كــافــة  وتــوفــري   19

للحفاظ على �صالمتهم و�صحتهم.

•• دبي -وام:

حملتها  اأمــ�ــس  اخلـــري  بــيــت  جمعية  اأطــلــقــت 
ال�صدقات"  "ويربي  اجلــديــدة  الرم�صانية 
املبارك  رمــ�ــصــان  نــهــايــة  حــتــى  ت�صتمر  الــتــي 
املــقــبــل . جـــاء ذلـــك خـــالل مـــوؤمتـــر �صحفي 
اأم�س يف فندق كــراون بالزا  عقدته اجلمعية 
مريزا  االإدارة  جمل�س  ع�صو  ح�صره  بــدبــي 
ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ حمدان بن 
را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
ال�صريك  اخلــرييــة  مكتوم  اآل  هيئة  موؤ�ص�س 
اال�صرتاتيجي جلمعية بيت اخلري حيث نقل 
حتيات �صموه ملجل�س اإدارة اجلمعية والقائمني 
عــلــى احلــمــلــة ...مــــوؤكــــدا دعــمــه جلــهــود بيت 
وعطائها  بـــاأدائـــهـــا  الــكــبــرية  وثــقــتــه  اخلــــري 
كما   . التوفيق  لها  متمنيا  اإدارتــهــا  وجمل�س 
نائب  املــزروعــي  مبارك  �صعيد  املوؤمتر  ح�صر 
املدير العام وعبد اهلل االأ�صتاذ م�صاعد املدير 
املاجد  جمعة  معايل  للجمعية.ووجه  الــعــام 
ر�صالة  خــالل  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
هاتفية نقلها �صعادة عابدين طاهر العو�صي 
املدير العام للجمعية .. التحية للح�صور يف 
الرم�صانية  احلملة  بانطالق  االحتفاء  يــوم 

اجلديدة .
جمل�س  ع�صو  بــعــد  عــن  املـــوؤمتـــر  ح�صر  كــمــا 
م�صبح  وحممد  �صرف  الــديــن  �صرف  االإدارة 
يف  اخلــرييــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  اإدارة  مــديــر  �صاحي 

دائرة ال�صوؤون االإ�صالمية والعمل اخلريي .

مركز زايد للدرا�شات والبحوث ينظم ندوة عن الرتاث املعماري لالإمارات

ز�ر �ملر�كز �ل�صحية يف �لعوير و�لطويني وخت

وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يتفقد جودة اخلدمات ال�شحية 

بيت اخلري تطلق حمل�تها الرم�شانية )ويربي ال�شدقات(

•• اأبوظبي - الفجر:

تنظم بلدية مدينة اأبوظبي, التابعة لدائرة البلديات والنقل, حمالت ميدانية 
وعن ُبعد ب�صكل متوا�صل وم�صتمر طوال العام للحفاظ على املظهر احل�صاري 
العام من مظاهر االإزعاج وم�صوهات الرمي الع�صوائي واالأطباق الالقطة, يف 
اإىل  تهدف  الفرعية,  ملراكزها  اجلغرايف  النطاق  �صمن  الواقعة  املناطق  كافة 
البلدية  بني  التوا�صل  وتفعيل  وتعزيز  املخالفات,  ولوائح  بالقوانني  التوعية 
التي  النظيفة  ال�صحية  البيئة  املجتمع, واحلفاظ على  واأفــراد  �صرائح  وكافة 
حملة  خليفة  مدينة  البلدي-  التواجد  مركز  نظم  وقد  اأبوظبي.  بها  تتمتع 

اأبوظبي  للحفاظ على املظهر العام واحلد من امل�صوهات, بالتعاون مع مركز 
العقارات  ومـــالك  القاطنني  توعية  ا�صتهدفت  "تدوير",  الــنــفــايــات  الإدارة 
واملحالت التجارية يف 48 حو�صاً من مدينة خليفة ب�صرورة االلتزام بالقوانني 

وحماربة الظواهر وال�صلوكيات ال�صلبية التي توؤثر على املظهر العام.
تطبيق  مــع  �صملتها,  التي  للمناطق  املفت�صني  ر�صد  على  احلملة  واعتمدت 
املفت�صون على  االحــرتازيــة من فريو�س كورونا, حيث عمل  االإجـــراءات  كافة 
الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  عرب  املخالفني  توعية  ثم  ومن  املخالفات,  ر�صد 
املخالفة يف مدة حمــددة وفقاً  اأ�صباب  اإزالــة  الهاتفي, للحث على  اأو االت�صال 
ُبعد  عــن  حملتني  م�صفح  بلدية  مــركــز  نفذ  كما  لــذلــك.  املنظمة  للقوانني 

مدينتك-  مظهر  على  "حافظ  بعنوان  االأوىل  الــعــام,  املظهر  على  للحفاظ 
الرمي الع�صوائي", والثانية بعنوان "معاً للحد من مظاهر االإزعاج", ا�صتهدفت 
امل�صتثمرين واملالك واأفراد املجتمع يف املناطق الواقعة �صمن النطاق اجلغرايف 
للمركز, والتي ت�صمل: منطقة م�صفح ال�صناعية, ومنطقة املفرق ال�صناعية, 
على  املحافظة  بقوانني  االلــتــزام  ب�صرورة  التوعية  بهدف  وحميم,  والــنــوف, 
املظهر العام, واحلفاظ على البيئة وال�صحة وال�صالمة, واإيجاد بيئة �صحية 
فئات  ملختلف  واإلكرتونية  ن�صية  ر�صائل  اإر�صال  احلملتني  وت�صمنت  للعمل. 
امل�صتثمرين واملالك واالأفراد  النطاق اجلغرايف للمركز, حتث  املجتمع �صمن 
ت�صويهه,  م�صببات  على  والق�صاء  الــعــام,  احلــ�ــصــاري  باملظهر  االهــتــمــام  على 

الأفراد  االإزعـــاج  م�صببات  على  الق�صاء  وكذلك  الع�صوائي,  الرمي  خ�صو�صاً 
بلدية مدينة  نظم مركز  ذلــك,  اإىل  مرتاديها.  اأو  املناطق  �صكان  املجتمع من 
"حملة االأطباق الالقطة" للحفاظ على املظهر العام يف مدينة ربدان,  زايد 
ال�صلبية  الواقعة �صمن النطاق اجلغرايف للمركز, بهدف الق�صاء على االآثار 
الناجتة عن ظاهرة االأطباق الالقطة التي يتم تركيبها ب�صكل خمالف �صوه 
املظهر العام. ومت خالل احلملة توعية اجلمهور مبخاطر الظاهرة و�صلبيات 
و�صرورة احلد من  وامل�صاكن,  البيئة  على  وتاأثريها  الالقطة,  االأطباق  كرثة 
ت�صويه املظهر احل�صاري العام, وكذلك تر�صيخ دعائم املجتمع االآمن يف م�صكنه 

و�صالمة اأفراده.

جامعة راأ�ض اخليمة للطب 
والعلوم ال�شحية حتتفل 
بتخريج الدفعة العا�شرة

•• راأ�س اخليمة - وام:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ع�صو  القا�صمي  �صقر  بــن  �ــصــعــود 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
نظمت جامعة راأ�س اخليمة للطب 
الــ�ــصــحــيــة حــفــل تخرج  والـــعـــلـــوم 
و�صط  لطالبها  العا�صرة  الدفعة 

اإجراءات احرتازية ووقائية.
عمران  ح�صن  حممد  �صعادة  وقــام 
اأمناء  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  الــ�ــصــامــ�ــصــي 
بت�صليم  احلــفــل  خـــالل  اجلــامــعــة 
ال�صهادات للخريجني من خمتلف 
كوكبة  و�صملت  اجلــامــعــة.  كــلــيــات 
حا�صال  طــالــبــا   89 اخلــريــجــني 
العام  الـــطـــب  بـــكـــالـــوريـــو�ـــس  عــلــى 
بكالوريو�س  على  و84  واجلراحة 
على  و52  االأ�ــــــــصــــــــنــــــــان  طــــــــب 
على  و5  ال�صيدلية  بــكــالــوريــو�ــس 
ال�صريرية  الــ�ــصــيــدلــة  ماج�صتري 
ماج�صتري  عــلــى  واحــــــدا  وطـــالـــبـــا 
و19  ال�صيدالنية,  امل�صتح�صرات 
التمري�س  علوم  بكالوريو�س  على 
التج�صري  بــــرنــــامــــج  مـــــن  و83 
احلا�صلني  امل�صجلني  للممر�صني 
من  و14  التمري�س  دبــلــوم  عــلــى 

ماج�صتري التمري�س.

�شيف ال�شويدي: الطريان املدين ترفع احلظر 
عن الطائرة 737 ماك�ض وت�شدر قرار ال�شالمة

•• اأبوظبي -وام:

اإنه  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  عام  ال�صويدي مدير  �صيف  �صعادة  قال 
مت رفع احلظر عن الطائرة 737 ماك�س واإ�صدار قرار ال�صالمة لعودتها 

للخدمة يف االأجواء.
واأ�صاف ال�صويدي اأن رفع احلظر عن الطائرة جاء نتيجة اجلهود املكثفة 
جميع  تقييم  خــالل  من  الهيئة  يف  املكلفة  الفنية  اللجنة  بها  قامت  التي 
االأمريكية  الفيدرالية  الــطــريان  اإدارة  مــن  وردت  التي  الفنية  املتطلبات 
والتي  الطريان  ل�صالمة  االأوروبــيــة  الوكالة  اإىل  باالإ�صافة  بوينغ  و�صركة 
قبل  من  ا�صتيفائها  الواجب  الفنية  ال�صروط  اللجنة  حتديد  عن  اأثمرت 

ال�صركات ل�صمان عودة الطائرة اإىل االأجواء جمددا.
االإجراءات  �صالمة  يت�صمن  للقرار  النهائي  االإ�ــصــدار  اأن  ال�صويدي  وذكــر 
الت�صحيحية الواجب تطبيقها من قبل �صركات الطريان امل�صغلة للطائرات 
املناورة  خ�صائ�س  تعزيز  نــظــام  حتــديــث  واأبـــرزهـــا  ماك�س   737 البوينغ 
جاهزية  واختبار  الطيارين  تدريب  اإجــراءات  وحتديث   "  MCAS "
الت�صغيل جميع الطائرات قبل عودتها اإىل اخلدمة باالإ�صافة اإىل اإجراءات 

ت�صاريح الطريان التي �صت�صدرها الهيئة لكل طائرة.
ا .."املتطلبات الفنية الواجب  واأ�صاف �صعادته اأن قرار ال�صالمة ي�صمل اأي�صً
اأن  واملــتــوقــع  االأجــنــبــيــة  ماك�س   737 البوينغ  طــائــرات  "من  ا�صتيفاوؤها 

ت�صتخدم اأجواء الدولة.
واأكد ال�صويدي االلتزام الدائم من الهيئة العامة للطريان املدين ب�صمان 
العودة االآمنة للطائرة اإىل اأجواء الدولة وا�صتمرارها يف مراقبة العمليات 

الت�صغيلية.
امل�صاعد  الــعــام  املــديــر  البلو�صي  حممد  اإ�صماعيل  – قــال  مت�صل  �صياق  يف 
اأن الهيئة  لقطاع �صوؤون �صالمة الطريان بالهيئة العامة للطريان املدين 
737 ماك�س من  �صرتاقب عن كثب مرحلة اإعادة بدء الت�صغيل لطائرات 
خالل مراقبة مدى تطبيق االإجراءات الت�صحيحية التي ن�س عليها قرار 
الطائرات  الــتــزام  من  التاأكد  اإىل  باالإ�صافة  ال�صركات  قبل  من  ال�صالمة 
اإىل  عملياتها  بــدء  قبل  الهيئة  و�صعتها  التي  الفنية  بال�صروط  االأجنبية 

مطارات الدولة.

للق�صاء على مظاهر �لإزعاج وم�صوهات �لرمي �لع�صو�ئي و�لأطباق �لالقطة 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حمالت ميدانية وعن ُبعد للحفاظ على املظهر العام يف نطاقها اجلغرايف
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي- وام:

االإيطايل  العام  املفو�س  والتكنولوجيا ومكتب  للعلوم  اأعلنت جامعة خليفة 
امل�صوؤول عن م�صاركة اإيطاليا يف اإك�صبو دبي 2020 ام�س عن توقيع مذكرة 
فرتة  خــالل  الطرفني  بــني  امل�صرتكة  املــبــادرات  تاأ�صي�س  اإىل  تــهــدف  تفاهم 

املعر�س العاملي.
عارف  الدكتور   .. بعد  املرئي عن  االت�صال  تقنية  التفاهم عرب  وقع مذكرة 
�صلطان احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة وباولو غلي�صنتي 

املفو�س العام مل�صاركة اإيطاليا يف اإك�صبو دبي 2020.
اأن نوقع مذكرة التفاهم مع  "ي�صرنا  وقال الدكتور عارف �صلطان احلمادي 
 2020 دبــي  اإك�صبو  يف  اإيطاليا  م�صاركة  عن  امل�صوؤول  العام  املفو�س  مكتب 
 2020 دبــي  اإك�صبو  مبعر�س  املتعلقة  االأنــ�ــصــطــة  مــن  الــعــديــد  يف  للتعاون 
باأنها  خليفة  جامعة  يف  البحوث  تتميز  عاملية  بحثية  اأكادميية  وكموؤ�ص�صة 
حمليا  واالقت�صادية  اال�صرتاتيجية  القطاعات  من  العديد  يف  متخ�ص�صة 
وعامليا االأمر الذي �صاهم يف تعزيز مكانة اجلامعة على ال�صعيد الدويل يف 

جمال البحوث العلمية.
واأ�صاف " تتيح هذه االتفاقية لنا الفر�صة للتاأكيد على جهودنا الرامية اإىل 
فتح الباب ملزيد من ال�صراكات يف اإيطاليا واأوروبا بهدف التعاون يف جماالت 
التي  ال�صراكات  واإ�صافة للعديد من  ال�صناعية  التعليم والبحوث واملجاالت 
جتمع بني جامعة خليفة واجلامعات وال�صركات ومراكز البحوث االإيطالية 
ت�صاهم مذكرة التفاهم يف تر�صيخ مكانة اجلامعة كاأف�صل موؤ�ص�صة اأكادميية 
ت�صلط  اأنها  اإىل  اإ�صافة  املتقدمة  التكنولوجيات  خمتلف  يف  اخلــربات  توفر 

ال�صوء على مكانة دولة االإمارات واقت�صادها املعريف القائم على االبتكار يف 
املجاالت العلمية احلديثة". من جانبه قال باولو غلي�صنتي "ت�صاهم �صراكتنا 
مع جامعة خليفة يف تاأ�صي�س قناة رئي�صة على ال�صعيد الدبلوما�صي العلمي 
التي  واالأحــكــام  ال�صروط  بدورها  ت�صع  والتي  االإمـــارات  ودولــة  اإيطاليا  بني 
تهيئ اإك�صبو دبي 2020 ليكون منوذجا دوليا للتعاون الذي �صيوجه م�صار 

االبتكارات ويرثيها عقب اجلائحة".
ومبــوجــب مــذكــرة الــتــفــاهــم يــلــتــزم اجلــانــبــان بــالــتــعــاون الــعــلــمــي والثقايف 

اإك�صبو  فــرتة  خــالل  امل�صرتكة  وامل�صاريع  واملــبــادرات  لالأن�صطة  والتخطيط 
املقام يف دبي. وت�صعى جامعة خليفة ومكتب املفو�س العام االإيطايل   2020
اإىل تعزيز تبادل املعرفة واخلربات بني دول منطقة البحر االأبي�س املتو�صط 
ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا ودولة االإمارات ب�صكل خا�س وذلك 
مــن خــالل تــوفــري املــنــح االأكــادميــيــة والــــدورات التدريبية وتــبــادل الربامج 

العلمية بني الطلبة واالأ�صاتذة والباحثني وغريهم.
وتركز مذكرة التفاهم على تطوير مناذج امل�صاريع التجارية النا�صئة وتوفري 

فر�س التدريب قبيل وخالل فرتة انطالقة املعر�س العاملي.
الذي   2020 اإك�صبو  امل�صارك يف  االإيطايل  وتتعاون جامعة خليفة واجلناح 
وامل�صاريع  وال�صركات  البحثية  واملراكز  االإيطالية  �صبكة اجلامعات  يتمثل يف 
ذات  اال�صرتاتيجية  القطاعات  يف  والــ�ــصــراكــات  املــبــادرات  تنفيذ  يف  النا�صئة 
احليوية  الطبية  والعلوم  الــطــريان  علوم  ت�صمل  والــتــي  امل�صرتك  االهتمام 
وال�صحة وعلوم احلياة وعلوم املواد والعلوم االإن�صانية واالجتماعية والطاقة 
امل�صتدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئة والعلوم النانوية وتكنولوجيا 

املعلومات.

جامعة خليفة تتعاون مع اجلناح الإيطايل يف 
اإك�شبو 2020 دبي لتعزيز ال�شراكات العلمية

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�صرطة دبي, ومتابعة �صعادة اللواء الدكتور ال�صالل �صعيد 
االإدارة,  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  الفال�صي,  هويدي  بن 
لفريو�س  املــ�ــصــاد  الــلــقــاح  بــجــرعــات  التطعيم  خــدمــة  بــتــوفــري 
وي�صر  ب�صهولة  وذويــهــم  املوظفني  19" اإىل  " كوفيد  كــورونــا 
اأماكن عملهم وعرب النزول امليداين لها, توا�صل الطواقم  يف 
الطبية العاملة يف مركز �صرطة دبي ال�صحي جهودها تقدمي 

جرعات اللقاح اإىل املوظفني وذويهم وكبار املواطنني وال�صركاء 
اال�صرتاتيجيني.

واأكد املقدم طبيب ا�صت�صاري دكتور بدر �صلطان بن قبا, مدير 
املركز  يف  الطبية  الــطــواقــم  اأن  ال�صحي,  دبــي  �صرطة  مــركــز 
يف  الــدولــة  جهود  م�صاندة  يف  �صاهمت   ,159 عــددهــا  والبالغ 
خالل  من  املكت�صبة  املناعة  وتعزيز  كورونا,  فايرو�س  مكافحة 
القوة,  7 مــراكــز وعــيــادات على م�صتوى  الــلــقــاح عــرب  تــقــدمي 
وعرب زيارة كبار املواطنني يف اأماكن �صكنهم, اإىل جانب تقدمي 
التطعيم اإىل املوظفني يف املراكز ال�صرطية من خالل النزول 

امليداين لها.
ولفت اإىل اأن �صرطة دبي حتر�س كل احلر�س �صمن جهود دولة 
اإىل املناعة  االإمــارات العربية املتحدة يف ال�صعي نحو الو�صول 
املكت�صبة الناجتة عن التطعيم بجرعات اللقاح امل�صاد لفريو�س 
الع�صكريني  املــوظــفــني  مــن  اإقـــبـــااًل  هــنــاك  اأن  مبيناً  كـــورونـــا, 
واملدنيني الراغبني يف احل�صول على اللقاح يف املراكز ال�صبعة.

واأثنى املقدم ابن قبا على جهود كافة الطواقم الطبية العاملة 
وتقدمي  وذويــهــم  املــوظــفــني  كــافــة  اإىل  التطعيم  تــقــدمي  على 

التعليمات واالإر�صادات الطبية والفحو�س ذات ال�صلة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �صعادة اللواء الركن طيار اإ�صحاق 
الوكيل  الـــبـــلـــو�ـــصـــي  حمـــمـــد  �ـــصـــالـــح 
امل�صاعد لل�صناعات وتطوير القدرات 
ونائب  الــــدفــــاع  بـــــــوزارة  الـــدفـــاعـــيـــة 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�صي 
اأن  ونافدك�س2021",  "اآيدك�س 
م�صاركة 59 دولة ت�صم حتت مظلتها 
الـــــدورة  �ــصــركــة يف   900 اأكـــــرث مـــن 
املــعــر�ــصــني يج�صد ثقة  احلــالــيــة مــن 
االإمــــارات  قـــدرة  يف  الــــدويل  املجتمع 
عـــلـــى تــنــظــيــم اأحــــــد اأهــــــم االأحـــــــداث 
الــدفــاع واالأمــــن يف  العاملية يف قــطــاع 
الراهنة  اال�صتثنائية  الــظــروف  ظــل 
 " التي مير بها العامل جــراء جائحة 

كورونا" .
وكالة  مــع  حـــوار  يف  البلو�صي  ــار  واأ�ــص
اأنباء االإمــارات "وام" اإىل م�صاركة 5 
"اآيدك�س"  معر�صي  يف  جديدة  دولــة 
و"نافدك�س" 2021 للمرة االأوىل يف 
 69 املنطقة يجمعون حتت مظلتهم 

�صركة ت�صتعر�س اأحدث التكنولوجيا 
الـــ�ـــصـــنـــاعـــات  قــــطــــاع  املـــــتـــــطـــــورة يف 
املكانة  يعك�س  ما  واالأمنية  الدفاعية 
ودورهم  للمعر�صني  الرائدة  العاملية 
الدفاعية  ال�صناعات  املوؤثر يف جمال 

واالأمنية على م�صتوى العامل.
�صي�صهدان  املعر�صني  اأن  اإىل  ولــفــت 
ح�صورا دوليا كبريا اإذ مت دعوة اأكرث 
من 97 دولة حول العامل ومت ا�صتالم 
ر�ــصــائــل تــرحــيــب مـــن مــعــظــم الـــدول 
بح�صور حفل االفتتاح وبتمثيل رفيع 
امل�صتوى من وزراء دفاع وروؤ�صاء اأركان 

واأ�صحاب القرار.
الدورة  امل�صاركة يف  اأن زخم  اإىل  ونوه 
"اآيدك�س"  مــعــر�ــصــي  مـــن  احلــالــيــة 
عاملني  على  بناء  جــاء  و"نافدك�س" 
اأ�صا�صيني وهما رغبة الدول يف دخول 
"كوفيد- بــعــد  ملـــا  الـــتـــعـــايف  مــرحــلــة 
من  العاملي  االقت�صاد  وتعزيز   "19
واالأمنية  الدفاعية  ال�صناعات  خالل 
اإ�صافة اإىل الثقة الكبرية يف اإمكانات 
االإمارات يف تنظيم احلدث واملدعومة 

على  وقــــادرة  مــتــطــورة  حتتية  ببنية 
حتقيق الفارق.

معر�صي  افــتــتــاح  حــفــل  اأن  واأو�ــــصــــح 
 2021 و"نافدك�س"  "اآيدك�س" 
�ــصــيــجــ�ــصــد ا�ــــصــــتــــعــــدادات االإمـــــــــارات 
املقبلة  عاما  للخم�صني  وطموحاتها 
وروؤيـــة  الــذهــبــي  يوبيلها  مــع  تــزامــنــا 
الــقــائــد الـــوالـــد املــوؤ�ــصــ�ــس املــغــفــور له 
نهيان  اآل  �ــصــلــطــان  بــن  زايــــد  الــ�ــصــيــخ 
"طيب اهلل ثراه" مل�صتقبل االإمارات يف 
جمال ال�صناعات الدفاعية واالأمنية 
وعـــلـــوم الــفــ�ــصــاء حــيــث �ــصــيــتــم نقل 
املن�صات  مــن خــالل  مبا�صرة  احلــدث 

العاملية.
واأ�صار البلو�صي اإىل اأن اأكرث من 144 
املعر�صني  يف  تــ�ــصــارك  وطنية  �صركة 
حتت مظلة جناح االإمارات الذي يعد 
االأكرب من حيث امل�صاحة والذي يليه 
االأمريكية  املــتــحــدة  الـــواليـــات  جــنــاح 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يليه جناح 
يليه جناح جمهورية ال�صني ال�صعبية 

ثم جناح جمهورية فرن�صا.

تقوده  االإمــــــارات  جــنــاح  اأن  واأ�ـــصـــاف 
حيث  "ايدج" من  �صركتا "توازن" و 
"ايدج"  جــنــاح  يــ�ــصــم  اإذ  املــ�ــصــاركــات 
26 �صركة  اأكــــرث مـــن  حتـــت مــظــلــتــه 
قطاعات  جـــمـــيـــع  يف  مــتــخــ�ــصــ�ــصــة 
الـــ�ـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة واالأمـــنـــيـــة 
وقدراتها  اإمــكــانــاتــهــا  ال�ــصــتــعــرا�ــس 
واالأنظمة احلديثة واملتطورة يف هذا 
القطاع احليوي والتي �صتكون متاحة 

للزوار االطالع عليها .
 "B250" اإن طائرة  البلو�صي  وقال 
االإماراتية  الــ�ــصــركــة  كــالــيــد�ــس  مـــن 
ومتطورة  حــديــثــة  بــاأنــظــمــة  تــ�ــصــارك 
املجهزة  "الوح�س"  اآلية  اإىل  اإ�صافة 
اال�صتطالع  واآلــيــة  دفــاعــيــة,  باأنظمة 
القتال  واآلـــيـــة   "LRV" اخلــفــيــفــة 
اخلفيفة "MCAV-20" اللذين 
يعر�صان للمرة االأوىل يف "اآيدك�س".

اإن�صاء  مت  اأنــــه  اإىل  الــبــلــو�ــصــي  ولــفــت 
مـــيـــدان خمــ�ــصــ�ــس لــعــر�ــس قــــدرات 
واإمكانات اآليات ال�صركات امل�صاركة يف 
املناورة  احلدث الإظهار قدراتها على 

خمتلفة  ت�صاري�س  ويف  الــــزوار  اأمـــام 
حتاكي الطبيعة مبا يعزز من جتربة 

امل�صاركني والزائرين على حد �صواء.
اللجنة  رئــــيــــ�ــــس  نـــــائـــــب  واأو�ـــــــصـــــــح 
"اآيدك�س"  ملعر�صي  املنظمة  العليا 
"حو�س  اإنــ�ــصــاء  مت  و"نافدك�س" اأنـــه 
معر�س  يف  االأوىل  لـــلـــمـــرة  جاف" 
نافدك�س بطول 110 اأمتار وبعر�س 
زيــــــادة  ظــــل  يف  وذلـــــــك  مــــــرتا   40
البحري  الـــدفـــاع  مــعــر�ــس  مــ�ــصــاحــة 
مــقــارنــة بـــالـــدورات الــ�ــصــابــقــة واإبــــداء 
اإىل ر�صيف  امل�صاركة احل�صور  الدول 
للزوار  الــفــر�ــصــة  واإتـــاحـــة  نــافــدكــ�ــس 
اإ�صافة  واإمكاناتهم  �صفنهم  لالطالع 
ال�صفن  لطواقم  الفر�صة  اإتاحة  اإىل 
احلربية امل�صاركة للتعرف على اأحدث 
التكنولوجيا املتطورة يف قطاع الدفاع 

البحري مبعر�س نافدك�س 2021.
ونوه اإىل اأن معر�س الدفاع البحري 
تد�صني  �صي�صهد   2021 نــافــدكــ�ــس 
وجهاز  االإمــاراتــيــة  البحرية  الــقــوات 
وال�صواحل  احليوية  املن�صاآت  حماية 

الــزوارق احلربية اجلديدة  عددا من 
اإ�صافة  �ــصــتــ�ــصــكــل  الـــتـــي  واملـــتـــطـــورة 
الدفاعية  ال�صناعات  مهمة يف جمال 
ال�صناعات  قــدرة  يعك�س  ما  البحرية 
املناف�صة  على  الع�صكرية  االإمــاراتــيــة 

عامليا.
العليا  الــلــجــنــة  اإن  الــبــلــو�ــصــي  وقــــال 
ونافدك�س  اآيدك�س  ملعر�صي  املنظمة 
من  الـــــعـــــديـــــد  اتــــــخــــــذت   2021
والوقائية  االحـــرتازيـــة  االإجــــــراءات 
العار�صني  و�ــصــالمــة  �صحة  ل�صمان 
واملــ�ــصــاركــني والـــــزوار, واأ�ـــصـــار اإىل اأن 
حتتية  ببنية  تتمتع  االإمـــــارات  دولـــة 
االأحداث  ال�صت�صافة  وموؤهلة  متينة 
عــلــى م�صتوى  الــكــربى  والــفــعــالــيــات 
العامل وفق اأعلى املعايري, الفتا اإىل اأن 
املعر�صني �صيكونان امتدادا لنجاحات 
الدولة يف تنظيم هذا احلدث العاملي 
يف ظروف ا�صتثنائية ي�صهدها العامل 
تعرف  ال  اإنها  دائما  االإمـــارات  لتوؤكد 
تقدمي  على  دومـــا  وقـــادرة  امل�صتحيل 
الــنــمــوذج اال�ــصــتــثــنــائــي لــالآخــريــن يف 

�صناعة التفوق والريادة.
واأ�صاف البلو�صي اأن معر�صي اآيدك�س 
ونافدك�س �صي�صهدان اإقامة العرو�س 
الــبــحــريــة عــلــى الــقــنــاة املــائــيــة اأمــــام 
يف  الــربيــة  والــعــرو�ــس  "نافدك�س" 
منطقة اآيدك�س اأمام املن�صة الرئي�صية 
الــعــرو�ــس اجلــويــة التي  اإىل  اإ�ــصــافــة 
يــنــفــذهــا فــريــق الــفــر�ــصــان يف حميط 

املعر�صني وذلك ب�صكل يومي.
الدويل  الدفاع  موؤمتر  اأن  اإىل  ولفت 
2021 امل�صاحب ملعر�صي "اآيدك�س" 
االأوىل  لــلــمــرة  �صيقام  و"نافدك�س" 
فـــربايـــر   20 يف  هــجــيــنــة  بــــ�ــــصــــورة 
واحد  بيوم  املعر�صني  قبيل  اجلـــاري 
من  واملتخ�ص�صني  اخلـــرباء  ليجمع 
جميع اأنحاء العامل على اأر�س الواقع 
وب�صكل  لــالأعــمــال  ـــــوك  اأدن مــركــز  يف 
على  االبتكار  اآثــار  ملناق�صة  افرتا�صي 
وحماية  الدفاعية  ال�صناعات  قطاع 
يف  االأمثل  وا�صتغاللها  التكنولوجيا 

ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة.
اأنـــــه يـــجـــري تنظيم  بــالــذكــر  جـــديـــر 

 " و"نافدك�س   " "اآيدك�س  معر�صي 
 2021 الــــــدويل  الــــدفــــاع  ومــــوؤمتــــر 
الوطنية  اأبــوظــبــي  �ــصــركــة  قــبــل  مـــن 
مع  بــالــتــعــاون  "اأدنيك"  لــلــمــعــار�ــس 
وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 
امل�صلحة ال�صتعرا�س اأحدث ما تو�صل 
الدفاعية  الــ�ــصــنــاعــات  قـــطـــاع  اإلـــيـــه 
ومـــعـــدات متطورة  تــكــنــولــوجــيــا  مـــن 
ال�صناعات  قطاع  وتطوير  ومبتكرة 
الدفاعية الوطنية يف الدولة وكذلك 
عـــقـــد �ـــصـــراكـــات ا�ــصــرتاتــيــجــيــة بني 
خمــتــلــف اجلـــهـــات املــ�ــصــاركــة وكربى 
العاملية املتخ�ص�صة يف هذه  ال�صركات 

القطاعات.

•• دبي-الفجر: 

ا�صتقبلت املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب 
لع�صوية  طــلــبــاً   400 مـــن  اأكـــــرث 
املـــحـــلـــيـــة على  الـــ�ـــصـــبـــاب  جمـــالـــ�ـــس 
م�صتوى الدولة يف دورتها اخلام�صة, 
اإىل اال�ــصــتــفــادة من  تــهــدف  والـــتـــي 
�صبابية  اإبـــداعـــيـــة  واأفــــكــــار  طـــاقـــات 
جديدة تعزز مكت�صباتها, واإجنازاتها 
االإماراتي  ال�صباب  متكني  مب�صرية 
الــفــاعــلــة يف خدمة  املــ�ــصــاهــمــة  مـــن 
م�صرية تقدم وازدهار دولة االمارات 
اخلـــطـــط  حتـــقـــيـــق  اإىل  و�ـــــــصـــــــواًل 
الوطنية  اال�صرتاتيجية  واالأهـــداف 

خالل اخلم�صني عاماً املقبلة. 
ا�صتملت  اأولـــيـــة  فـــرز  عــمــلــيــة  وبــعــد 
على درا�صة معمقة جلميع الطلبات 
ا�صتيفاء  مـــــن  ـــتـــاأكـــد  لـــل املــــقــــدمــــة 
اخلا�صة  ــــروط  الــــ�ــــص ـــقـــدمـــني  ـــت امل
ال�صبابية,  املجال�س  هــذه  بع�صوية 

اختارت جلنة حتكيم خمت�صة ت�صم 
املوؤ�ص�صة  عـــن  ممــثــلــني  جمــمــوعــة 
املجال�س  ومــن  لل�صباب,  االحتــاديــة 
اأبوظبي,  حــكــومــات  يف  الــتــنــفــيــذيــة 
ودبـــــي, والـــ�ـــصـــارقـــة, وعـــجـــمـــان, واأم 
والفجرية  اخليمة  وراأ�ــس  القيوين, 
فيما  اإمـــارة,  كل  عن  12مرت�صحاً 
بعد  10مرت�صحني  اخــتــيــار  جـــرى 
االنتهاء من عملية الفرز النهائية. 

ويف مرحلة متقدمة من عملية فرز 
الأع�صاء  النهائية  القائمة  واختيار 
املــحــلــيــة, والتي  الــ�ــصــبــاب  جمــالــ�ــس 
بكل  جمل�س  لكل  اأع�صاء  �صت�صم 7 
اإمـــــارة, ومـــن املــقــرر االإعـــــالن عنها 
قــبــل نــهــايــة �صهر فــربايــر اجلـــاري, 
�صيخ�صع جميع املر�صحني ملجموعة 
معرفة  هدفها  مدرو�صة  اخــتــبــارات 
يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على  قدرتهم 
ال�صباب يف  العمل مع  تعزيز منــوذج 
دولة االمارات, وت�صتمل املرحلة على 

�صخ�صية  ومقابالت  كتابي,  اختبار 
تت�صمن عملية  كما  املتناف�صني,  مع 
لـــلـــتـــعـــرف على  تـــقـــيـــيـــم جـــمـــاعـــيـــة 
اأفكارهم االإبداعية الرامية لتطوير 
دورها  وتعزيز  ال�صبابية,  املجال�س 

بخدمة ال�صباب.
بن  �صهيل  بنت  �صما  مــعــايل  وقــالــت 
الدولة  وزيــــــرة  املــــزروعــــي,  فـــار�ـــس 
املوؤ�ص�صة  رئــيــ�ــس  الــ�ــصــبــاب  ــوؤون  لــ�ــص
متكني  اإن   لل�صباب:"  االحتـــاديـــة 
الــ�ــصــبــاب واال�ـــصـــتـــفـــادة االأمـــثـــل من 
طـــاقـــاتـــهـــم قــــدراتــــهــــم االإبــــداعــــيــــة 
اال�صرتاتيجية  يف  رئي�صياً  حمــــوراً 
التي  لل�صباب  الوطنية  واالأجـــنـــدة  
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  تعك�س 
على  بالعمل  املتوا�صل  واهتمامها 
والرعاية  الدعم  اأوجــه  كافة  توفري 
لـــلـــمـــواهـــب الـــ�ـــصـــابـــة انـــطـــالقـــا من 
يف  واملهم  احليوي  بــدورهــم  اإميانها 
�صناعة امل�صتقبل م�صرق تتحقق فيه 

الوطنية  واالأهــــداف  الـــروؤى  جميع 
خالل اخلم�صني املقبلة, وتكون فيه 
دولــــة االإمــــــارات هــي االأفــ�ــصــل على 

م�صتوى العامل."
ياأتي  هنا  "من  معاليها:  واأ�ــصــافــت 
دور املجال�س ال�صبابية لت�صكل حلقة 
و�صل بني القيادة وال�صباب, ومن�صة 
اأكـــرب من  لــلــو�ــصــول اإىل جمــمــوعــة 
الــطــاقــات الــ�ــصــابــة, والــعــمــل معهم 
التي تهمهم,  الق�صايا  على خمتلف 
العنان  اإطــــــالق  عــلــى  وحتــفــيــزهــم 
االأمثل  ــتــفــادة  واال�ــص الإبــداعــاتــهــم, 
وتــوجــيــه طاقاتهم  مــهــاراتــهــم,  مــن 
للم�صاهمة يف م�صرية تطور وطنهم 

وخدمة جمتمعهم."
وتابعت معاليها: "ن�صعى من خالل 
جميع  يف  ال�صباب  جمال�س  ت�صكيل 
اإمارة الدولة بدورتها اخلام�صة اإىل 
اإتاحة املجال اأمام طاقات, وابتكارات 
�ــصــبــابــيــة جـــديـــدة تعزز  واإبـــــداعـــــات 

مكت�صبات دولة االإمارات, وما حققته 
ال�صابقة,  ال�صباب بدوراتها  جمال�س 
ومتــ�ــصــي نــحــو االأمــــام بــطــرح اأفكار 
م�صاريع  لت�صبح  وبلورتها  مبتكرة 
واعدة تدعم حتقيق اإجنازات اأخرى 
ت�صاف اإىل �صجل النموذج االماراتي 
يف الــعــمــل مـــع الــ�ــصــبــاب الــــذي بات 
العامل."  م�صتوى  على  بــه  يحتذى 
مبا  "فخورون  معاليها:  واأ�صافته 
بدوراتها  ال�صباب  جمال�س  قدمته 
عززت  ومبادرات  اأفكار  من  ال�صابقة 
م�صاركة ال�صباب املجتمعية, واأتاحت 
لهم فر�صة للم�صاهمة بفاعلية على 
ق�صايا تهم املجتمع وتدفع مب�صرية 

التنمية والتقدم لوطنهم ". 
وقــــال �ــصــعــيــد الــنــظــري, مــديــر عام 
املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب: " �صكلت 
املحلية"  ال�صباب  "جمال�س  مبادرة 
منذ اإطالقها من�صة لتمكني ال�صباب 
مهاراتهم  من  واال�صتفادة  ودعمهم, 

واأفكار لتعزيز النموذج االإماراتي يف 
ت�صكيل  ويــاأتــي   ال�صباب,  مــع  العمل 
اخلام�صة  بدروتها  املحلية  جمال�س 
على  الـــدائـــم  حــر�ــصــنــا  منطلق  مــن 
رفــدهــا بــكــفــاءات وطــاقــات وقـــدرات 
مبتكرة  اأفــكــار  لديها  جــديــدة  �صابة 
اإ�صافة  وت�صكل  عملنا,  تدعم منوذج 
قطاع  اإجنـــــــــــازات  ملـــ�ـــصـــرية  نـــوعـــيـــة 
التمكني  مــوا�ــصــلــة  عـــرب  الــ�ــصــبــاب 
واالإ�ــصــراك وبــنــاء الــقــدرات وتفعيل 
يف  وامل�صي  املجتمع,  خدمة  يف  دوره 
ال�صاملة  والتنمية  التقدم  م�صرية 

التي ت�صهدها  دولة االإمارات."
واأ�صاف �صعادته" نتطلع اإىل تدعيم 
بت�صورات  ال�صبابي  العمل  م�صرية 
ومقرتحات جديدة ت�صهم يف تكري�س 
مكانة دولة االمارات عرب دور ريادي 
لل�صباب يف كافة القطاعات, حيث يتم 
اختيار اأع�صاء املجال�س عرب مراحل 
مــتــعــددة مـــن خــــالل الــتــعــرف على 

قدراتهم واإمكانياتهم للم�صاهمة يف 
واال�صرتاتيجيات  االأهـــداف  حتقيق 
الفر�صة  ومتنح  لل�صباب,  الوطنية 
ملن لديه روؤية وحلول مبتكرة لدعم 
النموذج  ال�صبابي وفق  العمل  قطاع 
بهذا  �ــصــعــداء  ونـــحـــن   , االإمـــــاراتـــــي 
املــ�ــصــتــوى مــن االإقـــبـــال عــلــى طلبات 
ونوعية  ال�صباب  جمال�س  ع�صوية 
املتقدمني مبا يج�صد �صغف ال�صباب 
لتوظيف طاقاته خلدمة  االإماراتي 
�صناعة  يف  واملــ�ــصــاهــمــة  تــاجمــتــمــع, 

م�صتقبل مزدهر لوطنه".  
املحلية  الــ�ــصــبــاب  وتــتــكــون جمــالــ�ــس 
اإمارات  7 جمال�س موزعة على  من 
ال�صارقة,   , الــدولــة )اأبــوظــبــي, دبــي 
اخليمة  راأ�ــس  القيوين,  اأم  عجمان, 
فرعيني  وجمــلــ�ــصــني  والـــفـــجـــرية(, 
الظفرة,  ومنطقة  العني  مدينة  يف 
ــــم كــــــل جمــــلــــ�ــــس مــــــن هــــذه  ويــــ�ــــص
املــجــالــ�ــس 7 اأعــ�ــصــاء, ويــتــعــني على 
اأن  لع�صويتها  بــالــتــقــدم  الــراغــبــني 

 35 اإىل   20 اأعمارهم بني  تــرتاوح 
اإطــالع على  لديهم  يكون  واأن  �صنة, 
ال�صيا�صات ال�صبابية, ومعرفة كاملة 
املعنية  الوطنية  باال�صرتاتيجيات 
يف  دورهــم  وتفعيل  ال�صباب  بتمكني 
عليهم  يتعني  كما  التنمية,  م�صرية 
اأكادميية  اإجنـــــازات  امــتــالك  اأيــ�ــصــاً 
جمتمعية  ومـــ�ـــصـــاهـــمـــات  ومــهــنــيــة 

فاعلة.
املجال�س  تــ�ــصــكــيــل  مــــبــــادرة  وتــــاأتــــي 
لتوجيهات  جتـــ�ـــصـــيـــداً  الــ�ــصــبــابــيــة 
بن  حمــمــد  ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي,  حاكم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
حا�صنة  بــيــئــة  بــتــوفــري  اهلل,  رعـــــاه 
تفاعلية تقوم على التوا�صل امل�صتمر 
اأفكارهم  على  للتعرف  ال�صباب  مع 
مهاراتهم  وتــعــزيــز  واقــرتاحــاتــهــم 
حتقيق  يف  لــيــ�ــصــاركــوا  ومـــعـــارفـــهـــم 
2021" واأهداف  االإمــارات  "روؤية 

مئوية دولة االإمارات "2071".

•• ال�شارقة -الفجر:

اأتاحت دائرة املوارد الب�صرية بال�صارقة خطتها التدريبية للعام 2021م 
عرب كافة من�صاتها االفرتا�صية , وذلك �صمن اإطار جهودها الهادفة اإىل 

تو�صيع فر�س التدريب ودعم وتطوير الكوادر الب�صرية . 
حيث اأتيحت عرب رابط اإلكرتوين و�صريط رمزي مت ن�صرها عرب من�صات 
اإر�صالها عرب  التوا�صل االجتماعي واملوقع االإلكرتوين للدائرة, كما مت 
لتمكني  ال�صارقة.  حكومة  يف  العاملني  املوظفني  لكافة  ن�صية  ر�صائل 

للعام  التدريب  خطة  على  االطـــالع  مــن  الــدائــرة  مــع  املتعاملني  جميع 
2021م.

وتــتــ�ــصــمــن اخلــطــة مــنــظــومــة مــتــنــوعــة مـــن الـــربامـــج الــتــدريــبــيــة التي 
ت�صتهدف املوظفني العاملني يف جهات ودوائر وموؤ�ص�صات احلكومة من 
جميع امل�صتويات الوظيفية.  متنوعة بني الربامج التطويرية , والربامج 
التدريبية " حتت الطلب " التي تنفذ بناًء على احتياجات وطلب اجلهات 

والدوائر احلكومية , والربامج التاأ�صي�صية والدبلومات املهنية. 
اإىل  م�صنفة  متكاملة  خطة  وفــق  املقدمة  التدريبية  الــربامــج  وت�صمم 

 , الب�صرية  واملـــوارد   , والقيادية   , ال�صلوكية  الــربامــج  ت�صمل  منظومات 
والربامج املالية , و خدمة العمالء, والتميز واالبداع, والعالقات العامة 
املكاتب,  واإدارة  وال�صكرتاريا  واالإحــ�ــصــاء,  العمالء,  وخدمة  واالت�صال, 
وال�صحة  القانونية,  والربامج  املوؤ�ص�صي,  والتميز  والتطوير  والت�صويق, 

وال�صالمة, والندوات, وتقنية املعلومات.
اإلكرتونية تفاعلية  اأعدت خطة التدريب لتنفذ عن بعد عرب بيئة  وقد 
متكاملة , ترفد موظفي احلكومة باملعارف واملهارات املهنية والتخ�ص�صية 
املمار�صات  اأف�صل  على  االطــالع  بعد  و�صعت  وقــد  املختلفة.  واالإثرائية 

واالآليات االفرتا�صية التي تقدمها اأبرز مراكز التدريب العاملية وبيوت 
اخلربة الرائدة يف جمال التطوير والتدريب االإلكرتوين. 

التدريب  يف  التكنولوجي  الــتــحــول  يف  اال�صتثمار  على  الــدائــرة  وتــركــز 
ل�صمان املرونة , وح�صول موظفي احلكومة على نهج تدريبي اإلكرتوين 

م�صمم الحتياجاتهم الفعلية وموثوق اجلودة. 
واملهتمني  املتعاملني  اإىل كافة  التدريبية  اإي�صال براجمها  اإىل   وتهدف 
بالتطوير والتنمية , �صعياً منها لتحقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية يف دعم 

الكفاءات احلكومية التي تقود دولة االإمارات نحو الريادة.

موارد ال�شارقة تتيح خطتها التدريبية للعام 2021  عرب من�شاتها الفرتا�شية 

عرب 7 مر�كز وعياد�ت على م�صتوى �لقوة

مركز �شرطة دبي ال�شحي يوا�شل جهوده يف تقدمي لقاح فايرو�ض »كورونا« 

اإ�شحاق البلو�شي: متثيل رفيع امل�شتوى من 97 دولة يف حفل افتتاح معر�شي اآيدك�ض ونافدك�ض2021

�ختارت 10 مر�صحني عن كل �إمارة ملرحلة �لتقييم �لنهائية

املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب ت�شتقبل حوايل 400 طلب لع�شوية 
الدورة اخلام�شة من جمال�ض ال�شباب املحلية يف الإمارات 

• �صما �ملزروعي: �ملجال�ص �ل�صبابية حلقة و�صل بني �لقيادة و�ل�صباب ومن�صة للو�صول �إىل جمموعة �أكرب من �لطاقات �ل�صابة 
تطلعات �ملجال�ص يف دورتها �خلام�صة   وقدر�تها  بطاقاتها  لترثي  ب�صغف  تعمل  �صابة  كفاء�ت  �لنظري:  • �صعيد 
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن را�شد يوجه ببناء مدر�شة وتنفيذ م�شاريع خريية يف قريغيز�شتان

•• دبي-وام:

وجـــه �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حــمــدان بــن را�ــصــد اآل مــكــتــوم نائب 
اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  راعــي  املالية  وزيــر  دبــي  حاكم 
بــبــنــاء مــدر�ــصــة وتــنــفــيــذ مــ�ــصــاريــع خــرييــة يف جمهورية 

قريغيز�صتان.
ويف هذا ال�صدد .. التقى �صعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب 
جمل�س  ع�صو  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حــمــدان  ال�صيخ  �صمو 
اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية يف مقر الهيئة بدبي معايل 
بجمهورية  والعلوم  الرتبية  وزيــر  ب�ص�صينالف  اأملازبيك 

باييف  جمعة  عبداللطيف  �صعادة  بح�صور  قريغيز�صتان 
�صفري جمهورية قريغيز�صتان لدى الدولة.

واأبدى الوزير ترحيبه بتنظيم زيارة لوفد هيئة اآل مكتوم 
برئا�صة �صعادة مريزا ال�صايغ ملعاينة االأر�س التي �صتقام 
ال�صوء  م�صلطا  الهيئة  با�صم  وت�صجيلها  املدر�صة  عليها 

على منوذج وفكرة املدر�صة .
تــنــاول كــذلــك تاأ�صي�س  الــلــقــاء  اإن  الــ�ــصــايــغ  وقـــال مـــريزا 
مكتب لهيئة اآل مكتوم اخلريية يف " بي�صكيك " عا�صمة 
الدبلوما�صية  الــ�ــصــفــة  الــهــيــئــة  واإعـــطـــاء  قــريغــيــز�ــصــتــان 
ومن  عليها  املتفق  امل�صروعات  ومتابعة  للعمل  واحلــريــة 

بينها املدر�صة.
لتدريب  مركز  تاأ�صي�س  على  االتــفــاق  اللقاء  خــالل  ومت 
اأعباء  مــواجــهــة  مــن  لتمكينهن  اخلــيــاطــة  عــلــى  الــنــ�ــصــاء 
احلياة على اأن تتكفل الهيئة مب�صاريف التدريب وتوريد 
مكائن اخلياطة الالزمة حيث �صيتم يف هذا اخل�صو�س 
توقيع اتفاقية مع الوزارة املعنية بال�صوؤون االجتماعية يف 

قريغيز�صتان.
تعهدت  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  اأن  اإىل  ال�صايغ  واأ�ــصــار 
الــغــذائــيــة خـــالل �صهر رم�صان  الــطــرود  بــتــوفــري  اأيــ�ــصــا 

املبارك لعدد من االأ�صر املحتاجة.

الأر�شيف الوطني يعلن عن الفائزين بجائزة املوؤرخ ال�شاب يف ن�شختها احلادية ع�شرة

كبرياً؛  اهــتــمــامــاً  الــ�ــصــاب  املــــــوؤرخ 
اأواخــــــر عام  فـــــزاد مــيــزانــيــتــهــا يف 
تخ�صي�س  جـــرى  كــمــا  2019م, 
جلــنــة خــا�ــصــة بــا�ــصــتــقــبــال املــــواد 
املدار�س  مع  والتن�صيق  والتقييم, 
اال�صرتاتيجيني,  الــ�ــصــركــاء  ومـــع 
واأ�ــصــفــنــا حمـــاور جــديــدة تن�صجم 
التي عا�صها املجتمع  مع الظروف 
انت�صار جائحة كورونا  مع بدايات 
ا�صرتاتيجية  ومـــنـــهـــا:  عــــاملــــيــــاً, 
جائحة  مـــكـــافـــحـــة  يف  الــــــدولــــــة 
وجـــهـــود  كوفيد19,  فـــــريو�ـــــس 
الت�صدي  يف  الــر�ــصــيــدة  الـــقـــيـــادة 
التعقيم  لالأزمة, وفعالية برنامج 
تـــاريـــخ  والــــبــــحــــث يف  ــــي,  الــــوطــــن
االأوبئة يف دولة االإمــارات العربية 

واأ�صار �صعادته اإىل اأن جائزة املوؤرخ 
معروفة  كـــانـــت  والـــتـــي  الـــ�ـــصـــاب, 
اأ�صفرت  قد  املدر�صية,  بالرحالت 
ــــدارات  عـــن عــــدد مــهــم مـــن االإ�ــــص
اجلادة التي بحثت يف تاريخ القائد 
املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نــهــيــان – طــيــب اهلل ثــــراه- الذي 
يدعو للفخر, ويف روؤاه امل�صتقبلية 
جت�صيدها  حــا�ــصــرنــا  ي�صهد  الــتــي 
ويف  الر�صيدة,  قيادتنا  اأيــادي  على 
من  عدد  الوطني  االأر�صيف  جعبة 
التي  الطالبية اجلديدة  البحوث 
اأ�صفرت عنها الدورات االأخرية من 
اجلائزة, والتي نعمل على ن�صرها 
لتكون م�صادر ومراجع يفخر بها 

الطلبة الذين اأ�صهموا باإجنازها.

بني  احلمراء  "اجلزيرة  بحث  فاز 
اأعدته  الــذي  واحلا�صر",  املا�صي 
االأ�صا�صي  للتعليم  زينب  مدر�صة 
والثانوي, وبحث "دملا يف مواجهة 
مدر�صة  اأعـــدتـــه  الــــذي  كورونا", 
والثانوي,  االأ�صا�صي  للتعليم  دملــا 
لدولة  اجلغرايف  "التاريخ  وبحث 
مدر�صة  اأعــدتــه  الــذي  االإمارات", 
املــــتــــحــــدة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم االأ�ــــصــــا�ــــصــــي 
باملراكز  اأبـــوظـــبـــي,  يف  والـــثـــانـــوي 

الثالثة االأوىل على التوايل.
عنوان:  حمل  الــذي  البحث  وفــاز 
)الطاقة ال�صم�صية( باملركز الثاين, 
فئة التاريخ االقت�صادي, وهو من 
الوطنية  االإمـــارات  اإعــداد مدر�صة 
فيما  راأ�ــس اخليمة,  فــرع  اخلا�صة 

الــوطــنــي ويــرعــاهــا بــالــتــعــاون مع 
والتي  والــتــعــلــيــم,  الــرتبــيــة  وزارة 
اأهدافها  اأثبتت متيزها يف حتقيق 

املن�صودة.
واأ�صاف: لقد اأطلقت اجلائزة التي 
لــتــوجــيــهــات �صيدي  تــعــّد تــرجــمــة 
�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ مــنــ�ــصــور بـــن زايـــد 
رئــيــ�ــس جمل�س  نــائــب  نــهــيــان,  اآل 
الرئا�صة, يف  �صوؤون  وزير  الــوزراء, 
التاريخ  ذلــك  ومنذ   ,2009 عــام 
وهــــي تــعــمــل عــلــى تــر�ــصــيــخ تاريخ 
اأذهان  يف  وتراثها  االإمـــارات  دولــة 
حتدثه  الـــذي  بالتكامل  الطلبة, 
باملنهاج  مــــوجــــود  هــــو  مــــا  بـــدعـــم 
بالبحث  الطالب  اإلــيــه  ي�صل  ومــا 

العلمي التاريخي.

العربي,  اخلليج  ومنطقة  املتحدة 
قبل  املجتمع  لــهــا  تــ�ــصــّدى  وكــيــف 
التي  والــــفــــائــــدة  قـــيـــام االحتــــــــاد, 
حتققت يف فرتة التعقيم الوطني 
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي يف حتفيز 
الــتــقــارب االأ�ــصــري والــتــوا�ــصــل مع 
كبار املواطنني, وت�صجيل وتدوين 
ال�صفاهي  التاريخ  ووقائع  ق�ص�س 
من الرواة, وكبار املواطنني يف هذه 
الــفــرتة. هـــذا, وقـــد اأ�ــصــفــر تقييم 
الــبــحــوث الــطــالبــيــة املــ�ــصــاركــة يف 
فئات جائزة املوؤرخ ال�صاب التالية: 
الـــتـــاريـــخ الـــ�ـــصـــفـــاهـــي, والـــتـــاريـــخ 
االقت�صادي,  والــتــاريــخ  اجلــغــرايف, 
والتاريخ االجتماعي - عن النتائج 
اجلغرايف,  التاريخ  فئة  يف  االآتية: 

الطلبة  ـــاأ  هـــن كــلــمــتــه  خـــتـــام  ويف 
لهم  ومتــنــى  بــاجلــائــزة,  الفائزين 
مزيداً من التوفيق والنجاح, و�صكر 
االأول  اال�ــصــرتاتــيــجــي  الــ�ــصــريــك 
واملدار�س  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الـــتـــي حتــمــ�ــصــت لـــهـــذا املـــ�ـــصـــروع, 
املــخــلــ�ــصــة للوطن  االأ�ـــصـــر  و�ــصــكــر 
يف  واأ�صهمت  اأبناءها  �صاندت  التي 
تن�صئتهم  ويف  الفكرية  تغذيتهم 
وع�صق  الوطن  حب  على  ال�صليمة 
ومن  اأجــلــه.  مــن  والعمل  تاريخه 
جانبه قال ال�صيد حمد احلمريي 
واخلدمات  الــبــحــوث  اإدارة  مــديــر 
الوطني,  االأر�ـــصـــيـــف  يف  املــعــرفــيــة 
لقد  الــ�ــصــاب:  املــــوؤرخ  جلنة  رئي�س 
جائزة  الــوطــنــي  االأر�ـــصـــيـــف  اأوىل 

•• ابوظبي-الفجر:

نـــظـــم االأر�ــــصــــيــــف الـــوطـــنـــي حفل 
تــــكــــرمي الـــطـــلـــبـــة الــــفــــائــــزيــــن يف 
الن�صخة احلادية ع�صرة من جائزة 
 ,2020-2019 الــ�ــصــاب  املــــوؤرخ 
والــــتــــي �ــــصــــارك فــيــهــا عـــــدد كبري 
احلكومية  املــــدار�ــــس  طــلــبــة  مـــن 

واخلا�صة.
�صعادة  اأ�ـــصـــاد  املــنــا�ــصــبــة,  هـــذه  ويف 
مدير  الري�صي  عــبــداهلل  الــدكــتــور 
بتفاعل  الــوطــنــي  االأر�ـــصـــيـــف  عـــام 
الطلبة واملدار�س مع جائزة املوؤرخ 
بالتعاون  اإطــالقــهــا  مــنــذ  الــ�ــصــاب, 
والــتــعــلــيــم يف  الــرتبــيــة  وزارة  مـــع 
الدور  اأهمية  2009, موؤكداً  عام 
اجلائزة,  بــه  تــقــوم  الـــذي  الوطني 
غر�س  يف  اإ�ـــصـــهـــامـــهـــا  خـــــالل  مــــن 
مــــبــــادئ املـــواطـــنـــة الـــ�ـــصـــاحلـــة يف 
نــفــو�ــس الــطــلــبــة الــذيــن هــم ثروة 
الوطن و�صمان م�صتقبله, وتنمية 
القيم  وتاأ�صيل  التاريخي  الوعي 
الوطنية  واملـــــبـــــادئ  االأخــــالقــــيــــة 
واالنتماء  الــوالء  وتعزيز  لديهم, 
اإ�صافة  احلكيمة,  وقيادته  للوطن 
اإىل م�صاعدتهم يف تنمية مهاراتهم 

البحثية.
وخـــــالل كــلــمــتــه الـــتـــي األـــقـــاهـــا يف 
�صعادة  قــال  املنا�صبة,  بــهــذه  حفل 
املدير  عــلــي  اآل  مـــاجـــد  اهلل  عــبــد 
الوطني:  لــالأر�ــصــيــف  الــتــنــفــيــذي 
املوؤرخ  جائزة  بثمار  اليوم  نحتفي 
االأر�صيف  يــتــبــنــاهــا  الــتــي  الــ�ــصــاب 

فـــاز الــبــحــث الــــذي حــمــل عنوان: 
)الــطــبــل( بــاملــركــز الــثــالــث يف فئة 

التاريخ ال�صفاهي.
فاز  االجتماعي,  التاريخ  فئة  ويف 
"جهود  بـــحـــث:  الــــثــــاين  بـــاملـــركـــز 
حكومة االإمــارات العربية املتحدة 
الت�صدي  يف  الر�صيدة  وقــيــاداتــهــا 
امل�صتجد",  كـــــورونـــــا  لـــفـــريو�ـــس 
الوطنية  االإمــــــارات  مــدر�ــصــة  مــن 
اخلا�صة يف راأ�س اخليمة. فيما فاز 
هي:  بحوث  �صبعة  الثالث  باملركز 
بهم  يتعلق  وما  الواجب  "�صهداء 
من  االجتماعية",  االأو�ـــصـــاط  يف 
مدر�صة اجلاهلي للتعليم الثانوي 
للبنات يف العني, وبحث "االإمارات 
كورونا",  زمن  االإن�صانية يف  وطن 
من مدر�صة اأمامة بنت احلارث يف 
"اال�صرتاتيجية  وبحث  اأبوظبي, 
الــــريــــاديــــة لــــدولــــة االإمــــــــــارات يف 
مــواجــهــة حتـــديـــات كـــورونـــا على 
مدر�صة  مـــن  العامل",  مــ�ــصــتــوى 
�صعيد بن جبري للتعليم االأ�صا�صي 
والثانوي, وبحث "املراأة االإماراتية 
بني الريادة والقيادة", من مدر�صة 
املتحدة للتعليم االأ�صا�صي والثانوي 
من  ال�صنع",  و"بحث  اأبوظبي,  يف 
االأ�صا�صي  للتعليم  املتحدة  مدر�صة 
والثانوي يف اأبوظبي اأي�صاً, وبحث 
اأكادميية  من  االإماراتية",  "املراأة 
يف  للبنات  اخلــا�ــصــة  زايـــد  ال�صيخ 
كثبان  "بني  وبـــحـــث  اأبــــوظــــبــــي, 
الرمال" من اأكادميية ال�صيخ زايد 
اخلا�صة للبنات يف اأبوظبي اأي�صاً.

ال�شارقة للفنون تعلن عن برنامج لقاء مار�ض 2021
•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون عن برنامج "لقاء مار�س 2021" والذي 
يقام حتت عنوان "جتليات احلا�صر" يف الفرتة من 21 - 23 مار�س املقبل 
ويت�صمن جمموعة وا�صعة من اجلل�صات احلوارية االفرتا�صية, والفعاليات 

وعرو�س االأداء احلية التي تبحث اأهم ق�صايا الفن املعا�صر.
ويعاين لقاء مار�س 2021 ال�صنوات الثالثني املا�صية من بينايل ال�صارقة, 
الفنيني  والــنــقــاد  واملـــوؤرخـــني  والــفــنــانــني  القيمني  ا�صتقطاب  خـــالل  مــن 
امل�صاركني يف دورات البينايل املتعاقبة, ملناق�صة دوره كمحفز للحوار النقدي 
وتــبــادل االأفـــكـــار, وا�ــصــتــعــرا�ــس تــطــوره وابــتــعــاده عــن االأمنــــاط التقليدية 
لتقييم الفن, وامل�صي نحو مناذج تتخطى احلدود اجلغرافية على �صعيد 

ويدلون  يتحاورون حول جتاربهم وخرباتهم  ال�صارقة,  بينايل  تاأ�صي�س  يف 
باآرائهم التاريخية والنقدية حول مفهوم البينايل, وتطوره منذ انطالقته 

عام 1993 حتى االإعالن عن منهجيته اجلديدة يف عام 2003.
كما ي�صم جل�صتني بعنوان »بينايل ال�صارقة يف �صياق اإقليمي« تركزان على 
بينايل ال�صارقة يف �صياق البيناليات يف ال�صرق االأو�صط وجنوب �صرق اآ�صيا, 
و�صكل البيناليات �صواء فيما يتعلق بطابعها املحلي, اأو عالقتها بالفن على 

ال�صعيد الدويل.
العوملة,  ع�صر  يف  االأمـــة  بحالة  عالقته  حيث  مــن  البينايل  �صكل  وحـــول 
ف�صاءات  اإىل  البينايل  حتــويــل  �صبل  البينايل«  »اأمـــة  جل�صة  فت�صتعر�س 
وما  »البيناليات  جل�صة  تبحث  فيما  ال�صواء..  على  ونقدها  االأمم  لت�صور 
مركزية  تفكيك  يف  ودورهــا  اال�صتعمار  بعد  ما  نظرية  يف  اال�صتعمار«  بعد 

غري  الف�صاءات  من  اال�صتفادة  عرب  اجلمهور  وا�صتقطاب  الفنون,  تقدمي 
املوؤ�ص�صية.

واخليال  بالفن  املت�صلة  املو�صوعات  من  جملة  العام  لهذا  اللقاء  ويطرح 
ال�صارقة  بينايل  تلقي  االأزمــات, وكيفية  الفني يف ع�صر  والتقييم  املديني, 
وتاأثريه واأهميته يف امل�صهد الفني االإقليمي والدويل املعا�صر طوال الثالثني 
�صنة املا�صية, حيث يرتكز ال�صوؤال الرئي�صي للم�صاركني حول اإنتاج االأ�صكال 
وتن�صيقها  تقدمها,  التي  وامل�صاهمات  ال�صارقة  لبينايل  املتنوعة  الفنية 
�صرديات  لتحقيق  املختلفة  والــعــرو�ــس  التعليمية  ال�صياقات  يف  ون�صرها 

جديدة يف جتربة الفن احلديث واملعا�صر داخل املنطقة وخارجها.
امل�صتديرة«  »الطاولة  عنوان  حتت  جل�صات  ثالث  اللقاء  برنامج  ويت�صمن 
ت�صت�صيف نخبة من الفنانني والقيمني واملنظمني ممن لعبوا دورا حموريا 

بينما  الثالث"..  العامل   / "اجلنوب  بيناليات  ظهور  �صياق  يف  الفن  عــامل 
يف  جتــاربــهــم  االأزمـــــات«  ع�صر  يف  »التقييم  جل�صة  يف  املــ�ــصــاركــون  ويناق�س 
تقييم البيناليات, وما يعنيه اإنتاج الفن يف ظل االأزمات ال�صيا�صية والبيئية 
واالقت�صادية واالجتماعية الراهنة يف اأرجاء العامل. كما ي�صمل الربنامج 
جمــمــوعــة مــن املــحــا�ــصــرات واالأبـــحـــاث الــنــقــديــة الــتــي يــقــدمــهــا مفكرون 

وباحثون اأكادمييون, يناق�صون من خاللها عددا من الق�صايا.

2020 دبي  يف  الأجرة  ومركبات  اجلماعي  النقل  و�شائل  ا�شتخدموا  راكب  مليون   346
•• دبي -وام:

اأن عدد  واملــوا�ــصــالت  الــطــرق  اأعــلــنــت هيئة 
م�صتخدمي و�صائل النقل اجلماعي والتنقل 
2020 حوايل  امل�صرتك يف دبي بلغ يف عام 
األف   947 مبــعــدل  راكــــب  مــلــيــون   346
راكب يومياً وذلك على الرغم من التحديات 

العاملية التي فر�صتها جائحة كورونا.
وت�صمل هذه الو�صائل " مرتو دبي وترام دبي 
وحافالت املوا�صالت العامة وو�صائل النقل 
البحري: العربات والفريي والتاك�صي املائي 
والبا�س املائي ومركبات احلجز االإلكرتوين 
ومركبات التاأجري الذكي و مركبات االأجرة 

تاك�صي دبي و�صركات االمتياز.
وقـــال مــعــايل مــطــر حمــمــد الــطــايــر املدير 
الـــعـــام ورئــيــ�ــس جمــلــ�ــس املــديــريــن يف هيئة 
توؤكد  النتائج  هذه  اإن  واملوا�صالت:  الطرق 
كـــفـــاءة وفــعــالــيــة االإجـــــــــراءات االحـــرتازيـــة 
بداية  منذ  الهيئة  اتخذتها  التي  والوقائية 
النقل  و�صائل  االآن يف جميع  اجلائحة حتى 

واملن�صاآت التابعة لها .
التي  االإجــــــراءات االحـــرتازيـــة  اإن  واأ�ـــصـــاف 
طبقتها الهيئة ُتوجت بح�صولها على �صهادة 
لكوفيد  الوقائية  اإجراءاتها  لفاعلية  عاملية 
االإجراءات الوقائية  تاأكيد  �صهادة  19 وهي 
لكوفيد19- مقدمة من �صركة "دي اإن يف - 
جي اإل" الرنويجية وهي من اجلهات العاملية 
املخاطر  اإدارة  بـــرامـــج  تــقــيــيــم  يف  الـــرائـــدة 
املتعلق  االأداء  املتعلقة بالعدوى مبا يف ذلك 
موؤكداً  والــوقــائــيــة  ال�صحية  بــــاالإجــــراءات 
يف  �صاهمت  الهيئة  بذلتها  التي  اجلهود  اأن 
النقل اجلماعي وعودته  �صرعة تعايف قطاع 
التدريجية لو�صع ما قبل اجلائحة وعززت 
اجلماعي  الــنــقــل  و�ــصــائــل  م�صتخدمي  ثــقــة 
والوقائية  ال�صحية  االإجــــــراءات  كــفــاءة  يف 
حلماية ركاب املوا�صالت العامة واملوظفني 
واملحطات  املــوا�ــصــالت  و�صائل  يف  العاملني 

واملن�صاآت التابعة لها.
ق�صم  مــن  الــ�ــصــادرة  االح�صائيات  واأظــهــرت 
اأن  الهيئة  الــبــيــانــات يف  االإحــ�ــصــاء وحتــلــيــل 

اإجمايل عدد م�صتخدمي مرتو دبي بخطية 
مليون   113.63 بلغ  واالأخــ�ــصــر  االأحــمــر 
 74.455 2020 بواقع  راكب خالل عام 
و39.172  االأحــمــر  للخط  راكـــب  مليون 
مــلــيــون راكـــب للخط االأخــ�ــصــر ونــقــل ترام 

بــلــغ عدد  3.65 مــلــيــون راكــــب فــيــمــا  دبـــي 
العامة  املــوا�ــصــالت  حــافــالت  م�صتخدمي 
ونقلت و�صائل النقل  راكب  مليون   95.41
البحري املختلفة 8.05 مليون راكب وبلغ 
امل�صرتك  التنقل  و�ــصــائــل  م�صتخدمي  عــدد 

االإلكرتوين  احلــجــز  مــركــبــات  ت�صمل  الــتــي 
والتاأجري الذكي 15.29 مليون راكب فيما 
ت�صمل:  التي  دبي  االأجــرة يف  نقلت مركبات 
 109.94 االمتياز  و�صركات  دبي  /تاك�صي 

مليون راكب.

تعلن موؤ�ش�شة الن�شر للخدمات البيئيه ومكافحة الفات
 عن بيع حيوانات �شائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

�لنفايات  �أبو ظبي لإد�رة  �لتابعة ملركز  �لبيئية ومكافحة �لآفات  �لن�صر للخدمات  �ل�صائبة  �صركة  يعقد �ملز�د يف حظرية حجز �حليو�نات 
تدوير يف منطقة �لرحبة وذلك يف تاريخ  20.02.2021 �ل�صاعة  10:00 �صباحا لالإ�صتف�صار يرجى �لت�صال على �لرقم 0506687551    

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : ح�سان - ذكر - عدد املحتجز: 1 -مكان العثور على احليوان :ال�سليلة – ابو ظبي

– )عدد1 ح�سان( - اللون : لون رمادي 

دعوة �مل�صاهمني حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية
ل�صركة خمازن لال�صتثمار )�ص.م.خ( عن للعام 2020

وذلك عن ُبعد بطريق تقنية �لفيديو كول 
تعلن �صركة خمازن لال�صتثمار )�ص.م.خ.( و�لكائن مقرها باإمارة �أبو ظبي �أنه  
��صتناد� �ىل �لقانون �لحتادى رقم 2 ل�صنه 2015 بخ�صو�ص �ل�صركات �لتجارية  
وعطفا على �حكام عقد �لتاأ�صي�ص و �لنظام �ل�صا�صى ل�صركة خمازن لال�صتثمار 
�ص.م.خ , ي�صر جمل�ص �د�رة �صركة خمازن لال�صتثمار �ص.م.خ دعوتكم حل�صور 
وذلك    2020-12-31 يف  �ملنتهية  �ملالية  لل�صنة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 

للنظر فى جدول �لعمال �لتايل:
1- تقرير جمل�ص �لد�رة عن ن�صاط �ل�صركة وعن مركزها �ملايل خالل �ل�صنة 

�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2020 و�لت�صديق عليه.
 2020 دي�صمرب   31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�صنة  عن  �حل�صابات  مدقق  تقرير   -2

و�لت�صديق عليه.
3- مناق�صة �مليز�نية �لعمومية وح�صاب �لرباح و �خل�صائر لل�صركة عن �ل�صنة 

�ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2020 و �لت�صديق عليها .
حتى  �مل�صئولية  من  �حل�صابات  ومدقق  �لد�رة  جمل�ص  �ع�صاء  ذمة  �بر�ء   -4

تاريخ �ل�صنه �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2020.
5- �ملو�فقة على مقرتح جمل�ص �لد�رة بتوزيع �أرباح على �مل�صاهمني بو�قع 2% 

من ر�أ�ص �ملال.
�ع�صاء  على  مكافاأت  بتوزيع  �لد�رة  جمل�ص  مقرتح  يف  و�ملو�فقة   �لنظر   -6

جمل�ص �لد�رة.
7- تعيني مدقق �حل�صابات لل�صنة �ملالية �ملنتهية فى 31 دي�صمرب 2021 وحتديد 

�تعابه.
ظهر�  �لو�حدة  �ل�صاعة  متام  يف   2021-03-22 �ملو�فق  �لأثنني  يوم  وذل��ك 
من   %  50 ميثلون  �مل�صاهمني  من  عدد  ح�صره  �ذ�  �صحيحا  �لإجتماع  و�صيكون 
جمموع ��صهم ر�أ�ص مال �ل�صركة , و�إذ� مل يكتمل  �لن�صاب  لهذ� �لجتماع ف�صوف 
ينعقد �لجتماع �لثانى يوم �لأثنني �ملو�فق 29 مار�ص 2021 �ل�صاعة �لو�حدة 
ظهر� بذ�ت �لألية ))عن ُبعد عرب �لفيديو كول(( و�صيكون �لجتماع �صحيحا 

مبن ح�صر.
رو�بط  �إر�صال  و�صيتم  �لإجتماع  �إد�رة  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق  �صيتوىل 
�لت�صويت و�حل�صور عرب تقنية �لفيديو كول على �أرقام �لهو�تف �مل�صجلة لدى 
مو�فاتنا  يرجى  هو�تفكم  �أرقام  تغيري  حال  ويف  �لإجتماع  موعد  قبل  �ل�صوق 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  د�خل  متحرك  هاتف  ورقم  �صالح  �لكرتوين  بربيد 
�ملتحدة لر�صال ر�بط �لت�صويت ور�بط �حل�صور وذلك على �لربيد �للكرتوين 

 .)samerdaher@hotmail.com(
و ملزيد من �ل�صتف�صار�ت هاتف 0569539650
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 169/2021/18 عقاري جزئي  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ارابتك لالن�صاءات - �س ذ م م - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار - ذ م م  

اإجمايل وقدره  العقد و�صداد مبلغ  بف�صخ  الدعوى ومو�صوعها مطالبة  اأقــام عليك  قد 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  درهــم(   4.490.858  .24(

ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  
وحددت لها جل�صة يوم االأحد املوافق 2021/2/28 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�إع����������الن
ال�صـــــادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

بريليانت ملقاوالت امل�صاريع
رخ�صة رقم:CN 2712710 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
ال�صـــــادة/بلو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

مارين بوتيك
رخ�صة رقم:CN 1784569 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ذوالفقار 

الديكور
رخ�صة رقم:CN 2731399 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
ال�صـــــادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

حمم�صة الدلة
رخ�صة رقم:CN 2129442 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ديزاين 

بود للهدايا االعالنية
رخ�صة رقم:CN 1921232 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
ال�صـــــادة/�صورت  بان  التنمية االقت�صادية  دائـــرة  تعلن 

وي للنقليات العامة
رخ�صة رقم:CN 2717202 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ار�س العجائب لالعالن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1033554 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عبدالباقي احمد زكريا %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف رم�صان كرمي بخ�س البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ابعاد لتجارة االطارات 

وميزان الكرتوين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2871495 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد علي �صامل الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد علي عمري حممد ال�صرياين

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
اي  بالك  ال�صـــــادة/ا�صتوديو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للت�صوير - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2859740 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صقر حممد �صلمان يعقوب احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صيف حممد �صلمان يعقوب احلمادي

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صاهني اجلبال لت�صليح 

االطارات وتبديل الزيوت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1133892 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صقر خليفه �صامل خلف النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد علي عمري حممد ال�صرياين

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
للهند�صة  ال�صـــــادة/ر�صبون�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

وادارة امل�صاريع ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1033584 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جرا�س الند القاب�صة ذ م م
 Grass Land Holding LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ويبكو لال�صت�صارات البيئية
 WEPCO ENVIRONMENTAL CONSULTANCY

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اجلزيرة للدراجات الهوائية

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1044465 
تعديل اإ�صم جتاري من/ اجلزيرة للدراجات الهوائية

AL JAZEERA BICYCLES
اإىل/ ايفن بالك لتجارة البخور

  EVEN BLACK INCENSE TRADING
 G - ط   3-18 �صرق   -  C6 ق   - الفالح  �صارع  ابوظبي  ابوظبي جزيرة  / من  عنوان  تعديل 
  1-4 �صرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الكتبي  �صعيد  عبداهلل  مهري  ال�صيد  املالك   2 م   -

202100213641 العنود احمد بن حامد بطي    202100213641

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع العود والبخور والطيب - بالتجزئة  4772009
تعديل ن�صاط / حذف بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة  4763011

 تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح الدراجات الهوائية )ال�صياكل(  9529004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او 

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/رد تراك للنقليات واملقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1949141 
تعديل اإ�صم جتاري من /رد تراك للنقليات واملقاوالت العامة

REDTRUCK GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

 اإىل / رد تراك للحدادة والنجارة امل�صلحة
REDTRUCK BLACKSMITHING AND CARPENTRY 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال النجارة امل�صلحة  4390004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال حديد الت�صليح  4390005

 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة 4923010

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/حافة ال�صخر للعدد املعدنية وادوات 

قد تقدموا الينا بطلب   CN الور�س ذ.م.م رخ�صة رقم:2765933 

 تعديل ن�صب ال�صركاء / يحيى حممد بركات عبداهلل جابر من 25 % اإىل %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خليل حممد ح�صن �صجاعى العبيدىل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خليل حممد ح�صن العبيديل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زلفقار حممد هومايون على

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 

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

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ريفال �صتارز بيوتي �صنرت و�صبا 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�صة رقم:2222832 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /

اإ�صافة امريه ابراهيم حممد عبداهلل الكبي�صى  %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صناء ح�صني ال�صوم %24.5

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة دينا حممد را�صى �صحاده %24.5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صناء ح�صني ال�صوم

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فريح �صعيد هالل فريح القبي�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف دينا حممد را�صى �صحاده

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بيت النور للخياطة الن�صائية 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1037197 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حممد �صامل احمد �صامل املزروعى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد �صامل احمد �صامل املزروعى من 100 % اإىل %0

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ثيفور حممد بيازيد كامل اهلل %100

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�لغاء �إعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1123668 باال�صم التجاري كافترييا املرطبات 
الطازجة واللذيذة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون بدر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1106666 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد �صامل را�صد �صعيد الهنائي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف بدر ح�صني الربيدي

تعديل وكيل خدمات
حذف من�صور �صامل ابراهيم �صغري الظاهري

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مركز حور لبنان 

CN لتجميل ال�صيدات رخ�صة رقم:1158639 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي حمد �صعيد حمد الكلباين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عي�صى متعب �صعيد �صامل الكتبي

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
الربق  ال�صـــــادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1030614 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عبداهلل ح�صن احمد احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن حمد ال�شرقي يطلع على خطط مركز الفجرية للمغامرات

•• الفجرية -وام:

اطلع �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية, 
املُ�صتقبلية  وم�صاريعه  للمغامرات  الــفــجــرية  مــركــز  عمل  خطط  على 
خالل العام 2021. جاء ذلك خالل اجتماع �صموه يف مكتبه بالديوان 
االأمريي, مع جمل�س اإدارة املركز, حيث تعّرف �صمو ويل العهد على ما 
مت اإجنازه من م�صاريع واتفاقيات تتعلق بعمل املركز خالل العام املا�صي, 
اإجنازها  العمل ومراحل  التي واجهت �صري  التحديات  اأبــرز  ووقف على 
وتخطيها. وا�صتمع �صموه ل�صرح واف ومف�صل من �صعيد املعمري مدير 
تنفيذها  �صيتم  التي  امل�صاريع  اأهــم  حــول  للمغامرات,  الفجرية  مركز 
للت�صلق,  موقعا   50 اإطــالق  �صتت�صمن  والتي  القادمة,  املرحلة  خــالل 

اإطالق  اإىل  اإ�صافة  مــاء,  عني  و50  للغو�س,  موقعاً  و50  كهفا,  و50 
املتحف البحري وذلك يف 2 دي�صمرب القادم, تزامناً مع حلول الذكرى 
اخلم�صني لتاأ�صي�س الدولة. ووجه �صمو ويل عهد الفجرية القائمني على 
من  املزيد  وبذل  االإمكانيات  جميع  بتوفري  للمغامرات  الفجرية  مركز 
اجلهود والعمل على اإجناز امل�صاريع مبا يليق ب�صمعة االإمــارة ومكانتها 
ال�صياحية والثقافية, مثنياً على جهود فريق املركز وما يبذلونه الإجناح 
للمغامرات  الفجرية  مركز  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  وتــقــدم  م�صاريعهم. 
بال�صكر اإىل �صمو ويل عهد الفجرية على دعمه الدائم للمركز, موؤكدين 
ثقة  م�صتوى  اإىل  بامل�صاريع  واالرتــقــاء  االإجنـــازات  على موا�صلة حتقيق 
مدير  الزحمي  �صامل  �صعادة  اللقاء  ح�صر  احلكيمة.  وتوجيهاته  �صموه 

مكتب �صمو ويل عهد الفجرية.

�شرطة اأبوظبي تطيح بع�شابة »احتيال هاتفي« بالتعاون مع �شرطة عجمان

تعاون بني املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج و جممع اللغة العربية مبكة املكرمة لتطوير ون�شر تعليم لغة ال�شاد

•• اأبوظبي-الفجر:

بالتعاون  اأبــوظــبــي  �صرطة  األــقــت 
على  القب�س  عجمان  �صرطة  مع 
اأ�صخا�س   5 مــن  مكونة  ع�صابة 
امــــــــراأة   بـــيـــنـــهـــم  "اآ�صيويني" 
الهاتفي  االحــتــيــال  ي�صتخدمون 
ب�صحاياهم  لـــالإيـــقـــاع  ــيــلــة  و�ــص
مدخراتهم  عــلــى  واال�ـــصـــتـــيـــالء 
بطرق  الـــبـــنـــكـــيـــة  واأر�ــــصــــدتــــهــــم 
بحوزتهم  و�ــصــبــطــت  احــتــيــالــيــة 
املتحركة,  الـــهـــواتـــف  مـــن  عـــــدداً 
و�ــصــرائــح االتــ�ــصــال والــتــي كانت 
بال�صحايا  لــالإيــقــاع  ت�صتخدمها 

عن طريق الغ�س .

ن�صب واحتيال هاتفي, من خالل 
اإيهامهم من قبل اأفراد الع�صابة 
باأنه مت جتميد ح�صاباتهم البنكية 
امل�صرفية,  بــطــاقــاتــهــم  حــظــر  اأو 
بياناتهم,  حتديث  عليهم  ويجب 
حـــيـــث يــطــلــبــون مـــعـــلـــومـــات عن 
والبــطاقات  احلـــــــــــــــــ�ــصــابــات  تــلــك 
االئـــتـــمـــانـــيـــة ويـــ�ـــصـــتـــغـــلـــون هـــذه 
اأر�صدتهم  �ــصــحــب  يف  املــعــلــومــات 

و�صرقتهم.
عـــــدم  اإىل  اجلــــــمــــــهــــــور  ودعـــــــــــا 
اخلادعة,  للمكاملات  اال�صتجابة 
و�ـــصـــرعـــة اإبــــــــالغ الـــ�ـــصـــرطـــة عن 
قبل  مـــن  تـــردهـــم  اتـــ�ـــصـــاالت  اأي 
بتحديث  يطالبوهم  جمهولني 

�صرورها   وكــــف  الــعــ�ــصــابــة   عــلــى 
واأذاها عن النا�س.

اأحمد  عــــمــــران  الــعــمــيــد  وحــــــذر 
املـــــــــزروعـــــــــي, مـــــديـــــر مـــديـــريـــة 
والتحقيقات اجلنائية  التحريات 
يف �صرطة اأبوظبي اأفراد املجتمع 
لتلك  �ـــصـــحـــايـــا  الــــــوقــــــوع  مـــــن 
الــعــ�ــصــابــات االإجــــرامــــيــــة وعـــدم 
البنكية  ح�صاباتهم  عــن  الك�صف 
االئتمانية  بــطــاقــاتــهــم  واأرقـــــــام 
باإيهام  يقومون  اأنهم  اإىل   الفتا  
ال�صحايا باأنه مت حظر اأو جتميد 
ح�صاباتهم اأو بطاقاتهم امل�صرفية 
بغر�س لال�صتيالء على اأموالهم, 
مــ�ــصــدداً عــلــى عـــدم الــتــجــاوب مع 

�صهيل  حمـــمـــد  الـــعـــمـــيـــد  واأكــــــــد 
الـــرا�ـــصـــدي  مــديــر قــطــاع االأمـــن 
اجلــنــائــي بــ�ــصــرطــة اأبـــوظـــبـــي اإن 
�صتكون  الـــ�ـــصـــرطـــيـــة  االأجـــــهـــــزة 
بـــاملـــر�ـــصـــاد لـــكـــل مــــن تـــ�ـــصـــول له 
املجتمع  بـــاأمـــن  املــ�ــصــا�ــس  نــفــ�ــصــه 
اأمــــوال النا�س  واال�ــصــتــيــالء عــلــى 
و�صتالحق  واالحــتــيــال,  بالن�صب 
اأينما  االإجرامية  الع�صابات  هذه 
وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع 

الذي ي�صتحقونه وفقاً للقانون.
للقيادة  والتقدير  ال�صكر  وقـــدم 
الــعــامــة لــ�ــصــرطــة عــجــمــان, على 
مـــع �صرطة  وتــعــاونــهــا  جــهــودهــا 
القب�س  اأ�ــصــهــم يف  اأبــوظــبــي ممــا 

هــذه االت�صاالت اخلــادعــة, وعدم 
احل�صابات  مـــعـــلـــومـــات  اإفــــ�ــــصــــاء 
اأو  ال�صخ�صية  والبيانات  البنكية 
م�صاركتها مع اأي �صخ�س, ويجب 

احلفاظ عليها ب�صرية تامة.
تطلب  ال  الـــبـــنـــوك  اأن  واأو�ــــصــــح 
عرب  امل�صرفية  البيانات  حتديث 
البنوك  عمالء  مطالباً  الهاتف, 
االت�صاالت  بتلك  االنــخــداع  عــدم 
والتوجه  الــوهــمــيــة,  والــر�ــصــائــل 
وحتديث  للبنك  فــرع  اأقـــرب  اإىل 
البيانات فقط من خالل موظفي 

خدمة العمالء يف مقر البنك.
اأنه وردت عدة بالغات من  وذكر 
ال�صحايا  تفيد تعر�صهم لعمليات 

•• ال�شارقة-وام:

وقع املركز الرتبوي للغة العربية 
مذكرة  بال�صارقة  اخلليج  لـــدول 
جممع  مـــع  ُبعد"  "عن  تــفــاهــم 
املكرمة  مبـــكـــة  الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة 
لدعم التنمية امل�صتدامة ومواكبة 
احلديثة  الـــعـــاملـــيـــة  االجتـــــاهـــــات 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  يف 

وتعلمها وحمايتها.
ومن �صاأن مذكرة التفاهم - التي 
الـــدكـــتـــور عي�صى  �ــصــعــادة  وقــعــهــا 
الرتبوي  املــركــز  مدير  احلــمــادي 
لــلــغــة الــعــربــيــة لــــدول اخلــلــيــج و 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  االأ�ــصــتــاذ 
اللغة  جممع  ممثل  احلربي  علي 
التاأكيد   - املكرمة  مبكة  العربية 
اأهمية  يف  االأهــــداف  جممل  على 
ال�صراكة بني  توؤديه  الــذي  الــدور 
النهو�س  يف  املجتمعية  املوؤ�ص�صات 
ون�صر  لتطوير  االأداء  مب�صتوى 

تعليم اللغة العربية وحمايتها .
وتــــهــــدف مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم اإىل 
اخلربات  وتــبــادل  التعاون  تعزيز 

املمكن اأن ُي�صِهم الطرف االآخر يف 
دعمها اأو امل�صاركة فيها.

اأن الطرفني  اإىل  ولفت احلمادي 
"اللجنة  ُتــ�ــصــكــيــل  عــلــى  اتـــفـــاقـــا 
تفعيل  تــتــوىل  الــتــي  امل�صرتكة", 
خالل  مــن  التفاهم  مــذكــرة  بنود 
النظر يف قائمة امل�صاريع املقرتحة 
بــني الــطــرفــني, وو�ــصــع اخلطط 
واملقرتحات لالأن�صطة والفعاليات 
بالتعاون  تــنــفــيــذهــا  ميــكــن  الــتــي 
ومتابعة  وتقييم  الطرفني,  بــني 
وحتديد  اجلهتني  بني  العالقات 
املــعــوقــات والــ�ــصــعــوبــات واقــــرتاح 
والت�صحيح,  الـــتـــعـــديـــل  اآلــــيــــات 
خالفات  الأيـــــة  ـــول  احلـــل ـــع  وو�ـــص
وو�صع  اجلانبني,  بــني  تظهر  قــد 
والتعاون  االأنــ�ــصــطــة  اإدارة  اآلــيــات 
امل�صرتك مبا يتما�صى مع �صيا�صة 
وعقد  الــطــرفــني,  واإ�صرتاتيجية 
متوا�صلة  دوريــــــــة  اجـــتـــمـــاعـــات 
اجلهود  وتوحيد  املتابعة  ل�صمان 
الطرفني,  قــبــل  مـــن  املــ�ــصــرتكــة 
االإدارات  اإىل  تــو�ــصــيــاتــهــا  ورفــــع 

العليا للطرفني العتمادها.

مة خلدمة  يتعلق باخلدمات املقدَّ
�صات  املوؤ�صَّ مـــن  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
توظيفها  وكــيــفــيــة  املــجــتــمــعــيــة 
لالإفادة منها, وتبادل االإ�صدارات 
والثقافية  والــفــكــريــة  الــعــلــمــيــة 
املجالت,  /الكتب,  الطرفني  بني 
االإ�صدارات  املن�صورات,  املطويات, 

االإلكرتونية.
احلمادي  عي�صى  الدكتور  واأ�ــصــاد 
بهذا التعاون امل�صرتك مع جممع 
املكرمة  مبـــكـــة  الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة 

ـــة بغر�س  امْلـَــْعـــِنـــيَّ ــ�ــصــات  املــوؤ�ــصَّ مـــع 
م�صرتكة  بــرامــج  وتنفيذ  تطوير 
بتعزيز  ُتْعَنى  التي  �صات  املوؤ�صَّ مع 
و�صتعمل  العربية,  اللغة  وحماية 
يف  التعاون  على  التفاهم  مذكرة 
و�صع وتنفيذ برامج واآليات لن�صر 
العربية  الــلــغــة  بــاأهــمــيــة  الـــوعـــي 
ودورها يف تعزيز الهوية واالنتماء 

الوطني.
التفاهم  مـــــذكـــــرة  حتـــقـــق  كـــمـــا 
تنفيذ  يف  املــــ�ــــصــــرتك  الــــتــــعــــاون 
والربامج  والـــدرا�ـــصـــات  الــبــحــوث 
باملركز  العربية  للغة  التطويرية 
للخدمات  االأمـــثـــل  واال�ــصــتــثــمــار 
واملوارد الب�صرية واملادية لتحقيق 
وتقليل  الـــهـــائـــلـــة,  الـــطـــمـــوحـــات 
الــ�ــصــلــبــيــات الـــتـــي قـــد تــنــجــم عن 
الب�صرية  والــكــوادر  املـــوارد  نق�س 
واالأن�صطة  الـــربامـــج  تــنــفــيــذ  يف 
كــاملــوؤمتــرات, والــنــدوات, وحلقات 
الــنــقــا�ــس, وجــمــيــع املـــجـــاالت ذات 

االهتمام امل�صرتك.
اإىل  املــوقــعــة  املــذكــرة  بــنــود  وتتيح 
الـــطـــرفـــني فيما  بـــني  الــتــنــ�ــصــيــق 

التفاهم  مـــذكـــرة  اأن  ..مـــــوؤكـــــدا 
توؤطر لو�صع خطة عمل متكاملة 
للم�صاهمة  م�صتقبلية  وبـــرامـــج 
الطرفني يف حتقيق  الفعالة بني 
اأهـــدافـــهـــمـــا مــــن خـــــالل اقـــــرتاح 
واالأن�صطة  واملــ�ــصــاريــع  الـــربامـــج 
النهو�س  فاعلية  من  تزيد  التي 
العربية  الــلــغــة  تــعــلــيــم  بــتــطــويــر 

وتعلُّمها وحمايتها.
من  التفاهم  مــذكــرة  اأن  واأو�ــصــح 
تنظيم  يف  التعاون  تعزيز  �صاأنها 
نــــدوات ومـــوؤمتـــرات وور�ــــس عمل 
من  ُز  وُتــَعــِزّ العربية  اللغة  تخدم 
ح�صورها وتن�صر الوعي باأهميتها 
�صبل  وتعزيز  بالهوية,  وارتباطها 
�صات  املوؤ�صَّ خمتلف  بــني  الــتــعــاون 
اللغة  بتدري�س  امْلَْعِنيَّة  والهيئات 
م�صتوى  على  وخدمتها  العربية 
الفر�س  واإتــــاحــــة  اخلــلــيــج,  دول 
لــتــبــادل اخلــــــربات, اإ�ـــصـــافـــًة اإىل 
الــتــنــ�ــصــيــق املُــــتــــبــــاَدل حـــــول اأيــــة 
اأو  اأو فعاليات  اأن�صطة  اأو  م�صاريع 
يعتزم  اأو  ينفذها  تدريبية  دورات 
تــنــفــيــذهــا اأحــــد الــطــرفــني, ومن 

طريق  عــن  اأو   )8002626(
ويف   )sms2828( الــر�ــصــائــل. 

بياناتهم امل�صرفية, بالتوا�صل مع 
املجاين  الرقم  على  اأمــان  خدمة 

بالبنك  االتــ�ــصــال  الن�صب  حــالــة 
واإبالغ اأقرب مركز �صرطة .

هيئة النقل تتفقد مركبات الأجرة والعداد الذكي
•• عجمان -الفجر:

التنفيذي  املدير  املطرو�صي  �صقر  احمد  ال�صيد  تفقد 
يف  النقل  لهيئة  بــاالإنــابــة  الــتــجــاريــة  اخلــدمــات  لقطاع 
عجمان مركبات االأجره  التابعه لهيئة النقل مع العداد 

الذكي الذي اطلقته موؤخرا 
اأكد املطرو�صي على اأهميه منظومة العداد الذكي  الذي 
�صاهم بتعزيز الرقابة و االأمن من خالل امكانيه تتبع 
كافة مركبات االأجرة وعر�س جميع الرحالت الن�صطة 

ــــة حركة  ,واملــلــغــيــة ومــعــرفــة عـــدد الــكــيــلــومــرتات, وروؤي
الدخول واخلروج من االأنظمة, ف�صاًل عن اإيقاف نظام 
العدادات وال�صائقني عن ُبعد دون احلاجة اإىل  ا�صتدعاء 
ال�صائقني واملركبات مما يرفع م�صتوى جودة اخلدمات 

التي تقدمها الهيئة للجمهور
واأ�صاد يف ختام اجلولة بجهود الهيئة يف تطوير البنية 
متكاملة  نقل  واإعــداد منظومة  النقل   بقطاع  التحتية 
واال�صرتاتيجيات  االنظمه  الأحدث  وتبنيها  وم�صتدامة 

التي تعتمد على التحول الرقمي

احلكومة الإلكرتونية تطلق حزمة جديدة للخدمات الذكية للمتعاملني يف راأ�ض اخليمة

اأبوظبي لالإعالم تعر�ض الفيلم الوثائقي احلياة الفطرية يف اأبوظبي

 مبادرة القيادات امل�شتقبلية الإماراتية من جامعة ال�شارقة لدعم الطاقات الب�شرية

•• راأ�س اخليمة -وام:

اإطــالق خدمات ذكية  راأ�ــس اخليمة  اأعلنت هيئة احلكومة االإلكرتونية يف 
طريق  عــن  احلكومية  معامالتهم  اإجنـــاز  مــن  املتعاملني  مُتــكــن  جــديــدة 
التطبيق الذكي الإمارة راأ�س اخليمة mRAK حيث ت�صمل هذه اخلدمات 

كال من دائرة التنمية االقت�صادية ودائرة النيابة العامة.
ويبلغ عدد اخلدمات الذكية التي مت اإطالقها موؤخراً نحو 48 خدمة ذكية 
لدائرة النيابة العامة و 13 خدمة ذكية لدائرة التنمية االقت�صادية وذلك 
راأ�س  االإمــارة مما يعك�س حر�س حكومة  املتعاملني يف  لتغطية احتياجات 

اخليمة على تعزيز مكانة االإمارة التناف�صية وحت�صني جودة اخلدمات.
ومن اأبرز اخلدمات الذكية التي مت اإطالقها لدائرة التنمية االقت�صادية 

خدمات الدفع, وجتديد الرخ�س, وحجز اإ�صم جتاري, وحماكاة الر�صوم . 
اأما بالن�صبة الأهم خدمات دائرة النيابة العامة فهي احت�صاب مدة التوقيف, 
وطلب تظلم يف اأمر احلفظ, وطلب ارفاق م�صتندات يف الدعوى اجلزائية, 
وا�صتالم رخ�صة القيادة, وتاأجيل ق�صط يف الدعوى اجلزائية, وطلب تظلم 
يف الدعوى اجلزائية, وطلب اأمر قب�س دويل, وطلب اإيداع مبلغ مايل يف 
الدعوى, وطلب اإيداع متهم اإحدى م�صحات عالج االإدمان من املخدرات, 
من  لكل  ذكية  خدمة   mRAK 171 وا�صتالم الهوية . ويقدم تطبيق
دائرة النيابة العامة, و دائرة املحاكم, و دائرة البلدية, و دائرة اخلدمات 
العامة, و دائرة التنمية االقت�صادية, و هيئة حماية البيئة والتنمية, ودائرة 

اجلمارك, وغرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة.
امل�صتحقة  الدفعات  جلميع  ال�صريع  الدفع  خدمة  التطبيق  يت�صمن  كما 

بــعــمــلــيــة واحــــــدة. ويــعــتــرب الــتــطــبــيــق خــطــوة مــهــمــة يف مــ�ــصــرية التحول 
تتما�صى  ب�صورة  اخليمة  راأ�ــس  روؤيــة  لدعم  الهيئة  تنتهجها  التي  الرقمي 
راأ�ــس اخليمة  2030 حيث ت�صعي حكومة  راأ�ــس اخليمة  مع ا�صرتاتيجية 
املجتمع  �صرائح  احتياجات خمتلف  تلبي  اليد  متناول  لتوفري خدمات يف 
من�صة  خــالل  من  الذكية  الهواتف  عرب  حكومية  خدمات  بتوفري  وذلــك 

. mRAK اخلدمات الذكية
والتطوير  اال�صراف  مهام  االلكرتونية  احلكومة  هيئة  تتوىل  جهتها  من 
كافة  مــن   -  mRAK بتطبيق  متمثلة   - الــذكــيــة  اخلــدمــات  ملنظومة 
التي  الت�صغيل  اأنظمة  خمتلف  مــع  ليتالءم  ت�صميمه  مت  حيث  اجلــوانــب 
لتح�صني جتربة  املتبعة  املمار�صات  اأف�صل  وفق  الذكية  الهواتف  بها  تعمل 

املتعامل.

•• اأبوظبي- وام:

الوثائقي  الفيلم  عــر�ــس  عــن  اأبــوظــبــي  تــلــفــزيــون  قــنــوات  �صبكة  اأعــلــنــت 
"احلياة  بعنوان  اأبوظبي موؤخراً  البيئة -  اأنتجتـــــه هيئة  الــــــذي  اجلديد 
"اأبوظبي"  الفطرية يف اأبوظبي: �صالحف الظفرة" ح�صرياً على قناتي 

و"االإمارات".
ياأتي ذلك يف اإطار التعاون امل�صرتك بني الهيئة و�صركة اأبوظبي لالإعالم 
يف  الفريد  البيولوجي  بالتنوع  والتعريف  البيئة  حماية  جهود  لدعم 
رحلة  عامني  ت�صويره  ا�صتغرق  الــذي  الوثائقي  الفيلم  ويتابع  االإمـــارة 

جممــــــوعة من الـــــباحـــــثني العاملني يف الهيئة خالل قيامهم مبهمتهم 
ملراقبة ال�صالحف البحرية التي تاأويها االإمارة مبا يف ذلك �صالحف منقار 
ال�صقر وال�صالحف اخل�صراء والتي تعترب من االأنواع املهددة باالنقرا�س 
وي�صلط ال�صوء على جهود فريق الهيئة املتخ�ص�س يف درا�صة ال�صالحف 
وُيعّرف امل�صاهدين على اأمناط تع�صي�صها على �صواطئ االإمارة باالإ�صافة 

اإىل مراقبة ومتابعة حجم ووزن �صغار ال�صالحف.
التنوع  لقطاع  بــاالإنــابــة  التنفيذي  املــديــر  الها�صـــــمي  اأحــــــمد  وقــــــال 
اإن عر�س  – اأبــوظــبــي  الــبــيــئــة  والــبــحــري يف هيئة  الـــربي  الــبــيــولــوجــي 
اأبوظبي واالإمارات ياأتي يف اإطار �صراكتنا  "�صالحف الظفرة" على قناتي 

على  ال�صوء  وت�صليط  البيئي  الــوعــي  لتعزيز  امل�صتمرة  اال�صرتاتيجية 
اجلهود التي تبذلها الدولة واإمارة اأبوظبي للحفاظ على البيئة والتنوع 

البيولوجي.
من جانبه قال جمعة الهوتي املدير التنفيذي لدائرة التلفزيون باالإنابة 
اأبوظبي  اإطـــار حر�س  الفيلم يف  هــذا  يــاأتــي عر�س  لــالإعــالم  اأبوظبي  يف 
لالإعالم على تقدمي حمتوى تفاعلي وتثقيفي وترفيهي هادف يركز على 
الوطنية يف  اهتماماتهم بجانب م�صاهمتها  متطلبات اجلمهور ويحاكي 
ن�صر الوعي املجتمعي واإي�صال الر�صائل وال�صور االإيجابية عن املوا�صيع 

واملبادرات احلكومية بها فيها تلك التي ُتعنى بحماية البيئة وتنوعها.

•• ال�شارقة -وام:

يطلق معهد القيادة يف التعليم العايل بجامعة ال�صارقة "مبادرة 
ا�صتكمااًل  ال�صارقة"  جامعة  يف  االإماراتية  امل�صتقبلية  القيادات 

للربنامج الوطني للتوطني.
جامعة  مــديــر  النعيمي  جمـــول  حميد  الــدكــتــور  �ــصــعــادة  وقـــال 
يف  املتميزين  املواطنني  الطلبة  الإعـــداد  الربنامج  اإن  ال�صارقة 
لديهم  ممن  التخرج  على  واملقبلني  الثالثة  االأكادميية  ال�صنة 
االإملام باللغة االإجنليزية والتفكري االإبداعي ويتميزون مبهارات 

قيادية .
خاللها  يخو�س  اأ�صهر,  �صتة  ملــدة  ي�صتمر  الربنامج  بــاأن  ونــوه 
القيادية  مهاراتهم  لتطوير  جماعية  تعليمية  جتربة  الطلبة 
ا�صتقطاب  عــلــى  الــربنــامــج  الــرتكــيــز يف  �صيتم  كــمــا  واملــعــرفــيــة, 

خمت�صني لديهم اخلربة يف اإي�صال فكرة الوعي الذاتي, واإن�صاء 
خطط للتنمية ال�صخ�صية لدى الطلبة وتوفري الدعم لهم قبل 

وبعد انتهاء الربنامج.
لل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  �صدقي  �صريف  الدكتور  واأو�صح 
االأكادميية, اأن هذا الربنامج يهدف اإىل دعم �صيا�صة التوطني, 
التدريب  بــفــر�ــس  املتميزين  املــواطــنــني  الطلبة  يـــزود  و�ــصــوف 

واالإر�صاد لتطوير املهارات الالزمة لديهم ل�صوق العمل.
وقال الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة يف التعليم العايل 
اإن املعهد �صيعمل بالتعاون مع اجلهات واملوؤ�ص�صات ذات العالقة 
وجناحه,  فعاليته  ل�صمان  الربنامج  احتياجات  جميع  لتوفري 
باأنه �صتكون هناك عمليات تقييم دورية لهذا الربنامج  موؤكداً 
املهارات  وتطوير  املجتمعية  االحتياجات  بني  التوافق  لتحقيق 

املعرفية يف الربنامج.

مكتبة الذيد العامة تقدم لروادها 
رحلة افرتا�شية اإىل الف�شاء اخلارجي

•• ال�شارقة - وام: 

اأم�س االأول  ال�صارقة للكتاب - م�صاء  التابعة لهيئة  قدمت مكتبة الذيد - 
بالتعاون  اأقامته  افرتا�صي  عر�س  عرب  اخلارجي  للف�صاء  رحلة  لروادها 
الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�صارقة  الأكادميية  التابعة  الفلكية  القبة  مع 
والفلك عرفتهم خالله على املعارف املتعلقة مب�صبار االأمل الذي اأطلقته 
الدولة يف يوليو املا�صي وو�صل اإىل مداره حول املريخ يف فرباير اجلاري 

بجانب مدارات الكواكب وحدود املجرة وغريها من املعارف.
االأن�صاري يف  العلميني فاطمة اخلاطري وعمرو  املر�صدين  وقدم كل من 
الكون"  اأعــمــاق  اإىل  "رحلة  عــنــوان  بعد" حتــت  "عن  اأقيمت  التي  اجلل�صة 
�صروحات خا�صة للعديد من املعلومات املتعلقة بعلم الف�صاء حيث اأو�صحت 
اخلاطري اأن كوكب املريخ "الكوكب االأحمر" ميتلك خ�صو�صية كبرية واأن 
رحلة م�صبار االأمل هي الطموح الذي غر�صه املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - .
وعرفت اخلاطري بالقبة الفلكية التي تعترب االأكرب على م�صتوى املنطقة 
حيث توفر لزوارها اإمكانية م�صاهدة نحو 10 ماليني جنم المع والعديد 

من الكواكب ال�صيارة يف املدارات كما حتدثت عن رحلة م�صبار االأمل.
عديدة  درا�ــصــات  يف  االأمــل  م�صبار  ي�صهم  االأن�صاري  عمرو  قــال  جانبه  من 
اأن متتد  ا�صتخراجها وحتليلها يف عملية ميكن  البيانات ليتم  فهو يجلب 
لع�صرات ال�صنوات وهناك العديد من االأ�صباب العلمية التي حتفز للذهاب 

اإليه منها البحث عن احلياة ودرا�صة املريخ وتطوره عرب الزمن.
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العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
اللم�صة  ال�صـــــادة/م�صبغة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الالمعة رخ�صة رقم:1130059 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد �صيف حميد �صهيل الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
الرميله  ال�صـــــادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صعبي رخ�صة رقم:1121005 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم الرميله ال�صعبي

AL REMAILA AL SHAABI RESTAURANT

اإىل /مطعم الرميلة ال�صعبي للمندي واملظبي 
AL REMAILA AL SHAABI MANDI AND MADHBI RESTAURANT

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

جبل اخلري العمال البال�صرت
رخ�صة رقم:CN 1171023 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

عبداهلل علي ال�صام�صي العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم:CN 1152005 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

 CN 1060196:الدقة للنقليات العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم بيرب مينت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2228342 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عبدالعزيز حممد ح�صني املرزوقى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بطى �صيف حممد بطى املهريى
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم بيربمينت

PEPPER MINT RESTAURANT

اإىل /مطعم ق�صمة و م�صاوى - فرع 
KISMATH RESTAURANT AND GRILLS`-BRANCH 

تعديل ن�صاط / حذف خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/نرمان للمقاوالت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1255072 
تعديل اإ�صم جتاري من/ نرمان للمقاوالت العامة 

NIRMAN GEN. CONT. 

اإىل /هوم نريمان لل�صيانة العامة
HOME NIRMAN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18 

�إع����������الن
الكهربائية  لالعمال  البنان  ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�صيانة  رخ�صة رقم:1035787 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة هيثم احمد مظهر النريبيه %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�صد احلميدي علي اليماحي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداهلل را�صد احلميدي علي اليماحي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة البنان لالعمال الكهربائية وال�صيانة

AL BANAN ELECTRICAL WORKS & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اإىل/ �صركة البنان لالعمال الكهربائية وال�صيانة ذ م م
AL BANAN ELECTRICAL WORKS & MAINTENANCE COMPANY LLC

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

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

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإخطار عديل بالوفاء

هوية  بطاقة  ويحمل  املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�صية   , ح�صن  يعقوب  امني  املخطر:ح�صن 
رقم:784197743683985 - العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0567787778

االقت�صادية  الدائرة  من  واملرخ�صة  ذ.م.م  الفنية  للمقاوالت  االمين  الركن  اليه:1-�صركة  املخطر 
الهند  , اجلن�صية  ابراهيم كونيل  اليج كونيل  الثاين:2-  اليه  بالرقم 562450 - املخطر  ال�صارقة  يف 
الزهراء حمل  �صارع   - امل�صلى   - العنوان:ال�صارقة   - رقم:784197190262853  بطاقة هوية  ويحمل 

2 - �صقة رقم 203 بناية علي عبدالغفار - هاتف رقم:0551778202
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ )2.200.000( درهم مليونان ومائتي الف درهم

املخطر اليه حرر 44 �صيك للمخطر مببلغ )2.200.000( درهم مقابل اجراء معامالت جتارية حيث 
انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيكات اال انه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد 

كايف قابل لل�صحب واحل�صاب مغلق , وبيانه كالتايل:
ال�صيك رقم 000750 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/6/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
و �صيك رقم 000749 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/5/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000748 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000747 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/3/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000746 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/2/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000745 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/1/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

�صيك رقم 000744 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/12/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000743 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/11/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000742 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/10/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000741 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/9/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000740 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/8/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000739 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/7/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000738 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/6/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000737 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/5/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000736 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/4/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000735 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000734 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/2/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000733 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/1/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

�صيك رقم 000732 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/12/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000731 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/11/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000730 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/10/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000729 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/9/25 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001008 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/9/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001007 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/8/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

�صيك رقم 000987 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/12/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000988 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/1/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000989 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/2/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000990 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/3/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000991 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/4/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000992 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/5/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000993 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/6/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000994 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/7/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000995 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/8/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000996 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/9/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

�صيك رقم 000997 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/10/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000998 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/11/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 000999 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/12/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001001 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/2/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001000 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/1/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001002 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/3/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001003 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001004 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/5/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001005 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/6/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�صيك رقم 001006 مببلغ 40.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/7/28 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا 
وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة 
ايام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل 

التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/290

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/22 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
على  �ملحجوز�ت  �و�صاف  و  �جلباوى  �حمد  /عبيده  مديرها  (وميثلها  �ص  م  د  )م  ديادونا  �صده 

�لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                    �لو�صف  

 70,920                                            معد�ت و مكائن  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/9155

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/22 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده �صباأ فري�صت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                            �لو�صف                  �صعر �لتقييم  

                                         معد�ت طبيه و�أثاث مكتبي                  26,810 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/1248

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/22 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
�صده �صالون جيني روز لل�صعر و �لتجميل �ص.ذ.م.م + ناتاليا �و�صبوفا و �و�صاف �ملحجوز�ت على 

�لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                           �لو�صف  

                                                   معد�ت �صالون      2,370 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1469( 
رقم املحرر  2020/1/218850  
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : �صاتراباتي �صيفتجي - هندي اجلن�صية  
املو�صوع 

 242842 رقم  ال�صيك  التجاري  دبي  بنك  لدى  امل�صريف  ح�صابه  من  اليه  املنذر  1-�صحب 
البالغة قيمته 1.000.000 درهم )مليون درهم( وامل�صتحق الدفع يف 2020/8/12 

ر�صيد  وجود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الذكر  �صالف  ال�صيك  اإرتد   -2
كاف للوفاء مبقابله. 

عليه , فاإن املنذر يوجه هذا االإنذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�صيك امل�صار اليه البالغة 
قيمته 1.000.000 درهم )مليون درهم( مع الفائدة القانونية 12% منذ تاريخ ا�صتحقاق 
اأيام من تاريخ  الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�صة  2020/8/12 مع  ال�صيك 

ت�صلمه هذا االإعالن بالن�صر.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1464( 
رقم املحرر  2020/1/218827  
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : لوانا تولوبانو�س دوملان - فلبينية اجلن�صية  
املو�صوع 

البالغة قيمته   083645 رقم  ال�صيك  التجاري  دبي  بنك  امل�صريف لدى  اليه من ح�صابه  املنذر  1-�صحب 
  2016/3/15 يف  الدفع  وامل�صتحق  درهم(  الف  وخم�صون  واربع  )ثالثمائة  درهم   354.000.00

للوفاء  كاف  ر�صيد  وجود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الذكر  �صالف  ال�صيك  اإرتد   -2
مبقابله. 

البالغة قيمته  اليه  امل�صار  ال�صيك  اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة  االإنــذار للمنذر  املنذر يوجه هذا  , فاإن  عليه 
12% منذ تاريخ  القانونية  الفائدة  354.000.00 درهم )ثالثمائة واربع وخم�صون الف درهم(  مع 
ت�صلمه  تاريخ  اأيــام من  وذلك خالل خم�صة  وامل�صاريف  الق�صائية  الر�صوم  مع   2016/3/15 ا�صتحقاقه 

هذا االإعالن بالن�صر.   

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1468( 
رقم املحرر  2020/1/218836   
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : كوثر زرينه هارون راجناري - هندية اجلن�صية  
املو�صوع 

البالغة قيمته   289933 رقم  ال�صيك  التجاري  دبي  بنك  امل�صريف لدى  اليه من ح�صابه  املنذر  1-�صحب 
 2018/12/17 يف  الدفع  وامل�صتحق  درهم(  الف  وت�صعون  و�صبعة  )مائتان  درهم   297.000.00

للوفاء  كاف  ر�صيد  وجود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الذكر  �صالف  ال�صيك  اإرتد   -2
مبقابله. 

البالغة قيمته  اليه  امل�صار  ال�صيك  اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة  االإنــذار للمنذر  املنذر يوجه هذا  , فاإن  عليه 
تاريخ  منذ   %12 القانونية  الفائدة  مع  درهم(  الف  وت�صعون  و�صبعة  )مائتان  درهم   297.000.00
ا�صتحقاقه 2018/12/17 مع الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمه 

هذا االعالن بالن�صر.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

الفلبني   , جوليالو  تابيك  اميلورد  املدعو/  فقد 
 )P3448164B( رقم  �صفره  جــواز  اجلن�صية 
بال�صفارة  ت�صليمه  عــلــيــه  يــعــرث  ممـــن  يــرجــى   -

الفلبينية او اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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جامعة الإمارات ت�شارك يف اآيدك�ض 2021  
•• العني-الفجر:  

ت�صارك جامعة االمارات بجناح يف الدورة اخلام�صة ع�صرة 
ونافدك�س  "اآيدك�س  الدويل  الدفاع  وموؤمتر  من معر�س 
ل�صاحب  الكرمية  الرعاية  حتت  يقام  والذي   ,"2021
الدولة  رئي�س  نهيان,  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
للمعار�س-  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اهلل"   "حفظه 
اأدنــيــك - خــالل الــفــرتة مــا بــني 21 ولغاية 25 فرباير 

اجلاري.
ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة,  اأنــور  زكي  واأكــد معايل 
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات   , الدولة  ال�صمو رئي�س 

هــذا احلدث  اجلــامــعــة يف  ُمــ�ــصــاركــة  اأن  املــتــحــدة,  العربية 
اإبرازاً لدورها الريادي كاأكرب جامعة بحثية  العاملي ياأتي 

علمية واأكادميية يف االإمارات,
من  حــافــاًل  �صجاًل  متتلك  االمــــارات  جامعة  ان  واأو�ــصــح 
االإجنازات البحثية املُتمّيزة يف جماالت   الف�صاء وال�صحة 
والتغذية والهند�صة والدفاع, واأمن املعلومات, والروبوتات 
والطائرات بدون طيار والذكاء اال�صطناعي وغريها من 
ُمبتكرة  حــلــوٍل  اإيــجــاد  يف  ُت�صهم  التي  البحثية  املوا�صيع 
واملنطقة  الــدولــة  تواجهها  التي  للتحديات  وُم�صتدامة, 
الدولة  احتفاالت  مع  "تزامناً   : قائاًل  واأ�صاف  والعامل. 
االإمــــارات  لــالحتــاد, حتــر�ــس جــامــعــة  الــذهــبــي  باليوبيل 

العربية املتحدة على تعزيز م�صاهماتها الكبرية يف حتقيق 
التنمية املُ�صتدامة القائمة على البحث العلمي واالبتكار, 
الــوطــنــيــة لدولة  االأجـــنـــدة  ُمــتــطــّلــبــات  ومبـــا يتما�صى مــع 
االإمارات واال�صتعداد للخم�صني عاماً القادمة, ودعم روؤية 
اأف�صل  االإمـــارات �صمن  دولــة  تكون  بــاأن  القيادة احلكيمة 

دول العامل يف كافة املجاالت".
واختتم معايل زكي ن�صيبة ت�صريحه بالقول: "من املوؤكد 
باأن تنظيم هذا املعر�س الدفاعي العاملي يف ظّل الظروف 
ال�صعبة التي تواجه العامل باأ�صره ُي�صّكل حدثاً وطنياً ُمهّماً 
وفق روؤية ُم�صتقبلية, ُتعّزز من مكانة وريادة االإمارات على 

امل�صتوى العاملي".

ال�شارقة ت�شهد افتتاح الدورة الثانية لنعقاد الربملان العربي للطفل مب�شاركة 16 دولة عربية
•• ال�شارقة-الفجر:

وبح�صور  الــــ�ــــصــــارقــــة  �ــــصــــهــــدت 
عربية  دولة  ع�صرة  �صت  وم�صاركة 
الــثــانــيــة النعقاد  الــــــدورة  افــتــتــاح 
حفل  يف  للطفل  العربي  الــربملــان 
الــعــربــي للطفل  الـــربملـــان  نــظــمــه 
املرئي  التوا�صل  تقنية  خالل  من 
لدواعي االحــرتازات احلالية من 

جائحة كورونا .
ح�صره  الـــــــذي  احلــــفــــل  ـــكـــل  و�ـــص
االع�صاء اجلدد للربملان وعددهم 
وع�صوة  عـــ�ـــصـــوا  و�ـــصـــتـــني  اربــــعــــة 
الربملان  م�صرية  با�صتكمال  اإيذانا 
 2019 انــطــلــقــت يف عـــام  والـــتـــي 
ال�صمو  �صاحب  وح�صور  مبباركة 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
اأبو  اأحمد  ومعايل  ال�صارقة  حاكم 
الغيط االأمني العام جلامعة الدول 
العربية انطلقت يف ظل تزايد عدد 
باأطفالها  امل�صاركة  العربية  الدول 
عربية  دول  وان�صمام  الــربملــان  يف 
يف الدورة الثانية وهي اجلمهورية 
دولة  و  املــوريــتــانــيــة  االإ�ــصــالمــيــة 
اللبنانية  اجلـــمـــهـــوريـــة  و  لــيــبــيــا 
املغربية  اململكة  م�صاركة  بجانب 
وجمهورية  الــــ�ــــصــــودان  ودولــــــــة 
مـــ�ـــصـــر الـــعـــربـــيـــة واجلـــمـــهـــوريـــة 
التون�صية واجلمهورية اجلزائرية 
ال�صعبية  الـــــدميـــــوقـــــراطـــــيـــــة 
وجمهورية  الـــعـــراق  وجــمــهــوريــة 
جـــيـــبـــوتـــي واملــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــ�ـــصـــعـــوديـــة واملـــمـــلـــكـــة االأردنــــيــــة 
الها�صمية ودولة االمارات العربية 
ومملكة  فل�صطني  ودولـــة  املتحدة 
الــبــحــريــن ودولــــة الــكــويــت ليعرب 
االأطــفــال مــن خــالل برملانهم عن 
م�صتقبل  يف  وطموحاتهم  اأراءهـــم 

واعد .
اجلل�صة  تــعــقــد  اأن  املـــقـــرر  ومــــن 
للربملان  الثانية  بــالــدورة  االأوىل 
من  الع�صرين  يف  للطفل  العربي 
�صهر فرباير اجلاري برئا�صة اأكرب 
 ( مو�صوع  ملناق�صة  �صنا  االأع�صاء 
عالوة   ) امل�صتقبل  من�صة  االبتكار 

والطفولة بجامعة الدولة العربية 
قائلة  ياأتي انعقاد الدورة الثانية 
بالتوازي  للطفل  العربي  للربملان 
مع تو�صيات الدورة )24( للجنة 
عقدت  والــتــي  العربية,  الطفولة 
برئا�صة اململكة االأردنية الها�صمية 
وا�ــــصــــتــــمــــراراً   ,)2019( عــــــام 
للخطوات الناجحة لدورة االأوىل 
لــلــربملــان الــعــربــي لــلــطــفــل خالل 
منها  خرج  وما  املا�صيني  العامني 
مـــن تــو�ــصــيــات خــطــهــا االأطـــفـــال 
والتي  بـــاأنـــفـــ�ـــصـــهـــم  الـــربملـــانـــيـــني 
االأهمية  غاية  يف  ق�صايا  تناولت 
لتعزيز حقوقهم يف كافة املجاالت 
القرار   مــتــخــذي  اأمـــــام  وو�ــصــعــهــا 
املــعــنــيــني بــقــ�ــصــايــا الــطــفــولــة من 
العربية,,,  الــــدول  جــامــعــة  خـــالل 
ويف �ــصــوء الــظــروف الــراهــنــة من 
وتاأثري  كـــورونـــا  انــتــ�ــصــار فــريو�ــس 
ذلك على حياة االأطفال يف املنطقة 
الربملان  الأعـــ�ـــصـــاء  كــــان  الــعــربــيــة 
العربي للطفل دور هام يف ت�صليط 
الــ�ــصــوء عــلــى هـــذا االزمـــــة  حيث 
والربملان  العامة  االأمــانــة  اطلقت 
# احكي  ها�صتاج  للطفل   العربي 
بالتعاون   ,19 كوفيد  مع  ق�صتك 
بالطفولة   املــعــنــيــة  املــنــظــمــات  مــع 
و�صع  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف 
االأطفال يف املنطقة العربية ودور 
وباء كورونا يف تغيري منط احلياة 
النف�صية  الـــنـــواحـــي  مـــن  لــديــهــم 
ور�صد  والتعليمية,  واالجتماعية 
لالأطفال  الـــنـــاجـــحـــة  الـــتـــجـــارب 
ال�صلبية  االآثـــــار  عــلــى  الــتــغــلــب  يف 
الــوبــاء من  اأوجـــدهـــا تف�صي  الــتــي 
وقائية  ار�ــــصــــادات  تــقــدمي  خــــالل 
)قدمها  لــالأطــفــال  مب�صطة  بلغة 
العربي  الربملان  اأع�صاء  االأطــفــال 
لــلــطــفــل(, كــمــا اأطـــلـــقـــت االأمـــانـــة 
العربية  الــــدول  الــعــامــة جلــامــعــة 
فيديو  للطفل  العربي  والــربملــان 
اأهمية  تــرويــجــي لــالأطــفــال حـــول 
بــاالإجــراءات االحرتازية  االلــتــزام 
ال�صحة  مــنــظــمــة  مــــن  املـــعـــتـــمـــدة 
الــعــاملــيــة, واجلــهــات احلــكــومــيــة يف 
ن�صائح  وتقدمي  االأع�صاء  الــدول 

الدكتور  الــ�ــصــيــخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب 
�صلطان بن حممد القا�صمي  ع�صو 
ال�صارقة  حــاكــم  االأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 
للربملان  ال�صخي  ودعــمــه  ملــكــارمــه 
مو�صول  وال�صكر  للطفل,  العربي 
واأمينها  العربية  الـــدول  جلامعة 
اأبــــو الغيط,  اأحــمــد  الــعــام مــعــايل 
على ما تقدمه اجلامعة من دعم 

للربملان العربي للطفل.
الأع�صاء  الــكــلــمــة  الـــبـــاروت  ووجـــه 
على  بالتاأكيد  الــربملــان  وع�صوات 
بدورهم  وقيامهم  بــاأدائــهــم  ثقته 
خرَي  العربية  الطفولة  متثيل  يف 
خلف  خــري  �صيكونون  واأنــهــم  قيام 
لــزمــالئــكــم الـــذيـــن �ــصــبــقــوكــم يف 
الدورة االأوىل وطالبهم بامل�صاركة 
بـــفـــاعـــلـــيـــة مــــن خــــــالل االلــــتــــزام 
خا�صة  الربملان.  واأن�صطة  بربامج 
واأن يف هذه الدورة ب�صريات كثرية: 
واأبرزها ان�صمام ثالث دول عربية 
لـــلـــربملـــان الـــعـــربـــي لــلــطــفــل وهي 
اجلـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة ودولـــــة 
االإ�صالمية  واجلــمــهــوريــة  لــيــبــيــا 

املوريتانية.
بتقدمي  كلمته  يف  الباروت  واأعلن 
املفاجاأة الكربى الأع�صاء وع�صوات 
التحاقهم  خــــالل  مـــن  الــــربملــــان 
بــالــدبــلــوم املـــهـــاري املــعــتــمــدة من 
جامعة ال�صارقة  والذي �صيح�صل 
كل  نهاية  يف  على  االأعــ�ــصــاء  عليه 

دورة.. ابتداء من هذه الدورة. 
اإن   : قـــولـــه  يف  كــلــمــتــه  واخـــتـــتـــم 
االأمــانــة الــعــامــة لــلــربملــان العربي 
تاألو جهدا يف االرتقاء  للطفل, ال 
ما  كل  بعمل  و�صنقوم  والتطوير, 
املعايري  اأعــلــى  حتقيق  �ــصــاأنــه  مــن 
اجلودة يف �صقل املهارات القيادية 
كل  وتقدمي  الأطفالنا,  والريادية 
ما ي�صاعدهم ويدعم قدراتهم من 
اأف�صل, متمنيا لكم دورة  اأجل غد 
حافلة باالإجنازات الكبرية اإن �صاء 

اهلل.
العامة  ــــة  االأمــــان األـــقـــت  بــعــدهــا   
الكلمة  الــعــربــيــة  الــــدول  جلــامــعــة 
الثانية  الــــدورة  افــتــتــاح  مبنا�صبة 
واألقتها   للطفل  العربي  للربملان 

ال�صابقني  االأعــ�ــصــاء  تــكــرمي  عــلــى 
من  االأوىل  الــــــدورة  يف  لــلــربملــان 
خالل حفل �صيقام الكرتونيا بعد 

انتهاء اأعمال اجلل�صة االأوىل.
احلفل بداأ بتالوة اأيات عطرة من 
الذكر احلكيم بعدها تابع احل�صور 
على  ال�صوء  �صلط  م�صورا  عر�صا 
اأهــــداف الــربملــان الــعــربــي للطفل 
واخت�صا�صاته واأدوار اأع�صائه من 

االأطفال .
اأميـــــن عثمان  �ـــصـــعـــادة  األـــقـــى  ثـــم 
الربملان  الـــعـــام  االأمـــــني  الـــبـــاروت 
مبنا�صبة  كلمته  للطفل  الــعــربــي 
الثانية  االنـــعـــقـــاد  دورة  افـــتـــتـــاح 
ـــــان بـــــــدولـــــــة االمـــــــــــــارات  ـــــربمل ـــــل ل
ال�صارقة  بــاإمــارة  املتحدة  العربية 
امل�صت�صيفة للمقر الربملان الدائم 
الدورة  باأع�صاء  كلمته  يف  ورحــب 
لــلــربملــان وقـــــال يف هذه  الــثــانــيــة 
املنا�صبة ي�صرين اأن اأرحب بكم من 
املتحدة,  العربية  االإمــــارات  دولـــة 
الدائم  املقر  ال�صارقة  اإمـــارة  ومــن 
ونحن  للطفل,  الــعــربــي  لــلــربملــان 
افتتاح  بعد,,حفل  عن  معاً,  ن�صهد 
العربي  لــلــربملــان  الثانية  الــــدورة 
لــلــطــفــل. بــحــ�ــصــور االأعــ�ــصــاء من 
التهانئ  الدول العربية, فلكم منا 
لتمثيل  واختياركم  بلدانكم  لثقة 
العربي  املحفل  هــذا  يف  الطفولة 

املهم.
:اإن  كــلــمــتــه  يف  الـــــبـــــاروت  وتــــابــــع 
دورة  تــبــداأ  اأن  الــطــالــع  مــن ح�صن 
الربملان الثانية مبناق�صة مو�صوع 
مهم, اأال وهــو االبــتــكــار, وذلــك يف 
اأجمع,  الــعــامل  فيه  يتحدث  وقــت 
للمريخ  �ــصــورة  اأول  ا�صتقبال  عــن 
املنجز  هــذا  "االأمل",  م�صبار  مــن 
العلمي الكبري, الذي يد�صن فجراً 
جـــديـــداً, لي�س يف دولـــة االإمــــارات 
لكل  بل  فح�صب,  املتحدة  العربية 

العرب.
الربملان  هـــذا  اإن  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــار 
نتاج  هو  بع�صويته  ت�صرفتم  الذي 
فكٍر وجهٍد عربي كبري, ومن هنا 
ال بد من اأن نتوجه بجزيل ال�صكر 
ملـــقـــام ح�صرة  الـــعـــرفـــان  وعــظــيــم 

مديرة  دواي  دينا  املفو�س  الوزير 
والطفولة  واالأ�ـــصـــرة  املــــراأة  اإدارة 

بجامعة الدولة العربية .
با�صم  وي�صرفني  ي�صعدين  وقالت 
افتتح  اأن  العربية  الـــدول  جامعة 
الثانية  الــــــــدورة  اأعــــمــــال  مــعــكــم 
لـــلـــربملـــان الـــعـــربـــي لــلــطــفــل حتت 
امل�صتقبل  من�صة  )االبــتــكــار  �صعار 
العربي  بالطفل  للنهو�س  (�صعياً 
فــــكــــراً وعـــلـــمـــاً وثـــقـــافـــة وابـــــــداع, 
�ـــصـــعـــار يـــجـــدد االأمـــــــل يف قـــــدرات 
ويثبت  العرب  وال�صباب  االأطــفــال 
ت�صتطيع  العربية  الــكــفــاءات  بـــاأن 
امل�صتوى  على  الــ�ــصــدارة  حتتل  اأن 
بيئة  لــهــا  اتــيــحــت  مـــا  اإذ  الــعــاملــي 
ونحن  واالبتكار  لــالأبــداع  حمفزة 
ن�صهد االإجناز العلمي التي حققته 
دولة االإمــارات العربية املتحدة يف 
اطالق "م�صبار االأمل" وهو احدى 
التي  االبتكارية  الـــروؤى  مقومات 
العربية  االإمـــارات  دولــة  انتهجتها 
املتحدة يف تعليم وتدريب االأطفال 

خا�صة يف املراحل التعليمية.
اأغــتــنــم هذه  وتــابــعــت يف كــلــمــتــهــا 
الفر�صة الأتوجه بال�صكر  والتقدير 
املعنية  االلـــيـــات  مــن  للم�صاركني 
االأع�صاء  الــــــدول  يف  بــالــطــفــولــة 
بالدها  متــثــيــل  عـــلـــى  وحـــر�ـــصـــهـــا 
مــــن خـــــالل مـــ�ـــصـــاركـــة االأطــــفــــال 
قبلها    مــن  املعتمدين  الربملانيني 
الربملانية,,  التجربة  خلو�س هذه 
االإجناز  لــهــذا  الطيبة  ومتنياتي 
العربي  الــعــمــل  مــ�ــصــرية  الــهــام يف 
امل�صرتك والذي يعد ثمرة اجلهد 
االأمانة  بـــني  املــ�ــصــتــمــر  والـــتـــعـــاون 
العربية  الــــدول  الــعــامــة جلــامــعــة 
والــــــربملــــــان الـــعـــربـــي لــلــطــفــل يف 
املن�صودة  واأهــدافــه  غاياته  حتقيق 
العلمي  بالتفكري  للنهو�س  �صعياً 
والــثــقــافــة االبـــتـــكـــاريـــة واالإبــــــداع 
�صتتوىل  لــفــئــة  والـــثـــقـــايف  االأدبــــــي 
افرادها امل�صوؤولية يف الغد القريب 
فمنهم من �صيكون قادة هذه االأمة 

ومفكريها وعلمائها ومبدعيها.
املـــفـــو�ـــس دينا  الــــوزيــــر  واأردفــــــــت 
واالأ�صرة  املــراأة  اإدارة  مديرة  دواي 

نعدهم  الذين  اأبنائنا  نحو  جميعاً 
وا�صتثمارنا  احلــقــيــقــيــة,  ثــروتــنــا 
فيه  َتنعم  وم�صتقبٍل  غٍد  البناء يف 
والرفاهية,,,,  بــالــتــقــدم  �صعوبنا 
ت�صهدها  مت�صارعة  اأحــداث  و�صط 
انعكا�صات  لها  العربية,  منطقتنا 
�صلبية وخيمة على و�صع االأطفال 

يف عدد من الدول العربية.
اجلامعة  حـــر�ـــس  اإىل  وا�ـــــصـــــارت 
العربي  العمل  دعــم  على  العربية 
النهو�س  جمــــــال  يف  املــــ�ــــصــــرتك 
يف  و  العربية,  الطفولة    بق�صايا 
بوقت  نبخل  لــن  فاأننا  املــقــام  هــذا 
اأو براأي اأو جهد ي�صاهم يف حتقيق  
الــنــهــو�ــس بـــاأو�ـــصـــاعـــهـــا....   اآماًل 
مل�صاعدة  نهجا  منربكم  ي�صع  اأن 
اآرائهم  عن  التعبري  على  االأطفال 
م�صتقبلهم    �ــصــنــع  يف  واملــ�ــصــاركــة 
مبثابة  الـــربملـــان  هـــذا  يــكــون  واأن 
الطفولة  لق�صية  تــعــطــى  مــنــارة 
املرحلة  هذه  الواجب يف  االهتمام 
اخلــطــرية والــهــامــة مــن اأجـــل غد 
ي�صارك فيه ذخرية الوطن العربي 
فاملجتمع  امل�صتقبل,,,,  �صناعة  يف 
اهتماماً  الــطــفــولــة  يــــويل  الــــذي 
متوا�صاًل ويعطي االأطفال مكانًة 
متميزة من خالل ما يوفره لهم 
التوجه  مــن  مُتكنهم  اأ�ــصــبــاب  مــن 
وحياٍة  بــّنــاء  م�صتقبٍل  نحو  بثبات 
حـــــرٍة كـــرميـــة يـــكـــون قـــد جنـــح يف 

التعامل مع هذه  بكيفية  خمتلفة 
االزمة.

م�صرية  بــــاأن  كلمتها  يف  و�ـــصـــددت 
الــعــمــل مــ�ــصــتــمــرة خــــالل الـــــدورة 
للطفل  الــعــربــي  لــلــربملــان  الثانية 
اإن  لــــالأطــــفــــال  املــــجــــال  لـــتـــعـــزيـــز 
امل�صاركة  يف  حـــقـــهـــم  ميــــار�ــــصــــوا 
والــــذي يــعــد اأحــــد املـــبـــادئ االأربــــع 
عليها  تــرتــكــز  الـــتـــي  االأ�ـــصـــا�ـــصـــيـــة 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
والربتوكوالت االختيارية امللحقة 
معظم  عليها  �صادقت  والتي  بها, 
هذه  تكفل  حيث  العربية,  الـــدول 
املــواثــيــق حــق االأطـــفـــال يف حرية 
الــتــعــبــري عــن اآرائـــهـــم, وحــقــهــم يف 
راأيــهــم, وحقهم يف  اال�ــصــتــمــاع اىل 
اأع�صاًء  يــ�ــصــبــحــوا  بــــاأن  املــ�ــصــاركــة 
اأ�صا�صيني  وحمــــركــــني  فـــاعـــلـــني 
وقادرين على حتمل م�صوؤولياتهم, 
بناء  ومــ�ــصــاهــمــني يف  ومــ�ــصــاركــني 
بــلــدانــهــم بــاعــتــبــارهــم اأمــــل االأمـــة 
بل  للم�صتقبل,  الــّدافــعــة  وقــوتــهــا 
ما  اإزاء  الــقــومــي  اأمــنــهــا  و�ــصــمــام 
واإرهاٍب,,,   يواجهونه من حتدياٍت 
االأ�صا�س  بــذلــك احلــجــر  وا�ــصــعــني 
�صيتيح  الــذي  الكبري  العمل  لهذا 
لــكــل طــفــٍل يف وطــنــنــا الــعــربــي اأن 
املـــ�ـــصـــاركـــة من  ميــــار�ــــس حـــقـــه يف 
الدميقراطي,  املــنــرب  هـــذا  خـــالل 
فيها  نت�صارك  م�صوؤولية  ولعلها 

اأفـــ�ـــصـــل جلميع  لـــغـــٍد  الــتــاأ�ــصــيــ�ــس 
اأبناءه واأجياله.

ن�صاأل اهلل العلي القدير اأن يلهمنا 
�ـــصـــواء الــ�ــصــبــيــل لــنــ�ــصــاهــم مــعــا  يف 
الطفولة  خـــري  فــيــه  مـــا  حتــقــيــق 
العربية يف كل ربوع وطننا العربي, 
ونحن علي ثقة اأن القرارات التي 
العربي  الــــربملــــان  عـــن  �ــصــتــ�ــصــدر 
االأثر  بــالــغ  لهما  �صيكون  للطفل 
امل�صرتك  الــعــربــي  الــعــمــل  دفـــع  يف 
نحو االرتــقــاء بو�صع االأطــفــال يف 

منطقتنا العربية 
جامعة  بتجديد  كلمته  واختتمت 
والتقدير  ال�صكر  العربية  الـــدول 
ويف  للطفل  العربي  الــربملــان  اإىل 
اأمين  االأ�ــصــتــاذ  �ــصــعــادة  مقدمتهم 
الــبــاروت على اجلــهــود املــقــدرة يف 
والثانية  االأوىل  الـــــدورة  تنظيم 
داعني  للطفل,  الــعــربــي  لــلــربملــان 
يوفقنا  اأن  الــقــديــر  الــعــلــي  املـــوىل 
جميعاً ملا فيه خري وم�صلحة اأمتنا 

العربية.
االأع�صاء  تـــدريـــب  جــــرى  بــعــدهــا 
على  ـــــربملـــــان  لـــــل والــــــعــــــ�ــــــصــــــوات 
اال�صتعداد النعقاد اجلل�صة االأوىل 
واألــــيــــات املــ�ــصــاركــة متــهــيــدا لبدء 
عــمــلــهــم الـــربملـــاين كــمــمــثــلــني عن 
االأطفال العرب يف مناق�صة اآمالهم 
من  مو�صوعها  وطرح  وطموحهم 

خالل الربملان .

رئي�ص �لربملان �لعربي يزور موؤ�ص�صة وطني �لإمار�ت ويوؤكد:

ندعو لال�شتفادة من التجربة الإماراتية يف متكني ال�شباب العربي
••  ابوظبي- الفجر:

عادل  ال�صيد  املعايل  �صاحب  اأ�صاد 
رئي�س  الع�صومي  عبدالرحمن  بن 
الربملان العربي مبا توليه القيادة 
العربية  االإمــارات  بدولة  احلكيمة 
ـــالـــربامـــج  املــــتــــحــــدة الـــ�ـــصـــقـــيـــقـــة ب
لتمكني  اال�صرتاتيجية  واخلطط 
ال�صباب االإماراتي وتاأهيلهم كقادة 

للم�صتقبل.
موؤ�ص�صة  اإىل  زيـــــارة  خـــالل  ونــــوه 
وطــنــي االإمـــــارات بــاملــبــادرات التي 
تـــنـــفـــذهـــا املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة واملــــــبــــــادرات 
فئات  لكافة  الــهــادفــة  والفعاليات 
مواطنني  مــن  االإمــاراتــي  املجتمع 
الهوية  لــتــاأكــيــد  وزوار  ومــقــيــمــني 

امل�صتقبل امل�صرق باإذن اهلل.
�صاحب  ا�ــصــتــمــع  الـــلـــقـــاء  وخـــــالل 
العربي  الـــربملـــان  رئــيــ�ــس  املـــعـــايل 
�صعادة  مـــــن  مــــوجــــز  �ــــصــــرح  اإىل 
بــالــهــول الــفــال�ــصــي ع�صو  �ـــصـــرار 
املجل�س الوطني االحتادي واملدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة وطني االإمارات 
حول روؤية واأهداف املوؤ�ص�صة واأبرز 
مــــا حــقــقــتــه مــــن جنــــاحــــات بـــــارزة 
وبرامج نوعية ميكن تعميمها على 
كربملان  والعاملي  العربي  امل�صتوى 
من  وغــريهــا  العلم  ويـــوم  ال�صباب 

املبادرات.
ترحيب  عــــن  �ـــصـــعـــادتـــه  واأعــــــــــرب 
للتعاون  االإمـــارات  وطني  موؤ�ص�صة 
لت�صميم  الـــعـــربـــي  الــــربملــــان  مـــع 

اإبــراز القيم  الوطنية والعمل على 
االإمــارات, موؤكدا  االأ�صيلة ملجتمع 
االإمـــــــــارات  وطـــنـــي  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة  اأن 
ب�صماتها  تــ�ــصــع  اأن  ا�ــصــتــطــاعــت 
املـــتـــمـــيـــزة يف عـــــدد مــــن املـــجـــاالت 
واأ�صبحت بيت خربة تتطلع الدول 

لال�صتفادة منها.
ونّوه معاليه بقوة ومتانة العالقات 
االأخـــــويـــــة الــــوطــــيــــدة والـــتـــعـــاون 
ودولة  العربي  الربملان  بني  املثمر 
االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة, وما 
تطور  من  العالقات  هــذه  ت�صهده 
وازدهـــار يف �صتى املــجــاالت, موؤكًدا 
اال�صتفادة  عــلــى  الـــربملـــان  حــر�ــس 
مــن الــتــجــربــة االإمــاراتــيــة يف دعم 
ومتكني ال�صباب, وتاأهيلهم لقيادة 

مـــبـــادرات عــربــيــة ت�صاهم  وتــنــفــيــذ 
ليكونوا  الــعــربــي  ال�صباب  دعــم  يف 
�صفراء وقــادة جنــاح واإبـــداع ومتيز 
لبلدانهم, وتبادل اخلربات يف دعم 
الــعــربــي وتــعــزيــز هويته  الــ�ــصــبــاب 

وانتمائه اال�صيل.
الـــ�ـــصـــيـــد حممد  الــــلــــقــــاء  حـــ�ـــصـــر 
اإدارة  املـــهـــريي مــديــر  بـــن خــلــيــفــة 
خالد  وال�صيد  املوؤ�ص�صي  االت�صال 
اإدارة  مـــديـــر  احلـــو�ـــصـــنـــي  جـــا�ـــصـــم 
موؤ�ص�صة  يف  الـــدولـــيـــة  املــنــظــمــات 
متيمة  وال�صيدة  االإمـــارات,  وطني 
اإدارة  مــــديــــر  الـــنـــيـــ�ـــصـــر  حمـــمـــد 
االأن�صطة الوطنية وامل�صت�صار حمد 
وال�صيد  عـــبـــدالـــرزاق,  حمــمــد  بــن 

انور بن نغمي�س الدو�صري.

•• دبي -وام:

39 مـــبـــادرة  تــنــظــم جــــمــــارك دبـــــي 
"الفر�صة  �ـــصـــعـــار  حتــــت  وفـــعـــالـــيـــة 
م�صاركتها  �ــصــمــن  تبتكر2021" 
اإمارة  يف  لالبتكار  االإمـــارات  �صهر  يف 
دبي خالل الفرتة من 21 حتى 27 
فرباير اجلاري .وتخاطب الفعاليات 
حيث  املجتمع  �صرائح  كافة  املتنوعة 
خ�ص�صت الدائرة 6 فعاليات للعمالء 

للمجتمع. و 9 لل�صركاء و 19 للموظفني و5 
وقال �صعادة اأحمد حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي اإن االبتكار يعد 
ت�صهده خدماتها وعملياتها  ملا  دائــرة جمارك دبي نظراً  اأ�صا�صية يف  ركيزة 
من تطوير م�صتمر ان�صجاماً مع روؤيتها بتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية 

واالبتكارات يف العمل اجلمركي .

الحتادية للموارد الب�شرية ت�شارك يف هاكاثون الإمارات لتطوير منظومة العمل احلكومي
•• دبي-وام:

للموارد  االحتادية  الهيئة  ت�صارك 
احلــكــومــيــة يف حتدي  الــبــ�ــصــريــة 
 2021 االإمــــــــــارات  "هاكاثون 
العامة  الهيئة  تنظمه  الـــذي   ,"
لـــتـــنـــظـــيـــم قـــــطـــــاع االتـــــ�ـــــصـــــاالت 
بــالــتــعــاون مــع الــربنــامــج الوطني 
لل�صعادة وجودة احلياة, يف ن�صخته 
االفرتا�صية االأوىل, التي انطلقت 
فــعــالــيــاتــهــا 11 فـــربايـــر اجلـــاري 
وت�صتمر حتى ال�صاد�س من مار�س 

املقبل.
اإدارة  وقالت �صلوى عبداهلل مدير 
الهيئة  يف  والـــربامـــج  املــ�ــصــروعــات 
حتدي  يف  الــهــيــئــة  مـــ�ـــصـــاركـــة  اإن 
العام  لــهــذا  االإمــــــــارات  هـــاكـــاثـــون 
العمل  "كفاءة  حمــور  �صمن  تاأتي 
ت�صعى  حيث  االإنتاجية",  وتطوير 
ُمبتكرة  تقنية  حــلــول  اإيــجــاد  اإىل 

وتعزيز  االإنــتــاجــيــة  لقيا�س  ذكــيــة 
با�صتخدام  احلــــكــــومــــي,  االأداء 
اال�صطناعي  الـــــذكـــــاء  تـــقـــنـــيـــات 
الثورة  اإلـــيـــه  تــو�ــصــلــت  مـــا  واآخـــــر 
اأن  اإىل  الفتًة  الرابعة,  ال�صناعية 
الــهــيــئــة تــلــقــت بــالــفــعــل عــــددا من 
املقرتحات املبتكرة التي من �صاأنها 
االرتقاء مبنظومة عمل احلكومة 
املتبعة  االآلية  وتطوير  االحتادية, 

يف قيا�س اإنتاجية املوظفني.
واأو�ــــصــــحــــت �ـــصـــلـــوى عــــبــــداهلل اأن 
ُمقرتحات  �ــصــتــ�ــصــتــقــبــل  الــهــيــئــة 
ومــ�ــصــاريــع املــ�ــصــاركــني مـــن خالل 
الــهــاكــاثــون, حــيــث �صيتم  مــنــ�ــصــة 
جلنة  قــبــل  مـــن  جــمــيــعــاً  تقييمها 
خُمت�صة, داعيًة موظفي احلكومة 
واملخت�صني  والــطــلــبــة  االحتـــاديـــة 
وفـــئـــات جمتمع  �ـــصـــرائـــح  وكـــافـــة 
التحدي  يف  للم�صاركة  االإمـــــارات 
الهاكاثون,  �صمن  طرحته  الــذي 

احلكومي,  العمل  كفاءة  لتطوير 
وتعزيز اإنتاجية موظفي الوزارات 

واجلهات االحتادية.
طـــرحـــت  الــــهــــيــــئــــة  اأن  وذكـــــــــــرت 
بامل�صاركة  الــراغــبــني  على  حتــديــاً 
�صمن  االإمــــــــــــارات  هــــاكــــاثــــون  يف 
وتطوير  الــعــمــل  "كفاءة  حمــــور 
اأنظمة  تطوير  وهــو  االإنتاجية", 

وامل�صاهمة يف ر�صم مالمح م�صتقبل 
العمل احلكومي بدولة االإمارات , 
من خالل تقدمي االأفكار اخلالقة 

واالإبداعية.
ويعد هاكاثون االإمارات, اأكرب حدث 
عبارة  وهــو  املنطقة,  يف  نوعه  من 
هاكاثونات  فعاليات  �صل�صلة  عــن 
على امتداد اإمارات الدولة ال�صبع, 
لتنظيم  الــعــامــة  الــهــيــئــة  تــنــظــمــه 
جهودها  �صمن  االت�صاالت  قطاع 
يف  الرقمي  التحول  ثقافة  لن�صر 

دولة االإمارات.
فئات  االإمــــارات  هــاكــاثــون  ويجمع 
املجتمع كافة من طالب جامعات, 
وطلبة مدار�س ثانوية, وموظفني, 
يف  ومتخ�ص�صني  اأعـــمـــال,  ورواد 
وغريهم,  املــعــلــومــات  تكنولوجيا 
للعمل على تطوير حلول واأفكار يف 
املجاالت التي يحددها الهاكاثون, 

با�صتخدام البيانات املتاحة.

لالبتكار الإمارات  �شهر  يف  دبي  جلمارك  فعالية   39
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عربي ودويل

وول �شرتيت جورنال: بداية 
غري موفقة لبايدن عامليًا

•• وا�شنطن-وكاالت

كــتــب الــ�ــصــحــايف وولـــــرت را�ـــصـــل مــيــد يف 
عن  جورنال”  �صرتيت  “وول  �صحيفة 
االأمريكي  للرئي�س  اخلارجية  ال�صيا�صة 
جو بايدن, الفتاً اإىل اأنه قبل م�صي اأقل 
اإدارتـــه يف  مــن �صهر على واليــتــه, دخلت 
واإيران.  ورو�صيا  ال�صني  مع  م�صاحنات 
الواليات  حــلــفــاء  بــعــ�ــس  اأن  واكــتــ�ــصــفــت 
املتحدة مل يكونوا م�صرورين متاماً من 
خطابه يف 4 فرباير )�صباط( عن “عودة 
كثريون  يــاأمــل  كـــان  مــا  وفـــق  اأمريكا”, 
اأثارت  اآ�صيا,  ويف  الدميوقراطيني.  مــن 

�صيا�صة االإدارة حيال ميامنار-القائمة على فر�س عقوبات من دون التاأثري فعلياً 
على قدرة اجلي�س على احلكم- قلياًل من احلما�صة. وكانت اإ�صادة وزير اخلارجية 
الهندي بالتعاون الهندي-الياباين يف ما يتعلق مب�صاريع اإقليمية للبنى التحتية 
تربط ميامنار بجريانها, مبثابة اإ�صارة اإىل اأن الهند تعتزم امل�صي يف التعاون مع 
ميامنار ب�صرف النظر عما تريده وا�صنطن. وبالتزامن, فاإن اجلزء االأكرب من 
غ�صباً  ي�صتعل  كان  احلاكم,  جاناتا  بهارتيا  حزب  تدعم  التي  الهندية  ال�صحافة 
التي يبدو  االأمريكي كاماال هاري�س,  الرئي�س  نائبة  اأخت  ابنة  من مينا هاري�س, 
القادة  ويرف�س  احلــاكــم.  احلــزب  �صيا�صات  على  املحتجني  جانب  اإىل  تقف  اأنها 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وندد  االأمريكية.  االأخالقيات  االأوروبيون 
با�صترياد الن�صاط االأكادميي والثقايف االأمريكي باعتباره تهديداً الأ�صلوب احلياة 
رو�صيا  مع  العالقات  تعزيز  اإىل  القارة  يف  الرباغماتيون  يدفع  بينما  الفرن�صية, 
منتهكي  على  ال�صغط  لــزيــادة  بــايــدن  اإدارة  جــهــود  فعلياً  وال�صني-متجاهلني 
باأن  االأمريكي  التجاري  املمثل  اإعــالن  ومع  وبيجينغ.  االإن�صان يف مو�صكو  حقوق 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  عهد  يف  فر�صت  التي  االنتقامية  اجلمركية  التعريفات 
ترامب على النبيذ واجلنب واملواد الغذائية لن ترفع قريباً, يكون قد انتهى اأ�صرع 
�صهر ع�صل ديبلوما�صي يف التاريخ. ويف ال�صرق االأو�صط, ال تبدي اإيران اأي حما�صة 
لت�صهيل عودة اإدارة بايدن اإىل االتفاق النووي لعام 2015. بينما تبدي اإ�صرائيل 
والدول العربية املحافظة ا�صتياء من م�صي اأمريكا يف هذا االجتاه. ويف ما يتعلق 
برتكيا الع�صو امل�صاغب يف حلف �صمال االأطل�صي, فقد وعد بايدن خالل حملته 
االنتخابية مب�صاعدة املعار�صة يف وجه الرئي�س رجب طيب اأردوغان. وحتى االن, 
اكتفت االإدارة اجلديدة بانتقاد قمع تركيا للتظاهرات الطالبية املوؤيدة للمثليني, 
كافاال. ويف اجلوار  املعار�س عثمان  االأعمال  االإفــراج عن رجل  اإىل  اأنقرة  ودعــت 
االأمريكي, ت�صبب اإلغاء خط اأنابيب الغاز “كي�صتون اإك�س. اإل.” بغ�صب الكنديني. 
وتبدو اإدارة بايدن يف طريقها اإىل نزاع مع الرئي�س الربازيلي جايري بول�صونارو 
ب�صبب قطع الغابات يف حو�س االأمازون-الق�صية احل�صا�صة بالن�صبة اإىل اليمني 
اأوبــرادور الذي تاأخر  الربازيلي. واأقّر الرئي�س املك�صيكي الي�صاري مانويل لوبيز 
االإجتار  ملكافحة  املك�صيكي-االأمريكي  التعاون  من  يحد  قانوناً  بايدن,  تهنئة  يف 
من  العديد  اأن  ومع  اأ�صاجن.  جوليان  على  ال�صيا�صي  اللجوء  وعر�س  باملخدرات, 
من  مهددة  اأنها  ت�صعر  لكنها  ال�صني,  حيال  القلق  تت�صارك  اآ�صيا  يف  احلكومات 
الت�صويق االأمريكي للدميوقراطية. ويف ال�صرق االأو�صط, فاإن عنا�صر اأ�صا�صية يف 

اأجندة بايدن قد حّيدت اجلميع فعلياً.

نافذة 
م�صرعة

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

•• لوك الليربتي

   ما اإن انتهينا من الق�صة التي اأحاطت مبحاكمة 
نح�صي  بداأنا  حتى  لعزله,  الثانية  ترامب  دونالد 
�ــصــواء غــرق الرئي�س   .2024 فــر�ــس عــودتــه عــام 
اخلــامــ�ــس واالأربـــعـــون مـــرة اأخــــرى اأو ا�ــصــطــر اإىل 
البقاء على الهام�س ب�صبب مواجهته للق�صاء, فقد 

جند ا�صم ترامب قريًبا على بطاقات االقرتاع.
    االأحد, قال ال�صناتور اجلمهوري ليند�صي جراهام 
لل�صحفيني, اإن الرا ترامب متثل م�صتقبل احلزب 
اجلمهوري. ويثري هذا الت�صريح قلق اأولئك الذين 
ترامب  عائلة  ح�صر  ميكن  اأنــه  يعتقدون  زالـــوا  مــا 

والعودة اإىل ت�صكيل �صيا�صي اأكرث اعتدااًل.
   من غري امل�صتبعد, اأن غراهام اأراد بب�صاطة توجيه 
ر�صالة اإىل ال�صيناتور عن والية كارولينا ال�صمالية 
اأثار هذا االأخري غ�صب العديد  ريت�صارد بور. فقد 
دونالد  حماكمة  ل�صالح  بالت�صويت  زمــالئــه  مــن 
تـــرامـــب, وهـــو انــ�ــصــقــاق غـــري مــتــوقــع. وهـــكـــذا, مت 
تــهــديــده بــاالنــتــقــام مــن خـــالل اقــــرتاح اأن يخلفه 
التجديد  انتخابات  يف  تــرامــب  ع�صرية  عــن  ممثل 

الن�صفي لعام 2022.
   من هي الرا ترامب؟ هل تفكر حًقا يف القفز اىل 
عامل ال�صيا�صة؟ تزوجت الرا ليا يونا�صكا من اإريك 
الرئي�س  ابن  زوجــة  وتنازلت   .2014 عام  ترامب 
“اإن�صايد  االإخبارية  للمجلة  كمنتجة  من�صبها  عن 
لعام  الرئا�صية  احلملة  اإىل  لالن�صمام  للن�صر” 

2016 اإىل جانب بقية اأفراد االأ�صرة.
   طــــوال فـــرتة واليــــة دونـــالـــد تـــرامـــب, ظــلــت الرا 
دور  ومنحت  واالأربعني,  اخلام�س  للرئي�س  موالية 
ملتزمة  انتخابه.  اإعـــادة  حملة  م�صت�صاري  كــبــرية 

جدا, دفعت 180 األف دوالر اأمريكي مل�صاركتها.

    مثلها مثل باقي اأفراد الع�صرية, نقلت الرا ترامب 
معلومات م�صللة يف منا�صبات عديدة, وانخرطت يف 
نا�صط  مع  تعاونت  و�صواء  اخلــالفــات.  من  العديد 
تن�صيب  �صاعدت يف  اأو  مييني متطرف يف فلوريدا 
خربة  اأي  ميلك  ال  وهــو  الطاقة  وزارة  يف  �صقيقها 
زوجها  والـــد  اأ�ــصــلــوب  تعتنق  بالتاأكيد  فهي  قيمة, 

واأخالقه.
   هل تفكر الرا ترامب بجدية يف الرت�صح ملن�صب 
يف والية كارولينا ال�صمالية؟ رغم حما�س ليند�صي 
ذلك,  ومع  نواياها.  تعرب عن  اأنها مل  اإال  جراهام, 
اأعلن  فــقــد  بـــاالإجـــمـــاع.  يتمتع  ال  تر�صيحها  فــــاإن 
�صيا�صيون اآخرون اأنهم يريدون خالفة بور, ولي�س 
من الوا�صح ما اإذا كان الّزاد العائلي يعود بالفائدة 

على زوجة ابن دونالد ترامب.
   فاز دونالد ترامب بهام�س �صئيل للغاية يف والية 
كارولينا ال�صمالية, وهي والية حمافظة ب�صكل عام. 
يجد  ال  ال�صيا�صة  من  النمط  هــذا  اأن  يبدو  لذلك 
تقليدي  �صيا�صي  عــن  البحث  �صيتم  واأنـــه  حما�صا, 
اأكرث. بل هناك من يطرح اإن تر�صيح الرا من �صاأنه 
الناخبني  وخا�صة  الدميقراطية,  التعبئة  يعزز  اأن 
ال�صود, وعددهم كبري مبا يكفي للتاأثري على نتيجة 

الت�صويت.
اأف�صل  القادمة �صورة  القليلة  االأ�صهر  �صتعطينا     
ياأمل  وبينما  اجلــمــهــوري.  احلـــزب  داخـــل  للو�صع 
تــرامــب, هناك  بــدون  ترامبية  الكثريون يف وجــود 
ع�صوة واحدة على االأقل من هذه الع�صرية ميكنها 
�صتكون  هل  �صرعي.  ب�صكل  العائلة  بــاإرث  املطالبة 
احلال  هو  كما  2022؟  عام  ترامب مر�صحة  الرا 
ال�صيا�صي  احلــزب  ف�صائل  تعمل  اأخــرى,  ملفات  يف 

املختلفة بجد, و�صيكون ال�صراع �صر�ًصا.
ترجمة خرية ال�صيباين

لرا ترامب, حبيبة اجلمهوريني اجلديدة...؟

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

امللياردير اجلمهوري يف  مل�صلحة تربئة  اأّنــه �صّوت  الّرغم من  على 
“م�صوؤول عملياً واأخالقياً”  اأّن الرئي�س ال�صابق  اإال  حماكمة عزله, 
الكابيتول  على  اأن�صاره  �صّنه ح�صد من  الذي  الدموي  الهجوم  عن 
منذ  مطبق  �صمت  �صبه  التزم  وبعدما  الثاين/يناير.  كانون   6 يف 
خروجه من البيت االأبي�س يف 20 كانون الثاين/يناير, قّرر ترامب 
ببيانه هذا �صّن حرب مفتوحة على ماكونيل, ال�صيا�صي املحّنك ذي 
الروؤية اال�صرتاتيجية الدقيقة والذي كان لوقت طويل حليفاً وثيقاً 
للرئي�س اخلام�س واالأربعني للواليات املّتحدة. ويعك�س هذا الطالق 
العلني بني الرجلني االنق�صامات العميقة التي يتخّبط فيها احلزب 
ا�صتطالعات  اإّن  ترامب  قــال  املــطــّول  بيانه  ويف  حالياً.  اجلمهوري 
اأدنــى حتى مما  “هي  ماكونيل  اأرقام”  اأّن  اإىل  “اليوم  الــراأي ت�صري 
جمل�س  مــن  اجلمهورية  اجلهة  يــدّمــر  اإّنـــه  ال�صابق,  يف  عليه  كانت 

ومل  ملن�صبه.  تركه  بعد  ال�صيوخ  جمل�س  يف  رئي�س  يحاكم  اأن  براأيه 
نطاق  و�ّصع  بل  ماكونيل,  على  بالت�صويب  بيانه  يف  ترامب  يكتِف 

هجومه لي�صمل زوجة ال�صناتور وزيرة النقل ال�صابقة اإيلني ت�صاو.
وت�صاو مولودة يف تايوان وقد عّينها ترامب وزيرة للنقل يف من�صب 
البيان  وقــال  االأربــع بطولها.  �صنوات عهده  ا�صتمّرت فيه ما يقرب 
اإّن “ماكونيل ال يتمّتع باأّية م�صداقية يف ما يتعّلق بال�صني ب�صبب 
ويف  ال�صني«.  يف  اأ�صرته  متتلكها  التي  الكبرية  التجارية  امل�صالح 
ب�صبهة  ت�صاو  بــرملــاين  حتقيق  ا�صتهدف   2019 اأيلول/�صبتمرب 
الــوزاري لتعزيز م�صالح �صركة �صحن متتلكها  ا�صتغاللها من�صبها 
عائلتها, وال �صّيما يف ال�صني. وقّدمت ت�صاو ا�صتقالتها غداة الهجوم 
على مبنى الكابيتول احتجاجاً على “حدث �صادم كان ميكن جتّنبه 

بالكامل«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دعـــا الــرئــيــ�ــس االأمـــريكـــي الــ�ــصــابــق دونــالــد تــرامــب اأعــ�ــصــاء جمل�س 
بعد  مــاكــونــيــل  زعــيــمــهــم ميت�س  عـــزل  اإىل  اجلــمــهــوريــني  الــ�ــصــيــوخ 
اإىل  كنتاكي  واليــة  عن  ال�صناتور  وّجهها  التي  ال�صديدة  االنتقادات 
الثانية التي خ�صع  اإثر املحاكمة الربملانية  ال�صابق  قطب العقارات 
اجلمهوري  احلــزب  اإّن  بيان  يف  ترامب  وقــال  بتربئته.  وانتهت  لها 
لن يتمّكن من اأن يكون جمّدداً حمّط احرتام اأو قوياً مع +زعماء+ 
اأمـــثـــال الــ�ــصــنــاتــور مــيــتــ�ــس مــاكــونــيــل عــلــى راأ�صه«.  �ــصــيــا�ــصــيــني مـــن 
كان  واإذا  يبت�صم,  وال  وعبو�س  متجّهم  �صيا�صي  “ميت�س  اأّن  واأ�صاف 
يفوزوا  فلن  معه,  �صيبقون  اجلمهوريون  ال�صيوخ  جمل�س  اأع�صاء 
اإّنه  ال�صبت  ماكونيل  قال  اأن  بعد  ترامب  بيان  وياأتي  اأخــرى«.  مرة 

وكان  ببلدنا«.  ج�صيمة  اأ�ـــصـــراراً  يلحق  نف�صه  الــوقــت  ويف  ال�صيوخ 
على  ت�صويته  رغم  انتقادات الذعــة لرتامب  ال�صبت  وّجــه  ماكونيل 
معترباً  التمّرد,  على  التحري�س  تهمة  من  ال�صابق  الرئي�س  تربئة 
اأّنه “ما من �صك يف اأّن الرئي�س ترامب م�صوؤول عملياً واأخالقياً عن 
اإثارة اأحداث ذلك اليوم«. واأ�صاف “هوؤالء املجرمون كانوا يحملون 
ت�صّرفات  وا�صفاً  له”,  بالوالء  اأعالمه وي�صرخون  ُيعّلقون  راياته. 
اأداء  يف  م�صني  “تق�صري  باأنها  االعتداء  ذلك  اإىل  اأّدت  التي  ترامب 
الواجب«. وذهب ماكونيل اأبعد من ذلك, م�صرياً اإىل اأن ترامب قد 
“الرئي�س ترامب  اأن ترك من�صبه. وقال  اتهامات االآن بعد  يواجه 
)...( مل  كــان يف من�صبه  فعله عندما  ما  كل  م�صوؤواًل عن  يــزال  ال 
ُيفِلت من اأّي �صيء بعد«. ورغم ذلك, قال ماكونيل اإّنه �صّوت لتربئة 
ترامب من تهمة التحري�س على التمّرد الأّنه من غري الد�صتوري 

ترامب يدعو اجلمهوريني لعزل ماكونيل من من�شبه

•• رانغون-اأ ف ب

اأم�س  البورميني  اآالف  يتظاهر 
االأربـــعـــاء يف �ــصــوارع رانــغــون �صد 
الرغم  على  الع�صكرية  املجموعة 
العنف  ت�صاعد  من  خمــاوف  من 
املتحدة  االأمم  مــقــرر  عنها  عــرب 
ن�صر  عــن  معلومات  تلقى  بعدما 

قوات من اجلي�س يف املدينة.
و�صط  بــاجتــاه  املحتجون  وي�صري 
للبالد  االقــتــ�ــصــاديــة  الــعــا�ــصــمــة 
تـــظـــاهـــرة  اإىل  لـــــدعـــــوة  تـــلـــبـــيـــة 
املجموعة  حلث  االأربــعــاء  حا�صدة 
ال�صلطة  اإعــــادة  عــلــى  الع�صكرية 
واملطالبة باالإفراج عن اأونغ �صان 
�صو ت�صي, ح�صبما ذكر �صحافيون 

من وكالة فران�س بر�س.
وقال اأحد الطالب لفران�س بر�س 
حتى  نــكــافــح  اأن  يــجــب  “اليوم 
وقوتنا  وحدتنا  ونظهر  النهاية 
الع�صكري”,  الـــنـــظـــام  النــــهــــاء 
داعــيــا الــنــا�ــس اإىل “ الــنــزول اىل 

ال�صوارع” بكثافة.
املــتــحــدة توم  االأمم  وكـــان مــقــرر 
اأندروز �صرح الثالثاء اأنه يخ�صى 
باإر�صال  اأبلغ  بعدما  العنف  جتدد 
املحيطة”  املــنــاطــق  “من  قــــوات 

برانغون اإىل املدينة.
ويف حمـــاولـــة ملــنــع قــــوات االأمــــن 
املتظاهرون  قطع  االنت�صار,  من 
بال�صيارات,  عـــدة  طـــرق  حمــــاور 
مــــدعــــني اأنــــهــــا تـــعـــطـــلـــت. وذكــــر 
اأنهم  بـــر�ـــس  فــرانــ�ــس  �ــصــحــافــيــو 
للجنود  انــتــ�ــصــارا  ُيــالحــظــوا  مل 

واملدرعات يف الوقت احلايل.
توم  املــتــحــدة  االأمم  مــقــرر  لــكــن 
العنف  جتـــــدد  يــخــ�ــصــى  اأنـــــــــدروز 
اأر�صلت  قــــوات  بــــاأن  اأبـــلـــغ  بــعــدمــا 
“من املناطق املحيطة برانغون” 
اأنــــــدروز من  املــديــنــة. حـــذر  اإىل 
حتركات  �صبقت  املا�صي,  “يف  اأنــه 
مــن هــذا الــنــوع لــلــقــوات عمليات 
وا�صعة  واعــتــقــاالت  واختفاء  قتل 
ي�صعر  اإنـــــــه  وقـــــــال  النطاق”. 
التجمعات  حظر  ومــن  “بهلع«. 

عمليات  اإىل  االإنــــرتنــــت  وقـــطـــع 
االعتقاالت ليال وتعزيز الرت�صانة 
الع�صكريون  وا�ــصــل  الت�صريعية, 
ت�صعيد حتركاتهم منذ انقالبهم 
�صباط/فرباير  مـــن  االأول  يف 
دميوقراطيا  انتقاال  اأنهى  الــذي 

ه�صا دام ع�صر �صنوات.
واخلوف من االأعمال االنتقامية 
اأذهـــــــــــان اجلــــمــــيــــع يف  مــــاثــــل يف 
اجلي�س  قــــمــــع  الــــتــــي  الــــــدولــــــة 
ال�صعبيتني  االنــتــفــا�ــصــتــني  فيها 
االأخريتني يف 1988 و2007.

توتر  اإىل  عـــدة  مــظــاهــرات  واأدت 
الغاز  ال�صرطة  واأطلقت  �صديد. 
والر�صا�س  ـــدمـــوع  لـــل املـــ�ـــصـــيـــل 
ما  ملقالع,  وا�صتخدمت  املطاطي 

اأدى اإىل جرح عديدين.
بــــني هـــــــوؤالء امــــــــراأة تبلغ  ومـــــن 
اأ�صيبت  عـــامـــا   20 الــعــمــر  مـــن 
االأرجح  بر�صا�س - حقيقي على 
املا�صي,  االأ�ـــصـــبـــوع  الـــراأ�ـــس  يف   -

اأعلن موتها دماغيا.
الثالثاء  �ــصــرطــة  �ــصــابــط  وتــــويف 
بها خالل  اأ�صيب  متاأثرا بجروح 

جتمع يف مانداالي )و�صط(, كما 
و�صفوا  الذين  الع�صكريون  اأعلن 
التجمعات باأنها “عنيفة” وهددوا 

مرارا بفر�س “عقوبات«.
ذلــــك, ت�صتمر  الـــرغـــم مـــن  عــلــى 
مدين  عــ�ــصــيــان  اإىل  الـــــدعـــــوات 
ومراقبي  واملعلمني  االأطــبــاء  مع 
احلــركــة اجلــويــة وعــمــال ال�صكك 
�صد  املــــ�ــــصــــربــــني  احلـــــديـــــديـــــة 
هوؤالء  ا�صتهداف  يتم  االنــقــالب. 
املــــ�ــــصــــربــــني خـــ�ـــصـــو�ـــصـــا خــــالل 
ـــقـــاالت. اعــتــقــل اأكـــــرث من  االعـــت
�صيا�صيني  مـــن  �ــصــخــ�ــصــا   450
ومــ�ــصــوؤولــني ونــا�ــصــطــني وطالب 
�صباط/فرباير,  مــن  االأول  منذ 
حكومية  غــــري  مــنــظــمــة  حــ�ــصــب 
ال�صيا�صيني.  الــ�ــصــجــنــاء  تــ�ــصــاعــد 
معتقلني  منهم   417 زال  ومـــا 
بينما �صري معلومات تقارير غري 

موؤكدة اإىل اعتقاالت اإ�صافية.
وتواجه اأونغ �صان �صو ت�صي البالغة 
من العمر 75 عاما تهمة جديدة 
الكوارث  اإدارة  “قانون  النتهاكها 
حماميها  حــ�ــصــب  الطبيعية”, 

االت�صال  مـــن  يــتــمــكــن  مل  الــــذي 
املجموعة  وقالت  االآن.  حتى  بها 
جيدة”  “ب�صحة  اإنها  الع�صكرية 
واأبــقــتــهــا قــيــد االقـــامـــة اجلربية 

حر�صا على �صالمتها.
قطعت االت�صاالت عرب االإنرتنت 
الثالثاء  لــيــل  تــقــريــبــا  بــالــكــامــل 
االأربعاء قبل اأن تعود يف ال�صباح. 
الرت�صانة  الــعــ�ــصــكــريــون  وعـــــزز 
بعمليات  �ــصــمــحــوا  اإذ  الــقــمــعــيــة 
ق�صائي  اأمــــــر  دون  الــتــفــتــيــ�ــس 
واالحــتــجــاز لــفــرتة قــ�ــصــرية من 
قــا�ــس. وهناك  دون مــذكــرة مــن 
احلريات  من  يحد  م�صدد  قانون 
حــول االأمـــن االلــكــرتوين يجري 

اإعداده.
ويــتــجــاهــل اجلـــــرناالت االإدانـــــات 
الدولية املتعددة والعقوبات التي 
اأعلنتها وا�صنطن. ولديهم حاليا 
بلدان كبريان يتوليان دعمهم يف 
االأمم املتحدة هما ال�صني ورو�صيا 
االأزمــة احلالية يف  اللتان تعتربا 

بورما “م�صاألة داخلية«.
واأكد ت�صن هاي ال�صفري ال�صيني 

يتم  “مل  الـــثـــالثـــاء  رانــــغــــون  يف 
بالتغيري  مـــ�ـــصـــبـــقـــا  اإبـــــالغـــــنـــــا 
يف  حــــــدث  الـــــــذي  ال�صيا�صي” 

بورما.
املتظاهرون قد جتمعوا يف  وكــان 
املمثلية  مقر  اأمــام  ال�صابق  اليوم 
متهمني  ال�صينية  الدبلوما�صية 

بكني بدعم اجلي�س.
الذي  ال�صيني  ال�صفري  واأ�ــصــاف 
متتلك بالده م�صاريع وا�صتثمارات 
كبرية يف بورما اأن الو�صع احلايل 
“لي�س على االإطالق ما تريد اأن 

تراه ال�صني«.
ودعـــــت وا�ــصــنــطــن اجلــيــ�ــس مرة 
اأخـــرى اإىل اإطـــالق �ــصــراح جميع 
احلكومة  “اإعادة  و  املــعــتــقــلــني 

املنتخبة دميوقراطيا«.
الع�صكرية  املجموعة  زعيم  وكــان 
مــني اأونــــغ هــاليــنــغ بـــرر انقالبه 
متحدثا عن تزوير يف االنتخابات 
الت�صريعية التي جرت يف ت�صرين 
حزب  فيها  وفــاز  الثاين/نوفمرب 
�صو ت�صي “الرابطة الوطنية من 

اأجل الدميقراطية«.

••طوكيو-اأ ف ب

حملة  االأربــعــاء  اأم�س  اليابان  اأطلقت 
التلقيح �صد كوفيد-19 فيما اأ�صارت 
تراجع  اىل  العاملية  ال�صحة  منظمة 
بن�صبة %16 يف االإ�صابات اجلديدة 
بالفريو�س يف العامل لكنها حذرت يف 
اأن االأزمــة مل تنته  الوقت نف�صه من 

بعد.
يف موازاة ذلك, دعا الرئي�س االأمريكي 
جو بايدن اىل “ال�صرب بقوة” لدعم 
ال�صعب اقت�صاديا يف مواجهة تداعيات 
الوباء مع خطة اإنقاذ �صخمة بقيمة 

1900 مليار دوالر.
الطواقم  اأفـــــــراد  كــــان  الـــيـــابـــان,  يف 
اللقاح  تــلــقــوا  الــذيــن  اأوائــــل  الطبية 
االأربـــعـــاء اإثـــر املــوافــقــة الــتــي �صدرت 
االأحـــد على ا�ــصــتــخــدام لــقــاح فــايــزر/

بايونتيك يف االرخبيل.
اللقاحات  توزيع  املكلف  الوزير  وقال 
يو�صع  لـــن  الــتــلــقــيــح  اإن  كـــونـــو  تـــــارو 
لــيــ�ــصــمــل االأ�ـــصـــخـــا�ـــس املــ�ــصــنــني قبل 
اأقرب تقدير ومل  ني�صان/ابريل على 
�صرائح  لبقية  موعد  اأي  حتديد  يتم 

ال�صعب.
من جانب اآخر وفيما تكرر ال�صلطات 
االأوملبية  االألعاب  اإن  القول  اليابانية 
ال�صيف  تنظم  ان  كان يفرت�س  التي 
متوز/يوليو  يف  �صتح�صل  املــا�ــصــي, 
بــغــ�ــس الــنــظــر عـــن و�ــصــع الـــوبـــاء يف 
الوزير  العامل, قال  اأخــرى يف  اأماكن 
اإنـــه ال يــاأخــذ بــاالعــتــبــار هــذا احلدث 
العطاء  الزمني  اجلـــدول  تنظيم  يف 

اللقاحات.
اأي�صا  الــلــقــاحــات  مــ�ــصــاألــة  و�ــصــتــكــون 
عــلــى جــــدول اأعـــمـــال جمــلــ�ــس االأمـــن 
الدويل االربعاء. فقد اأعلنت املك�صيك 
الالم�صاواة  مــ�ــصــاألــة  �ــصــتــطــرح  اأنـــهـــا 
الالتينية  اأمـــريكـــا  دول  حــ�ــصــول  يف 
لكوفيد-19  امل�صادة  اللقاحات  على 
مقارنة بالدول املنتجة لها على غرار 
الرئي�س  وقــــال  املــتــحــدة.  الـــواليـــات 

الو�صع احلايل«.
املقبلة  املـــديـــرة  اأعــلــنــت  مـــن جــهــتــهــا 
النيجريية  العاملية,  التجارة  ملنظمة 
اأوكــوجنــو-اإيــويــال يف مقابلة  نــغــوزي 
الثالثاء  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  وكـــالـــة  مـــع 
اأن ت�صاعد يف  املنظمة  اأّنــه يجب على 
الفقرية على  الــدول  ت�صهيل ح�صول 

اللقاحات امل�صاّدة لفريو�س كورونا.
وقــــــالــــــت اخلــــــبــــــرية االقــــتــــ�ــــصــــاديــــة 
باإمكان  اأّنــــــه  “اأعتقد  الــنــيــجــرييــة 
ت�صاهم  اأن  العاملية  التجارة  منظمة 
اأكرث يف حّل اأزمة جائحة كوفيد-19 
من خالل امل�صاعدة يف ت�صهيل ح�صول 

الدول الفقرية على اللقاحات«.
الذاتية لكل  امل�صلحة  “من  واأ�صافت 
دولة اأن يكون اجلميع مطّعمني, الأن 
بــاأمــان مــا مل ي�صبح  اأحــد �صيكون  ال 

اجلميع باأمان«.
يف هولندا, قّرر الق�صاء تعليق تنفيذ 
ـــدرتـــه حمــكــمــة يف الهـــاي  حــكــم اأ�ـــص

التي �صنتجاوب فيها مع هذا االجتاه. 
النريان مل تخمد, وامنا قمنا بخف�س 
حماربتها  عــن  توقفنا  اذا  حجمها. 

على اأي جبهة كان, ف�صتعود بقوة«.
يف الــواليــات املــتــحــدة, دافـــع الرئي�س 
جــــــو بــــــايــــــدن عــــــن خــــطــــة االنـــــقـــــاذ 
اأن يتم  االقــتــ�ــصــادي الــتــي يــرغــب يف 
اعتمادها بدون انتظار توافق فر�صي 
“خلق �صبعة  اأمل  الكونغر�س على  يف 

ماليني وظيفة هذه ال�صنة«.
يجب  االآن,  االإنـــفـــاق  “يجب  وقــــال 
ال�صرب بقوة”, موؤكدا اأن “69 باملئة 
مــن االأمــريكــيــني يــوؤيــدون خطتي!” 
وذلــــك خــــالل مــنــتــدى رد فــيــه على 
واأ�صاف  مــواطــنــون.  طرحها  اأ�صئلة 
التي  بالدرجة  منق�صما  لي�س  “البلد 

يجري احلديث عنها«.
احلياة  اىل  الـــعـــودة  بــخــ�ــصــو�ــس  اأمــــا 
الطبيعية فقال “بحلول عيد امليالد, 
عن  متاما  خمتلف  و�صع  يف  �صنكون 

انــدريــ�ــس مــانــويــل لوبيز  املــكــ�ــصــيــكــي 
اوبرادور اإن التوزيع “لي�س عادال«.

مـــن جــهــتــهــا �ــصــتــدعــو بــريــطــانــيــا اىل 
ممار�صة �صغط من اأجل اإعالن وقف 
اإطالق نار موؤقت يف مناطق النزاعات 

من اأجل التمكن من تلقيح ال�صكان.
الربيطاين  اخلــارجــيــة  وزيــــر  وقــــال 
دومينيك راب “لدينا واجب اأخالقي 
بان  ا�صرتاتيجية  و�صرورة  بالتحرك 

نتحد من اأجل هزم هذا الفريو�س.
ك�صفت منظمة ال�صحة العاملية م�صاء 
اأرقاما تظهر تراجعا كبريا  الثالثاء 
املرتبطة  والوفيات  االإ�صابات  عد  يف 
االأ�صبوع  الـــعـــامل  يف  بكوفيد-19 
الن�صر  اأن  لكنها حــذرت من  املا�صي. 

مل يتحقق بعد.
االإ�ـــصـــابـــات اجلديدة  عـــدد  وتـــراجـــع 
بالفريو�س بن�صبة %16 لي�صل اىل 
قولها.  بح�صب  اإ�ــصــابــة  مليون   2,7
امل�صجلة  اجلـــديـــدة  الــوفــيــات  وعــــدد 

مقارنة   10% بن�صبة  تراجع  اأي�صا 
 81 اىل  لي�صل  ال�صابق  االأ�صبوع  مع 

األفا.
واأبــلــغــت خــمــ�ــس مـــن املــنــاطــق ال�صت 
عدد  تراجع  عن  بيانات  ت�صدر  التي 
االإ�صابات اىل رقمني, وحدها منطقة 
بلغ  ارتــفــاعــا  �صجلت  املتو�صط  �ــصــرق 

.7%
ال�صحة  منظمة  عـــام  مــديــر  واأعـــلـــن 
العاملية تيدرو�س ادهانوم غيربي�صو�س 
ان عــدد االإ�ــصــابــات اجلــديــدة تراجع 
التوايل  عــلــى  اخلـــامـــ�ـــس  لــال�ــصــبــوع 
مقارنة  الــنــ�ــصــف  بـــحـــواىل  لــيــهــبــط 
باخلم�صة ماليني اإ�صابة التي �صجلت 

يف اأ�صبوع 4 كانون الثاين/يناير.
وقال “هذا يظهر اأن جمرد اجراءات 
�ــصــحــيــة عـــامـــة تــعــطــي نــتــائــج, حتى 
يف ظـــل انــتــ�ــصــار نــ�ــصــخ مــتــحــورة من 

الفريو�س«.
واأ�صاف اأن “ما يهم االآن هو الطريقة 

الــــثــــالثــــاء واألـــــغـــــت مبـــوجـــبـــه حظر 
ملــكــافــحــة جائحة  الــ�ــصــاري  الــتــجــّول 

كوفيد-19.
واعتربت حمكمة يف الهاي اأن “حظر 
التجول ي�صكل انتهاكا جوهرًيا للحق 
اخلا�صة”,  واحلياة  التنقل  حرية  يف 
للقيود,  معار�صون  اإليها  جلاأ  بعدما 
قانون  ا�صتغلت  احلكومة  اأن  م�صيفًة 
حظر  تـــرفـــع  اأن  ويـــجـــب  الــــطــــوارئ 

التجول املفرو�س فوراً.
ا�صتئناف  حمكمة  عّلقت  الحقا,  لكن 
رئي�س  فـــ�ـــصـــارع  الــقــ�ــصــائــي,  الــــقــــرار 
الــوزراء مارك روته الإطــالق تغريدة 
اأكد فيها اأن “حظر التجول �صاٍر هذا 

امل�صاء اأي�صاً«.
من جهتها ح�صت املفو�صية االأوروبية 
اإغالق  االعــ�ــصــاء على جتنب  الـــدول 
احلــــــدود ومـــنـــع الــ�ــصــفــر بــ�ــصــكــل عام 
اأملانيا  قررتها  التي  االجــــراءات  مثل 
ملكافحة  االأخـــرية  االآونـــة  وبلجيكا يف 

الن�صخ املتحورة من فريو�س كورونا.
حول  ال�صعب  ـــــي  االأوروب والتن�صيق 
تـــعـــرقـــل حرية  الـــتـــي  الـــقـــيـــود  هـــــذه 
�صيكون  االأوروبـــي  التنقل يف االحتــاد 
اأحــــد املــوا�ــصــيــع االأبـــــرز عــلــى جدول 

اأعمال قمة يف 25 �صباط/فرباير.
كوريون  ــنــة  قــرا�ــص حـــــاول  اآ�ـــصـــيـــا  يف 
كمبيوتر  اأنظمة  اخـــرتاق  �صماليون 
بحثاً  العمالقة  “فايزر”  جمموعة 
الــلــقــاح امل�صاد  عــن مــعــلــومــات حـــول 
لوباء كوفيد-19 وعالجاته, بح�صب 
اأجهزة  عــن  اإعــــالم  و�ــصــائــل  نقلت  مــا 

اال�صتخبارات الكورية اجلنوبية.
االإغالق  اأمـــر  �صريفع  ا�ــصــرتالــيــا,  يف 
مــ�ــصــاء اأمــ�ــس االأربـــعـــاء الــــذي ي�صمل 
والية  �صكان  هم  ن�صمة  ماليني  �صتة 
فيكتوريا, ثاين والية تعد اأكرب كثافة 
ال  ال�صكوك  لكن  الــبــالد,  يف  �صكانية 
تــــزال حتــيــط بــ�ــصــاأن احــتــمــال متكن 
ح�صور  مــن  املــ�ــصــرب  كـــرة  م�صجعي 
اجلارية  املفتوحة  ا�صرتاليا  بطولة 

يف ملبورن.

اآلف املتظاهرين البورميني جمددًا يف �شوارع رانغون  

بدء حملة �لتلقيح يف �ليابان 

اأخبار �شارة ... تراجع عدد الإ�شابات بكورونا يف العامل
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عربي ودويل

 اأظهر م�صح ن�صرت نتائجه  اأم�س االأربعاء اأن 18 يف املئة من االأ�صر يف 
جنوب اأفريقيا ذكرت اأن اأحد اأفرادها عانى من اجلوع يف نهاية العام 
املا�صي فيما ي�صري اإىل تدهور الو�صع رغم اإعانات الرعاية التي ترمي 
الحتواء تداعيات كوفيد-19. وقال الباحثون القائمون على امل�صح اإن 
الن�صبة بلغت 14 يف املئة يف م�صح ر�صمي خالل 2018 فيما يربز اأثر 
جائحة فريو�س كورونا. وبلغ عدد امل�صاركني يف امل�صح ع�صرة اآالف من 
البالغني. وذكر الباحثون اأن “تقلي�س احلماية االجتماعية يف وقت ال 
تزال فيه معدالت اجلوع بني البالغني واالأطفال عند اأعلى م�صتوياتها 
ن�صبة  اأن  امل�صح  وبــني  وخيمة«.  عواقب  له  �صيكون  �صنوات  ع�صر  منذ 
االأ�صر التي تعاين اجلوع بلغت 23 يف املئة يف �صهري مايو اأيار ويونيو 
حزيران بعد احلجر ال�صحي االأول الذي فر�صته جنوب اأفريقيا باأ�صد 
16 يف املئة يف �صهري يوليو متوز  االإجــراءات. وحت�صنت الن�صبة اإىل 
لكنها  االإعــانــات  و�صرف  العزل  اإجـــراءات  تخفيف  مع  اآب  واأغ�صط�س 

تدهورت مرة اأخرى يف الن�صف الثاين من العام.

ك�صفت نتائج ا�صتطالع راأي حديث عن ح�صول حزب العدالة والتنمية 
املعار�صة.  مــن  اأقـــل  الــرتكــي  الــ�ــصــارع  تــاأيــيــد يف  ن�صبة  احلــاكــم على 
اأجــرتــه موؤ�ص�صة مــرتوبــول لالأبحاث  الــذي  الـــراأي  ا�صتطالع  ووفــق 
ح�صدت  املــا�ــصــي,  الــثــاين(  )كــانــون  يناير  يف  الــــراأي,  وا�صتطالعات 
العدالة  حزب  ح�صل  بينما  امل�صاركني,  % من   43 تاأييد  املعار�صة 
والتنمية احلاكم على 37.2 %, فيما بلغت اأ�صوات من مل يحددوا 
“زمان”  �صحيفة  وبح�صب   .%  18.6 بعد  االنتخابي  موقفهم 
الذين مل يحددوا موقفهم  الناخبني  اأ�صوات  توزيع  الرتكية عقب 
االنتخابي بعد يرتفع ر�صيد اأ�صوات حزب العدالة والتنمية احلاكم 
%. ي�صار  اإىل 45.7 %, بينما ارتفعت اأ�صوات املعار�صة اإىل 52.8 
اأنه  منا�صبات  اأعلن يف عدة  اأردوغـــان  الرتكي رجب  الرئي�س  اأن  اإىل 
يرف�س اللجوء اإىل انتخابات مبكرة, ويقول مراقبون اإن ال�صبب يف 
ذلك تراجع �صعبية التحالف احلاكم يف ظل االأزمة االقت�صادية التي 

ت�صرب تركيا.

اأون للمرة االأوىل  ظهرت زوجة الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جون 
اأفــادت و�صائل االإعــالم الر�صمية  اأم�س  علنا منذ اأكرث من �صنة كما 
االأربعاء منهية غيابا عزاه البع�س اىل فريو�س كورونا واآخرون اإىل 
اأنها يف الثالثينات  حمل حمتمل. ورافقت ري �صول جو التي يقدر 
الزعيم  العمر, زوجها اىل حفل مو�صيقي يف ذكرى مولد والد  من 
احلايل و�صلفه كيم جونغ ايل. وذكرى مولد ثاين زعيم من �صاللة 
االأعياد  اأبــرز  وهو من  تلمع”,  التي  النجمة  “يوم  بانه  يعرف  كيم, 
الر�صمية  “رودونغ �صينمون”  ال�صمالية. ون�صرت �صحيفة  يف كوريا 
كانوا  الذين  للفنانني  وي�صفقان  يبت�صمان  وهما  للزوجني  �صورا 

يوؤدون عر�صا يف م�صرح مان�صوداي للفنون يف بيونغ يانغ.

حثت الواليات املتحدة األبني كورتي رئي�س الوزراء املقبل لكو�صوفو 
على اإعطاء االأولوية لتطبيع العالقات مع �صربيا, بعد اأن وعد االأخري 
باتباع نهج جديد يف هذا ال�صدد. قال املتحّدث با�صم وزارة اخلارجية 
االأمريكية نيد براي�س لل�صحافيني اإن “الواليات املتحدة تدعم بقوة 
احلوار الذي يي�صره االحتاد االأوروبي بني كو�صوفو و�صربيا بهدف 
املتبادل«.  اإىل اتفاق تطبيع �صامل ويعتمد على االعــرتاف  التو�صل 
اإعطاء  على  ت�صكيلها  فــور  اجلــديــدة  احلكومة  “�صن�صجع  واأ�ــصــاف 

مهنئا كو�صوفو على انتخاباتها. االأولوية لهذه املفاو�صات”, 
واأكــــد االإ�ــصــالحــي الــيــ�ــصــاري األــبــني كــورتــي يف مــقــابــلــة مــع وكالة 
على  تبداأ  اأن  يجب  �صربيا  مع  املحادثات  اأن  االثنني  بر�س  فران�س 
يجب  احلــوار  هــذا  اإن  وقــال  باملثل”.  و”املعاملة  “امل�صاواة”  اأ�صا�س 
كانت  التي  لكو�صوفو  خ�صارتها  عن  بلغراد  تعوي�س  على  يرتكز  اأال 
�صربيا  وترف�س  األبانية.  اأغلبية  ذا  �صربيا  جلمهورية  تابعا  اإقليما 
االعرتاف با�صتقالل كو�صوفو منذ انف�صال االإقليم يف 2008, رغم 
العالقات  تعزيز  على  وا�صنطن  يف  املا�صي  العام  اتفقا  البلدين  اأن 

االقت�صادية بينهما.

عوا�شم

جوهان�صربج

اأنقرة

�صيول

وا�صنطن

ت�شجيل 2.6 مليون فل�شطيني يف 
اأول انتخابات عامة منذ 15 عاما 

•• رام اهلل-رويرتز

من  انتهت  اإنها  االأربــعــاء  اأم�س  الفل�صطينية  املركزية  االنتخابات  جلنة  قالت 
ت�صجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق االقرتاع يف اأول انتخابات عامة منذ 
15 عاما. واأ�صافت اللجنة على موقعها الر�صمي اأنه بهذا يكون 93.3 يف املئة 
“من اأ�صحاب حق الت�صجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن قد �ُصجلوا 
للم�صاركة يف االنتخابات«. وتابعت “هذه االأرقام تعك�س اإقباال كبريا على عملية 
الت�صجيل, ما يعك�س رغبة املواطنني يف امل�صاركة بالعملية االنتخابية”, م�صرية 
اإىل اأن عملية الت�صجيل جرت “دون اأي م�صاكل تذكر«. وي�صتعد الفل�صطينيون 
القادم مبوجب مر�صوم �صادر  اأيار  22 مايو  الإجــراء االنتخابات الربملانية يف 
اآذار  مار�س   20 يف  �صتفتح  اأنها  اللجنة  وذكــرت  عبا�س.  حممود  الرئي�س  عن 
التمثيل  مبوجب  االأوىل  وللمرة  �صتكون  التي  االنتخابات  لهذه  الرت�صح  باب 
القانون  ويعطي  انتخابية.  قــوائــم  عــرب  الرت�صح  خــالل  مــن  الكامل  الن�صبي 
االأ�صا�صي الفل�صطيني ملن بلغ 18 عاما يف يوم االنتخابات احلق يف امل�صاركة يف 
عملية االقرتاع ب�صرط اأن يكون ا�صمه مدرجا يف �صجل الناخبني, وحدد عمر 
املر�صحني لع�صوية الربملان بعمر 28 عاما فاأكرث. واأجرى الفل�صطينيون اآخر 
انتخابات برملانية يف عام 2006, وفازت فيها حركة )حما�س( يف اأول م�صاركة 
لها يف انتخابات عامة. واأ�صدرت حمكمة د�صتورية يف عام 2018 قرارا بحل 
املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني الذي بقي معطال منذ عام 2007 بعد �صيطرة 
حركة حما�س على قطاع غزة. ومبوجب القانون االأ�صا�صي, حتال �صالحيات 

املجل�س الت�صريعي للرئي�س يف حال تعذر انعقاده اأو تعطله الأي �صبب.
 

نظام املاليل يخترب قدرات »بايدن« على حماربة اإيران يف العراق

 اأكرث من مليوين اإ�شابة بكوفيد-19 يف املك�شيك اللقاحات امل�شادة لكورونا ت�شل اإىل غزة 
•• مك�شيكو-اأ ف ب

بفريو�س  اأ�صيبوا  الذين  عدد  اإجمايل  اأّن  املك�صيكية  ال�صّحة  وزارة  اأعلنت 
تويف  م�صاب  املليوين  عتبة  تخّطى  اجلائحة  بداية  منذ  البالد  يف  كورونا 
منهم حوايل 176 األفاً. وقالت الوزارة ال�صحة يف بيان اإّن عدد االإ�صابات 
امل�صّجلة ر�صمياً بلغ مليونني واأربعة اآالف و575 اإ�صابة, من بينها 8,683 
اأّن العدد  ال�صاعات االأربــع والع�صرين االأخــرية. واأ�صافت  اإ�صابة �صّجلت يف 
االإجمايل للوفيات الناجمة عن اجلائحة بلغ 175,986 وفاة, من بينها 
واملك�صيك  االأخــرية.  والع�صرين  االأربــع  ال�صاعات  يف  �صّجلت  وفــاة   1,329
البالغ عدد �صكانها 128 مليون ن�صمة هي بعد الواليات املتحدة والربازيل 
الــوفــيــات الناجمة عــن اجلــائــحــة, وقد  الــعــامل على �صعيد  ثــالــث دولـــة يف 
االأول/ كانون   24 البلد يف  التلقيح �صّد كوفيد-19 يف هذا  بــداأت حملة 

دي�صمرب.

الفل�صطينية مي الكيلة اأكدت االإثنني اأن ا�صرائيل متنع 
اإدخال اللقاحات امل�صادة لفريو�س كورونا اإىل قطاع غزة, 
“الطلب  اأن  “كوغات”  وردت  “تع�صفيا”.  معتربة ذلك 

قيد الفح�س وبانتظار موافقة امل�صتوى ال�صيا�صي«.
مــن جهتها, و�ــصــفــت حــركــة حــمــا�ــس الــتــي تــديــر قطاع 
املنع  قـــرار  ن�صمة,  مليوين  نحو  فيه  يعي�س  الـــذي  غــزة 

االإ�صرائيلي باأنه “جرمية ومتييز عن�صري«.
و�صجل يف قطاع غزة حتى �صباح االأربعاء نحو 54 األف 
اأح�صت  حني  يف  وفــاة,  و538  كــورونــا  بفريو�س  اإ�صابة 
األف   116 نحو  الــثــالثــاء  ظهر  حتى  الغربية  ال�صفة 
الفل�صطينية  واأعلنت احلكومة  اإ�صابة و1403 وفيات. 
�صد  مــواطــنــيــهــا  تطعيم  عملية  اإرجـــــاء  االثــنــني  ظــهــر 

فريو�س كورونا ب�صبب تاأخر و�صول اللقاحات املطلوبة. 
وكان يفرت�س اأن تبداأ حملة التلقيح يف ال�صفة الغربية 
االنتهاء من  بعد  اجلــاري,  ال�صهر  وقطاع غزة منت�صف 
تطعيم الطواقم الطبية. وت�صلمت ال�صلطة الفل�صطينية 
يف رام اهلل االأ�صبوع املا�صي ع�صرة اآالف جرعة من لقاح 
�صبوتنيك-يف الرو�صي من اأ�صل مليوين جرعة ا�صرتتها. 
وكــانــت اأعــلــنــت ال�صهر املــا�ــصــي اأنــهــا وقــعــت اأربــعــة عقود 
للح�صول على لقاحات بينها اللقاح الرو�صي, على اأن يتم 
بداأت يف  التي  اإ�صرائيل  �صهرين. ونقلت  ت�صليمها خالل 
19 كانون االأول/دي�صمرب حملة التلقيح على اأرا�صيها, 
اإىل اجلانب الفل�صطيني, األفي جرعة من لقاح موديرنا 

من اأ�صل خم�صة اآالف وافقت عليها.

•• القد�س-اأ ف ب

اأكدت وحدة تن�صيق االأن�صطة احلكومية االإ�صرائيلية يف 
امل�صادة  اللقاحات  من  اأوىل  دفعة  اأن  )كوغات(  املناطق 
اأم�س  لفريو�س كورونا �صت�صل اإىل قطاع غزة املحا�صر  
وزارة  اأكـــدت  مــا  االثــنــني على  اأن منعتها  بعد  االأربــعــاء, 
ال�صحة الفل�صطينية. وقالت الوحدة “دخل �صباح اليوم 
�صبوتنيك-يف  لقاح  من  جرعة  األــف  بيتونيا  معرب  عرب 
طلب  على  بــنــاء  غــزة  قــطــاع  اإىل  لنقلها  رو�صيا  قدمتها 

ال�صلطة الفل�صطينية ومبوافقة امل�صتوى ال�صيا�صي«.
اإيريز”  معرب  اإىل  طريقها  يف  “اللقاحات  اأن  واأ�صافت 
الذي يف�صل بني اإ�صرائيل والقطاع. وكانت وزيرة ال�صحة 

•• عوا�شم-وكاالت

يبدو اأن نظام املاليل يف اإيران بداأ لعبته ال�صيا�صية مع 
االإدارة االأمريكية اجلديدة بقيادة جو بايدن, وجتلى 
ذلك يف تنفيذ الهجوم ال�صاروخي على مطار اأربيل يف 
امل�صلحة االأوىل يف  كرد�صتان باعتبار طهران �صاحبة 

منع متركز املزيد من القوات االأمريكية يف االإقليم.
اأمــ�ــس االأربــعــاء, ت�صري  ووفــقــاً ل�صحف عربية �ــصــادرة 
الإيران  املــوؤيــدة  امللي�صيات  تــورط  اإىل  االتــهــام  اأ�صابع 
يف  امل�صوؤولني  تربئ  رغم  ال�صاروخي  الهجوم  هذا  يف 

طهران من هذا الق�صف.

�إقالق ر�حة و��صنطن
وقــــال مــ�ــصــدر كــــردي عـــراقـــي طلب 
ل�صحيفة  هويته  عــن  الك�صف  عــدم 
“العرب” اللندنية اإّن اإيران ت�صتخدم 
املــيــلــيــ�ــصــيــات الــتــابــعــة لــهــا يف اإقـــالق 
راحة القوات االأمريكية يف كرد�صتان 
اإن�صاء  ملـــنـــع  حمــــاولــــة  يف  الـــــعـــــراق, 
متوا�صل  اأمــريــكــي  عــ�ــصــكــري  وجــــود 
مــع الــقــوات االأمــريــكــيــة املــوجــودة يف 
املجاورة  بــ�ــصــوريــا  الــكــرديــة  املــنــاطــق 
االأمر الذي �صيتيح للواليات املّتحدة 
التابعة  امليلي�صيات  حتّركات  مراقبة 

الإيران بني البلدين وتقييدها.
اأكــــد مــايــكــل نايت�س  ومـــن جــانــبــــــــــــــه 
ل�صيا�صة  وا�صنطن  معهد  يف  املحلل 
ونطاق  حــجــم  اإن  االأدنـــــــى,  الــ�ــصــرق 
كان  اأربيل  على  ال�صاروخي  الهجوم 
كــبــريا ب�صكل غــري عـــادي, واأنـــه على 
ت�صويه  اإىل  يهدف  كــــــان  االأرجـــــح 
اأفــراد اخلدمة  اأو  اأو قتل املتعاقدين 
االأكــــــراد,  اأو احلــلــفــاء  االأمـــريكـــيـــني 

اأم�س  افــتــتــاحــيــتــهــا  يف  “االحتاد”  �صحيفة  وذكــــرت 
االأربعاء, اإن العراق املنكوب بامليلي�صيات امل�صلحة الزال 
اأ�صري االإرهاب املتنقل الذي ال يح�صد اإال دماء املدنيني 

واالأبرياء.
واأهدافهم,  املنّفذين  هوية  عن  ال�صحيفة  وت�صاءلت 
ال�صيما واأن هناك الكثري من ال�صكوك حول اجلماعة 
التي تبّنت امل�صوؤولية, والتي تطلق على نف�صها “�صرايا 
املوؤ�صرات  اأن  ال�صحيفة  واأو�ــصــحــت  الـــــدم«.  اأولـــيـــاء 
بانتظار نتائج التحقيق باالعتداء تقود باجتاه واحد, 
هو الف�صائل املعروفة مبواالتها الإيران امل�صتبه باأنها 
منت�صف  ا�صتهدف  الـــذي  الــهــجــوم  وراء  اأيــ�ــصــاً  كــانــت 

م�صيفـاً “هـــذا اختبـار الإدارة بايدن اجلديدة«.
�صراع  تــخــو�ــس  الــتــي  اإيـــــران  اأن  ال�صحيفة  وذكــــرت 
نفوذ معلناً يف العراق وجتاهر امليلي�صياُت التابعُة لها 
االأرا�صي  على  املــوجــودة  االأمريكية  للقوات  بعدائها 
خمتلف  با�صتخدام  بـ”طردها”  وتــتــوّعــد  الــعــراقــيــة 
امل�صلحة  �صاحبة  تــبــدو  املــتــاحــة,  والــو�ــصــائــل  الــطــرق 
االأمريكي  الع�صكري  الــوجــود  راحــة  اإقــالق  يف  االأوىل 
يف اإقليم كرد�صتان ومنع حتّول االأخري اإىل مالذ اآمن 
للقوات االأمريكية املن�صحبة من عّدة قواعد يف اأنحاء 

متفّرقة من العراق.
�لعر�ق �أ�صري �لإرهاب

دي�صمرب املا�صي حميط ال�صفارة االأمريكية يف بغداد.
ا�صتطاع  الـــعـــراق  اإن  “االحتاد”  �ــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
االنــتــ�ــصــار عــلــى تنظيم داعــ�ــس االإرهـــابـــي, وهــنــاك يف 
لتربير  الفو�صى  يريد  مــن  امليلي�صيات  مــن  الــداخــل 
النظام, واإن مثل هذه االأعمال لن  بقائه على ح�صاب 
يتم  مل  اإذا  اال�صتقرار,  عــدم  من  مزيد  اإىل  اإال  تــوؤدي 

تقدمي اجلناة اإىل العدالة يف اأ�صرع وقت ممكن.

حما�صبة �أمريكية
وبــحــث وزيـــر اخلــارجــيــة االأمــريــكــيــة اأنــتــوين بلينكن 
الكاظمي,  م�صطفى  الــعــراقــي  الــــــوزراء  رئــيــ�ــس  مــع 
وحما�صبة  لتحديد  اجلارية  اجلهود 
الهجمات,  عن  امل�صوؤولة  اجلماعات 
احلكومة  م�صوؤولية  اإىل  باالإ�صافة 
حماية  حــيــال  والــتــزامــهــا  العراقية 
والتحالف  املتحدة  الــواليــات  اأفـــراد 

يف العراق.
االأمريكي  اخلارجية  وزيــر  واأعـــرب 
بح�صب �صحيفة “ال�صرق االأو�صط” 
ــــاء مــــــن الـــهـــجـــمـــات  ــــي ــــت ــــص عــــــن اال�
الـــ�ـــصـــاروخـــيـــة املـــتـــعـــددة يف اأربـــيـــل 

العراقية.
ات�صال هاتفي  بلينكن, خالل  واأكــد 
اأم�س  الــعــراقــي,  الـــوزراء  مــع رئي�س 
عن ت�صامنه مع »املدنيني العراقيني 
االأبرياء الذين اأ�صيبوا وكذلك اإىل 
وعائالت  امل�صابني  التحالف  اأفــراد 
وذوي املــقــاول املــدين الــذي ُقتل يف 
الهجوم”, وحث بلينكن العراق على 
موا�صلة العمل عن كثب مع حكومة 
للت�صدي  االإقـــلـــيـــمـــيـــة  كـــرد�ـــصـــتـــان 

للمتطرفني.

•• الفجر –تون�س

    تدخل اأزمة التحوير الوزاري يف 
اأ�صبوعها الرابع وهي تزداد  تون�س 
التجاذبات  تــوا�ــصــل  مـــع  تــعــقــيــدا 
ال�صلطة  راأ�ـــصـــي  بـــني  واملـــــنـــــاورات 
وقرطاج,  الق�صبة  يف  التنفيذية 
ــيــة انــعــكــ�ــصــت على  ــيــا�ــص اأزمــــــــة �ــص
الو�صعني االجتماعي واالقت�صادي 
ب�صكل كارثي مل تعرفه البالد من 
النمو  تراجع  ت�صجيل  مت  اإذ  قبل, 
م�صبوق  غــري  ب�صكل  االقــتــ�ــصــادي 
حني  يف  بــاملــائــة   8.8 اإىل  بن�صبة 

�صجلت البطالة ن�صبة 17.4 %.

�أ�صر�ر� كبرية 
د�خليا وخارجيا

    وقــــــد دعــــــا احتــــــــاد االأعـــــــــراف 
الـــتـــونـــ�ـــصـــي اأمــــ�ــــس االأربــــــعــــــاء كل 
“حتمل  اإىل  ال�صيا�صية  االأطـــراف 
االأوان”  فـــوات  قبل  م�صوؤولياتها 
اأزمــــــة  “ا�صتمرار  اأن  مـــعـــتـــربا 
وتفاقمها  الــــــــــوزاري  الـــتـــحـــويـــر 
ال  ومبا  التعقيدات  مبزيد  ُينبئان 
امل�صاعب  ومبـــزيـــد  عــقــبــاه  حتــمــد 
الــتــي �ــصــتــكــون تــداعــيــاتــهــا وخيمة 
عن  معربا  التون�صيني”  كــل  على 
للم�صاهمة  الــكــامــل  “ا�صتعداده 
اإىل جانب بقية املنظمات الوطنية 

مــــن الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــا واملـــــبـــــادرة 
ببحث حلول للو�صع الذي تعي�صه 
البالد طاملا مل تتم الدعوة ر�صميا 
النــطــالق احلــــوار الــوطــنــي الذي 

دعا اإليه احتاد ال�صغل.
البديل  اأّن     و�صّدد حمفوظ على 
عن احلوار هو العنف, وفق قوله, 
اأمــــام تون�س  ــــه ال خــيــار  اأّن مـــوؤّكـــدا 
احلوار  طــاولــة  على  اجلــلــو�ــس  اإاّل 
قابلة  لل�صلطات  بــدائــل  وتــقــدمي 

للتنفيذ وقادرة على االإنقاذ.
احلكومة  رئــيــ�ــس  ان  اىل  يــ�ــصــار     
هــ�ــصــام املــ�ــصــيــ�ــصــي كــــان قـــد اأجــــرى 
�صهر  منت�صف  يف  وزاريــــا  تــعــديــال 
يــنــايــر املـــا�ـــصـــي, والـــــذي نــــال ثقة 
حقيبة   11 �صمل  حيث  الــربملــان, 
والعدل  الداخلية  بينهم  وزاريــــة, 
التعديل  وهــو  وغريهم,  وال�صحة 
الذي رف�صه الرئي�س قي�س �صعيد, 
�صبهات  بــــوجــــود  رفـــ�ـــصـــه  مــــــربرا 
“ت�صارب يف امل�صالح” وف�صاد لدى 

بع�س الوزراء.

ومكونات املجتمع املدين يف الدفع 
نــحــو اإيــجــاد حــل لــالأزمــة وفـــق ما 
العليا  الــوطــنــيــة  املــ�ــصــلــحــة  متــلــي 
املخاطر  يــجــنــبــهــا  ومبـــــا  لـــلـــبـــالد 
الكربى التي اأ�صبحت حتدق بها«.

   واعــتــرب االحتـــاد يف بــيــان �صادر 
موقع  عــلــى  ب�صفحته  نــ�ــصــره  عــنــه 
املحكمة  “اإر�صاء  اأن  فــيــ�ــصــبــوك 
مطلقة  اأولوية  اأ�صبح  الد�صتورية 
املعنية  االأطـــــــراف  كـــل  واأنـــــه عــلــى 
م�صوؤولياتها  حتّمل  امل�صاألة  بهذه 
الإجنــــــــاز هــــــذه املـــهـــمـــة يف اأ�ــــصــــرع 
وقـــت ممـــكـــن«.    واأكــــد اأن االأزمـــة 
اأ�صرارا  بتون�س  “اأحلقت  الراهنة 
و�صاهمت  وخارجيا  داخليا  كبرية 
لدى  الــتــ�ــصــاوؤم  من�صوب  ارتــفــاع  يف 
من  خوفهم  و�صاعفت  التون�صيني 
امل�صتقبل وزادت يف �صبابية الروؤية 
اأمام الفاعلني االقت�صاديني ولدى 
وقت  االأجـــانـــب, يف  تون�س  �ــصــركــاء 
ر�صائل  اإىل  الــتــونــ�ــصــيــون  يــحــتــاج 
الطماأنة وحتتاج البالد اإىل العودة 

املــــبــــادرة  مـــالمـــح  اأن  واأ�ـــــصـــــاف     
�صتتو�صح يف القريب العاجل, واأن 
قريبا  �صت�صدر  امل�صرتكة  الــروؤيــة 
يف بــيــان وا�ــصــح كــمــبــادرة مــن هذه 

املنظمات دون تدخل االأحزاب.
عميد  اعترب  مت�صل,  �صياق  ويف     
ال�صابق فا�صل حمفوظ,  املحامني 
اأّن مبادرة ائتالف �صمود مبوؤمتر 
يكون  لــن  لــالإنــقــاذ  �صعبي  وطــنــي 
بديال ملبادرة احلوار الوطني الذي 
التون�صي  الــعــام  االحتــــاد  اقــرتحــه 
لل�صغل, بدليل اأّن املنظمة ال�صغيلة 
�صاركت يف املوؤمتر االفتتاحي لهذه 
غرار  على  روؤيتها  وقدمت  املبادرة 
الــوطــنــيــة ل�صكل  املــنــظــمــات  بــقــيــة 

املوؤمتر, وفق قوله.
    وقال حمفوظ اإّن مبادرة االحتاد 
ومبادرة �صمود يتكامالن, معتربا 
وتتمثل يف  واحـــدة  هــي  الــغــايــة  اأّن 

اإيجاد حّل الإنقاذ تون�س.
اأّنـــــه ال موانع  وبـــــنّي حمـــفـــوظ     
واملدنية  ال�صيا�صية  الــقــوى  اأمــــام 

للعمل واالإنتاج باأق�صى طاقاتها«.
“الو�صع  اأن  اىل  االحتـــاد  ونــّبــه     
بلغ  واالجـــتـــمـــاعـــي  ـــادي  االقـــتـــ�ـــص
اخلطورة”  مـــن  قــ�ــصــوى  مــرحــلــة 
وان ذلك “ما تعك�صه اآخر املوؤ�صرات 
اىل  الفتا  لالقت�صاد”  االأ�صا�صية 
م�صتويات  بلغت  البطالة  ن�صب  ان 
االأعمال  مــنــاخ  ان  واىل  قــيــا�ــصــيــة, 
�صجل تدهورا كبريا جراء تداعيات 
فريو�س كورونا اىل جانب تعطيل 
على  مــ�ــصــددا  االإنتاج”.  مـــواقـــع 
اجلهود  مــن  املــزيــد  بـــذل  “وجوب 
االإمــكــانــات القتناء  كــل  وتــ�ــصــخــري 
الــكــوفــيــد يف  الــلــقــاحــات �ــصــد داء 
اأقرب وقت«.    وجّدد الـتاأكيد على 
“اأن احلوار يبقى ال�صبيل الوحيد 
حلل هذه االأزمة, ولتجنب االأ�صواأ, 

والقفز يف املجهول«. 

مبادرة للرباعي و�أخرى 
�صعبية

ك�صف عميد  الــ�ــصــيــاق,  هـــذا     ويف 

اأم�س  بودربالة  اإبراهيم  املحامني 
الوطنية  املــنــظــمــات  اأن  االأربــــعــــاء 
القادمة  القليلة  االأيــام  يف  �صتعقد 
م�صرتكة  بروؤية  للخروج  اجتماعا 
ــــــروؤى  لـــتـــقـــدمي مـــــبـــــادرة حـــــول ال

امل�صتقبلية يف البالد.
   واأكــــد بــودربــالــة اأن لــقــاء جمعه 
الثالثاء مع االأمني العام لالحتاد 
الدين  نور  لل�صغل  التون�صي  العام 
واأن  االإطــــــــار,  هــــذا  الــطــبــوبــي يف 
االخـــــري �ــصــيــتــوىل الــتــنــ�ــصــيــق بني 

خمتلف االأطراف.
   واأ�صار بودربالة اإىل اأن االأطراف 
املعنية هي الرباعي الراعي للحوار 
الوطني �صابقا واملتمثلة يف االحتاد 
ومنظمة  لل�صغل  التون�صي  الــعــام 
التون�صية  والـــرابـــطـــة  االأعــــــــراف 
للدفاع عن حقوق االن�صان وعمادة 
رمبا  انـــــه  اىل  الفـــتـــا  املــــحــــامــــني, 
الفالحني,  احتــــاد  الــيــهــا  يــ�ــصــاف 
تدخل  دون  �صيتم  ذلـــك  اأن  واىل 

االأحزاب.

��صتمر�ر �أزمة �لتحوير �لوز�ري

تون�ض: منظمة الأعراف ت�شعل ال�شوء الأحمر...!
�لرباعي �لر�عي للحو�ر �ل�صابق يعد مبادرة للخروج من �لأزمة بعيد� عن �لأحز�ب

عميد املحامني عند قي�س �صعيد رئي�س منظمة االأعراف �صمري ماجول

مبادرة موؤمتر وطني �ش�عبي لالإنقاذ لي�ش�ت بديال عن احلوار الوطني الذي اقرتحه احتاد ال�ش�غل
ا�شتمرارها ُينبئ مبا ل حُتمد ُعقباه وعلى الأطراف ال�شيا�شية حتّمل م�شوؤولياتها قبل فوات الأوان 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337924            بتاريخ : 2020/10/21
با�صــم: في�صبوك, انك.

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

املعاجلة  االآمــنــة؛  الــدفــع  وخــيــارات  االإلكرتونية  املعامالت  توفري  وهــي  املالية,  احلــركــات  معاجلة  خــدمــات 
االإلكرتونية لبيانات دفع الفواتري للم�صتخدمني عرب االإنرتنت و�صبكات االت�صاالت؛ خدمات حتويل االأموال 
االإلكرتوين؛ خدمات معاجلة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات الدين وبطاقات الهدايا االإلكرتونية؛ 
النقال  الهاتف  بوا�صطة  االإلــكــرتوين  الدفع  خدمات  تقدمي  الدفع؛  حركات  او  معامالت  معاجلة  خدمات 
جمع  وترتيب  ت�صهيل  املالية؛  املعامالت  خــدمــات  الــدفــع؛  معاجلة  خــدمــات  املالية؛  اخلــدمــات  لــالآخــريــن؛ 
النقدية  التربعات  تن�صيق م�صرتيات وتوزيع  املالية؛ اخلدمات اخلريية, وهي  التربعات  التربعات وتوزيع 

من االأفراد وال�صركات اإىل الغري
بالفئة: 36

و�صف العالمة: ر�صم دائرة ت�صبه فقاعة الكالم مع �صورة متعرجة بداخلها ت�صبه �صرارة الكهرباء بااللونا 
االبي�س واال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340803           بتاريخ : 2020/12/09
با�صــم: �صينثتيك جينومك�س, انك.

وعنوانه: 11149 نورث توري باينز رود, ال جوال, �صي ايه 90037, الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 1
زيت  ال�صلع؛  من  متنوعة  جمموعة  وت�صنيع  �صناعة  يف  ال�صتخدامهما  الطحالب  وبروتني  الطحالب  زيت 
زيت  ؛  ال�صناعية  املنتجات  ت�صنيع  امل�صتخدمة يف  احليوية  البوليمرات  الغذائية؛  املواد  ل�صناعة  الطحالب 

الطحالب ال�صتخدامه يف تربية االأحياء املائية
و�صف العالمة: كلمة VIRIDOS باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340802              بتاريخ : 2020/12/09
با�صــم: �صينثتيك جينومك�س, انك.

وعنوانه: 11149 نورث توري باينز رود, ال جوال, �صي ايه 90037, الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 4
الوقود احليوي؛ زيت الطحالب لالأغرا�س ال�صناعية

 و�صف العالمة: كلمة VIRIDOS باحرف التينية باللون اال�صود
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341792            بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90023656

تاريخ االأولوية: 2020/06/26
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: نوفي�صن بايو انك.
وعنوانه: 1500 برودواي, �صويت 1401, نيويورك, ان واي 10036, الواليات املتحدة االأمريكية

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

باركن�صون  ومــر�ــس  الــزهــاميــر  ومــر�ــس  االأورام  وا�ــصــطــرابــات  ال�صرطان  لعالج  ال�صيدالنية  امل�صتح�صرات 
)ال�صلل الرعا�س( واال�صطرابات الع�صبية واال�صطرابات املرتبطة بالعمر؛ امل�صتح�صرات البيولوجية لعالج 
ال�صرطان وا�صطرابات االأورام ومر�س الزهامير ومر�س باركن�صون )ال�صلل الرعا�س( واال�صطرابات الع�صبية 
الع�صبية واالأمرا�س  التنك�صية  ال�صيدالنية لعالج االأمرا�س  امل�صتح�صرات  املرتبطة بالعمر؛  واال�صطرابات 
املرتبطة بالعمر؛ امل�صتح�صرات البيولوجية لعالج االأمرا�س التنك�صية الع�صبية واالأمرا�س املرتبطة بالعمر

و�صف العالمة: كلمات NUVATION BIO باحرف التينية باللون اال�صود
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341798           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90275535

تاريخ االأولوية: 2020/10/23
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي
وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

الرتويج ل�صلع وخدمات االآخرين عرب االإنرتنت و�صبكات االت�صال ؛ توفري ت�صهيالت عرب االإنرتنت لربط 
البائعني بامل�صرتين

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341801           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90275535

تاريخ االأولوية: 2020/10/23
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي
وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

االإلكرتونية  املجالت  ن�صر  الرتفيه.  االإنرتنت يف جمال  واإلكرتونية وعرب  حا�صوبية  بيانات  قواعد  توفري 
و�صجالت الويب التي تعر�س حمتوى حمدًدا اأو اأن�صاأه امل�صتخدمون ؛ خدمات الن�صر , وهي ن�صر املطبوعات 

االإلكرتونية للغري
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 341799            بتاريخ : 2020/12/23

رقم االأولوية: 90275535
تاريخ االأولوية: 2020/10/23

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية
با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي

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

بالفئة: 38
خدمات االت�صاالت , وهي النقل االإلكرتوين للبيانات والر�صائل والر�صومات وال�صور واملعلومات ؛ خدمات 
م�صاركة ال�صور بني االأقران , اأي النقل االإلكرتوين مللفات ال�صور الرقمية بني م�صتخدمي االإنرتنت ؛ توفري 
االإنرتنت  عرب  منتديات  توفري  ؛  االإنرتنت  وعرب  واالإلكرتونية  احلا�صوبية  البيانات  قواعد  اإىل  الو�صول 
للتوا�صل , اأي نقل املو�صوعات ذات االهتمام العام ؛ توفري غرف حمادثة على االإنرتنت ولوحات اإعالنات 
اإلكرتونية لنقل الر�صائل بني امل�صتخدمني يف جمال االهتمام العام ؛ خدمات البث عرب الكمبيوتر اأو �صبكات 
االت�صال االأخرى , اأي حتميل البيانات واملعلومات والر�صائل والر�صومات وال�صور ون�صرها وعر�صها وو�صع 
االإلكرتوين  االإر�ــصــال  وهــي   , والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  خدمات  ؛  اإلكرتونًيا  ونقلها  عليها  عالمات 

لل�صور والفيديو
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341802           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90275535

تاريخ االأولوية: 2020/10/23
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي
وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

امل�صاركة  من  االإنــرتنــت  عرب  امل�صتخدمني  متّكن  التي  بالتكنولوجيا  تتميز  االإنــرتنــت  عرب  مرافق  توفري 
امل�صتخدم  يحددها  التي  واالإعــالنــات  املحتوى  تنظيم  وهي   , الكمبيوتر  خدمات  ؛  االجتماعية  ال�صبكات  يف 
االإنرتنت متنح  ت�صهيالت عرب  توفري  ؛  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  واإن�صاء موجزات  االإنرتنت  عرب 
والن�صو�س  الفوتوغرافية  وال�صور  والفيديو  ال�صوت  وم�صاركة  وتعديل  حتميل  على  القدرة  امل�صتخدمني 

والر�صومات والبيانات
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341793           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90023657

تاريخ االأولوية: 2020/06/26
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: نوفي�صن بايو انك.
وعنوانه: 1500 برودواي, �صويت 1401, نيويورك, ان واي 10036, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

التطوير والبحوث ال�صيدالنية والبيولوجية؛ خدمات ا�صت�صارية يف جمال تطوير وبحوث للم�صتح�صرات 
ال�صيدالنية والبيولوجية؛ توفري معلومات البحوث الطبية والعلمية يف جماالت امل�صتح�صرات ال�صيدالنية 

والبيولوجية
و�صف العالمة: كلمات NUVATION BIO باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341795           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90023659

تاريخ االأولوية: 2020/06/26
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: نوفي�صن بايو انك.
وعنوانه: 1500 برودواي, �صويت 1401, نيويورك, ان واي 10036, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

التطوير والبحوث ال�صيدالنية والبيولوجية؛ خدمات ا�صت�صارية يف جمال تطوير وبحوث للم�صتح�صرات 
ال�صيدالنية والبيولوجية؛ توفري معلومات البحوث الطبية والعلمية يف جماالت امل�صتح�صرات ال�صيدالنية 

والبيولوجية
و�صف العالمة: اأحرف RX باالتينية مت�صابكني ي�صكالن دائرة باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341794           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90023658

تاريخ االأولوية: 2020/06/26
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: نوفي�صن بايو انك.
وعنوانه: 1500 برودواي, �صويت 1401, نيويورك, ان واي 10036, الواليات املتحدة االأمريكية

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

باركن�صون  ومــر�ــس  الزهامير  ومــر�ــس  االأورام  وا�صطرابات  ال�صرطان  لعالج  ال�صيدالنية  امل�صتح�صرات 
البيولوجية  امل�صتح�صرات  بالعمر؛  املرتبطة  واال�صطرابات  الع�صبية  واال�صطرابات  الرعا�س(  )ال�صلل 
لعالج ال�صرطان وا�صطرابات االأورام ومر�س الزهامير ومر�س باركن�صون )ال�صلل الرعا�س( واال�صطرابات 
الع�صبية  التنك�صية  االأمرا�س  لعالج  ال�صيدالنية  امل�صتح�صرات  بالعمر؛  املرتبطة  واال�صطرابات  الع�صبية 
واالأمرا�س  الع�صبية  التنك�صية  االأمرا�س  لعالج  البيولوجية  امل�صتح�صرات  بالعمر؛  املرتبطة  واالأمــرا�ــس 

املرتبطة بالعمر
و�صف العالمة: اأحرف RX باالتينية مت�صابكني ي�صكالن دائرة باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 341796            بتاريخ : 2020/12/23

رقم االأولوية: 90275535
تاريخ االأولوية: 2020/10/23

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية
با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي

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

بالفئة: 9
قابل  كمبيوتر  برنامج  ؛  االإنــرتنــت  عرب  املجتمعات  مع  والتفاعل  االجتماعي  للتوا�صل  الكمبيوتر  برامج 
وحتريرها  واملعلومات  البيانات  جلمع  الكمبيوتر  برامج  ؛  ال�صور  نقل  ومتكني  املظهر  لتعديل  للتنزيل 
ال�صبكات  يوفر وظائف  اأي تطبيق   , الكمبيوتر  برامج  ؛  وم�صاركتها  وتخزينها  ونقلها  وتعديلها  وتنظيمها 
االجتماعية ؛ برامج الكمبيوتر لتمكني التحميل , اأو التنزيل , اأو الو�صول , اأو الن�صر , اأو العر�س , اأو و�صع 
العالمات , اأو التدوين , اأو البث , اأو الربط , اأو امل�صاركة , اأو توفري الو�صائط االإلكرتونية اأو املعلومات عرب 
�صبكات الكمبيوتر واالت�صاالت ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لعر�س موجز لل�صور وال�صوت واملحتوى 
القابلة  الكمبيوتر  برامج  ؛  به  املرتبطة  والبيانات  والن�صو�س  معه  والتفاعل  والفيديو  الب�صري  ال�صمعي 

للتنزيل للعثور على نا�صري املحتوى واملحتوى واال�صرتاك يف املحتوى
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341803           بتاريخ : 2020/12/23
رقم االأولوية: 90275535

تاريخ االأولوية: 2020/10/23
بلد االأولوية: الواليات املتحدة االمريكية

با�صــم: ان�صتاجرام, ال ال �صي
وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 45

البيانات  قــواعــد  اإىل  الــو�ــصــول  توفري  ؛  والــتــعــارف  التوا�صل  وخــدمــات  االإنــرتنــت  عــرب  اجتماعية  مقدمة 
احلا�صوبية يف جماالت التوا�صل االجتماعي والتعريف االجتماعي والتعارف

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة INSTA باحرف التينية باللون اال�صود
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2020/12/29 املودعة حتت رقم : 342219 
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
االألعاب؛ اللعب واأدوات اللعب؛ لعب االطفال الطرية؛ دمى اطفال؛ اأدوات اللعب لالطفال؛ األعاب الن�صاط 
بها  للعب  مالب�س  اال�صتحمام؛  األعاب  اإلكرتونية؛  اللعب  اأدوات  التحدث؛  اآلية  تت�صمن  التي  االإلكرتونية 
بيوت  الدمى؛  مالب�س  الدمى؛  اأزيــاء  الدمى؛  اك�ص�صوارات  بالدمى؛  اللعب  جمموعات  واالأطــفــال؛  للر�صع 
الدمية  االأطــفــال  عربات  اطفال؛  عربة  لعبة  مطاطية؛  دمــى  الدمى؛  رعاية  اأدوات  للدمى؛  اأثــاث  الدمى؛ 
اأعاله يف  اأو اك�ص�صوارات واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة  )اللعب(؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ ملحقات 

الفئة 28
و�صف العالمة: كلمات BABY blush مكتوبة ب�صكل خا�س بحروف التينية حول احرفها اطار باللون 

اال�صود واالبي�س
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342218            بتاريخ : 2020/12/29
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
االألعاب ؛ اللعب واأدوات اللعب؛ لعب االطفال الطرية؛ دمى اطفال؛ اأدوات اللعب لالطفال؛ األعاب الن�صاط 
بها  للعب  مالب�س  اال�صتحمام؛  األعاب  اإلكرتونية؛  اللعب  اأدوات  التحدث؛  اآلية  تت�صمن  التي  االإلكرتونية 
بيوت  الدمى؛  مالب�س  الدمى؛  اأزيــاء  الدمى؛  اك�ص�صوارات  بالدمى؛  اللعب  جمموعات  واالأطــفــال؛  للر�صع 
الدمية  االأطــفــال  عربات  اطفال؛  عربة  لعبة  مطاطية؛  دمــى  الدمى؛  رعاية  اأدوات  للدمى؛  اأثــاث  الدمى؛ 
اأعاله يف  اأو اك�ص�صوارات واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة  )اللعب(؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ ملحقات 

الفئة 28
و�صف العالمة: كلمات BABY BLUSH بحروف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342220            بتاريخ : 2020/12/29
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
االألعاب؛ اللعب واأدوات اللعب؛ اأدوات اجلمباز والريا�صة؛ األعاب اإلكرتونية؛ األعاب الطاولة اأو اللوح؛ العاب 
البناء؛ األعاب احللقة؛ األعاب ال�صطرجن؛ كتل البناء اأو للبنات )اللعب(؛ االألغاز )لعبة تركيب القطع(؛ اأحجية 
ال�صورة املقطوعة اأو بانوراما االألغاز؛ �صطرجن �صيني؛ ال�صطرجن الياباين )األعاب �صوغي(؛ الدومينو؛ ورق 
اللعب؛ األعاب البنغو؛ بطاقات البنغو؛ األعاب الن�صاط االإلكرتونية؛ متاهات املتاهة؛ لعبة الداما؛ لعبة الداما 
ال�صينية؛ األعاب الطاولة الزهر؛ اآالت لعبة الرافعة؛ األعاب خ�صبية؛ لعبة الع�صي؛ اأطواق كرة �صلة �صغرية؛ 
اأجهزة واأدوات لالألعاب؛ اأدوات اأو مواد ال�صتخدامها يف لعب ورق اللعب؛ اأدوات اأو مواد ال�صتخدامها يف لعب 

األعاب الطاولة اأو اللوح؛ ملحقات اأو اك�ص�صوارات واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة: كلمات PLAY POP  بحروف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342221            بتاريخ : 2020/12/29
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
االألعاب؛ اللعب واأدوات اللعب؛ اأدوات اجلمباز والريا�صة؛ األعاب اإلكرتونية؛ األعاب الطاولة اأو اللوح؛ العاب 
البناء؛ األعاب احللقة؛ األعاب ال�صطرجن؛ كتل البناء اأو للبنات )اللعب(؛ االألغاز )لعبة تركيب القطع(؛ اأحجية 
ال�صورة املقطوعة اأو بانوراما االألغاز؛ �صطرجن �صيني؛ ال�صطرجن الياباين )األعاب �صوغي(؛ الدومينو؛ ورق 
اللعب؛ األعاب البنغو؛ بطاقات البنغو؛ األعاب الن�صاط االإلكرتونية؛ متاهات املتاهة؛ لعبة الداما؛ لعبة الداما 
ال�صينية؛ األعاب الطاولة الزهر؛ اآالت لعبة الرافعة؛ األعاب خ�صبية؛ لعبة الع�صي؛ اأطواق كرة �صلة �صغرية؛ 
اأجهزة واأدوات لالألعاب؛ اأدوات اأو مواد ال�صتخدامها يف لعب ورق اللعب؛ اأدوات اأو مواد ال�صتخدامها يف لعب 

األعاب الطاولة اأو اللوح؛ ملحقات اأو اك�ص�صوارات واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة: كلمات play pop  مكتوبة ب�صكل خا�س بحروف التينية داخل م�صتطيل باللون اال�صود 

واالبي�س
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342223           بتاريخ : 2020/12/29
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
اإلكرتونًيا؛  تعمل  لعب  مركبات  اللعب(؛  اأدوات  اأو  )األــعــاب  �صيارات  منــاذج  اللعب؛  واأدوات  اللعب  االألــعــاب؛ 
اأجهزة حتكم  اأجهزة حتكم الأجهزة االألعاب؛  األعاب �صباقات ال�صيارات؛  جمموعات مناذج ال�صيارات ال�صباق؛ 
للعب؛ �صيارات لعبة؛ مناذج �صيارات؛ �صيارات لعبة اإلكرتونية يتم التحكم فيها عن بعد؛ املركبات امل�صغرة 
لالأطفال؛  مركبات  املــركــبــات؛  منــاذج  م�صارات  )األــعــاب(؛  احلجم  �صغرية  جم�صمة  مركبات  لعب؛  كنونها 
جمموعات لعبة حمطة ال�صرطة؛ جمموعات لعبة حمطة االطفاء؛ موقف �صيارات اللعب ومراآب �صيارات 
اللعب؛ �صيارات لعب كهربائية مع جمموعة م�صار جتميعي اأو م�صار �صباق جتميعي؛ األعاب تعمل بالبطارية؛ 
االألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد واالألعاب التي يتم التحكم فيها باالأ�صالك؛ملحقات اأو اك�ص�صوارات 

واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
باللون  اطار  حولها  التينية  بحروف  خا�س  ب�صكل  مكتوبة   SPEED CITY و�صف العالمة: كلمات

اال�صود واالبي�س
اال�صــرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
دايودبوتا انرتنا�صيونال

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342222           بتاريخ : 2020/12/29
با�صــم: تويز "ار" اأ�س )اأ�صيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف, ليفوجن تاور, 888 ت�صيوجن �صا وان رود, الي ت�صي كوك, كولون, هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 28
اإلكرتونًيا؛  تعمل  لعب  مركبات  اللعب(؛  اأدوات  اأو  )األــعــاب  �صيارات  منــاذج  اللعب؛  واأدوات  اللعب  االألــعــاب؛ 
اأجهزة حتكم  اأجهزة حتكم الأجهزة االألعاب؛  األعاب �صباقات ال�صيارات؛  جمموعات مناذج ال�صيارات ال�صباق؛ 
للعب؛ �صيارات لعبة؛ مناذج �صيارات؛ �صيارات لعبة اإلكرتونية يتم التحكم فيها عن بعد؛ املركبات امل�صغرة 
لالأطفال؛  مركبات  املــركــبــات؛  منــاذج  م�صارات  )األــعــاب(؛  احلجم  �صغرية  جم�صمة  مركبات  لعب؛  كنونها 
جمموعات لعبة حمطة ال�صرطة؛ جمموعات لعبة حمطة االطفاء؛ موقف �صيارات اللعب ومراآب �صيارات 
اللعب؛ �صيارات لعب كهربائية مع جمموعة م�صار جتميعي اأو م�صار �صباق جتميعي؛ األعاب تعمل بالبطارية؛ 
االألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد واالألعاب التي يتم التحكم فيها باالأ�صالك؛ملحقات اأو اك�ص�صوارات 

واأجزاء وتركيبات الب�صائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�صف العالمة: كلمات SPEED CITY بحروف التينية باللون اال�صود

اال�صــرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل

•• الفجر -موي�شي�س نعيم –ترجمة خرية ال�شيباين
ت�صكل  )�لتي  غالباغو�ص  بجزر  �رتباطها  رغم      
منها  �لعديد  مهيًبا,  بركاًنا   32 وت�صم  مقاطعة(, 
يتم  ما  ن��ادًر�  �لعامل,  يف  للموز  منتج  و�أك��رب  ن�صط, 
�حلديث عن �لإكو�دور يف و�صائل �لإعالم �لدولية. 
و�لأرج��ن��ت��ني,  و�ملك�صيك  �ل��رب�زي��ل  عك�ص  وع��ل��ى 
�أقل  �لإك���و�دور  �لالتينية.  �أمريكا  ق��ارة  عمالقة 
��صطر�ًبا �صيا�صًيا من جارتها بريو ومل ت�صهد �لدمار 

�لذي عانت منه فنزويال.
اأمريكا الالتينية,  اإنها دولة من     
فقرية,  طبيعية:  التعبري,  جــاز  اإذا 
عادلة,  وغـــري  الـــتـــفـــاوت,  يــنــخــرهــا 
وفا�صدة, وي�صكنها اأنا�س حمرتمون 
وجمــتــهــدون. دميــقــراطــيــتــهــا غري 
مــكــتــمــلــة, لــكــنــهــا تــكــافــح مـــن اأجل 
تتمتع  اله�صة  وموؤ�ص�صاتها  البقاء, 
بالن�صبة  اأمــا  قائمة.  انها  بف�صيلة 
املرتبة  يحتل  الـــذي  القــتــ�ــصــادهــا, 
الناجت  حيث  من  القارة  يف  الثامنة 
على  يــقــوم  فهو  االإجــمــايل,  املحلي 
واجلمربي  واملـــوز  النفط  ت�صدير 
التحويالت  عــن  ف�صال  والـــذهـــب, 
املــــالــــيــــة مـــــن االإكــــــــــوادوريــــــــــني يف 

ال�صتات.

�أندري�ص �أر�وز, �ملهر
تت�صدر  االأيـــــــــام,  هـــــذه  يف  لـــكـــن     
ال�صحف  عــــنــــاويــــن  االإكـــــــــــــــوادور 
الرئا�صية  االنــــتــــخــــابــــات  ــبــب  بــ�ــص
وفًقا  لـــكـــن  هــــنــــاك.  الـــتـــي جتـــــري 
نتيجة  فاإن  ال�صيا�صيني,  للمحللني 
املرة  هــذه  االإكــوادوريــة  االنتخابات 
العثور  ميكن  ديناميكية  يف  تتنزل 
اأمريكا  بــقــيــة  يف  مــالحمــهــا  عــلــى 
الالتينية.    اأولها عودة الي�صار اإىل 
املا�صي  القرن  نهاية  بني  ال�صلطة. 
والع�صرين,  احلــادي  القرن  وبداية 

كــــانــــت الـــــريـــــح لـــ�ـــصـــالـــح اأ�ـــصـــرعـــة 
منهم,  نذكر  الي�صاريني:  الروؤ�صاء 
�صافيز,  “لوال”,  اخــريــن,  بني  من 
كري�صرن,  الثنائي  مورالي�س,  اإيفو 

مي�صيل با�صليه ورافائيل كوريا.
   يف اجلولة االأوىل من االنتخابات 
االإكــوادوريــة, مل يح�صل  الرئا�صية 
اأي مر�صح على اأ�صوات كافية للفوز 
تنظيم جولة  هــنــا  ومـــن  مــبــا�ــصــرة, 
ثانية مقرر اإجراوؤها يف 11 اأبريل. 
اأكرب  عــلــى  ح�صل  الـــذي  ال�صخ�س 
فا�صل   32( االأ�ــــصــــوات  مـــن  عـــدد 
االأوىل, هو  باملائة( يف اجلولة   71
اأراوز,  اأندري�س  اال�صرتاكي  املر�صح 
رافائيل  ــابــق  الــ�ــص الــرئــيــ�ــس  مــهــر 

ا ا�صرتاكي. كوريا, وهو اأي�صً
   جـــرت مــعــركــة �ــصــر�ــصــة مــن اأجل 
الــــتــــاأهــــل لـــلـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بني 
مر�صحني متقاربني جدا: امل�صريف 
املــحــافــظ الــ�ــصــابــق غــيــريمــو ال�صو, 

اال�صتبدادية -متثل تهديًدا كبرًيا, 
ال�صيا�صية  اال�ـــصـــتـــمـــراريـــة  ان  اال 
تنجح  عـــنـــدمـــا  خــــــطــــــورة.  اأكــــــــرث 
للمواطنني  ميكن  الدميقراطية, 
دائــًمــا ابعاد الــقــادة غري االأكــفــاء اأو 
االقرتاع.  �صناديق  الفا�صدين عرب 
فرتة  تتجاوز  كيف  الــدول  وتعرف 
لكن  �ــصــيء,  رئي�س  بــاأ�ــصــرار  متيزت 
ميكن اأن تكون هذه اال�صرار هائلة, 
ظل  اإذا  فيها,  رجعة  ال  تكن  مل  ان 
هذا الرئي�س املوؤذي يف ال�صلطة. اأو, 
ممار�صتها  من  واليته,  بعد  يتمكن 
و�صيط  خـــــالل  مــــن  اأخـــــــرى  مـــــرة 

�صوري, رجل اأو امراأة.
   مــن املــهــم فــر�ــس قــيــود قانونية 
متنع احلكام من اإطالة اأمد ممار�صة 
ال�صلطة اإىل اأجل غري م�صمى. ومن 
اأال تفوت  املــثــالــيــة, يــجــب  الــنــاحــيــة 
االأقل  على  �صنوات  خم�س  مدتهم 
و�صت �صنوات كحد اأق�صى, تفوي�س 

ومن  الي�صاري  االخ�صر  والــزعــيــم 
ال�صكان اال�صليني ياكو برييز, الذي 
الر�صمية  الــنــتــائــج  الــتــزويــر.  ادان 
اأعطت املر�صح غيريمو ال�صو )19 
فا�صل 47 باملائة( اأف�صلية طفيفة 
 38 فا�صل   19( برييز  ياكو  على 
بـــاملـــائـــة(.    وحتـــت رعــايــة املجل�س 
االنتخابي الوطني, وافق الرجالن 
عــلــى مـــبـــداأ اإعـــــادة الـــفـــرز اجلزئي 
مقاطعة  ع�صر  �صبعة  يف  لالأ�صوات 
اأربـــع وع�صرين مقاطعة  اأ�ــصــل  مــن 
ال�صيد  يرتاجع  اأن  قبل  الــبــالد,  يف 
ال�صو. ورغم اأن العملية التي تتعلق 
مبا يقرب من ن�صف اأوراق االقرتاع 
فاإن  الثمن,  باهظة  تكون  بــاأن  تعد 
اأبطاأ  لالنتخابات  الوطني  املجل�س 

يف حتديد ال�صروط.

مر�صحو �لو�جهة
اإذن, لدينا     يف الطبق االنتخابي, 

فيليب  الــ�ــصــابــق  الــرئــيــ�ــس  زوجـــــة 
االنتخابات  يف  مر�صحة  كالديرون, 
الرئا�صية لعام 2018 التي فاز بها 
اأوبـــرادور.  لوبيز  مانويل  اأندري�س 
مانويل  خــوان  و�صل  كولومبيا,  يف 
�صانتو�س واإيفان دوكي اإىل الرئا�صة 
بف�صل دعم الرئي�س ال�صابق األفارو 
انتخاب  الــربازيــل, مت  اأوريــبــي. يف 
لوال  بف�صل  رئي�صة  رو�صيف  ديلما 
الدعم  كان  بوليفيا,  ويف  �صيلفا.  دا 
زعيمها  و�ــصــعــبــيــة  الـــالمـــ�ـــصـــروط 
اإيـــفـــو مـــورالـــيـــ�ـــس, وراء  الـــ�ـــصـــابـــق, 
االنتخابات  يف  اأر�ــــس  لــوتــ�ــصــو  فـــوز 

الرئا�صية.

ولية و�حدة
الــ�ــصــعــبــويــة عــلــى اليمني  تــبــقــى     
والــيــ�ــصــار -بــوعــودهــا الــتــي ال تفي 
بــهــا, واأيــديــولــوجــيــتــهــا الــتــي توؤدي 
وميولها  ـــل,  الـــفـــ�ـــص اإىل  دائـــــًمـــــا 

والنمو  بالنجاعة  يعد  اأعمال  رجل 
االقت�صادي والوظائف؛ وا�صرتاكي 
يق�صم بانه �صيكون هناك املزيد من 
امل�صاواة والعدالة وفقر اأقل؛ وزعيم 
بالدفاع  يتعهد  احلمر  الهنود  من 
االأ�صليني  الـــ�ـــصـــكـــان  حـــقـــوق  عــــن 
وحماية البيئة.    ها هي جمموعة 
وا�صرتاكي  اأعــمــال  )رجـــل  متنوعة 
االأ�صليني(  الــ�ــصــكــان  عــن  ومــدافــع 
اأخرى  بــلــدان  يف  جت�صدت  ان  �صبق 
من اأمريكا الالتينية, دون اأن تكون 
الربازيل  متوقعة.  غــري  النتيجة 
بينما  �ــصــعــبــوي,  ميــيــنــي  يـــقـــودهـــا 
ي�صاري.  �صعبوي  يقودها  املك�صيك 
على  حكموا  اليمني  مــن  الــروؤ�ــصــاء 
اجتاه  �صحيح...  والعك�س  الي�صار 

�صي�صتمر.
   ولــــكــــن عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق االأمــــــر 
بانتخابات اأمريكا الالتينية, جتدر 
واحًدا  ثابًتا  هناك  اأن  اىل  االإ�ــصــارة 

اإىل  الـــلـــجـــوء  اإهــــمــــالــــه:  ال ميـــكـــن 
املكّر�صة.  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
املنتهية واليتهم  الــدول  روؤ�ــصــاء  اإن 
الرت�صح  يــ�ــصــتــطــيــعــون  ال  الـــذيـــن 
لوالية جديدة لديهم ميل موؤ�صف 
اإىل “تعيني” اأحد اأفراد االأ�صرة اأو 
حتريك  اأمــل  على  املقرب  ال�صريك 

اخليوط وراء الكوالي�س.
اجلولة  يف  الـــ�ـــصـــدارة  احــتــل  اإذا     
الرئا�صية  االنــتــخــابــات  مــن  االأوىل 
اأندري�س  الأن  فذلك  االإكـــوادوريـــة, 
الرئي�س  فــتــى  �ــصــوى  لــيــ�ــس  اأراوز 
هذا  اأديـــن  كــوريــا.  رافائيل  ال�صابق 
وتــــعــــّذر عليه  بــالــفــ�ــصــاد,  االأخــــــري 

الرت�صح للمن�صب االأعلى.
   لقد مت انتخاب كري�صتينا كري�صرن 
زوجها  بف�صل  لالأرجنتني  رئي�صة 
انتخابها  )اأعــيــد  كري�صرن  ني�صتور 
املك�صيك,  ويف  االأخــــري(.  وفـــاة  بعد 
كــانــت الــنــائــب مــارجــريــتــا زافــــاال, 

باإمكانهم  واحــد, يف نهايته مل يعد 
التطلع اإىل املن�صب االأعلى مطلقا.

   هــذا احلــل راديــكــايل ومنقو�س, 
اعـــتـــمـــاده متاًما  بـــاالإمـــكـــان  ولـــكـــن 
ل�صوء  مـــقـــبـــولـــة.  عـــيـــوبـــه  وتــــظــــل 
احلـــــــظ, مــــن االأ�ــــصــــعــــب حمـــاربـــة 
االحـــتـــفـــاظ بــالــ�ــصــلــطــة مـــن خالل 
اخرين.  �ــصــوريــني  وقـــــادة  و�ــصــيــط 
الظاهرة  هــذه  حتديد  يبقى  لكن, 
عليها  الق�صاء  وحمــاولــة  و�صجبها 

اأمراً حا�صماً.
كاتب يف �لعديد من �أكرب �ل�صحف 
�لعاملية, وع�صو فخري يف موؤ�ص�صة 

كارنيجي لل�صالم �لدويل. وكان 
رئي�ص حترير فورين بولي�صي طيلة 

14 عاما.
قبل و�صول �صافيز �إىل �ل�صلطة, كان 

وزير �لتجارة و�ل�صناعة ومدير 
�لبنك �ملركزي �لفنزويلي و�ملدير 

�لتنفيذي للبنك �لدويل. وهو موؤلف 
لأكرث من �ثني ع�صر كتاًبا منها 

�لكتاب �لأ�صود لالقت�صاد �لعاملي: 
�ملهربون و�ملتاجرون و�ملزورون, 

ونهاية �ل�صلطة: من
 غرف �لجتماعات �إىل �صاحات 

�ملعارك ومن �لكنائ�ص �إىل �لدول, 
ملاذ� �أن تكون م�صوؤوًل مل يعد

 كما كان من قبل.

�نتخابات حتت �لأ�صو�ء �لكا�صفة:

اأندري�ض اأراوز, جت�شيد لال�شتمرارية يف الإكوادور...!
تبقى �ل�صعبوية على �ليمني و�لي�صار متثل تهديًد� كبرًي�, لكن �ل�صتمر�رية �ل�صيا�صية �أكرث خطورة

املر�صح ياكو برييز واأن�صاره خالل مظاهرة اأمام املجل�س الوطني االنتخابيامل�صريف املحافظ ال�صابق غيريمو ال�صو

الرئي�ض ال�شابق رافائيل كوريا, ياأمل بالتاأكيد يف حتريك اخليوط وراء الكوالي�ض

 �لإكو�دور �أقل ��صطر�ًبا �صيا�صًيا من جارتها بريو ومل ت�صهد �لدمار �لذي عانت منه فنزويال
تتنّزل نتيجة �لنتخابات هذه �ملرة يف ديناميكية جند مالحمها يف بقية �أمريكا �لالتينية

ت�صكل اال�صتمرارية ال�صيا�صية خطرا اأكرب من ال�صعبويةعملية اعادة الفرز يف اجلولة االوىل

اإحياء التفاق النووي �شعب... لكن املت�شددين يريدونه •• عوا�شم-وكاالت

النووي,  االتفاق  اإىل  العودة  نيته  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإعــالن  رغم 
يبقى حتقيق هذا الهدف �صعباً, وفقاً لتقرير الكاتب ال�صيا�صي يف موقع “اآ�صيا 
يكون  اأن  تنتظران  وطــهــران  االأمريكية  فــــاالإدارة  �صيبارى.  قــور�ــس  تاميز” 

الطرف االآخر هو البادئ بالعودة اإىل االمتثال ملوجبات االتفاق.
اإيــران والواليات املتحدة كما  اإىل م�صتويات مرتفعة بني  وو�صل غياب الثقة 
اأن اال�صتفزازات واالتهامات املتبادلة جتعل االإقدام على اخلطوة االأوىل مكلفاً 
على كال الطرفني. وت�صعى اإيران اإىل التعوي�س عن االأ�صرار التي حلقت بها 
بعد ان�صحاب الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب من االتفاق النووي. بينما تريد 
فرن�صا,  )بريطانيا,  االأوروبــيــة  الثالث  الــدول  وجمموعة  املتحدة  الــواليــات 
اململكة  واإ�صراك  االإقليمي  اأملانيا( تو�صيع بنود االتفاق لت�صمل �صلوك طهران 
العربية ال�صعودية واالإمــارات العربية املتحدة يف املحادثات املقبلة. يف الوقت 
نف�صه, يتقل�س الوقت املتاح اأمام الرئي�س االإيراين ح�صن روحاين الذي اأ�صبح 
بطة عرجاء قبل اأقل من خم�صة اأ�صهر على مغادرة من�صبه, من اأجل اإكمال 

تفاهم جديد مع اإدارة بايدن. يخ�صع روحاين ل�صغط جمل�س ال�صورى الذي 
ي�صيطر عليه املحافظون ول�صغط احلر�س الثوري. وال يرغب هذان الطرفان 
بجولة حديثة من املفاو�صات مع وا�صنطن, على االأقل لي�س علناً. من جهة 
اأخرى, ال يتمتع روحاين بدعم حليف اإ�صالحي �صعبي يف االنتخابات املقبلة. 
ورفع  النووي  االتفاق  اإحياء  روحــاين يف  ف�صل  اأن  عــدد من اخلــرباء  ويعتقد 
وعلى  الرئا�صة,  اإىل  مت�صدد  �صيا�صي  و�صول  اأمــام  الطريق  �صيمهد  العقوبات 
االأرجح من �صفوف احلر�س الثوري. يف حديث اإىل املوقع نف�صه, يقول اخلبري 
يف االأمن الدويل واالأ�صتاذ امل�صاعد يف جامعة لودز البولندية روبرت ت�صولدا 
اإن فرتة �صتة اأ�صهر ق�صرية جداً و�صتكون �صعبة على كال الطرفني حني يتعلق 
االأمر بخال�صات ملزمة قبل مغادرة روحاين الرئا�صة. واأ�صاف اأن اإدارة بايدن 
�صتحتاج اإىل اإلغاء بع�س العقوبات املفرو�صة على اإيران, االأمر الذي ي�صتغرق 

وقتاً بح�صب راأيه, مرجحاً اأي�صاً اأن يقوم املحافظون بعرقلة امل�صار.

الكونغر�س  احلــزبــني يف  تــوافــق  اإىل جمع  بــايــدن  �صيحتاج  ذلــك,  عــالوة على 
الــنــووي واإلــغــاء العقوبات التي فر�صها تــرامــب. ثمة  اإحــيــاء االتــفــاق  الإعـــادة 
تقع  بل  النووي  باالتفاق  تتعلق  ال   2018 منذ  مفرو�صة  اأمريكية  عقوبات 

�صمن اإطار قانون كات�صا بناء على دور اإيران يف رعاية االإرهاب.
اإيران ودرا�صات اخلليج يف  ال�صرق االأدنى ومدير مركز  اأ�صتاذ درا�صات  ي�صكك 
جامعة برين�صتون بهروز غاماري-تربيزي يف اإمكانية رفع العقوبات ب�صرعة, 
اإن مل يكن باإمكانية رفعها على االإطالق. ويقول لـ”اآ�صيا تاميز” اإنه ال يعتقد 
املدى  يف  العقوبات  لرفع  اأمريكياً  توافقاً  بايدن  يبني  كي  كــاٍف  وقــت  بوجود 
هــو مقدمة  العقوبات  رفــع  اأن  االإيـــراين  اجلــانــب  “يرى  واأ�ــصــاف:  الق�صري. 
ما  وهــو  ذلــك,  يح�صل  مل  اإذا  امل�صرتكة.  ال�صاملة  العمل  خطة  اإحياء  الإعــادة 
اأعتقد اأنه لن يح�صل, فعندها �صينهي روحاين رئا�صته من دون اإعادة تاأ�صي�س 
االتفاق النووي«. يف الوقت نف�صه, يرى رئي�س برنامج ال�صرق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا يف املعهد ال�صويدي لل�صوؤون الدولية الدكتور روزبه بار�صي اأن الرئي�س 
االإيراين املقبل قد ي�صعى اإىل التقرب من االإدارة االأمريكية واإطالق ترتيب 
ت�صاحلي حتى يتمكن من �صخ احلياة يف االقت�صاد ومن ادعاء الف�صل يف حل 
وتوافقه  احلديثة.  االأزمــنــة  يف  ر�صوخاً  االإيرانية  التحديات  اأكــرث  من  واحــد 
يف ذلك ال�صيا�صية الفنلندية والزميلة املتميزة امل�صاركة يف معهد �صتوكهومل 
الأبحاث ال�صالم تارجا كرونربغ التي كانت ع�صواً يف الربملان االأوروبي. وتقول 
اأي رئي�س منتخب �صي�صعر باحلاجة للتحدث اإىل بايدن  “اإن  للموقع نف�صه: 
اإىل االتفاق”.  الدخول  املتحدة  الواليات  العمل على حل كي تعاود  اأجل  من 
للتو�صل  كافياً  لي�س  الرئا�صة  يف  لروحاين  املتبقي  الوقت  اأن  اأي�صاً  وتعتقد 
املتبقية  “االأ�صهر  اأن  اإىل  النظر  وتلفت  االأمريكية.  االإدارة  مع  ترتيب  اإىل 
االتفاق  اإىل  كاملة  وللتوافق على عودة  �صامل  ب�صكل  للتفاو�س  كافية  لي�صت 
النووي وال حلل بع�س النقاط االإ�صافية احلرجة مثل ال�صواريخ والت�صرفات 
االإيرانية. لكن اإعالن نوايا وو�صع جدول زمني وحتقيق بداية اإيجابية ميكن 
اأن تعطي اأماًل باإنقاذ اإيران خ�صو�صاً اإذا متت املوافقة على تخفيف العقوبات 

ب�صكل ملمو�س خالل املراحل االأوىل«.

••اوتاوا-اأ ف ب كندا تدر�ض اعتبار معاملة ال�شني لالأويغور اإبادة 

�صرح رئي�س الوزراء الكندي جا�صنت ترودو اأن كندا ودوال اأخرى تدر�س 
اإمكانية اعتبار معاملة ال�صني الأقلية االأويغور اإبادة جماعية.

اأمر  وهــي  باملعاين  كلمة حمملة  “اإنها  تــرودو يف موؤمتر �صحايف  وقــال 
اأن  “اأعرف  واأ�صاف  االأويغور”.  حالة  يف  اإليه  ننظر  اأن  بالتاأكيد  يجب 
املجتمع الدويل ينظر باهتمام كبري يف هذا االأمر, ونحن معه ولن نرتدد 

يف اأن نكون جزءا من القرارات حول هذا النزع من الق�صايا«.
�صجن  اأن  ترامب ذكرت  دونالد  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وكانت 
ال�صني  غــرب  اأق�صى  يف  �صينجيانغ  منطقة  يف  امل�صلمة  لالأقليات  بكني 

يرقى اإىل م�صتوى االإبادة اجلماعية واجلرائم �صد االإن�صانية.

عيان  �صهودا  لكن  م�صتحيل.  �صبه  منها  والتحقق  حــاالت  عــن  االإبـــالغ 
ون�صطاء يقولون اإن ال�صني ت�صعى اإىل دمج االأويغور ق�صرا يف ثقافة الها 
الذين ي�صكلون غالبية عرب الق�صاء على العادات االإ�صالمية مبا يف ذلك 
اإجبار امل�صلمني على اأكل حلم اخلنزير و�صرب الكحول, مع فر�س نظام 
للعمل الق�صري. وتنفي ال�صني ذلك وتوؤكد اأن املع�صكرات هي يف الواقع 
مراكز للتدريب املهني تهدف اإىل احلد من انت�صار التطرف االإ�صالمي 
يف اأعــقــاب هــجــمــات. وكـــان وزيـــر اخلــارجــيــة االأمـــريكـــي الــ�ــصــابــق مايك 
بومبيو �صرح يف كانون الثاين/يناير “ ن�صهد حماولة منهجية لتدمري 

االإن�صان  حلقوق  ج�صيمة  انتهاكات  اأن  يف  �صك”  “ال  اإنــه  تـــرودو  وقــال 
ذلك  حــيــال  بــالــغ  بقلق  ن�صعر  “نحن  وا�ــصــاف  �صينجيانغ.  يف  حــدثــت 
وعربنا عن خماوفنا مرات عدة. لكن عندما يتعلق االأمر بتطبيق كلمة 
التاأكد”  اإىل  بب�صاطة بحاجة  +اإبــادة جماعية+ فنحن  حمددة جدا هي 
للدفاع عن  ». وتقول منظمات  اتخاذ قرار كهذا  اأن  “قبل  الوقائع  من 
حقوق االإن�صان اإن مليونا على االأقل من االأويغور وغريهم من امل�صلمني 
وتفر�س  �صينجيانغ.  يف  مع�صكرات  يف  حمتجزون  بالرتكية  الناطقني 
يجعل  ما  احل�صا�صة  املنطقة  اإىل  الو�صول  على  م�صددة  قيودا  ال�صني 

االأويغور من قبل دولة احلزب ال�صينية«. واأكد وزير اخلارجية احلايل 
املوقف  التو�صيف وتعهد مبوا�صلة  يوافق على هذا  اأنه  بلينكن  اأنتوين 
ال�صارم حيال ال�صني. وكانت كندا ك�صفت االثنني اأن وزراء خارجية 58 
الدول”  العالقات بني  التع�صفي يف  االعتقال  “اإعالن �صّد  دولة وقعوا 
بكني  اأن  اأوتـــاوا  تــوؤكــد  تع�صفي,  ب�صكل  اأجــانــب  رعــايــا  احتجاز  ي�صتهدف 
ا�صتخدمته اأخريا �صّد مواطنني كنديني. وقال وزير اخلارجية الكندي 
مارك غارنو يف بيان اإن “هذه املمار�صة غري القانونية وغري االأخالقية 
اأمر  اإنه  تعّر�س مواطني جميع الدول للخطر وتقّو�س �صيادة القانون 

غري مقبول ويجب اأن يتوقف«.
ومل يت�صمن االإعالن ا�صم اأي دولة حمددة لكّن اأوتاوا ت�صري با�صتمرار 

اإىل ق�صية كنديني تقول اإنهما قيد “االعتقال التع�ّصفي” يف ال�صني.
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 منوذج �عالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

�صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرقـم :   153215        و امل�صجلة  حتت الرقم  153215  
بتاريخ :  28 / 5 / 2012  

با�صــــــم : �س  ميداي�صت اأك�صبورت�س
و عنوانه : ناالم مايل , الوفا , اأرناكولوم دي�صرتيكت كراال,الهند.

�صورة �لعالمة 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً 
من تاريخ: 20 / 2 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �عالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

�صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرقـم :   153621                         و امل�صجلة  حتت الرقم  163717  
بتاريخ :  1 / 2 / 2012  

با�صــــــم : نيا�س بدو فينجال حنيفه
و عنوانه : �س.ب 95794 , ال�صارقة, االإمارات العربية املتحدة.

�صورة �لعالمة 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً 
من تاريخ: 28 / 2 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �عالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرقـم :   153620          و امل�صجلة  حتت الرقم  153620  
بتاريخ :  1 / 5 / 2012  

با�صــــــم : نيا�س بدو فينجال حنيفه
و عنوانه : �س.ب 95794 , ال�صارقة, االإمارات العربية املتحدة..

�صورة �لعالمة 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً 
من تاريخ: 28 / 2 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

منوذج �إعالن �لن�صر عن �إنتقال �مللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�صنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 186114      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  
 و امل�صجلة بتاريخ: 8  / 6 / 2014

با�صــم:  2جي اي اإ�س ليمتد.
وعنوانه:  اإ�صربيدون 12 ,الطابق الرابع, 1087 نيقو�صيا, قرب�س

�صورة �لعالمة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  9
الفاأرة؛  لبادات  اإلكرتونية؛  ات  الأجهزة  بينية  اأجهزة  االإلكرتونية؛  االإعالنات  لوحات  الب�صرية؛  االأقرا�س 
و�صائط  مغناطي�صية؛  بيانات  تخزين  و�صائط  فقط(؛  م  احلا�صوب؛  فكر  القراءة ُ )لذاكرة  مدجمة  اأقرا�س 
للتنزيل,  قابلة  )برجميات  احلا�صوب  برامج  احلا�صوب؛  لت�صغيل  م�صجلة  برامج  ب�صرية؛  بيانات  تخزين 
قواعد البيانات احلا�صوب(, مبا يف ذلك كتب البيانات االإلكرتونية للهند�صة املدنية؛ املن�صورات االإلكرتونية 

القابلة للتفريغ؛ الدارات املطبوعة؛ اأجهزة .معاجلة البيانات
* بيانات التعديل :

ا�صم من اإنتقلت اليه العالمة :   دبل جي اآي اإ�س , �صركة ذات م�صئولية حمدودة.
عنوان:  الطابق 13 , 7 كارل ماك�س �صكوير , نوفو�صيبري�صك , رو�صيا , 630078 . 

تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�صري:  17 / 2 / 2021 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �إعالن �لن�صر عن �إنتقال �مللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�صنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 186115      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  
 و امل�صجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014

با�صــم:  2جي اي اإ�س ليمتد.
وعنوانه:  اإ�صربيدون 12 ,الطابق الرابع, 1087 نيقو�صيا, قرب�س

�صورة �لعالمة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  16
اأقالم احلرب؛ التقاومي؛ االأطال�س؛ الدفاتر؛ الكرا�صات؛ الكتيبات؛ الن�صرات االإخبارية الدورية؛ الفتات من 
الورق اأو الورق املقوى؛ املن�صورات املطبوعة؛ اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�صتيك للتغليف؛ 
الر�صوم البيانية؛ التقاومي؛ اأقالم ر�صا�س؛ ملفات للوثائق ) قرطا�صية (؛ اخلرائط اجلغرافية؛ الكتالوجات 
االإلكرتونية  البيانات  كتب  املطبوعات؛  (؛  دوريــات   ( جمالت  التخطيطية؛  املطبوعات  م�صورة(؛  )بيانات 

للهند�صة املدنية؛ القرطا�صية.
* بيانات التعديل :

ا�صم من اإنتقلت اليه العالمة :   دبل جي اآي اإ�س , �صركة ذات م�صئولية حمدودة.
عنوان:  الطابق 13 , 7 كارل ماك�س �صكوير , نوفو�صيبري�صك , رو�صيا , 630078 . 

تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�صري:  17 / 2 / 2021 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �إعالن �لن�صر عن �إنتقال �مللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�صنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 186117      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  
 و امل�صجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014

با�صــم:  2جي اي اإ�س ليمتد.
وعنوانه:  اإ�صربيدون 12 ,الطابق الرابع, 1087 نيقو�صيا, قرب�س

�صورة �لعالمة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  41
العرو�س  خــدمــات  الرتفيه؛  عــن  معلومات  اال�صتجمام؛  عــن  معلومات  والتعليم؛  الرتبية  عــن  معلومات 
بخالف ما كان منها الأغرا�س الدعاية واالإعالن؛ توفري املطبوعات االإلكرتونية عرب االإنرتنت ) غري قابلة 
للتحميل (؛ الن�صر املكتبي االإلكرتوين؛ ن�صر ال�صحف والكتب االإلكرتونية عرب االإنرتنت؛ ن�صر الن�صو�س 
بخالف ن�صو�س الدعاية واالإعالن؛ كتابة الن�صو�س بخالف ن�صو�س الدعاية .واالإعالن؛ خدمات مرا�صلي 

االأنباء.
* بيانات التعديل :

ا�صم من اإنتقلت اليه العالمة :   دبل جي اآي اإ�س , �صركة ذات م�صئولية حمدودة.
عنوان:  الطابق 13 , 7 كارل ماك�س �صكوير , نوفو�صيبري�صك , رو�صيا , 630078 . 

تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�صري:  17 / 2 / 2021 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �إعالن �لن�صر عن �إنتقال �مللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�صنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 186116      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  
 و امل�صجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014

با�صــم:  2جي اي اإ�س ليمتد.
وعنوانه:  اإ�صربيدون 12 ,الطابق الرابع, 1087 نيقو�صيا, قرب�س

�صورة �لعالمة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  35

تاأجري  واالإعــالن؛  الدعاية  التجارية؛ وكاالت  املعلومات  الغري؛ وكاالت  ل�صالح  االت�صاالت  اال�صرتاكات يف خدمات  تنظيم 
املعلومات  الت�صويق؛  درا�ــصــات  الـــراأي؛  ا�صتطالعات  الن�صخ؛  ال�صلع؛  عر�س  املربجمة؛  امللفات  اإدارة  االإعالنية؛  امل�صاحات 
واالأخبار عن االأعمال؛ معلومات ون�صائح جتارية للم�صتهلكني ) حمل ن�صح امل�صتهلك (؛ اأبحاث االأعمال؛ اأبحاث الت�صويق؛ 
املهنية؛  االأعمال  ا�صت�صارات  االأعمال؛  اإدارة  ا�صت�صارات  االأعمال؛  ا�صت�صارات تنظيم  التنظيمية؛  االأعمال واال�صت�صارات  اإدارة 
خدمات العرو�س لغايات الدعاية واالإعالن؛ خدمات اقتطاع االأخبار واملعلومات املهمة من ال�صحف؛ حتديث مواد الدعاية 
واالإعالن؛ معاجلة الن�صو�س؛ تنظيم املعار�س للغايات التجارية واالإعالنية؛ تنظيم املعار�س التجارية للغايات التجارية 
واالإعالنية؛ البحث عن املعلومات يف ملفات احلا�صوب ل�صالح الغري؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال 
التجارية اأو ال�صناعية؛ عر�س املنتجات على و�صائل االت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة؛ التنبوؤات االقت�صادية؛ البيع باملزاد 
العلني؛ عرو�س املبيعات ل�صالح الغري؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�صائل االإعالم؛ تاأجري مواد الدعاية واالإعالن؛ 
ن�صر ن�صو�س الدعاية واالإعالن؛ توزيع العينات؛ ن�صر مواد الدعاية واالإعالن؛ كتابة ن�صو�س الدعاية واالإعالن؛ الدعاية 
االإح�صائيات؛ جتميع  الربيدي؛ جتميع  بالطلب  االإعــالن  �صبكات احلا�صوب؛  املبا�صرة على  واالإعــالن  الدعاية  واالإعــالن؛ 
املعلومات يف قواعد بيانات حمو�صبة؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات حمو�صبة؛ اإعداد اأعمدة الدعاية واالإعالن؛ االإدارة 
التجارية؛ املعاجلة التجارية الأوامر ال�صراء خدمات مقارنة ال�صعر , جميع املعلومات من الكتب يف جمال الهند�صة املدنية . 

* بيانات التعديل :
ا�صم من اإنتقلت اليه العالمة :   دبل جي اآي اإ�س , �صركة ذات م�صئولية حمدودة.
عنوان:  الطابق 13 , 7 كارل ماك�س �صكوير , نوفو�صيبري�صك , رو�صيا , 630078 . 

تاريـخ انتـقال امللكية:  16 / 2 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�صري:  17 / 2 / 2021 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  فرباير 2021 العدد 13168

 منوذج �إعالن �لن�صر عن �إنتقال �مللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�صنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية
.   2GIS : بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 186118      بتاريخ:  4  / 2 / 2013 .  
 و امل�صجلة بتاريخ:        8  / 6 / 2014

با�صــم:  2جي اي اإ�س ليمتد.
وعنوانه:  اإ�صربيدون 12 ,الطابق الرابع, 1087 نيقو�صيا, قرب�س

�صورة �لعالمة

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقـعة بالفئة   :  42
حتليل اأنظمة احلا�صوب؛ ا�صرتجاع بيانات احلا�صوب؛ ت�صميم الر�صوم البيانية؛ درا�صات امل�صاريع التقنية؛ الهند�صة؛ 
تن�صيب برامج وقواعد بيانات احلا�صوب؛ االأبحاث اجليولوجية؛ البحث والتطوير ل�صالح الغري؛ اال�صت�صارات يف 
بيانات  بت�صميم قواعد  املتعلقة  اال�صت�صارات  اال�صت�صارات يف جمال برجميات احلا�صوب؛  اأجهزة احلا�صوب؛  جمال 
برامج  �صيانة  اجليولوجي؛  امل�صح  احلا�صوب؛  بيانات  قواعد  برامج  احلا�صوب؛ حتديث  برامج  احلا�صوب؛ حتديث 
احلا�صوب؛ �صيانة قواعد بيانات احلا�صوب؛ حتويل البيانات من الو�صائط املادية اإىل و�صائل االإعالم االإلكرتونية؛ 
ت�صميم  مـــادي(؛  غري  حتويل   ( احلا�صوب  وبيانات  لربامج  البياين  التحويل  لالإنرتنت؛  بحث  حمركات  توفري 
ا�صت�صافة  احلا�صوب؛  بيانات  قواعد  تاأجري  احلا�صوب؛  برامج  تاأجري  ال�صبكة؛  خــوادم  تاأجري  احلا�صوب؛  اأنظمة 
مواقع الكمبيوتر ) املواقع االإلكرتونية (؛ ن�صخ برامج احلا�صوب؛ ت�صميم برامج احلا�صوب؛ ت�صميم قواعد بيانات 
احلا�صوب؛ ت�صميم كتب البيانات االإلكرتونية يف جمال الهند�صة املدنية؛ ان�صاء و�صيانة املواقع االإلكرتونية ل�صالح 

الغري؛ برجمة احلا�صوب.
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منوذج �إعالن �لن�صر
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 املالك : الفار�س العاملية للخيم واالإن�صاءات املعدنية
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : الفار�س العاملية للخيم واالن�صاءات املعدنية �س.ذ.م.م

ALFARES INTL.TENTS & CONSTRUCTION METAL LLC
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باإ�صم : الفار�س العاملية للخيم واالإن�صاءات املعدنية
املوطن : �صيح �صعيب رقم اربعة مدينة دبي ال�صناعية - امارة دبي

�صورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 22
احلبال واخليوط وال�صبكات واخليم واملظالت وامل�صمع واالأ�صرعة والغرارات واالأكيا�س )غري

الواردة يف فئات اأخرى(, مواد التبطني واحل�صو )عدا ما كان من املطاط اأو البال�صتيك(, مواد
ن�صيج من االألياف اخلام. اإن�صاء املباين املعدنية وخدمات الرتكيب اأو التجميع

و�صف العالمة : عبارة عن كلمات باللغتني العربية واالجنليزية
ALFARES INTL. TENTS & CONSTRUCTION METAL LLC
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عربي ودويل

احلوثيون ميعنون يف الإرهاب بعد »�شطبهم« من قوائمه
القرار االأمريكي, هجمات �صبه يومية لطائرات م�صرية 
للحوثيني على ال�صعودية, وا�صتّد القتال يف اليمن. وياأتي 
اأنها لن تدعم  املتحدة  الواليات  اإعــالن  هذا تزامناً مع 
حرباً هجومية يف اليمن, رغم دعمها حلّق الريا�س يف 
الدفاع عن النف�س. ووفقاً لفرانتزمان “مل يكن القرار 
اإذ اأن فريق بايدن معروف بانتقاده  االأمريكي مفاجئاً, 
لل�صعودية وبتعاطفه مع اليمن«. منذ عام 2015, عمل 
احلوثيون على تعزيز قدراتهم الع�صكرية, من طائرات 
دون طيار و�صواريخ بالي�صتية فّعالة وّفرتها لهم ايران 
و�صّن  اي�صاً.  لت�صغيلها  الفنية  امل�صورة  لهم  التي قّدمت 
احلــوثــيــون هــجــومــاً كــبــرياً بــطــائــرات دون طــيــار على 

•• القد�س-وكاالت

االأو�صط الإعداد  ال�صرق  التنفيذي يف مركز  املدير  راأى 
احلوثيني  اأن  فرانتزمان  �صيث  والتحليالت  التقارير 
هجمات  �صّن  عرب  االإرهــاب  قائمة  من  برفعهم  احتفوا 
وقـــال يف حتليل ل�صحيفة  الــ�ــصــعــوديــة.  عــلــى  ُمــتــزايــدة 
وحليفتها  احلوثية  القيادة  اإن  بو�صت”,  “جريوزاليم 
اجلماعة  برفع  االأمريكية  االإدارة  قــرار  تلّقفتا  اإيـــران 
مـــن الئــحــة االإرهــــــاب الـــدولـــيـــة, بـــرتحـــاب كــبــري اإذ اأن 
الهجمات  من  جديدة  جولة  تعني  االأمريكية  اخلطوة 
بعد  الع�صرة  االأيــام  و�صهدت  اخل�صوم.  على  الع�صكرية 

ال�صعودية وحتديداً على مطاري اأبها وجدة. وي�صتخدم 
ت�صمى  والتي  طيار,  دون  “قا�صف”  طائرة  احلوثيون 
االإيرانية  “اأبابيل”  بطائرة  ال�صبيهة   ,»2K “قا�صف 
االأمريكية  “نيوزويك”  وك�صفت �صحيفة  بدون طيار. 
اأن �صوراً جوية اأظهرت يف منت�صف �صهر يناير )كانون 
الثاين( طائرة “�صاهد -136” التي مل ي�صبق روؤيتها 
علم  اأن  “منذ  قـــائـــاًل:  فــرنــتــزمــان  وخــتــم  الــيــمــن.  يف 
االأمريكية,  االإرهــــاب  قائمة  مــن  ب�صطبهم  احلــوثــيــون 
خطوة  هي  “هل  مت�صائاًل:  هجماتهم”,  وتــرية  رفعوا 
حملة  �ــصــّن  اإىل  ال�صعودية  اأو  املــتــحــدة  الــواليــات  لــدفــع 

ع�صكرية مكثفة اأو نوع من االحتفال؟«.

  �شفينة اأمريكية تبحر بالقرب من جزر خا�شعة لل�شني 
•• وا�شنطن-رويرتز

اأبحرت �صفينة حربية اأمريكية بالقرب من جزر ت�صيطر عليها ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي  اأم�س االأربعاء يف عملية 
حلرية املالحة تعد اأحدث خطوة تتخذها وا�صنطن حتديا ملزاعم بكني بال�صيادة يف املياه املتنازع عليها.

“اأكدت على حقوق وحريات املالحة يف جزر �صرباتلي مبا يتفق مع  اإن املدمرة را�صل  وقال االأ�صطول ال�صابع االأمريكي 
باأكمله, فيما تطالب بروناي وماليزيا والفلبني وتايوان  اأرخبيل اجلزر  ال�صيادة على  الــدويل«. وتزعم ال�صني  القانون 
باأنه حماوالت من بكني لال�صتقواء على  اأو جميعها. ونددت وا�صنطن مبا و�صفته  بال�صيادة على بع�س اجلزر  وفيتنام 
جريانها, فيما ا�صتنكرت ال�صني مرارا ما و�صفتها باأنها حماوالت اأمريكية الإ�صعال التوتر يف املنطقة والتدخل يف �صوؤونها. 
ياأتي مرور ال�صفينة االأمريكية بالقرب من جزر �صرباتلي يف اأعقاب تدريبات م�صرتكة اأجرتها هذا ال�صهر حاملتا طائرات 
اأمريكيتان وجمموعاتهما القتالية يف بحر ال�صني اجلنوبي ومرور �صفينة حربية اأخرى بالقرب من جزر بارا�صيل التي 
ت�صيطر عليها بكني. وت�صري هذه التحركات اإىل اأن اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن ال تعتزم خف�س نطاق العمليات التي 

تتحدى مطالب ال�صني بعد زيادتها خالل فرتة حكم الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب.

•• الفجر -�شيلفان بولوك –ترجمة خرية ال�شيباين

    ليف كوبيليف, يف �صهادته �لأنيقة حول عنف �حلرب �لتي �رتكبها �جلي�ص �لأحمر على �لأر��صي 
�لأملانية, ��صتخدم عبارة “ليحفظ �إىل �لأبد”. ول يز�ل �صعار �ملعار�صة و�لن�صقاق هذ� �صرورًيا للتذكري 

باجلر�ئم �ل�صيوعية حيث ت�صعى �ل�صلطة �لرو�صية �إىل ن�صيانها.
ا على هذ� �لطموح.    كتاب �إيرينا فليج, �صاندورموخ -�لكتاب �لأ�صود ملكان للذ�كرة, ي�صهد �أي�صً

عمل تذكاري قام به �لعمل �لتذكاري
   جغر�فّية �لتكوين, تعمل �إيرينا فليجفي حول عامل مع�صكر�ت �لعتقال منذ �لثمانينات. و�أنتجت على 
وجه �خل�صو�ص, �أطروحة و�أطل�ص حول �أرخبيل �صولوفكي, �أول مع�صكر�ت �صوفياتية �فتتحت يف عهد 

لينني. ويف هذ� �لعمل �لدقيق, متكنت من �إعادة بناء �لد�رة �لكاملة لف�صاء �حلب�ص و�لعد�م هذ�.

ذ�كرة ت�صتع�صي على �لن�صيان:

�شاندورمخ, بوؤرة جرائم جوزيف �شتالني...!
ملا يقرب من خم�صني عاًما, ظل قتلة �لذ�كرة �صامتني

   انطالقا من الت�صنيع والتجميع 
الق�صريني, مت ا�صتبدال �صولوفكي 
اأواًل  ميتد  اعتقال  مع�صكر  بــعــامل 
يطال  ثـــم  الــ�ــصــمــال  اأقـــ�ـــصـــى  اإىل 
وظل  باأكمله.  ال�صوفياتي  االحتــاد 
مــعــ�ــصــكــر �ــصــولــوفــكــي نــ�ــصــًطــا حتى 

الثالثينات.
درا�صتها  فليج  اإيــريــنــا  وا�ــصــلــت      
اأخــــرى عــن نظام  الــريــاديــة بكتب 
ال�صوفياتية,  االعتقال  مع�صكرات 
بالتزامها  ذلــــــك  اأكــــمــــلــــت  كـــمـــا 

النا�صط.
جمعية  اإدارة  يف  تــ�ــصــارك  فــهــي     
الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق االإنــــ�ــــصــــان, 
هذه  تـــاأ�ـــصـــيـــ�ـــس  مت  مــــيــــمــــوريــــال. 
اجلمعية يف البداية حول احلفاظ 
ثم  ال�صيوعية,  ذاكــرة �صحايا  على 
االنتهاكات  اإدانـــــة  عــلــى  انــفــتــحــت 
العديدة حلقوق االإن�صان يف رو�صيا 
املقابل  يف  اأكــ�ــصــبــهــا  ممـــا  بـــوتـــني, 

كراهية ال�صلطة.
يـــوري دميرتييف,  املــــوؤرخ     ومـــع 
ا باكت�صاف  اأي�صً اإيرينا فليج  قامت 
بـــالـــغ االأهـــمـــيـــة. لــقــد وجـــــدا اآثــــار 
للحرب  املــقــابــر اجلــمــاعــيــة  اأحـــــد 
وهكذا   .1921-1918 االأهلية 
عن  م�صوؤواًل  كان  لينني  اأن  اظهرا 
اجلماعية  االإعــــدام  عمليات  اأوىل 

للمدنيني.
   من جهة اخرى, ن�صبت املوؤرخة 
يف �ــصــانــت بــطــر�ــصــربغ لـــوحـــة من 
ـــاره من  احلـــجـــر الـــــذي مت اإحـــ�ـــص
�صولوفكي, تكرميا ل�صحايا القمع 
مع  وا�ــصــلــت  ومــنــذئــذ,  ال�صيوعي. 

للعثور  حتقيقاتها  اجلمعية  فــرق 
اإعــدام جماعية  اآثــار لعمليات  على 
�صاندورمخ  كــانــت  والــتــي  اأخـــــرى, 

مركًزا لها.
   يعّد موقع �صاندورمخ يف كاريليا, 
الرئي�صية يف  املــجــازر  اأحــد مــواقــع 
يف  الكبري  الرعب  خــالل  املنطقة. 
 5130 ُقــتــل   ,1938-1937
ــا�ــصــة يف مـــوؤخـــرة  ــا بــر�ــص �ــصــخــ�ــصً
�صولوفكي,  العنق. ومنذ عملها يف 
باأنه مت  اإيرينا فليج مقتنعة  كانت 
اإعدامهم  ليتم  املحتجزين  اإجــالء 

يف املنطقة.
  يف الواقع, ان�صم 1111 حمتجًزا 
مت اإجالوؤهم من جزر �صولوف�صكي 
اإىل هذا العدد املروع. وقتل هوؤالء 
وبعد  الــطــريــقــة.  وبنف�س  ب�صرعة 
عمل �صاق, اكت�صفت فرق ميموريال 

ا املقابر اجلماعية. اأي�صً

تر�جيديا �صوفياتية
كتاب  فـــلـــيـــج  اإيــــريــــنــــا  كـــتـــبـــت      
الـــتـــاريـــخ هــــذا مــثــل مــ�ــصــرحــيــة يف 
باأ�صلوب  �ــصــيــدت  فــ�ــصــول,  خم�صة 
االأول,  الـــفـــ�ـــصـــل  الــــرتاجــــيــــديــــا. 
يــتــطــرق اإىل الــرعــب الــكــبــري, من 
ال�صمت حول ال�صحايا اإىل ن�صيان 

الرتويكا  تبّت  اجلــالديــن.  اأ�صماء 
الق�صائية يف عمليات االإعدام التي 
ال�صيا�صية,  ال�صرطة  رجــال  نفذها 
اأتــــبــــاع يــــاغــــودا ثـــم برييا  ويـــقـــوم 

بعملهم على اأكمل وجه.
   مل يكن عدد البولي�س ال�صيا�صي 
بعملهم  قــــامــــوا  لــكــنــهــم  كــــبــــريا, 
قتل  وهكذا,  كمحرتفني.  ال�صرير 
بر�صا�س  �صرطة  �صابط  ع�صرين 
بــارد اأكــرث من 1200 �صخ�س يف 
العمليات  ل�صجالت  وفــًقــا  الــعــنــق, 
مكافاأتهم  ومّتــت  املتاحة,  القليلة 
اإدانة  على اخلدمات املقدمة, رغم 

القليل منهم.
اأماكن  الثالث  الف�صل  ويتناول     
كاريليا  غابة  يف  املختلفة  االإعـــدام 
اأماكن  فليج  اإيرينا  وت�صف  هــذه. 
منطقة  يف  املـــخـــتـــلـــفـــة  االإعـــــــــــدام 

�صاندورمخ.
   الف�صل الرابع, يبحث يف خمتلف 
عائالت  حتملها  الــتــي  الــذكــريــات 
مقاطعات  جميع  مــن  الــ�ــصــحــايــا, 
و�صعوب االحتاد ال�صوفياتي الذين 
املختلفة  االإبــادة  لعمليات  خ�صعوا 
واأتباعه.  �ــصــتــالــني  قـــررهـــا  الـــتـــي 
الف�صول على  اخــر  يوؤكد  واأخـــرًيا, 
ا�ـــصـــتـــمـــرار املــــعــــارك بــــني االأمـــ�ـــس 

اجلـــرميـــة. يــخــتــفــي االأفـــــــراد اإىل 
االأبد, دون ترك اأثر, حمرومون من 
املرا�صالت”...  من  �صنوات  “ع�صر 

قتل املواطنني العاديني. وقد اأتاح 
ميموريال  بــه  قامت  الــذي  العمل 
وكذلك  ال�صحايا  اأ�ــصــمــاء  معرفة 

البحث  حينها  للعائالت  ميكن  ال 
عن ال�صخ�س املفقود.

   الف�صل الثاين, االأقوى واالأكرث 

الــرعــب الكبري  تــاريــخــيــة, يــ�ــصــف 
اجلرمية,  اإىل  ميــكــن  مــا  كـــاأقـــرب 
وي�صرح بالتف�صيل كيف ومتى يتم 

واليوم.

الذاكرة وحقوق االإن�صان
   هذا الكتاب هو اأي�صا كتاب ن�صايل. 
ملــا يــقــرب مــن خم�صني عــاًمــا, ظل 
لقد ظلوا  الذاكرة �صامتني.  قتلة 
ال�صلطة الر�صمية ملا يقرب من  يف 
جرائم  اأواًل  واأخفوا  عاًما,  �صبعني 
لينني ثم جرائم �صتالني, ثم �صعوا 
لتدمري ذاكرة املوتى. كما يف كاتيو, 
حيث اأقام ال�صوفيات ن�صًبا تذكارًيا 
ببناء  وقـــامـــوا  الــنــازيــة,  ل�صحايا 
ال�صتح�صار  اأخرى  تذكارية  ن�صب 
الكربى  الوطنية  احلــرب  �صحايا 

ون�صيان �صحايا الرعب الكبري.
   واإذا مل يكن الن�صيان كافًيا, فاإن 
�صوفياتية حب�صت  ال�صلطة ما بعد 
مثل  الــذاكــرة  عن  املدافعني  ا  اأي�صً
املـــــــوؤرخ يـــــوري دمـــيـــرتيـــيـــف, ذاك 
كر�س  الذي  اال�صتثنائي  “الباحث 
االأ�صخا�س  ع�صرات  الإنقاذ  حياته 
من  واالآالف  ـــيـــان...  الـــنـــ�ـــص مــــن 
وفًقا  ال�صتاليني”,  النظام  �صحايا 
لــــ تــو�ــصــيــف نــيــكــوال�ــس ويـــــرث يف 
اأن هذا  املـــوؤرخ,  الــغــالف. وي�صيف 
يوؤكد اأن �صاندورمخ “مكان مركزي 
يجب  ال�صتاليني”,  القمع  لذاكرة 

حمايته اإىل االأبد.
متخ�ص�ص يف �لأناركية 

و�ل�صيوعية, من موؤلفاته 
“�لفو�صويون و�حلروب 

و”�لقو�ئم  �ل�صتعمارية”, 
�ل�صود�ء للحزب �ل�صيوعي 

�لفرن�صي ».

الن�صب التذكاري عند مدخل �صاندورمخ, كاريلياغالف الكتاب

كتاب تاريخ كتب مثل م�شرحية يف خم�شة ف�شول, �شيدت باأ�شلوب الرتاجيديا

الن�صب التذكاري يف �صاحية �صانت بطر�صربغ.

�صتالني حي يف ذاكرة البع�س �صور ل�صحايا التطهري ال�صتاليني يف ن�صب لتذكاري يف �صواحي �صانت بطر�صربغ

�أظهر فليج ودميرتييف �أن لينني كان م�صوؤوًل عن عمليات �لإعد�م �جلماعية �لأوىل للمدنيني

نيوزيلندا تنهي وجودها الع�شكري باأفغان�شتان يف مايو   •• ويلينغتون-اأ ف ب

اأعلنت نيوزيلندا اأّن وجودها الع�صكري امل�صتمّر يف اأفغان�صتان منذ عقدين 
املتبّقني يف  اآخر جنودها  �صيغادر  املقبل حني  اأيار-مايو  �صينتهي ر�صمياً يف 

هذا البلد.
وقالت رئي�صة الوزراء جا�صيندا اأرديرن يف بيان “بعد 20 عاماً من وجود 

قوات الدفاع النيوزيلندية يف اأفغان�صتان, حان الوقت الإنهاء انت�صارنا«.
واإذ اعتربت اأّن عملية ال�صالم اجلارية حالياً يف الدوحة بني كابول وحركة 
للنزاع  دائم  �صيا�صي  اإىل حّل  ل  للتو�صّ املثلى  الفر�صة  املتمّردة هي  طالبان 
االأفغاين, اأّكدت اأّن وجود القوات النيوزيلندية يف هذا البلد مل يعد �صرورياً. 

اإنهاء  قــرار  اأّن  الــوزراء  رئي�صة  واأو�صحت  املا�صيني.  العقدين  خالل  البلد 
“�صركاء  اأفغان�صتان اّتخذ بالت�صاور مع  الوجود الع�صكري النيوزيلندي يف 

رئي�صيني«.
وكان االأمني العام حللف �صمال االأطل�صي ين�س �صتولتنربغ قال هذا االأ�صبوع 
الوقت  يحني  “عندما  فقط  اأفغان�صتان  مــن  قــواتــه  �صي�صحب  احللف  اإّن 
املن�صوية  الدول  الدفاع يف  وزراء  اأن يجتمع  املقّرر  ومن  املنا�صب لذلك”. 
يف حلف �صمال االأطل�صي هذا االأ�صبوع ملناق�صة م�صتقبل مهمة التدريب التي 

ومنذ 2001 خدم حوايل 3500 نيوزيلندي يف اأفغان�صتان, مبا يف ذلك 
ع�صكريون من الوحدات اخلا�صة وطواقم الإعادة االإعمار ومدربون.

وهو  االأخــرية  ال�صنوات  يف  تدريجياً  انخف�س  الع�صكري  الوجود  هذا  لكّن 
يقت�صر حالياً على �صّتة ع�صكريني ال غري, هم ثالثة يف االأكادميية االأفغانية 

لتدريب ال�صباط وثالثة يف مقّر قيادة حلف �صمال االأطل�صي.
االأطول  مــن  كــان  اأفغان�صتان  يف  “انت�صارنا  اإّن  اأرديــــرن  قــالــت  بيانها  ويف 
هذا  يف  قــتــلــوا  الــذيــن  الــعــ�ــصــرة  النيوزيلنديني  م�صتذكرة  تاريخنا”,  يف 

ينّفذها احللف يف اأفغان�صتان وي�صارك فيها 9600 ع�صكري من 36 دولة 
ع�صو يف احللف اأو �صريكة له.

�صباط/فرباير  يف  وطــالــبــان  وا�صنطن  اأبــرمــتــه  تاريخي  اتــفــاق  ومبــوجــب 
اأفغان�صتان  مــن  كــافــة  قــواتــهــا  �صحب  املــتــحــدة  الــواليــات  تــعــّهــدت   ,2020
املتمردة من  التزامات قطعتها احلركة  2021, مقابل  اأيار/مايو  بحلول 

بينها خ�صو�صاً تعّهدها تقدمي �صمانات اأمنية.
وخّف�صت وا�صنطن يف 15 كانون الثاين/يناير عديد جنودها يف اأفغان�صتان 

اإىل 2500, وهو اأدنى عدد للقوات االأمريكية يف هذا البلد منذ 2001.
مع  املــربم  االتفاق  مراجعة  ب�صدد  بايدن  جو  اجلديد  الرئي�س  اإدارة  لكّن 

طالبان, يف وقت ت�صهد فيه وترية العنف يف اأفغان�صتان ارتفاعاً.
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
اخلام�صة م�صاءاً يوم االأربعاء املوافق 24 فرباير 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 660733 N/A N/A 2014 JL7B6G1P7EK009272 Q 17485 2016/1553    
2 616657 Mitsubishi Canter 2013 JL7BCE1J0DK017690 Public Transportation 78984 2016/523    
3 817208 Hino FD Truck 2014 JHHUCK1H4EK008412 I 92114 2017/1335    
4 820631 Mitsubishi Canter 2015 JL6B6E6P5FK012366 B 27842 2018/1049    
5 661152 Mitsubishi Canter 2008 JL7BCE1J78K006174 K 17840 2010/6092   
6 661277 Shacman 4254 2008 LZGJLNV448X004729 Public Transportation 9718 2013/2679   
7 660597 Iveco Eurotech 1997 ZCFA1RGH0VB034713   84264 2007/6873   
8 663350 Nissan Civilian 2007 JN6BW12S27Z021740 D 63154 2010/9521   
9 605405 N/A N/A 2008 KMFGE17F08C079975 B 83196 2012/618    
10 630622 N/A N/A 2007 JL5B3J6PX7PE01212 F 33629 2013/1900  
11 636699 Ashok Leyland Falcon 2007 MB1KH1H6L72Y21358 I 93285 2014/1334  
12 661585 Ashok Leyland Falcon 2007 MB1KH1H6L72Y21331 I 93284 2014/1334  
13 820628 Man TGA 33.400 2008 WMAHW2ZZ58P001682 Public Transportation 56631 2014/1766  
14 628052 N/A Isuzu Genuine Spare parts 2008 MAT38906780L02419 K 16774 2015/1558  
15 661953 Iveco Trakker N/A WJMS3TST30C198002 R 39238 2015/1701  
16 662396 Nissan Diesel 2004 JNCMDFOH44AL00374 D 94721 2015/1701  
17 666988 Nissan Diesel 2010 JNCUZD1HXAA510932 E 99504 2015/860  
18 626538 Mitsubishi Fuso 2005 JL7BCE1J05K013432 F 67134 2015/885   
19 606733 Ashok Leyland Falcon N/A DVH077321 E 98562 2014/1334  
20 636716 Foton Bus 2008 MB1PBEJA682122934 H 87850 2014/1334  
21 670940 Tata 1316 C 2009 MAT38906790L00174 K 49402 2014/1334  
22 661278 420 2009 VLUR4X20009094113 N 35722 2016/1788  
23 636736      Isuzu Genuine Spare parts 2008 MAT38906780L02550 K 16773 2016/430  
24 671596 Mitsubishi Canter 2006 JL7BCE1J66K014800 E 42955 207\2017\1217
25 616874 CAT N/A 1994 CAT0216BTRLL09078 L 81697 2017/1888   
26 636704 Isuzu NPR 2008 JAAKP34GX87P15147 E 81808 2017/2273  
27 660220 Ashok Leyland Falcon N/A ZFH107369 A 43076 2017/2273  
28 661198 TGA 33 360   2008 WMAHW2ZZ78P004678 J 90047 2017/2693  
29 660265   2005 9BSP6X40053564827 A 66712 2017/2730  
30 670580 2628   2001 WDB9536431K735270 E 16372 2017/2730  
31 662983 Thwaites Mach 215 2004 100483 F 14874 2017/2825  
32 665947 Foton Bus 2008 MC221FFL981158148 J 75850 2017/2858  
33 820433   2005 JL7BCE1J65K014553 G 38501 2017/323  
34 628020 Dong Feng Pick Up 2010 LGDCM91L7AB111598 L 39202 2018/300  
35 628033 Foton Bus 2010 MB1PBEJA6AH1B1973 D 73070 2018/300  
36 628054 Mitsubishi Canter 2010 JL7BCE1J1AK014017 D 74219 2018/300  
37 630602 Ashok Leyland Falcon 2008 MB1PBEJA882124555 J 34571 2018/300  
38 630639     2010 AB112626 L 39201 2018/300  
39 636400 Mitsubishi Fuso 2009 JL7BCE1J97K032810 J 11941 2018/300  
40 661888 voLvo L90F  2001 L90DV17680 B 43268 2018/300  
41 661892 Ashok Leyland Falcon 2008 MB1PBEJA782133229 K 39370 2018/300  
42 661955 Caterpillar 966H 2010 CAT0966HAA6J00951 A 22154 2017/3884  
43 661028 Ashok Leyland Falcon 2006 YFH385639 E 38997 2019/1081  
44 662297 Thwaites 4000 N/A ****0171135B05353 A 75600 2018/1457  
45 661654 Foton Bus 2014 MB1PBEWA4EE1N2386 P 94645 2017/3793  
46 662436 Case 580 T 2012 NCHH04341 H 96406 2017/3793  
47 660201 Foton Bus 2008 MB1PBEJA182133274 K 37717 2018/3810  
48 635771 Ammann AR65 2010 JL7BCE1J2AK014804 J 32557 2018/4202  
49 663062 Volvo FH12 2014 YV2RS02D5EA766699 Public Transportation 13402 2019/1766  
50 670746 Toyota Coaster 2014 JTGFK518XE4020619 J 52881 2019/1554  
51 669969 EICHER Pick up 2008 MC221CCLX81169406 E 48056 2019/2770  
52 657898 Foton Bus 1999 *KL2FL50AEP003768 M 73706 2019/4890  
53 817176 Mitsubishi Canter 2015 JL7B6E1PXFK022264 B 82730 2019/6834   
54 608579 Foton Bus 2008 MB1PBEJA582124643 J 45421 2014/1203  
55 627437 Ashok Leyland Falcon 2008 MB1PBEJA982124290 J 45157 2014/1203  
56 674165 Ammann AR65 2007 JL7BCE1J47K011413 R 46637 2019/2465  
57 661276 Nissan Diesel 1997 JNCMDF0HXWGL00010 B 48689 2013/890  
58 660227 Mitsubishi Rosa 2006 JL5B3G6P46PD04170 B 22083 2017/2238  
59 671373  LPO15255 2007 MAT41206571L00277 I 27312 2017/2238   
60 671702 1216    LPO131655 2007 MAT38906670L02022 I 78796 2013/514   
61 671501 Toyota Coaster 2016 JTGFK4182G4006856 H 72691 2020/4904  
62 818471 Isuzu REWARD NP 2016 JAAKP34H5G7P37094 S 87713 2020/4904  
63 600949 Toyota coaster 2014 JTGFK5181E4015308 O 34081 2017/2206  
64 660591 Mitsubishi Fuso 2005 JL7BCE1J35K003638 F 27506 2019/3736  
65 819361 Mitsubishi   2004 JL7BCE1K04K010425 E 87560 2019/3736  
66 616672 Mitsubishi Canter 2015 JL7B6E17XFK016710 Q 54692 2016/1334  
67 660601 Toyota Pick Up 2006 KMFGE17F36C025762 G 83751 2011/2065  
68 667517 Isuzu QKR    2015 JAAJP24F9F7L00041 Q 40925 2018/3227   
69 616873 Isuzu NPR 2008 JAAKP34G487P14284  3406 2016/31   
70 636732 Ashok Leyland Falcon 2006 SDR137743 K 64396 2013/298  
71 658586 Foton Bus 2007 WFH110283 H 76374 2012/813  

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
 اعالن بالن�شر

       يف  الدعوى رقم 421/2020/387 ا�شتئناف تظلم جتاري 
مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/622 تظلم جتاري 

والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  
طالب االإعالن : فرخاد احمدوف  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- جافني ادوارد يوجن  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : 
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2021/3/3  ال�صاعة 17.30 م�صاء بقاعة التقا�صي 
�صتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
 اعالن حكم بالن�شر

يف  اال�شتئناف رقم 196/2020/322 ا�شتئناف عقاري 
مو�صوع اال�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 440/2019 عقاري جزئي 

والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  
طالب االإعالن : حممد م�صطفى الق�صالن  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه : 4- �صلطان را�صد �صعيد الظاهري  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 
�صده. - جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اقـــام  قــد  الق�صالن  م�صطفى  حممد  امل�صتاأنف/  ان  مبــا   : االإعـــالن  مو�صوع 
الدعوى  يف  خبري  بتعيني  متهيدي  حكم  �صدر  قد  بانه  نعلنكم  وعليه  اعــاله  املــذكــورة 
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2021/3/25 ال�صاعة 10:00 �صباحا يف 

قاعة التقا�صي عن بعد
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        
 966/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- امل �صامل م�صبح �صامل احلبي�صي الكندي   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :دار التمويل �س.م.ع

وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي 
اوال:بانفاذ  بــتــاريــخ:2021/2/14  االبتدائية  دبي  حمكمة  قــررت  فقد  اأداء  امر  ا�صت�صدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليه - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية 
و�صبعون  وخم�صة  درهم  واربعون  وخم�صمائة  الف  ع�صر  و�صبعة  مئة  درهم   )117540.75( مبلغ 
فل�صا , والفوائد القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الزامها 

بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7831/2020/207 تنفيذ جتاري
مو�صوع التنفيذ:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1593 ل�صنة 2020  جتاري جزئي 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 331.389.75 درهم ( , �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب االعالن:  م�صرف االمارات اال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية:  

�صفته بالق�صية:وكيل طالب التنفيذ  -  وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم -  
املطلوب اعالنه:  1- �صعود را�صد علي عبيد النقبي - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده

جمهول حمل االقامة
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) درهــم   331389.75  ( وقــدره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 7414/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2444  اأمر اأداء ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 2311365 درهم ( , �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب االعالن:  �صركة راك فيك�س ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم:  1- بن بليلة بايتور للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م 2- ابراهيم ازتورك 3- 

�صفا حممد دو غراماجى - �صفتهم بالق�صية:  منفذ �صدهم - جمهول حمل االقامة
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 2311365 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 427/2019/209 تنفيذ عمايل
, ب�صداد  مو�صوع التنفيذ:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/11130  عمايل جزئي 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 73306 درهم ( ل�صالح العامل باال�صافة اىل مبلغ قدره )1467( درهم 

ر�صوم تنفيذ احلكم ومبلغ )3860( درهم ر�صوم الدعوى االبتدائية ل�صالح املحكمة
طالب االعالن:  عمر عطاهلل تامر العانى - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ

املطلوب اعالنه: 1- �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده 
- جمهول حمل االقامة

�صكنية  �صقة  عبارة عن  اموالكم اخلا�صة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم    : االإعــالن  مو�صوع 
منطقة الرب�صاء جنوب الرابعه رقم االر�س 1260 مبنى بارك كورنر رقم الوحده 207 وفاءا ملبلغ 
املحكمة  قــرار  بناءا على  به ونفاذ مفعوله قانونا  للعلم مبا جــاء  اعــاله وذلــك  امللف  املطالبة يف 

ال�صادر بتاريخ:2021/1/12.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                          يف التنفيذ رقم 27/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل
مركز  حماكم  من  ال�صادرة   sct-248/2018 رقــم   الــدعــوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ:   مو�صوع 
املنفذ به وقدره  املبلغ  املنفذ �صدها ب�صداد  بالزام  القا�صي  العاملي )حمكمة الدعاوي ال�صغريه(  املايل  دبي 

)207.937.58( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب االعالن:  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي - �صفته بالق�صية:  وكيل
املطلوب اعالنه:  1- يا�صمني علي ور�صمه احلريي - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده

جمهول حمل االقامة
مو�صوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/8 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)207937.58( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار )عبارة عن قطعة ار�س رقم 1972 - 
املنطقة الرا�صدية( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات املادة رقم 152/2 من الالئحة التنظيمية 

لقانون االجراءات املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 وتعديالته.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 74/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما مت�صامنني مببلغ )195.353( درهم والفائدة 12% من تاريخ 

املطالبة يف دي�صمرب 2017 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-اخلط الالمع للتجارة العامة ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  موؤ�ص�صة ال�صامات للمقاوالت الكهربائية - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

مت�صامنني مببلغ  عليهما  املــدعــي  الـــزام  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد    : االإعـــالن  مو�صوع 
)195.353( درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة يف دي�صمرب 2017 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
 )BOTIM( بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق بوتيم
امام دائرة ادارة الدعوى ال�صاد�صة على هاتف رقــم:0566039218 يف:2021/2/21 وذلك من  ال�صاعة 
8.30 �س ولغاية ال�صاعة 12:30 ظ لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 1284/2015/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- فاطمة حممد بخيت �صعيد ال�صويدي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : دار التمويل �س.م.ع
وميثله : �صيخه حممد �صيف علي املحرزي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2015/11/22  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�صتة وثالثني الف 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   - درهــم  واربعني  وثالثة  ومائتي 
مقابل  درهــم  الف  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى   2015/8/11 يف  احلا�صل 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 135/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
 -2 �ــــس.ذ.م.م  اليكرتوميكانيكال  فــو�ــس  الــكــرتو   -1/ �صدهما  امل�صتاأنف  اىل 
�صا�صيكومار اوتايوت - جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / وي�صت درايف 
)�صابقا(  �ــس.ذ.م.م  ليزجن  اوتــو  الريامي  �ــس.ذ.م.م )حاليا(  ال�صيارات  لتاأجري 
ال�صادر بالدعوى  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  ابراهيم - قد  وميثله:�صفيع حممد 
املوافق  االثــنــني  يـــوم  لــهــا جل�صه  وحــــددت  جــزئــي   رقـــم 2020/5138 جتـــاري 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/3/1

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        

 1442/2019/20 جتاري كلي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �صوق دبي املايل - �صركة م�صاهمة عامة  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�صالح بن جميل بن �صالح مالئكه 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام اخل�صم املدخل االول واخل�صم املدخل ال�صابع بتقدمي امل�صتندات 
التي حتت يدهم واحلكم على املدعي عليها الثالثة واخل�صم املدخل الثاين ببطالن وف�صخ وانحالل عقد 
بيع اال�صهم املوؤرخ يف 2018/9/6 واحلكم على املدعي عليها الثانية ببطالن وف�صخ وانحالل عقد بيع اال�صهم 
املوؤرخ يف 2018/9/6 والزام ال�صركات املدخلني من الثالثة وحتى ال�صاد�صة بنقل ملكية جميع اال�صهم وعددها 
)29.700.000.00( �صهم ال�صم املدعي والزام املدعي عليه االول بان يوؤدي له مبلغ وقدره )251.810.635.00( 
درهم ومبلغ )16.315.604.60( درهم والزامهم بالت�صامن والتكافل بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2021/2/22 ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. علما بان قرار القا�صي بت�صليم جميع امل�صتندات التي حتت 

يدكم للخبري املخت�س
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر        
 يف الدعوى رقم 78/2021/11 مدين جزئي

 )300,000( وقــدره  مبلغ  بــاأداء  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�صامم  عليهم  املدعى  باإلزام  الق�صاء  الدعوى:   مو�صوع 
درهم  ثالثمائة األف درهماً ل�صالح املدعني تعوي�صاً جابراً و�صاماًل عما حلقهم من اأ�صرار مادية ومعنوية جراء 
وفاة مورثهم. و الق�صاء باإلزام املدعى عليهم بالت�صامم والتكافل فيما بينهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة. 
الو�صي  وب�صفتها   , نــاجــاراجــان  املــتــوفــى/  ورثــة  ومــن  زوجــة  ناجاراجانب�صفتها  كــومــاري  جايا  طالب االعالن:  

ال�صرعي على اأبنائها الق�صر منه وهم/ كارثيكا راين ناجاراجان , كارثريركر احا ناجاراجان - �صفته بالق�صية:  
مدعى 

املطلوب اعــالنــهــم:  1- جــانــاردانــان بيالي جــوبــاال بيالي جــوبــاال بــيــالي  2- راهــوملــون راجــو راجــو تيفاركونيل 
دامودهاران  3- بيجو باول فاالباتوكاران - �صفتهم بالق�صية:  مدعى عليهم 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكـ الدعوى ومو�صوعها الق�صاء باإلزام املدعى عليهم بالت�صامم والتكافل فيما بينهم 
باأداء مبلغ وقدره )300,000( درهم  ثالثمائة األف درهماً ل�صالح املدعني تعوي�صاً جابراً و�صاماًل عما حلقهم من 
اأ�صرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم. و الق�صاء باإلزام املدعى عليهم بالت�صامم والتكافل فيما بينهم بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم املوافق ال�صاعة يف  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ 

مدير دعوىمن مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بـثالثة اأيام على االقل.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2020/1617(
مقدم الطلب /�صركة جلوبال فر�س للخ�صروات والفواكه - ذ م م

حممد  املحامي/  عن  وكيال  ب�صفته  جمعه  عبداملنعم  عبدالرحيم  اال�صتاذ/  وميثله 
عبيد خلفان الر�صه مبوجب وكالة م�صدقة بتاريخ 2019/4/14 

�صد / املنذر اليها : املدار الذهبي لتجارة اخل�صار والفواكه - �س ذ م م 
اإنذار ب�صداد املرت�صد واالخالء

114.065 درهم واملرت�صد يف ذمته مع  ينذر املنذر املنذر اليه ويكلفه ب�صداد مبلغ 
الفائدة القانونية بواقع 12% وذلك خالل خم�س اأيام من تاريخ ت�صلمة هذا االإنذار 
ويف حال عدم الوفاء �صيقوم املنذر باتخاذ كافة االإجراءات القانونية �صد املنذر اليه مبا 

يف ذلك ا�صدار امر اأداء.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1465( 
رقم املحرر  2020/1/218832  
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : لودميال فيكرتفنا ايفان يغورفا - اردنية اجلن�صية  
املو�صوع 

البالغة قيمته   124836 رقم  ال�صيك  التجاري  دبي  بنك  امل�صريف لدى  اليه من ح�صابه  املنذر  1-�صحب 
  2019/2/10 يف  الدفع  وامل�صتحق  درهم(  الف  و�صتون  )ثالثمائة  درهم   360.000.00

ر�صيد  وجود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الذكر  �صالف  ال�صيك  اإرتد   -2
كاف للوفاء مبقابله. 

عليه , فاإن املنذر يوجه هذا االإنذار للمنذر اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�صيك امل�صار اليه البالغة 
قيمته 360.000.00 درهم )ثالثمائة و�صتون الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% منذ 
تاريخ ا�صتحقاقه 2019/2/10 مع الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�صة اأيام من 

تاريخ ت�صلمه هذا االإنذار.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1470( 
رقم املحرر  2020/1/218840  
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : عامر علي ي�صرب - باك�صتاين اجلن�صية  
املو�صوع 

البالغة قيمته   276878 رقم  ال�صيك  التجاري  دبي  بنك  امل�صريف لدى  اليه من ح�صابه  املنذر  1-�صحب 
  2020/9/17 يف  الدفع  وامل�صتحق  درهم(  الف  و�صتون  )ثالثمائة  درهم   360.000.00

للوفاء  كاف  ر�صيد  وجود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الذكر  �صالف  ال�صيك  اإرتد   -2
مبقابله. 

البالغة قيمته  اليه  امل�صار  ال�صيك  اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة  االإنــذار للمنذر  املنذر يوجه هذا  , فاإن  عليه 
360.000.00 درهم )ثالثمائة و�صتون الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% منذ تاريخ ا�صتحقاقه 
2020/9/17 مع الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمه هذا االإعالن 

بالن�صر.   

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�شر

)2021/1467( 
رقم املحرر  2020/1/218835   
املنذر : بنك دبي التجاري )�س.ذ.م.م( 

املنذر اليه : فهد �صكيل �صكيل احمد - باك�صتاين اجلن�صية  
املو�صوع 

البالغة   287023 رقــم  ال�صيك  التجاري  دبــي  بنك  لــدى  امل�صريف  ح�صابه  من  اليه  املنذر  1-�صحب 
يف  الــدفــع  وامل�صتحق  درهـــم(  و�صتمائة  الفا  واربــعــون  وثــالثــة  )خم�صمائة  درهــم   543.600.00 قيمته 

 2020/1/12
كاف  ر�صيد  وجــود  لعدم  اإ�صتحقاقه  ميعاد  يف  لل�صرف  تقدميه  عند  الــذكــر  �صالف  ال�صيك  اإرتـــد   -2
امل�صار  ال�صيك  بقيمة  بالوفاء  لتكليفه  اليه  للمنذر  االإنـــذار  هــذا  يوجه  املنذر  فــاإن   , عليه  مبقابله.   للوفاء 
543.600.00 درهم )خم�صمائة وثالثة واربعون الفا و�صتمائة درهم( مع الفائدة  اليه البالغة قيمته  
خالل  وذلــك  وامل�صاريف  الق�صائية  الر�صوم  مع   2020/1/12 ا�صتحقاقه  تاريخ  12% منذ  القانونية 

خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمه هذا االإنذار.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 18/ 02/ 2021  Issue No : 13168
Service by Publication

In case No. 421/2020/387 Commercial Grievance Appeal
Subject of case : Appealing the judgment rendered in Case No. 
2020/622 Commercial Grievance, fees, expenses and attorney fees

Notifier: Farkhad Akhmedov  -  Its capacity : Appellant
Party to be Notified:  Gavin Edward Young Its capacity  :Appellee
The subject matter of Notification:The court has scheduled the 
hearing of Wednesday corresponding to 03.03.2021 at 17:30 pm 
to consider the case remotely at the litigation hall: therefore, you 
or your legal representative are requested to appear. If you fail to 
appear, the court will rule in absentia.

Section Manager
Abdul Rahman Saif Al Shamsi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 02/ 2021  Issue No : 13168
Ajman Federal Court of First Instance
Notification of a ruling for publication

In case No.: 2846/2020 Order for Payment
To the Convicted: Abu Siddiq Haji Khalil al-Rahman
Debtor: Al Sabah International Electromechanical Contracting LLC - Unknown address
We inform you that on 10/24/2020 AD, this court ruled against you in the aforementioned 
case in favor of the creditor: Fakhri & Brothers for Air Conditioning Trading LLC, 
represented by Mr. Fakhruddin Diwan Asghar Ali. The court in attendance decided 
the following decision:We order to compel the Debtors 1-Al-Sabah International 
Electromechanical Contracting LLC 2-Abu Siddiq Haji Khalil al-Rahman to pay - jointly 
- to the Creditor (Fakhri and Brothers for Air Conditioning Trading LLC) represented 
by/ Fakhruddin Diwan Asghar Ali an amount of AED 211,965 (two hundred and eleven 
thousand nine hundred and sixty-five Dirhams), and the legal interest at 9% from the 
date of the claim corresponding to 18/10/2020 until the payment is completed, with an 
obligation to pay expenses and an amount of one thousand dirhams in return for attorneys' 
fees. Judgment can be appealed within 15 days from the day after you receive this 
notification.       Corresponding to: 10/12/2020
Case Management Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice

فقد املدعو  / حممد دل�صارد 
�صريالنكا     , م�صهور  حممد 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )N8812428( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0586266860

فقدان جواز �شفر
فــــقــــد املـــــدعـــــو/راجـــــهـــــونـــــاث 
كولهارى  رامــديــف  كــولــهــارى 
�صفره  جــواز  اجلن�صية  الهند   ,
 )N0254237( رقــــــــم 
عليه  يــــعــــرث  ممــــــن  يـــــرجـــــى 
او  الهندية  بال�صفارة  ت�صليمه 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
الرحمن  املــدعــو/فــ�ــصــل  فقد 
افغان�صتان   , غــــايل  حمــمــد 
اجلــنــ�ــصــيــة جــــواز �ــصــفــره رقم 
)00077671(يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
او اقرب مركز  االأفغان�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
/امــــــل �صديق  املــــدعــــو   فـــقـــد 
ال�صودان   , عــبــدالــقــادر  طلحه 
اجلــــنــــ�ــــصــــيــــة جـــــــــــواز �ـــصـــفـــره 
  )p02128516( رقـــــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0522114666

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

اأول  وبنجا�س  غنتوت  فريقا  حقق 
فــــوز لــهــمــا يف مــ�ــصــوار كـــاأ�ـــس دبي 
 2021 ايـــفـــزا الــذهــبــيــة لــلــبــولــو 
اللعبة  لع�صاق  د�صمة  وقدما وجبة 
يف افتتاح مناف�صات البطولة والتي 
على  اأمــ�ــس  مــن  اأول  اأول   افتتحت 
نــــادي ومــنــتــجــع احلبتور  مــالعــب 
دبي  ب�صاحية  والفرو�صية  للبولو 
احرتازية  اإجـــــــراءات  و�ــصــط  النـــد 
وتـــبـــاعـــد تـــنـــفـــيـــذا لـــلـــربوتـــوكـــول 
على  غــنــتــوت  فـــوز  جـــاء   . ال�صحي 

وبنتيجة  احلبتور  فريق  مناف�صه 
اهداف  ت�صعة  مــقــابــل  هــدفــا   12
بعد مباراة مثرية ا�صتمرت خم�صة 
اأ�صواط بداأت بتقدم فريق احلبتور 
ثم  �صوال   لفاكوندو  �صريع  بهدف 
التعادل  الــ�ــصــامــ�ــصــي  نــا�ــصــر  ادرك 
بالتقدم  احلبتور  عــاد  ثــم  لغنتوت 
عـــن طـــريـــق حمــمــد احلـــبـــتـــور ثم 
طريق  عــن  الــتــعــادل  غنتوت  ادرك 
ال�صوط  نهاية  وقبل  لورنتي  بابلو 
ا�ـــــصـــــاف مــــاركــــو�ــــس ارايـــــــــا هـــدف 

الرتجيح والتقدم لفريقه .
ويحافظ فريق غنتوت على تقدمه 

يف ال�صوط الثاين بل ويزيد الفارق 
ثالثة  اىل  احلـــبـــتـــور  وبــــني  بــيــنــه 
بف�صل  ال�صوط  نهاية  مــع  اأهـــداف 
تــاألــق مــاركــو�ــس ارايـــا جنــم املباراة 
بنتيجة  لتنتهي  غــنــتــوت  وهــــداف 
ال�صوط بتقدم غنتوت ب�صتة اأهداف 

مقابل ثالثة اأهداف للحبتور. 
وي�صهد �صوط املباراة الثالث اربعة 
الفارق  لــيــظــل  مــنــا�ــصــفــة  اهـــــداف 
كما هو ثالثة اأهــداف اما ال�صوط 
الــــرابــــع �ــصــهــد هـــدفـــا واحــــــدا لكل 
منهما لينتهي بتقدم غنتوت بت�صعة 
اأهداف مقابل �صتة اأهداف للحبتور 

الــذروة يف الدقائق  االإثـــارة  وبلغت 
االربع االوىل من ال�صوط اخلام�س 
بــعــد حمــــاوالت متعددة  واالخــــري 
مــن جــانــب فــاكــونــدوا �ــصــوال اال ان 
ارايــــا ظــل يـــرد عليه هــدفــا بهدف 
حــتــى متــكــن غــنــتــوت مــن احلفاظ 
على فارق االهداف الثالثة منهيا 
املباراة ل�صاحلة بـ12 هدفا مقابل 
اأحـــرز كــل مــن ارايا  اأهـــداف  ت�صعة 
"غنتوت"و�صوال"احلبتور"�صتة 
بنجا�س  اهـــداف.  كما حقق فريق 
ايفزا  فــريــق  عــلــى  م�صتحقا  فــــوزا 
مقابل  هدفا   12 وبنتيجة  مهرة 

ت�صعة اأهداف يف مباراة �صيطر فيها 
وظل  املباراة  طــوال  بنجا�س  فريق 
متقدما يف اال�صواط االول والثاين 
ال�صوط  امـــا  والــثــالــث واخلــامــ�ــس 
تــطــورا الفتا يف  �صهد  الــرابــع فقد 
مهرة  ايــفــزا  فــريــق  واداء  م�صتوى 
حــتــى ظــن اجلــمــيــع انـــه �صيخطف 
ا�صت�صلم  الــذي  بنجا�س  من  الفوز 
متاما يف هذا ال�صوط ليدرك ايفزا 
مهرة التعادل ب8 اأهداف مقابل 8 
اأهــداف بعد ان كان فريق بنجا�س 
بتقدمه  الثالث  ال�صوط  انهى  قد 
بفارق اربعة اأهداف وبنتيجة �صبعة 

اهداف مقابل ثالثة اأهداف . وكان 
ال�صوط اخلام�س واالخري مفرتق 
طرق للفريقني حيث ي�صعى فريق 
بنجا�س للعودة للمباراة ويف املقابل 
يحاول ايفزا مهرة ان يكرر �صيناريو 

املباراة  ليخطف  الــرابــع  الــ�ــصــوط 
انحازت  ان  اال  املــــوازيــــن  ويــقــلــب 
جمريات  على  و�صيطر  اجتهد  ملن 
تباعا  اهــداف  اأربعة  واحــرز  اللعب 
املقابل  ويف  بــنــجــا�ــس  فـــريـــق  وهــــو 

ىالتا�صع  هدفه  مهرة  ايفزا  احرز 
ل�صالح  املـــبـــاراة  لتنتهي  واالخــــري 
ت�صعة  12 هدفا مقابل  بـ  بنجا�س 
اأهداف واأحرز بنيامني بانيللوجنم 

بنجا�س �صبعة اأهداف .

•• اأبوظبي-وام:

حققت خيول "مربط دبي" اأربعة األقاب ذهبية, باالإ�صافة اإىل برونزية واحدة 
يف اليوم االأخري من فعاليات بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليل العربية 

اختتمت اأم�س االأول بنادي اأبوظبي للفرو�صية. التي   ,2021
كما حققت اإ�صطبالت "االأريام", وخيول ال�صيخ عبد اهلل بن ماجد القا�صمي, 
ذهبية لكل منهما, وتوجت الفر�س "ع ج براكة" ملربط عجمان بجائزة ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان.
اأقيمت البطولة بتوجيهاٍت من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة, رئي�س جمعية االإمارات للخيول 

العربية, ومبتابعة من ال�صيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س اجلمعية.
على  العربية  للخيول  االإمـــارات  جمعية  نظمتها  التي  املناف�صات  يف  و�صارك 
العربية االأ�صيلة من  اأنقى �صالالت اخليول  325 خياًل من  اأيــام,   3 مــدار 
داخل الدولة وخارجها .. و�صهد فعاليات اخلتام و�صارك يف تتويج الفائزين 
�صعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي رئي�س احتاد االإمارات للفرو�صية 
اأبوظبي الريا�صي,  وال�صباق, و�صعادة عارف حمد العواين اأمني عام جمل�س 
الــعــام جلمعية االإمــــــارات للخيول  املــديــر  اأحــمــد احلــربــي  و�ــصــعــادة حمــمــد 

العربية.
وا�صتهلت الرباعية الذهبية ملربط دبي "دي بي�صان" التي انتزعت لقب املهرات 

عمر �صنة, تاركة املركز الثاين والف�صية للمهرة "االأريام الظنة" الإ�صطبالت 
"االأريام", فيما نالت الربونزية "ع ج العال" ملربط عجمان .. واأهدت "االأريام 
بنف�صج" اإ�صطبالت "االأريام" ذهبية املهرات, ونالت الف�صية "اأم دي اأ�س هند" 

دبي. لق�صي عبيد اهلل, فيما ح�صدت الربونزية "دي فنانة" ملربط 
املركز  االأفرا�س, تلتها يف  "مربط دبي", بذهبية  "دي �صيهانة" لـ  وتو�صحت 
الربونزية  وذهبت  عجمان,  ملربط  براكة"  ج  "ع  الف�صية  وامليدالية  الثاين 

للفر�س "اإي ا�س �صيخة" لل�صيخ عبد اهلل بن ماجد القا�صمي.
واأ�صاف "دي �صهري" اللقب الذهبي الثالث ملربط دبي, عندما انتزع بطولة 
"االأريام �صكالن" الإ�صطبالت  الف�صية  ونال  الثاين  املركز  االأمهار, وجاء يف 
ج عجبان" لل�صيخ عبداهلل بن ماجد  "ع  بالربونزية  اكتفى  فيما  "االأريام", 

القا�صمي.
اأحرز املركز االأول  اأن  "دي را�صل" الرباعية الذهبية ملربط دبي بعد  واأكمل 
"االأريام  الف�صية  ونـــال  الو�صافة  واحــتــل  �صنة,  عمر  االأمــهــار  ذهبية  ونـــال 
ح�صيم" لل�صيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان, فيما ذهب الربونز 

اىل "مزيون البداير" ملربط البداير.
الذهبي  اللقب  القا�صمي,  بن ماجد  برن�س" لل�صيخ عبد اهلل  �س  "اأ  واأهــدى 
للفحول, وحل ثانيا ونال الف�صة "جيان دي نوتياك" لبدر عدنان اأحمد اآل 

علي, فيما ح�صد الربونزية "دي جربان" ملربط "الفالح".
وتوجه حممد اأحمد احلربي بال�صكر والتقدير اإىل �صمو ال�صيخ من�صور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة, رئي�س جمعية 
االإمارات للخيول العربية, على دعمه للخيول العربية االأ�صيلة والذي �صاهم 
يف املحافظة على هذه ال�صالالت النقية .. واأ�صاد باملتابعة احلثيثة من ال�صيخ 
زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س اجلمعية, الذي ي�صرف على كل تفا�صيل 

عمل اجلمعية.
وقال احلربي اإن ن�صخة هذا العام من البطولة متيزت مب�صاركة النخبة من 
ال�صعب عملية اختيار  الذي جعل من  االأمــر  ال�صالالت,  اأجــود  االأبطال من 
االأجمل, م�صريا اإىل اأن اجلمعية حر�صت على توفري اأق�صى درجات النزاهة 
وال�صفافية حيث مت اختيار 8 حكام يف ال�صاحة باالإ�صافة اإىل اإلغاء اأعلى واأقل 

درجة.
الكوادر  فــعــاال مــن  الــعــام �صهدت حــ�ــصــورا  اأن بطولة هــذا  واأو�ــصــح احلــربــي 
باالإ�صافة  لل�صاحة  حكما  اأحدهم  املواطنني,  من   3 �صارك  حيث  االإماراتية 
اإىل اإثنني يف اللجنة االن�صباطية, م�صريا اإىل اأن فعاليات البطولة اأقيمت يف 
ظل التزام �صارم باالإجراءات االحرتازية, حيث مل ي�صمح بالدخول اإال بعد 
للتباعد  التام  التطبيق  مع  �صاعة,   48 يتجاوز  ال  فح�س "PCR" �صلبي 

االجتماعي.
واختتم حديثه باأن اجلمعية ت�صعى لال�صتفادة من جميع املالحظات واالآراء 
وذلك لتحقيق املزيد من التطوير والرتقية لهذه البطولة يف الن�صخ املقبلة 

.. وتقدم بالتهنئة للفائزين خالل البطوالت املختلفة.

•• دبي-وام:

تــرتقــب بــطــولــة �ــصــوق دبـــي احلرة 
جنمة  مــ�ــصــاركــة   2021 لــلــتــنــ�ــس 
هاليب  �صيمونا  الرومانية  التن�س 
ت�صتعد  والــــتــــي  الـــثـــامـــنـــة,  لـــلـــمـــرة 
للدفاع عن لقبها يف البطولة التي 
الفعاليات  اأكــــرث  مــن  واحــــدة  تــعــد 
الـــريـــا�ـــصـــيـــة �ـــصـــهـــرًة عـــلـــى اأجـــنـــدة 
بطوالت اجلولة العاملية وتنطلق يف 
7 مار�س على اأر�س ا�صتاد �صوق دبي 

احلرة للتن�س.
املو�صم  يف  مــواجــهــتــهــا  واتـــ�ـــصـــمـــت 
املا�صي اأمام الكازاخية الينا ريباكينا 
فوزاً  حمققة  والت�صويق  باحلما�صة 

�ــصــاحــقــاً لــتــكــون واحـــــدة مـــن اأكرث 
املواجهات �صعوبة يف تاريخ بطولة 

دبي الدولية لتن�س ال�صيدات.
اأربــــع مباريات  الــثــالــثــة يف  ولــلــمــرة 
البطولة  م�صنفة  هــالــيــب,  حتــتــاج 
لك�صر  ثالثة  جمموعة  اإىل  االأوىل, 
املواجهة  حت�صم  اأن  قــبــل  الــتــعــادل 
لــ�ــصــاحلــهــا بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة. 
مباراتها  يف  معها  حـــدث  مــا  وهـــذا 
اأُن�س جابر, وكذلك  االفتتاحية مع 
مـــع اأريـــنـــا �ــصــابــالــيــنــكــا واأخــــــرياً مع 
املواجهة  حـــدث يف  كــمــا  ريــبــاكــيــنــا. 
للكرات  طـــويـــل  تـــبـــادل  الــنــهــائــيــة 
اأرهــــق الــالعــبــتــني عــلــى حــد �صواء, 
الكرة  مــع  اإال  النتيجة  حت�صم  ومل 

االأخرية.
كوفيد19-  جــائــحــة  اأن  �ــصــك  وال 
التحديات  من  عــدًد  عنها  جنم  قد 
جنمة  واجهتها  الــتــي  وال�صعوبات 
التن�س الرومانية والتي اأثرت على 
اإلغاء العديد  جدول مباراتيها بعد 
هاليب  اأن  اإال  الــــبــــطــــوالت,  مــــن 
ـــتـــعـــادت مـــرونـــتـــهـــا مــــن خالل  ا�ـــص
اأ�صرتاليا  بــطــولــة  يف  مــ�ــصــاركــتــهــا 
الــــدور  اإىل  وو�ـــصـــولـــهـــا  املــفــتــوحــة 

ن�صف النهائي.
وكــــــانــــــت هــــالــــيــــب قــــــد تــــ�ــــصــــدرت 
التن�س  لالعبات  العاملي  الت�صنيف 
املحرتفات يف مدينة براغ الت�صيكية 
بعد تغلبها على غاربني موجوروزا 

لبطولة  الــنــهــائــي  ن�صف  دوري  يف 
روما, م�صتفيدة من خروج كارولينا 

الــبــطــولــة, ليكون  بــلــيــ�ــصــكــوفــا مـــن 
و�صولها  بعد  لها  لقب  اأول  بذلك 

عدة  يف  الــنــهــائــيــات  الـــــــدوري  اإىل 
بــطــوالت خـــالل مــو�ــصــمــي 2017 
الأول  و�ــصــلــت  اأن  ومــنــذ  و2018. 
ع�صر  ـــل  اأفـــ�ـــص تـــرتـــيـــب  اإىل  مـــــرة 
وا�صلت   ,2014 الــعــام  يف  العــبــات 
حمققة  العملية  م�صريتها  هاليب 
خلم�س  االأوىل  الـــ�ـــصـــدارة  مـــراكـــز 
ثاين  يعد  والـــذي  متتالية  موا�صم 
اأطول اإجناز حمقق يف تاريخ التن�س 
التي  جـــراف  �صتيفي  االأملــانــيــة  بعد 
مــتــتــالــيــاً خالل  فـــــوزاً   11 حــقــقــت 
وحتمل   .1996-1986 الفرتة 
بطولة  فيها  مبــا  لقبا   22 هاليب 
وبطولة   ,2018 املفتوحة  فرن�صا 
وميبلدون 2019, كما و�صلت اإىل 

الدور النهائي يف 17 بطولة اأخرى 
املفتوحة  فرن�صا  بطولة  بينها  من 

وبطولة اأ�صرتاليا املفتوحة.
وتطمح هاليب باأن تكون اأول العبة 
تـــفـــوز بــبــطــولــة �ـــصـــوق دبــــي احلـــرة 
اإىل  لي�صاف  مـــرات,  ثــالث  للتن�س 
لنف�س  املتتالية  انت�صاراتها  �صجل 
ببطولة  فــــــازت  حـــيـــث  الـــبـــطـــولـــة, 
مــــرات  اأربـــــــع  هينني"  "جا�صنت 
"فينو�س  بطولة  يف  األقاب  وثالثة 

ويليامز".
البطولة  تهلك مدير  وقــال �صالح 
اإن �صيمونا هاليب واحدة من اأف�صل 
ريا�صة  يف  واملــتــنــافــ�ــصــات  الــنــجــوم 
التن�س اإذ حتظى ب�صعبية كبرية من 

اجلماهري, ونرحب بعودتها جمدداً 
هاليب  اأمـــــام  و�ــصــيــكــون  دبــــي.  اإىل 
جمموعة من املناف�صات اال�صتثنائية 
ت�صم  التي  البطولة  يف  واحلا�صمة 
�صمن  امل�صنفات  الــالعــبــات  جميع 
تقريبا. االأوائــــل  الع�صرين  قائمة 
وتــنــطــلــق مــنــافــ�ــصــات الــبــطــولــة مع 
لتن�س  احلـــرة  دبــي  �ــصــوق  مناف�صات 
 7 يف  نــقــطــة,   1000 الـــ�ـــصـــيـــدات 
 13 تــاريــخ  حــتــى  وت�صتمر  مــار�ــس 
بطولة  وتليها   , نف�صه  ال�صهر  مــن 
نقطة,   500 الـــتـــنـــ�ـــس  حمـــــرتيف 
والتي  مــار�ــس,   20 14 وحتى  من 
اأ�صهر  مــن  كــوكــبــة  اإلــيــهــا  �صين�صم 

العبي التن�س حول العامل.

الرومانية �شيمونا هاليب تدافع عن لقبها يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�ض

بولو �لإمار�ت يحلق يف �لآفاق 

فوز غنتوت وبنجا�ض يف افتتاح قوي ومثري لكاأ�ض دبي اإيفزا الذهبية

احتاد اليد ينظم رباعية ذهبية ل� »مربط دبي« يف ختام دولية اأبوظبي جلمال اخليل العربية 2021
بطولة تن�شيطية لفرق 

ال�شيدات
•• دبي -وام:

ينظم احتاد االإمارات لكرة اليد ال�صبت املقبل على �صالة �صالح الدين 
و�صركة"  واجلــزيــرة  الن�صر,  لفرق  تن�صيطية  بطولة  بدبي,  الريا�صية 
الن�صائي  الن�صاط  النطالق  ا�صتعدادا  التون�صية,  واجلالية   ,"  DHC
�صحب قرعة  مــن  االنــتــهــاء  عــقــب  وذلـــك  احلــــايل,  الــريــا�ــصــي  للمو�صم 
م�صابقات ال�صيدات للمو�صم الريا�صي 2021-2020 , والتي �صتجرى 

يف العا�صرة والن�صف �صباحا بال�صالة نف�صها .
الفرق  دور واحد بني  الــدوري من  بنظام  التن�صيطية  البطولة  و�صتقام 
اخلم�س حيث �صي�صارك نادي الن�صر بفريقني, و�صتلعب املباريات بزمن 
دقيقة لكل مباراة, موزعة على �صوطني مدة كل �صوط 10 دقائق,   20

تتخللها فرتة راحة مدتها "5" دقائق.

•• اأبوظبي-الفجر:

تـــوج الــلــواء عــلــي خــلــفــان الــظــاهــري مــديــر قــطــاع املــهــام اخلــا�ــصــة ب�صرطة 

اأبوظبي  فريق قطاع  العمليات املركزية باملركز االأول لبطولة الرتايثلون 
والتي  اأقيمت  يف جزيرة احلديريات باأبوظبي , �صمن  درع معايل قائد عام 
�صرطة اأبوظبي للتفوق الريا�صي للمو�صم 2020-2021 وت�صمنت ثالث 

م�صابقات للتتابع مب�صاركة 18 فريقا ميثلون القطاعات ال�صرطية. 

االأمن  قطاع  فريق   وفــاز  الثاين,  املركز  اخلا�صة   املهام  قطاع  فريق  وحــاز 
مل�صافة  البحر  يف  ال�صباحة  البطولة   وت�صمنت    الثالث  باملركز  اجلنائي 
700 مرت والدراجات الهوائية مل�صافة 20 كيلو مرتاً  واجلري  مل�صافة 5 

كليومرتات .   

وا�صاد مدير قطاع املهام اخلا�صة باللياقة البدنية والفنية التي حتلى  بها 
رفع  بهدف  ال�صباقات,  هذه  ملثل  ال�صرطية  القيادة  دعم  موؤكداً  املت�صابقون, 
اأبوظبي  �صرطة  اهتمام  اإىل   الفتاً  للمنت�صبني  والذهنية  البدنية  الكفاءة 
باالرتقاء مبنظومة الريا�صة وت�صجيع وحتفيز كافة املنت�صبني على حتقيق 

مركزية �شرطة اأبوظبي تفوز باملركز الأول  لبطولة الرتايثلون

•• دبي –الفجر:

القدم  لكرة  االآ�صيوي  قــرر االحتــاد   
ال�صابعة  املجموعة  مباريات  تاأجيل 
اإىل  املــوؤهــلــة  املــ�ــصــرتكــة  للت�صفيات 
 2022 الــــعــــامل  كــــاأ�ــــس  نـــهـــائـــيـــات 
اإىل   2023 اآ�ــصــيــا  ونــهــائــيــات كــاأ�ــس 
�صهر يونيو املقبل بنظام التجمع بعد 
اأن كانت مقررة يف �صهر مار�س املقبل 
وذلك ب�صبب االأو�صاع ال�صحية غري 
ذلك  . جــاء  اآ�ــصــيــا  قـــارة  امل�صتقرة يف 
الذي  التن�صيقي  االجــتــمــاع  خـــالل 
ُعقد اأم�س عرب تقنية االت�صال املرئي 
مبــ�ــصــاركــة �ــصــني مــاجنــيــل االأمــــني 

القدم يف  كرة  ل�صوؤون  امل�صاعد  العام 
االحتاد االآ�صيوي وممثلي االحتادات 
وهي  ال�صابعة  للمجموعة  الوطنية 
احتــادات االإمـــارات , فيتنام , تايلند 

, ماليزيا واإندوني�صيا .
وقال حممد عبداهلل هزام الظاهري 
االأمــني العام الحتاد االإمــارات لكرة 
كافة  نــاقــ�ــس  االجـــتـــمـــاع  اإن  الـــقـــدم 
مبباريات  ـــة  اخلـــا�ـــص الــتــفــا�ــصــيــل 
املجموعة , حيث ا�صتعر�س م�صوؤولو 
االحتـــاد االآ�ــصــيــوي تــقــريــراً مف�صاًل 
عـــن الــو�ــصــع الــ�ــصــحــي يف كـــل دولة 
و�ــصــعــوبــة اإقــامــة املــبــاريــات يف �صهر 

مار�س نظراً لقيود ال�صفر.

واأ�صاف بن هزام اأن احتاد االإمارات 
مت�صك يف اإقامة مباراتي �صهر مار�س 
االإمارات  يف   25 يــوم  ماليزيا  اأمــام 
واأمام اإندوني�صيا يوم 30 من ال�صهر 
القيود  اأن  اإال  اإنــدونــيــ�ــصــيــا  يف  ذاتـــه 
املفرو�صة يف هاتني الدولتني حالتا 
اأكد ممثل االحتاد  دون ذلك , حيث 
االحرتازية  االإجـــراءات  اأن  املاليزي 
خارج  ال�صفر  مــن  متنعهم  بــلــده  يف 
, كما هو  البالد خالل هذه الفرتة 
احلال الإندوني�صيا التي تفر�س فرتة 
حجر �صحي ب�صكل اإجباري , م�صرياً 
اأن االحتاد تقدم كذلك مبقرتح اآخر 
اإندوني�صيا  منتخب  ا�صت�صافة  وهــو 

اإال اأن االإجراءات املفرو�صة متنعهم 
من ال�صفر خارج البالد .

واأو�ـــصـــح االأمــــني الــعــام اأن االحتـــاد 
الت�صفيات  اإقـــامـــة  قـــرر  االآ�ـــصـــيـــوي 
وب�صكل ر�صمي يف �صهر يونيو بنظام 
التجمع مع فتح باب تقدمي طلبات 
و�صروط  معايري  وفــق  اال�صت�صافة 
ومتطلبات حددها االحتاد االآ�صيوي 
ال�صحية  اال�ــــــصــــــرتاطــــــات  مـــنـــهـــا 
احتاد  اأن  مــــوؤكــــداً   , والــتــنــظــيــمــيــة  
اال�صت�صافة  بطلب  �صيتقدم  الــكــرة 
الأحــقــيــة مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي الذي 
كـــان مـــن املــفــرت�ــس اأن يــخــو�ــس 4 
3 على  مــنــهــا  حــا�ــصــمــه  مـــبـــاريـــات 

املتطلبات  كـــل  تـــوفـــري  مـــع  اأر�ــــصــــه 
ـــة بـــــاالحتـــــاد الـــــقـــــاري من  اخلـــا�ـــص
وفنادق  وتدريبات  مباريات  مالعب 
بروتوكول  جــانــب  اإىل  ومــوا�ــصــالت 
اآخر  اأن  علماً  اجلـــودة  عــايل  �صحي 
موعد لتلقي طلبات اال�صت�صافة هو 
النهائي  واالإعــالن  املقبل  مار�س   5

هو 15 من ال�صهر ذاته .
اجلدير بالذكر اأن املواعيد املقرتحة 
التجمع  بــنــظــام  املـــبـــاريـــات  الإقـــامـــة 

�صتكون على النحو التايل 

: 3 يونيو 2021 
- تايلند Vs اإندوني�صيا 

-االإمارات Vs ماليزيا 

 2021 يونيو   7
- فيتنام Vs اإندوني�صيا 
- االإمارات Vs تايالند 

 2021 يونيو   11
- اإندوني�صيا Vs االإمارات

- ماليزيا Vs فيتنام

 2021 يونيو   15

تايلند Vs ماليزيا 
االإمارات Vs فيتنام 

اإقامة  امل�صت�صيف  لــالحتــاد  ويــحــق 
املباريات على مدار يومني بدال من 

يوم واحد لكل جولة .

الحتاد الآ�شيوي ُيقرر تاأجيل مباريات الت�شفيات امل�شرتكة اإىل يونيو بنظام التجمع
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•• كويتيبا -وام:

لرابطة  املحلي  الــــدوري  لبطولة  "البدلة"  مناف�صات  االأول  اأمــ�ــس  اختتمت 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو يف الربازيل, والتي اأقيمت يف مدينة كوريتيبا /

عا�صمة والية بارانا يف جنوب الربازيل/ التي تعد واحدة من اأهم املدن يف جنوب 
الربازيل, ومركزا مهما من مراكز الثقافة واالقت�صاد يف اأمريكا الالتينية.

�صارك يف البطولة ما يقارب 1000 العب والعبة من جميع الفئات العمرية, 
االإجـــراءات  كافة  بتطبيق  التزامها  مــع  حما�صية,  نـــزاالت  املناف�صات  و�صهدت 
الوقائية واالحرتازية للم�صاركني, والتي مل ت�صمح بتواجد اجلماهري حر�صاً 

على �صالمتهم وتطبيقاً للربوتكول الطبي املعتمد من الرابطة.
 179 بـــ  تــوجــوا  دولـــة, فقد   11 مــن  قــدمــوا  الـــذي  للمتناف�صني  بالن�صبة  اأمـــا 
كل  وقدم  برونزية,  ميدالية  و129  ف�صية,  ميدالية  و160  ذهبية,  ميدالية 
االأ�صود  احلــزام  اأ�صحاب  جوالبريتو  ولوكا�س  بينهريو,  لوكا�س  امل�صنفني  من 

عرو�صا قوية قادتهم اإىل الفوز باملراكز االأوىل عن فئة 62 كجم, و85 كجم, 
ما �صاهم يف منح الربازيل �صدارة ترتيب الدول امل�صاركة, تلتها يف املركز الثاين 
الباراجواي, ثم ذهب املركز الثالث اإىل ت�صيلي, وت�صاوت فرن�صا وكندا بر�صيد 

. الرابع  املركز  يف  لكليهما  نقطة   2000
وعلى م�صتوى مناف�صات االأكادمييات تفوقت اأكادميية "ت�صيكمات" من الواليات 
املتحدة االأمريكية واحتلت املركز االأول, وحلت اأكادميية جرا�صي باها يف املركز 

الثاين, ثم اأكادميية األيانز يف املركز الثالث.
واأكـــد طـــارق الــبــحــري مــديــر جـــوالت اأبــوظــبــي جــرانــد �ــصــالم للجوجيت�صو اأن 
البطولة حققت جناحا وا�صعا يف الربازيل, نظرا لالإقبال الكبري على امل�صاركة, 
والعدد املميز من اأ�صحاب احلزام االأ�صود الذين تواجدوا يف احلدث مبا يزيد 
الدقيق للربوتوكول الطبي  التطبيق  اأن  اإىل  250 العبا والعبة, م�صريا  عن 
املعتمد خرج بالبطولة اإىل بر االأمان, واأتاح لالعبني خو�س جتربة ا�صتثنائية 

يف املناف�صات.

وقال : حر�صا منا على ا�صتثمار النجاح الكبري الذي حققته االإمارات وجتربتها 
اأول حماولة, وبالتن�صيق  الذي جنحت مهمته من  االأمــل  الناجحة مع م�صبار 
مع ال�صركاء املنظمني املحليني يف الربازيل, ومبوجب العالقات الطيبة بيننا 
مت االحتفاء بنجاح مهمة م�صبار االمل, من خالل و�صع الفتات كربى يف اأكرث 
من مكان بهذه املنا�صبة حتمل �صور م�صبار االأمل, كما كانت �صور م�صبار االمل 

حا�صرة على من�صة تتويج الفائزين.
اجلوجيت�صو  ملــحــرتيف  اأبــوظــبــي  لــرابــطــة  الــعــاملــي  الـــــدوري  "بطولة  وتـــنـــدرج 
املو�صم  اأجــنــدة  اأمــ�ــس �صمن  واحـــد  يــوم  مــدى  اأقيمت على  الربازيل" الــتــي  يف 
وتعد   ..  2021  -  2020 اجلوجيت�صو  ملحرتيف  اأبوظبي  لرابطة  الريا�صي 
جلمع  للم�صاركني  فر�صة  الرابطة,  مظلة  حتت  اجلوجيت�صو  جــوالت  �صل�صلة 
اأكرب عدد من النقاط التي من �صاأنها اأن ترفع ر�صيدهم يف الت�صنيف الدويل 
ريا�صة  االأهم واالكرب يف عامل  البطولة  وتاأهيلهم خلو�س  بالرابطة,  اخلا�س 
فتحت  حيث  اجلوجيت�صو,  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  وهي  اجلوجيت�صو 

للم�صاركة  والعاملية  املحلية  اجلوجيت�صو  فــرق  جميع  اأمـــام  اأبــوابــهــا  البطولة 
مبختلف االأحزمة والفئات العمرية.

وتاأتي بطولة الدوري العاملي لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو يف الربازيل 
الدولة,  خــارج  العاملية  البطوالت  اأقــوى  بتنظيم  االإمـــارات  دولــة  التزام  لتوؤكد 
يف  مركز  واأهــم  العاملية,  اجلوجيت�صو  عا�صمة  هي  اأبوظبي  اأن  جمــددا  ولتثبت 

العامل لن�صر وتطوير هذه الريا�صة.
و�صهدت البطولة ارتفاعاً ملمو�صاً يف ن�صب امل�صاركة اإثر ا�صتقطابها للعديد من 
ت�صم  التي  الربازيل  من  والنجوم  واالأبطال  واالأكادمييات  الريا�صية  االأندية 
وما  االحتـــاد,  �صجالت  يف  وم�صجل  الريا�صة  لتلك  ممار�س  مليوين  من  اأكــرث 
اأكادميية موزعة على خمتلف الواليات .. ومت بث نزاالت  األف   20 يقرب من 
البطولة مبا�صرة عرب من�صات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة مع حتميل مقاطع 
اأتــاح للجماهري فر�صة م�صاهدة  "يوتيوب" ما  الفيديو على قناته على موقع 

الفعاليات واملناف�صات بالكامل.

•• اأبوظبي-وام: 

الثالثة  الن�صخة  انطالق  قــرب  مع 
للدراجات  االإمــــــــارات  طــــواف  مـــن 
الوحيد  العاملي  -احلــدث  الهوائية 
ال�صرق  منطقة  يف  دولــيــا  املــعــتــمــد 
االأو�صط- الذي يقام خالل الفرتة 
فــربايــر اجلاري   27 اإىل   21 مــن 
مب�صاركة اأهم 20 فريقاً يف العامل, 
ومـــع اإعــــالن الــلــجــنــة املــنــظــمــة عن 
تفا�صيل ومراحل ال�صباق .. اأ�صبح 
وال�صحف  املــواقــع  الــطــواف حديث 
العاملية, كونه االأول هذا العام الذي 
يقام يف ظل جائحة " كورونا " بعد 
الدولية,  املــ�ــصــابــقــات  اأغــلــب  تــوقــف 
الرئي�صية  الــعــودة  نافذة  جعله  مبا 
النــطــالقــة ريــا�ــصــة الـــدراجـــات من 
احرتازية  اإجــــراءات  و�صط  جــديــد, 
مــ�ــصــددة مـــن قــبــل الــقــائــمــني على 
احلــــدث مـــن اأجــــل �ــصــمــان �صالمة 

اجلميع .
�صايكلنج  مــوقــع  اأورد  جانبه  فمن 
االإمـــارات  اأن منظمي طـــواف  نــيــوز 
الـــعـــاملـــي اأعـــــــــادوا احلــــيــــاة جمـــــدداً 
التوقف  بــعــد  الـــدراجـــات  لــريــا�ــصــة 
العودة  واأن  ب�صبب فريو�س كورونا, 
بــالــنــ�ــصــخــة اجلــــديــــدة مـــن طـــواف 
اإجــــراءات  و�ــصــط  �صتكون  االإمـــــارات 
اأجل  من  وقوية  �صارمة  احرتازية 

�صمان �صالمة اجلميع.
اأن  املقرر  اأنــه من  اإىل  املوقع  ولفت 
طواف  مــن  املقبلة  الن�صخة  تــكــون 
االإمارات اأول �صباق يف عام 2021, 
ال�صباقات  الــعــديــد مــن  اإلــغــاء  بــعــد 
حول العامل ب�صبب جائحة كورونا, 
والعمل  الــتــنــظــيــم  �ـــصـــرامـــة  واأن 
واالإجــــــــراءات املــتــبــعــة �ــصــتــكــون هي 
اأجل  من  الرئي�صية  االرتكاز  نقطة 
منوها  ا�صتثنائية,  ن�صخة  تــقــدمي 
اأقام  الــذي  االإمــــارات  فريق  اأن  اإىل 

امل�صاركة  قــبــل  تــدريــبــيــا  مــعــ�ــصــكــراً 
دراجيه  تــطــعــيــم  مت  الــــطــــواف,  يف 
 ,19 بـــلـــقـــاح كـــوفـــيـــد  ومـــوظـــفـــيـــه 
يح�صل  عــاملــي  فــريــق  اأول  لي�صبح 

عليه".
من جهته اأو�صح موقع يورو�صبورت 
دولة  تــظــهــره  الــــذي  االهــتــمــام  اأن 
االإمـــــــــــــــارات بـــــطـــــواف االإمــــــــــــارات 
ريا�صة  على  كبري  ب�صكل  والرتكيز 
عليها,  بــغــريــب  لــيــ�ــس  ــــدراجــــات  ال
مــوؤكــدا اأن انــدمــاج كــل مــن طواف 
دبــي واأبــوظــبــي يف حــدث واحـــد هو 
اأهميته  مــن  زاد  االإمـــــارات,  طـــواف 

وجعل منه حدثاً عاملياً ا�صتثنائيا.
واأكــد املوقع اأن طــواف االإمـــارات يف 
اإىل  عــــودة  ميــثــل   ,2021 نــ�ــصــخــة 
نقطة البداية بعد توقف ال�صباقات 
على م�صتوى العامل ب�صبب جائحة 
طـــواف  اأن  اإىل  مــ�ــصــريا  كــــورونــــا, 
االمــــــــــــارات �ـــصـــيـــكـــون االنـــطـــالقـــة 

عام  اأبــطــال  عــن  للك�صف  احلقيقية 
الطوافات  خمــتــلــف  يف   2021
م�صتوياتهم,  عن  والك�صف  العاملية 
اأبرز  حيث يتواجد باحلدث العاملي 
الدراجني من خمتلف الفرق ودول 

العامل.
واأ�صار موقع eluniverso, اإىل 
اأن النجاح الذي حتقق يف الن�صختني 
املا�صيتني من طواف االإمارات كان 
بالن�صخة  التفاوؤل  اإبــراز  يف  دور  له 
الثالثة التي تنطلق ال�صهر اجلاري 
و�صط اإجراءات احرتازية قوية من 
اأجــــل احلـــفـــاظ عــلــى �ــصــحــة جميع 
نخبة  م�صاركة  وت�صهد  امل�صاركني, 
العامل  دول  الدراجني من خمتلف 
مبــ�ــصــتــويــاتــهــم الــعــالــيــة مـــا يجعل 

االإثارة والندية حا�صرة.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــب مـــــــــــــوقـــــــــــــع 
فاإن   mundociclistico
ملتقى  يــ�ــصــكــل  االإمـــــــــارات  طـــــواف 

الدراجني  لنخبة  ومــثــالــيــا  خــا�ــصــا 
الــعــاملــيــني يف جتــربــة فــريــدة و�صط 
اجلبال وال�صحراء والطق�س املميز 
يف هــذا الــوقــت مــن الــعــام, مــا يعني 
االأجــواء مثالية خلو�س جتربة  اأن 
جـــديـــدة لــريــا�ــصــة الــــدراجــــات بعد 

فرتة من التوقف.
نخبة  حــــ�ــــصــــور  اأن  اإىل  ولــــفــــت 
الـــــدراجـــــني الـــعـــاملـــيـــني مـــثـــل بطل 
بوجات�صر  تــــــادي  فــرنــ�ــصــا  جـــولـــة 
مع  الثالث  مو�صمه  �صيفتتح  الــذي 
انطالقة  �صيعطي  االإمــارات,  فريق 
الـــدراجـــات يف  ول�صباقات  لــه  قــويــة 
الفرتة املقبلة, مع االإثــارة والندية 
الدراجني  جميع  قبل  من  املتوقعة 

العامليني.
واأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــوقــــــــــــــــع 
procyclingstats اأن كل من 
جبل حفيت, وجبل جي�س يعتربان 
اأبرز املناطق املهمة واملميزة لطواف 

االإمارات, وتلعب دوراً مهما يف اأبراز 
الدراجني  وتــاألــق  و�صرعات  قــدرات 
العاملية  مكانته  يعزز  ما  امل�صاركني, 

بني اأبرز الطوافات.
وقال معايل الدكتور مغري خمي�س 
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
الثالثة من  الن�صخة  اإقــامــة  " اإن   :
طــــواف االإمـــــــارات الـــــدويل يف ظل 
الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي ميـــر بها 
العامل ب�صبب جائحة كورونا, دليل 
على النجاحات التي حققتها الدولة 
يف التعامل مع الظروف اال�صتثنائية 
على  كذلك  ودليل  كبرية,  بفاعلية 
الدولية  واالحتــادات  املنظمات  ثقة 
يف مــكــانــة وقــيــمــة دولــــة االإمــــــارات 
الريا�صية  الــفــعــالــيــات  تــنــظــيــم  يف 
اأعلى  و�ــصــط  االحــرتافــيــة  مبنتهى 

معايري ال�صالمة والوقائية" .
موعد  عـــلـــى  " نـــحـــن   : ـــــاف  واأ�ـــــص
مـــع الــنــ�ــصــخــة الــثــالــثــة مـــن طواف 

يوؤكد على مكانة  والــذي  االإمـــارات 
الدولة, وير�صخ ا�صتمرار النجاحات 
االأوىل  الن�صختني  حققتها  الــتــي 
والـــثـــانـــيـــة, و�ـــصـــط مــ�ــصــاركــة نخبة 
الـــعـــامل والفرق  اأبـــــرز دراجـــــي  مـــن 
الدولة  ا�صتطاعت  حيث  املحرتفة, 
ال�صنوات  ما قدمته يف  ومن خالل 
تــاأكــيــد جــدارتــهــا وفر�س  املــا�ــصــيــة 
اإمكانياتها ومعاملها, لت�صبح واحدة 
مـــن االأحـــــــداث االأ�ــصــا�ــصــيــة �صمن 
االحتاد  ل�صباقات  العاملية  االأجندة 

الدويل ملو�صم 2021".
النجاحات  تــلــك  مــعــالــيــه  واأرجــــــع 
القيادة  مـــن  الــــالحمــــدود  لــلــدعــم 
ويف  الــقــطــاعــات  ملختلف  الــر�ــصــيــدة 
م�صرياً  الريا�صي,  قطاع  مقدمتها 
تلو  عـــامـــاً  جنـــح  الـــطـــواف  اأن  اإىل 
الـــعـــديـــد من  تـــر�ـــصـــيـــخ  االآخــــــــر يف 
التي  النبيلة  الــريــا�ــصــيــة  االأ�ــصــ�ــس 
فئاته,  بكامل  املجتمع  اإليها  يحتاج 

بح�صارتها  الــعــامل  اأبـــهـــرت  والــتــي 
وتقدمها ومتيزها يف كل املجاالت.

الن�صخة  واأعــرب عن ثقته يف جناح 
الوقائية  املقبلة يف ظل االإجــراءات 
اأبوظبي  جمــلــ�ــس  يــتــخــذهــا  الـــتـــي 
الريا�صي,  دبي  وجمل�س  الريا�صي 
عــلــى توفري  الــكــبــري  وحــر�ــصــهــمــا 
جلميع  الــــ�ــــصــــالمــــة  عـــــوامـــــل  كـــــل 
املــ�ــصــاركــني يف الــطــواف ومبـــا يعزز 
مــن جنـــاح الــدولــة يف الــتــعــامــل مع 
ظروف اجلائحة با�صت�صافة كربى 
�صيربز  الـــطـــواف  واأن  الــفــعــالــيــات, 
للعامل هذا النجاح جمدداً باعتباره 
واحــــــداً مـــن اأكـــــرب االأحـــــــداث على 

�صعيد ريا�صة الدراجات الهوائية.

•• اأبوظبي-الفجر

مناف�صات  اخلمي�س  الــيــوم  تنطلق 
اأبيب  تــــل  �ـــصـــالم  بـــطـــولـــة جــــرانــــد 
للجودو لعام 2021 التي ينظمها 
للجودو  االإ�ــــصــــرائــــيــــلــــي  االحتــــــــاد 
بــاإ�ــصــراف االحتـــاد الـــدويل للجودو 
من  العبا   422 مب�صاركة  وذلــك   ,
العامل  دولــة من خمتلف دول   60
من بينهم منتخب االإمارات للجودو 
,وهي من البطوالت املكملة لقائمة 
طوكيو  لـــدورة  املتاأهلني  الالعبني 
لالألعاب الريا�صية االأوملبية املوؤجلة 
م�صتوى  مــن  يــرفــع  2021,مما 
املناف�صة تطلعا للتاأهل بالرغم من 
ال�صارمة  االحـــرتازيـــة  االإجـــــراءات 
الــــتــــي و�ـــصـــعـــهـــا االحتــــــــاد الــــــدويل 

للجودو للحد من  جائحة »كورونا« 
ال�صحية  الـــ�ـــصـــلـــطـــات  وتـــ�ـــصـــديـــد 

االإ�صرائيلية بهذا اخل�صو�س .
املناف�صات  انــــطــــالقــــة  و�ـــصـــتـــكـــون 
الأوزان  التمهيدي  الــدور  بت�صفيات 
الب�صاطات  على  اخلفيفة  ال�صيدات 
الريا�صية  بـــالـــ�ـــصـــالـــة  الــــثــــالثــــة 
ال�صباحية  الــفــرتة  الــكــربى خــالل 
, وتتحول لب�صاط واحــد يف الفرتة 
املباريات  تــ�ــصــهــد  الـــتـــي  ــائــيــة  املــ�ــص
االأوزان  لتلك  والــتــتــويــج  النهائية 
يــعــقــب ذلـــك عــمــلــيــة امليزان  ,فــيــمــا 
بـــفـــنـــدق االإقـــــامـــــة ملـــنـــافـــ�ـــصـــات يوم 
الذي  البطولة  اأيـــام  ثــاين  اجلمعة 
يــ�ــصــهــد ظــهــور العــبــيــنــا عــلــى �صوء 
م�صاء  جــرت  الــتــي  البطولة  قــرعــة 
اأمــ�ــس االأربــعــاء -مــن بعد - بفندق 

هيلتون حيث تقيم املنتخبات ,حيث 
�صكرتوف  فيكتور  العبنا  يخو�س 
مناف�صات وزن حتت 73 كغم وت�صم 
اأبرز  45 العبا من  املناف�صة  قائمة 
البطولة  م�صتوى  عــلــى  امل�صنفني 
االإ�صرائيلي  يــتــقــدمــهــم  والــــذيــــن 
بوتبل توهار ال�صاد�س على م�صتوى 
املركز  فيكتور  يحتل  ,بينما  العامل 
والعا�صر  العامل  م�صتوى  على   21

يف البطولة.
اما الالعب الثاين ايفان رميارينكو 
والــــذي يــ�ــصــارك يف مــنــافــ�ــصــات وزن 
100 كغم حيث ت�صم قائمة  حتت 
العبنا  ويحتل  العبا   33 مناف�صته 
العام  27 يف الرتتيب  ايفان املركز 
, بينما يحتل �صدارة الرتتيب العام 
لتلك املجموعة الالعب االإ�صرائيلي 

على  الــثــاين  وهـــو  بالت�صيك  بــيــرت 
مــ�ــصــتــوى الــتــ�ــصــنــيــف الــعــاملــي ,وقد 
يف  للبطولة  وايفان  فيكتور  ا�صتعد 
حتت  اأ�صبوع  ملــده  م�صرتك  مع�صكر 
اجلديد  املولديفي  املـــدرب  اإ�ــصــراف 
تعاقد  الــــذي  فيا�صي�صالف  بــاكــال 
على  لي�صرف  مــوؤخــرا  االحتـــاد  معه 

تدريب منتخب اجلودو االأول الذي 
طوكيو  دورة  يف  للم�صاركة  ي�صتعد 
لالألعاب الريا�صية االأوملبية املوؤجلة 
املناف�صات  يونيو2021..وتتوا�صل 
يــومــيــا عــلــى فـــرتتـــني حــتــى م�صاء 
االأحـــد الــقــادم الـــذي حتــدد موعدا 

خلتام البطولة .

الدوري العاملي لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو بالربازيل يتزين ب�شعار »م�شبار الأمل«

�ملو�قع �لعاملية �ملتخ�ص�صة ترحب بانطالقة مو�صم �لدر�جات �لدويل من �لإمار�ت
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

اأطلق جمل�س دبي الريا�صي "برنامج 
املحرتفني  الالعبني  قــدرات  تطوير 
الــقــدم بدبي" الذي  كــرة  �ــصــركــات  يف 
اعـــتـــمـــده �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ مــنــ�ــصــور بن 
رئي�س  مــكــتــوم  اآل  را�ـــصـــد  بـــن  حمــمــد 
املـــجـــلـــ�ـــس ووجــــــــه بـــتـــنـــفـــيـــذه خـــالل 
�صعار  حتت  احلــايل  الريا�صي  املو�صم 
من  وبــدايــة  م�صتقبلك"  "م�صريتك 
اإ�صافة  ليكون  اجلـــاري  فــربايــر  �صهر 
مهمة يف جهود املجل�س امل�صتمرة منذ 
عدة �صنوات لتطوير جميع العاملني 
يف اأنــــديــــة و�ـــصـــركـــات كــــرة الـــقـــدم يف 
االإدارية  التخ�ص�صات  مبختلف  دبــي 
املدربني  مــ�ــصــتــوى  وعـــلـــى  والــفــنــيــة 

والالعبني.
دبي  جمــلــ�ــس  اإدارة  جمــلــ�ــس  واعــتــمــد 
الــريــا�ــصــي يف اجــتــمــاعــه خـــالل �صهر 
الربنامج  تــفــا�ــصــيــل  املــا�ــصــي  يــنــايــر 
موا�صم  ثــالث   3 ملــدة  العمل  وخــطــة 
الربنامج  وميــثــل  قـــادمـــة,  ريــا�ــصــيــة 
اأحدث جهود املجل�س يف جمال تطوير 
تاأ�صي�س  منذ  انطلقت  والــتــي  العمل 

املجل�س وتــاأكــيــده خــالل مــوؤمتــر دبي 
العام  �صيف  االأول  الــدويل  الريا�صي 
االحرتاف هو احلل  اأن  على   2006
والنتائج  االأداء  لــتــطــويــر  االأمــــثــــل 
يكون  لـــن  االحـــــــرتاف  واأن  لــفــرقــنــا 
ناجحا بدون تطوير جميع العاملني 
وكرة  عموما  الــريــا�ــصــة  منظومة  يف 

القدم خ�صو�صا.
ويهدف الربنامج اإىل حتقيق االلتزام 
ب�صركات  املحرتفني  لالعبني  املهني 
كرة القدم بدبي وهي: الن�صر و�صباب 
وا�صتثمار  وحـــّتـــا,  والــو�ــصــل  االأهـــلـــي 
/املواطنني  املـــحـــرتفـــني  الـــالعـــبـــني 
واالأجـــانـــب/ مــن خــالل اإ�ــصــراكــهــم يف 
لل�صركة  املجتمعية  امل�صوؤولية  برامج 
ومتجر  واملنتجات  للرعاة  والــرتويــج 
الــنــادي /مــن خــالل بــرنــامــج �صهري 
لكل العب او جمموعة من الالعبني 
مبـــا يـــعـــزز فـــر�ـــس ربــــط نــ�ــصــاط كرة 
واالإعالم  واجلمهور  باملجتمع  القدم 
القاعدة  منـــو  عــلــى  اإيـــجـــابـــا  ويــــوؤثــــر 
القدم  كــــرة  لــ�ــصــركــات  اجلـــمـــاهـــريـــة 
القطاع  مــن  وايـــراداتـــهـــا  و�ــصــركــائــهــا 
اأ�ـــصـــلـــوب حياة  اخلــــا�ــــس/, وحتــ�ــصــني 

متطلبات  وفــــق  املـــحـــرتف  الـــالعـــب 
العاملية  املمار�صات  واأف�صل  االحرتاف 

يف هذا املجال.
200 من  نحو  الربنامج  وي�صتهدف 
الالعبني املواطنني من الفريق االأول 
والالعبني  �ــصــنــة,   21 حتــت  وفــريــق 
واملقيمني,  ـــــب  االأجـــــان املـــحـــرتفـــني 
ونــخــبــة الــالعــبــني مـــن اأعـــمـــار 14-

حما�صرات  يت�صمن  وهــو  �صنة,   19
توعوية, ودورات تثقيفية وحما�صرات 
البلد  ثقافة  حول  االأجانب  لالعبني 
اإىل  العربية,  اللغة  وتعلم  وتقاليده 
ملرحلة  ودورات  حمـــا�ـــصـــرات  جــانــب 
مـــا بــعــد االعــــتــــزال وتــعــزيــز قـــــرارات 
الــالعــبــني بــاتــخــاذ كـــرة الــقــدم مهنة 

لهم �صمن القانون الريا�صي.
ي�صارك يف الربنامج كمحا�صر رئي�صي 
املدير  اأفــرام جرانت  الكروي  اخلبري 
اإ�صرائيل وغانا  ال�صابق ملنتخبا  الفني 
وو�صت  وبورت�صموث  ت�صيل�صي  واأندية 
بلغراد  وبـــارتـــيـــزان  االإجنــلــيــزيــة  هـــام 
التايالندي,  �صا�صانا  وتريو  ال�صربي 
طويلة  تدريبية  خــربة  ميتلك  الــذي 
واملنتخبات  االأنـــديـــة  مـــع  ومــتــنــوعــة 

حـــالـــيـــاً يف جمال  يـــوظـــفـــهـــا  والــــتــــي 
تاأهيل املدربني من خالل ور�س عمل 
متقدمة وحما�صرات ودورات تدريبية 
مــتــقــدمــة لــلــمــدربــني يف الــعــديــد من 

الدول.
واملدرب  املجل�س  بني  االتفاق  وقد مت 
الــتــعــاون يف هــذا املجال  جــرانــت على 
خالل زيارة املدرب ملقر املجل�س خالل 
ب�صعادة  ولقائه  املا�صي  نوفمرب  �صهر 
اأمني عام املجل�س حيث اأبدى جرانت 
وم�صاهدة  الـــدولـــة  بـــزيـــارة  �ــصــعــادتــه 
تعي�صها  الــتــي  احلــ�ــصــاريــة  الــنــهــ�ــصــة 
امل�صاعدة  االإيجابية  االأجــــواء  وتــوفــر 
االأعــمــال, كما عرب عن  الإن�صاء ومنــو 
يف  الريا�صي  القطاع  بتطور  اإعجابه 
الدولية  االأحداث  وا�صت�صافة  الدولة 
املتنوعة ويف مقدمتها كرة القدم لعبة 
جميع  تطور  بف�صل  وذلــك  ال�صعوب, 
فيها,  احلياة  وجــودة  العمل  قطاعات 
وعن تطلعه لتبادل اخلربات والتعاون 

يف جمال تطوير كرة القدم.
الريا�صي  دبـــي  جمــلــ�ــس  اأطـــلـــق  وقـــد 
مبادرات  املــا�ــصــيــة  الــ�ــصــنــوات  خــــالل 
وبرامج عديدة ونظم دورات خمتلفة 

لتطوير العاملني من بينها: - تعيني 
وتـــطـــويـــر املــــدربــــني املـــ�ـــصـــاعـــديـــن يف 
جميع  ثم  القدم  لكرة  االأول  الفريق 
وتوفري  تــاأهــيــلــهــم  مـــع  الـــريـــا�ـــصـــات 
م�صتوياتهم  لتطوير  لهم  الفر�صة 
الــدورات واملعاي�صة داخل وخارج  عرب 
�صهادات  عــلــى  واحلـــ�ـــصـــول  الــــدولــــة 
تدريب  لــهــم  تتيح  مــتــقــدمــة  تــدريــب 

الفريق االأول اأي�صا.
لالعبني  املــخــ�ــصــ�ــصــة  الـــــربامـــــج   -
مهاجم  مــقــدمــتــهــا  ويف  املـــوهـــوبـــني 
والتي  امل�صتقبل  وحـــار�ـــس  امل�صتقبل 
نخبة  مــع  تدريبية  فـــرتات  ت�صمنت 
املـــــدربـــــني الـــعـــاملـــيـــني داخــــــل وخـــــارج 

الدولة.
- تــطــويــر االإداريـــــــني واملــ�ــصــرفــني يف 

االأندية و�صركات كرة القدم.
القدم  كـــــرة  اأكــــادميــــيــــات  تـــطـــويـــر   -
والــريــا�ــصــات االأخـــــرى بــالــتــعــاون مع 
االحتــــــــــادات والــــــروابــــــط واالأنـــــديـــــة 

املحرتفة املتقدمة يف هذا املجال.
- تنظيم البطوالت املختلفة للنا�صئني 
واالأكادمييات على مدار العام لتوفري 
الفر�صة لالعبني املوهوبني من هذه 

الفئة للتناف�س مع اأقرانهم يف االأندية 
اخلربات  واكت�صاب  املختلفة  العاملية 

التناف�صية من خالل اللعب معهم.
التثقيفية  املـــحـــا�ـــصـــرات  تــنــظــيــم   -
�صمن  ال�صابقني  النجوم  مع  واللقاء 
�صارك  والتي  تبادل اخلربات  برنامج 
اأ�صحاب  الــالعــبــني  مـــن  عــــدد  فــيــهــا 
ومن  الناجحة  االحرتافية  التجربة 
اجلزائري  بية,  زبري  التون�صي  بينهم 
رابـــح مــادجــر, واال�ــصــبــانــيــان مي�صيل 
�صلجادو و �صانز, واملايل عمر كانوتيه, 
املحا�صرين  جميع  ا�صتعر�س  حــيــث 
النا�صئني  البداية مع  م�صريتهم منذ 

ثم بداية االحرتاف وكيفية مواجهة 
امل�صتوى  على  واملحافظة  التحديات 
الفني والبدين وكذلك املحافظة على 
اللعب  بعد  مــا  املــايل ملرحلة  اجلــانــب 
وتكوين مهنة ت�صاعد الالعب على اأن 
يعي�س ب�صكل فاعل وموؤثر يف املجتمع 
ومكانته  �ـــصـــورتـــه  عـــلـــى  ويـــحـــافـــظ 

ك�صخ�صية عامة.
وتاأتي موا�صلة جمل�س دبي الريا�صي 
اإطـــالق الــربامــج واملـــبـــادرات وتنظيم 
اأظهرت  اأن  بعد  التطويرية  الــدورات 
تقارير  �ــصــمــن  الــ�ــصــنــويــة  االأرقـــــــــام 
القدم  كـــرة  و�ــصــركــات  االأنـــديـــة  اأداء 

اإيجابيا  وتــطــورا  وا�صحا  منــوا  بدبي 
الربامج  هــذه  مــن  امل�صتفيدين  على 
واملـــبـــادرات �ــصــواء كـــان الــتــطــور ميثل 
للريا�صة  املــمــار�ــصــني  اأعــــداد  منـــوا يف 
مــن مــدربــني ومــ�ــصــاعــديــن واإداريــــني 
خالل  مـــن  اأو  مـــواطـــنـــني,  والعـــبـــني 
زيادة اأعداد العبي �صركات كرة القدم 
يتخذون  الذين  املواطنني  من  بدبي 
العام  منذ  لهم  مهنة  القدم  كــرة  من 
2006 حيث بلغت الن�صبة %20 يف 
العام 2010, وو�صلت اإىل %36 يف 
العام 2015, ثم اىل %57 يف العام 

.  2020

خطا كل من باري�س �صان جرمان الفرن�صي وليفربول االإنكليزي خطوة عمالقة 
االأول  بفوز  القدم  لكرة  اأوروبــا  اأبطال  دوري  النهائي من  ربع  الــدور  بلوغ  نحو 
التاريخي على بر�صلونة اال�صباين 4-1 يف عقر داره بف�صل ثالثية لنجمه كيليان 

مبابي, والثاين على اليبزيغ االملاين خارج ملعبه اأي�صا بهدفني نظيفني.
يف املباراة االوىل, خطف مبابي اال�صواء من جنم بر�صلونة االرجنتيني ليونيل 
االياب  مباراة  قبل  النهائي  ربع  لبلوغ  ممتازة  و�صعية  يف  فريقه  وو�صع  مي�صي 

املقررة على ملعب بارك دي بران�س يف 10 اذار/مار�س املقبل.
زميله  �صجل  حــني  يف  و85  و65   32 الــدقــائــق  يف  مــبــابــي  اهــــداف  وجــــاءت 
ملي�صي  بر�صلونة بهدف  بعدما تقدم  الهدف االخر )70(,  االيطايل مويز كني 

من ركلة جزاء )27(.
وبات �صان جرمان اول فريق فرن�صي يحقق الفوز يف ملعب كامب نو يف تاريخ 
دوري ابطال اوروبــا, اما الفريق الفرن�صي االخر الذي حقق الفوز على امللعب 
1984 لكن يف م�صابقة  ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 

كاأ�س الكوؤو�س االوروبية.
املو�صم بعد هذه  الوفا�س هذا  املقابل, يواجه بر�صلونة خطر اخلــروج خايل  يف 
النتيجة املذلة, النه خ�صر اي�صا يف ذهاب ن�صف نهائي كاأ�س ا�صبانيا امام ا�صبيلية 
�صفر2-, ويتخلف بفارق 8 نقاط يف الدوري املحلي وراء اتلتيكو مدريد الذي 

ميلك مباراة موؤجلة اي�صا.
واأ�صف مدرب بر�صلونة الهولندي رونالد كومان لنتيجة فريقه ال�صلبية بقوله 
يف ال�صوط االول وكان اكرث جاهزية من الناحية  املناف�س  الفريق  علينا  "تفوق 
البدنية. لقد اثبت باري�س �صان جرمان بانه ميلك فريقا اكرث كماال من فريقنا 

ويجب االعرتاف بذلك".
وا�صاف "تبقى هناك مباراة االياب لكن يجب ان اعرتف 

لكم بان حظوظنا ا�صبحت �صئيلة جدا".
امــا قــائــد �ــصــان جــرمــان الــربازيــلــي ماركينيو�س 

الديار  اىل  نــعــود  نــاجــحــة.  ام�صية  "انها  فــقــال 
نبقى  ان  يــجــب  لــكــن  اهـــــــداف.   4 مـــع  بـــفـــوز 
الذهنية  هــذه  على  حافظنا  اذا  متوا�صعني. 

ن�صتطيع الذهاب بعيدا".
واجلــــنــــاح  نـــيـــمـــار  الـــــربازيـــــلـــــي  غــــيــــاب  ويف 

ماريا,  دي  انــخــل  االرجــنــتــيــنــي 
بــاريــ�ــس �صان  قــــرر مـــــدرب 

االرجنتيني  جــــرمــــان 

ماوريت�صيو بوكيتينو ا�صراك ثالثي خط املقدمة املوؤلف من االرجنتيني ماورو 
ايكاردي وكني ومبابي.

يف املقابل, عاد قطب دفاع بر�صلونة جريار بيكيه اىل �صفوف الفريق بعد غياب 
دام من 21 ت�صرين الثاين/نوفمرب املا�صي ب�صبب ا�صابة يف اربطة الركبة للعب 

اىل جانب الفرن�صي كليمان النغليه.
املباراة بحذر �صديد قبل ان يح�صل الفريق الكاتالوين على اول  بداأ الفريقان 
فر�صة حقيقية اثر متريرة بينية من بدري باجتاه الفرن�صي انطوان غريزمان 

لكن االخري �صدد �صعيفة بني يدي احلار�س الكو�صتاركي كيلور نافا�س )14(.
م�صرتكة بني اليفني  كرة  اثر  بر�صلونة  ل�صالح  جــزاء  ركلة  احلكم  احت�صب  ثم 
كورزاوا والعب الو�صط الهولندي فرنكي دي يونغ, فانربى لها مي�صي بي�صراه 
م�صددا الكرة بقوة يف �صقف ال�صباك )27(. والهدف هو الرابع ملي�صي هذا املو�صم 

يف دوري ابطال اوروبا.
العا�صمة  فريق  الن  ال�صبق  بهدف  طويال  ينعم  مل  الكاتالوين  الفريق  لكن 
الذي  كــورزاوا  رائعة بني  لعبة م�صرتكة  بعد  التعادل  ادراك  الفرن�صية جنح يف 
مرر كرة عر�صية باجتاه االيطايل ماركو فرياتي فغمزها االخري باجتاه مبابي, 
ال�صباك  اعلى  يف  قوية  كــرة  بي�صراه  وي�صدد  النغليه  مواطنه  االخــري  ليتخطى 
الــثــاين ل�صان جــرمــان بكرة زاحــفــة لكن  الــهــدف  كـــورزاوا ي�صيف  )32(. وكــاد 

احلار�س االملاين مارك اندري تري �صتيغن ت�صدى لها.
ورد بر�صلونة بفر�صة لغريزمان مرت اىل جانب القائم االمين )43(.

االول  اهـــداف,  ثالثة  بت�صجيله  بقوة  جــرمــان  �صان  �صرب  الــثــاين  ال�صوط  ويف 
اأخطاأ بيكيه يف  ال�صاندرو فلورنزي  اثر متريرة عر�صية من الظهري االيطايل 

لياندرو  االرجنتيني  رفع  ثم   .)65( ال�صباك  داخل  مبابي  ليتابعها  ت�صتيتها 
لها  تطاول  مبا�صرة  ركلة حرة  املنطقة من  داخــل  متقنة  كرة  باريدي�س 

كني براأ�صه وزرعها داخل ال�صباك )70(.
�صريعة  مرتدة  هجمة  من  ثالثيته  ي�صجل  ان  اال  مبابي  وابــى 
ومتــريــرة رائــعــة مــن االحــتــيــاطــي االأملــــاين يــولــيــان دراك�صلر, 
فتابعها لولوبية يف الزاوية البعيدة ملرمى تري �صتيغن )85( 

لي�صقط بر�صلونة بال�صربة القا�صية.
املخيبة,  النتائج  من  �صل�صلة  بعد  ال�صعداء  ليفربول  تنف�س 
بــدوره �صوطا كبريا نحو ربع نهائي بفوزه خارج ملعبه  وقطع 

عو�صا  بــودابــ�ــصــت  يف  املـــبـــاراة  واأقــيــمــت  -2�صفر.  اليــبــزيــغ  عــلــى 
م�صعى  �صمن  الــزائــريــن  على  املفرو�صة  القيود  ب�صبب  اأملانيا  عــن 

كورونا,  فــريو�ــس  مــن  متحورة  ن�صخة  تف�صي  لتجنب  ال�صلطات 
وقد جنح ليفربول يف حتقيق نتيجة مثالية قبل ا�صت�صافة 

لقاء االإياب على ملعبه يف العا�صر من ال�صهر املقبل, 
امل�صري حممد �صالح  هــديف  بف�صل  وذلــك 

وال�صنغايل �صاديو مانيه اللذين �صجال 
الهدفني يف ال�صوط الثاين.

ودخل فريق املدرب االأملاين يورغن كلوب اللقاء على خلفية ثالث هزائم متتالية 
11 مباراة يف جميع  اآخــر  الــدوري املمتاز, فيما مل يفز �صوى يف ثــالث من  يف 
اإنكلرتا  بطل  بني  االأول  كــان  الــذي  الثالثاء  لقاء  احت�صاب  دون  من  امل�صابقات 
قبل  النهائي  ن�صف  حتى  بو�صوله  املا�صي  العام  املفاجاأة  حقق  الــذي  والفريق 

اخلروج على يد باري�س �صان جرمان الفرن�صي.
الهولندي  مــن خــدمــات  الــتــي حرمته  االإ�ــصــابــات  كــرثة  مــن  ليفربول  ويــعــاين 
والغيني  الدفاع,  يف  غوميز  وجو  ماتيب  جويل  وال�صنغايل  دايــك  فان  فريجيل 
نابي كيتا والربازيلي فابينيو يف الو�صط الدفاعي, والربتغايل ديوغو جوتا يف 

الو�صط الهجومي.
من  ال�صوط  يف  اأ�صيب  الــذي  ميلرن  جيم�س  الو�صط  العــب  هــوؤالء  اىل  وان�صم 

مباراة ال�صبت �صد لي�صرت �صيتي )3-1(.
"كنا يف حاجة اىل هذه النتيجة امــام فريق ال ي�صتهان به. جنحنا  وقــال كلوب 
يف ال�صيطرة على جمريات اللعب امام فريق كان بعبعا للفرق االخرى ويتميز 
مباراة  يف  جيد  ب�صكل  دافعنا  "لقد  وا�صاف  العالية".  البدنية  باللياقة  العبوه 
�صعبة هي الثانية لنا يف غ�صون ايام قليلة". بداأ الفريقان اللقاء بقوة وح�صال 
كان  حيث  اخلام�صة  الدقيقة  يف  لاليبزيغ  اأبــرزهــا  الفر�س,  مــن  العديد  على 
القائم تدخل يف وجه  األي�صون لكن  قريبا جدا من مباغتة احلار�س الربازيلي 
اأبرز فر�صة لليفربول عندما مرر  اأوملو )5(, فيما كانت  راأ�صية االإ�صباين داين 
الذي ا�صطدم بخروج احلار�س  الكرة اىل مانيه  اندرو روبرت�صون  اال�صكتلندي 
الذي  عـــادت اىل روبــرتــ�ــصــون  الــكــرة  املــجــري بيرت غوالت�صي مــن مــرمــاه, لكن 
اأعلى العار�صة )32(. وانتهى ال�صوط  "�صاقطة" فارتدت من  حاول ت�صديدها 
�صاغطا  الــثــاين  اليبزيغ  بــداأ  ثــم  ال�صلبي,  التعادل  نتيجة  على 
النم�صوي مار�صيل �صبي�صرت يف  لكنه دفع ثمن خطاأ من 
اإعادة الكرة لزميله لوكا�س كلو�صرتمان, فخطفها 
بــعــديــا عـــن مــتــنــاول غوالت�صي  �ــصــالح واأودعــــهــــا 
)53( لي�صجل هدفه الرابع والع�صرين يف جميع 
امل�صابقات هذا املو�صم. ومل ينتظر ليفربول طويال 
هجمة  من  ملناف�صه  اأخــرى  قا�صية  �صربة  لتوجيه 
الــكــرة اىل مــانــيــه, فحاول  مــرتــدة و�صلت عــربهــا 
لكنه  الــكــرة  اعــرتا�ــس  موكييل  نــــوردي  الفرن�صي 
االنفراد  يف  لل�صنغايل  �صمح  ما  تدخله  يف  اأخفق 
الثاين  الهدف  وت�صجيل  بغوالت�صي 
غ�صون  يف  كـــلـــوب  لــفــريــق 
خــــــمــــــ�ــــــس دقـــــــائـــــــق 

.)58(

•• اأبوظبي-وام:

ت�صهد اجلولة 17 من دوري اخلليج العربي, التي تقام يومي اخلمي�س واجلمعة 
اجلاري, مواجهات قوية ومثرية, طابعها احلما�س, و�صتكون  فرباير  و19   18
ال�صارقة واجلزيرة, مت�صدري دورينا,  اأمام �صراع من نوع خا�س, بني  املقدمة 
حيث يت�صاوى الفريقان يف عدد النقاط مع اأف�صلية املواجهات ل�صالح ال�صارقة, 
فرق  تبحث  كما  الثالث,  املركز  �صاحب  يا�س  بني  من  متوا�صل  �صغط  و�صط 
املراكز من الرابع اإىل الثامن عن "الثالث نقاط", للحفاظ على حظوظها يف 
املتاأخرة عن  املراكز  اأ�صحاب  املقدمة, ويبحث  االأخــرى نحو  التقدم خطوة تلو 

االأمل يف اخلروج من "النفق املظلم" بتحقيق الفوز.
و�صيفه  عجمان  بــني  قوية  مبواجهة  اخلمي�س,  الــيــوم  الــبــدايــة,  �صربة  وتــاأتــي 
الن�صر, وي�صعى "�صاحب االأر�س" للعودة اإىل طريق االنت�صارات مرة اأخرى, بعد 
12, على اأمل تعرث الفجرية  الهزمية يف اجلولتني ال�صابقتني, خلطف املركز 
"�صبح" املراكز االأخرية, فيما  "مناف�صه املبا�صر", والتقدم خطوة لالبتعاد عن 
الفرتة  يف  منها  كبري  لعدد  خ�صارته  بعد  نقاط"  "الثالث  عن  الن�صر  يبحث 
االأخرية, حيث جمع 4 نقاط فقط من 5 جوالت �صابقة, وهو معدل ال ير�صي 
الظفرة  ويلتقي  املقدمة.  تعزيًزا لوجوده يف فرق  الفوز  طموح ع�صاقه, وميثل 
لتذوق  الظفرة,  فيها  يتطلع  مواجهة  يف  التوقيت,  ذات  يف  ال�صارقة  �صيفه  مع 
اأمام  املواجهة  �صعوبة  رغــم  اجلولة" 10",  من  عنه  الغائب  االنت�صار  طعم 
على  للحفاظ  العني,  اأمــام  املا�صية  خ�صارته  لتعوي�س  ي�صعى  الــذي  ال�صارقة, 
اأن  املنتظر  اأمــام اجلزيرة, حيث من  املبا�صرة  املواجهات  بفارق  الرتتيب  ت�صدر 
لتكرار  االأع�صاب,  يريح  مبكر  عن هدف  بحثاً  بقوة,  املواجهة  ال�صيوف  يدخل 
تاألق  " التي حقق فيها الفوز بخما�صية دون رد, يف ليلة   4 " �صيناريو اجلولة 

فيها ويلتون �صواريز واإيجور كورنادو.
الثقيل, جتمع اجلزيرة و�صيفه بني  العيار  االأول مبواجهة من  اليوم  وُيختتم 
يا�س, يف قمة مرتقبة, دائًما ت�صهد قوة واإثارة بحكم تاريخ مواجهات الفريقني, 
"بني يا�س"  بـ  ويتفوق اجلزيرة, �صاحب االأر�ــس, يف عدد مرات الفوز, مقارنة 
ال�صيوف يف دوري اخلليج العربي بع�صر االحرتاف, حيث حقق 12 فوزاً مقابل 

4 مرات يف 19 مواجهة �صابقة. يف  وتعادال  يا�س",  لـ"بني   3
تاألق  و�صط  االأخــرية,  الفرتة  يف  املميزة  النتائج  موا�صلة  اإىل  اجلزيرة  وي�صعى 
كبري من "الهداف" علي مبخوت وزمالئه, للحفاظ على ت�صدره ترتيب دورينا 
انطالقة  تعطيل  يا�س  بني  العبو  ين�صد  املقابل,  ويف  ال�صارقة,  مع  بالت�صاوي 
اأ�صحاب االأر�س, خللق مناف�صة اأكرث �صخونة يف ال�صدارة, ولريد على هزميته 
يف اجلولة " 4 " بثالثة اأهداف مقابل هدف على ملعبه, ويعول ال�صيوف على 
بـر�صيد  الهدافني  �صدارة  على  يناف�س  الذي  بيدرو,  جواو  الربازيلي  هدافهم 

هدًفا.  12
و�صتقام يف ذات التوقيت مباراة حتا مع �صيفه �صباب االأهلي, ويبحث فيها حتا 
عن الفوز الثاين, بعد اأن تذوق طعم االنت�صارات الأول مرة يف اجلولة املا�صية, 
يف الوقت الذي ي�صعى فيه �صباب االأهلي اإىل التقدم خطوة نحو فرق املقدمة, 
الفرتة  يف  املميزة  انطالقته  عطلت  املا�صية,  اجلولة  يف  نقطتني  فقد  اأن  بعد 
3 مباريات, حيث  باإقامة  وت�صتكمل مواجهات اجلولة غدا اجلمعة,  االأخــرية. 
ي�صت�صيف الوحدة خورفكان, يف مواجهة لن تكون �صهلة على الفريقني, يتطلع 
املربع  نحو  ليتقدم  ال�صابقتني,  اجلولتني  يف  عنه  غــاب  فــوز  اإىل  الــوحــدة  فيها 
الذهبي, فيما متثل نقاط املباراة الثالث لـ"خورفكان" اأماًل جديداً للبعد عن 
كلباء,  احتاد  �صيفه  الو�صل  يواجه  التوقيت  ذات  ويف  املتاأخرة.  املراكز  اأ�صحاب 
"الديربي"  ح�صم  اأن  بعد  التوايل,  على  الثالث  الفوز  االأر�ــس  اأ�صحاب  وين�صد 
الذي  الوقت  ليما, يف  املتاألق فابيو دي  املا�صية, بهدف  الن�صر يف اجلولة  اأمــام 
"القا�صية"  اخل�صارة  اأزمـــة  مــن  اخلـــروج  "ال�صيوف"  كلباء  احتــاد  فيه  يــاأمــل 
يف  موقعه  على  للحفاظ  رد,  دون  ب�صدا�صية  املا�صية,  اجلولة  يف  اجلزيرة  اأمــام 
فرق الو�صط. وتختتم يف ال�صهرة مواجهات ذات اجلولة, مبباراة العني و�صيفه 
اأ�صحاب االأر�ــس يف موا�صلة الفوز, بعد اخلروج من �صدمة  الفجرية, ويطمح 
يف  املت�صدر  ال�صارقة  على  بالفوز  االأهــلــي,  �صباب  اأمـــام   15 باجلولة  الهزمية 
"ال�صيوف"  الفجرية  ياأمل  فيما  املناف�صة,  نحو  اأكرث  للتقدم  املا�صية,  اجلولة 
6 جوالت متتالية, ويعول  التي حتققت يف  االإيجابية  النتائج  �صل�صلة  موا�صلة 

ال�صيوف على الثنائي املتاألق التون�صي فرا�س بالعربي وكر�صتيان �صموئيل.

جمل�ض دبي الريا�شي يطلق برنامج تطوير قدرات الالعبني املحرتفني يف دبي

�صاأل مهاجم باري�س �صان جرمان كيليان مبابي مدربه االرجنتيني ماوريت�صيو 
التي  االنت�صارات  عدد  عن  اال�صباين  بر�صلونة  �صد  املواجهة  قبل  بوكيتينو 
حققها على االأخري عندما كان مدربا ال�صبانيول الطرف االآخر يف املقاطعة 
بكاأ�س  الفائز  واحــدة, فوعده  ذلك مرة  بانه حقق  الــرد  الكاتالونية, فجاءه 

العامل 2018 باأنه �صريفع العدد اىل انت�صارين.
وفى مبابي بوعده ملدربه م�صجال ثالثية رائعة يف مرمى بر�صلونة ليقوده 
دار االخــري ملعب كامب نو ليخطو خطوة  4-1 يف عقر  تاريخي  فــوز  اىل 

عمالقة نحو الدور ربع النهائي.
كانت امل�صوؤولية كبرية على مبابي ال �صيما يف غياب النجمني الربازيلي نيمار 
املو�صم  حــادة  النتقادات  عر�صة  كــان  انــه  كما  ماريا,  دي  انخل  واالرجنتيني 
الرغم  املا�صي عندما ف�صل يف ت�صجيل اي هدف يف االدوار االق�صائية على 

من بلوغ فريقه املباراة النهائية وخ�صارته امام بايرن ميونيخ �صفر1-.
املو�صم  الذي تعّر�س خل�صارة فادحة  املوعد �صد بر�صلونة  انه كان على  بيد 
ال�صباق  يف  نقاطا  لي�صجل  بقوة,  و�صرب   8-2 ميونيخ  بايرن  امــام  املا�صي 

املبكر نحو الكرة الذهبية نهاية العام احلايل.

بــعــد تلقيه كـــرة داخـــل املنطقة  و�ــصــجــل مــبــابــي ثــالثــيــة رائــعــة وكـــان االول 
ان  قبل  رائعة  فنية  بحركة  النغليه  كليمان  مواطنه  من  برباعة  فتخل�س 
ي�صدد كرة قوية بي�صراه يف �صقف ال�صباك, ثم ا�صتغل خطا يف ت�صتيت الكرة 
من املدافع العائد جريار بيكيه ليودع الكرة ال�صباك, قبل ان ينهي املهرجان 
بالهدف االروع من هجمة مرتدة �صريعة ومتريرة متقنة من االملاين يوليان 
االملاين  احلار�س  ملرمى  البعيدة  الزاوية  �صكنت  لولبية  كرة  لي�صدد  درك�صلر 

مارك اندريه تري �صتيغن.
وبف�صل ثالثيته, رفع مبابي ر�صيده اىل 5 اهداف هذا املو�صم واحتل املركز 
الثاين رفقة اربعة العبني اخرين علما بانه يت�صدر ترتيب الدوري الفرن�صي 
اي�صا بر�صيد 16 هدفا. مل ميّر تاألق مبابي مرور الكرام ال �صيما باأنه تفّوق 
على جنم بر�صلونة االرجنتيني ليونيل مي�صي وا�صادت به ال�صحف االوروبية 

وكالت له املديح بعبارات "غاالكتيك", "اع�صار" و"نووي".
الثاأر  يف  جنــح  جــرمــان  "�صان  بــان  الفرن�صية  "ليكيب"  �صحيفة  واعــتــربت 
"ان  وا�صافت  �صنوات",  اربــع  قبل  �صحيتها  كان  التي  الرهيبة  للرميونتادا 
ت�صفع النادي الكاتالوين بهذا العنف يف ذهاب ثمن النهائي, ان حتبط �صحر 
مي�صي بهذه الطريقة كما لو انك ت�صع ولدا �صغريا يف الزاوية, كان �صربا 
من اخليال ولي�س واقعا". وتابعت "باالم�س, تخطى �صان جرمان احلقيقة 

بف�صل قوة جماعية قوية وثالثية لكيليان مبابي النووي".
قلب  امكانية  وو�صفت  برب�صلونة  اال�صبانية  ال�صحف  تــراأف  مل  املقابل,  يف 
�صنوات  م�صافة  على  "بر�صلونة  "ماركا"  وقالت  باملعدومة.  ايابا  الطاولة 
مــرة جديدة يف  اُذل  لقد  الــقــاري,  ال�صعيد  على  �صيطرته  عهد  �صوئية من 
مبعلب  مبابي  "مّر  املطلق  املباراة  بنجم  م�صيدة  وا�صافت  االبطال".  دوري 

كامب نو وع�صف به كاالع�صار, لقد كان عر�صا تاريخيا �صيبقى حمفورا يف 
االذهان اىل االبد". اما ال�صحيفة الكاتالونية االخرى "�صبورت" فاعتربت 
"�صقط يف  االخــري  ان  اىل  بر�صلونة" م�صرية  دمر  �صان جرمان  "باري�س  ان 

امتحان اوروبي جديد يف وجه مناف�س تاألق يف �صفوفه العمالق مبابي".
مبابي  وتاألق  الكبرية  النتيجة  بان  االنكليزية  ال�صحف  اعتربت  املقابل,  يف 
ال�صلطة من  انتقال  العاملي قد ي�صهد  امل�صهد الكروي  حتديدا ت�صري اىل ان 
�صن" "ليونيل  "ذي  �صحيفة  وقــالــت  املقبلة  الــفــرتة  يف  مبابي  اىل  مي�صي 
مي�صي الذي اعُترب لفرتة طويلة اف�صل العب على الكرة االر�صية لي�س يف 
جيله فح�صب بل على مر االزمنة, لعب دورا ثانويا امام مبابي", م�صرية اىل 
ان النجم الفرن�صي "يبدو االن جاهزا خلطف تاج الكرة العاملية من مي�صي". 
وكان ل�صان حال "ذي تيليغراف" مماثال تقريبا بقولها "كان مي�صي النجم 
العقد  الع�صر االخرية و�صيكون مبابي حتما كذلك يف  ال�صنوات  امل�صيطر يف 
اأحد ابرز هاتريك يف ال�صنوات االخرية على  "حقق مبابي  املقبل". وختمت 
ال�صعيد االوروبي يف الوقت الذي خبا بريق مي�صي كال�صمعة التي تنطفىء 

تدريجيا".

الإع�شار مبابي وفى بوعده ملدربه 

خطوة عمالقة ل�شان جرمان وليفربول نحو ربع النهائي  »قمة اجلزيرة وبني يا�ض« 
اأبرز لقاءات اجلولة 17 من 

دوري اخلليج العربي



 
وجبة ع�شاء حتول �شائقًا اإىل

 رجل ثري
ابت�صم احلظ ل�صائق حافلة تايلندي وحتول اإىل رجل ثري بعد 
وجبة ماأكوالت بحرية كانت تطبخها له زوجته على الع�صاء. فقد 
اكت�صف اأن حلزون البحر التي ا�صرتاها مببلغ زهيد حتتوي على 

لوؤلوؤة ثمينة تعترب من االأندر يف العامل.
املــحــار وجــود قطعة  تــنــاول  اأثــنــاء  ابنهما  التفا�صيل, الحــظ  ويف 
لـــوؤلـــوؤة كبرية  فــمــه, وعــنــدمــا ب�صقها وجـــــدوا  قــا�ــصــيــة جــــداً يف 
برتقالية, بحجم عملة معدنية بوزن 8 غرامات. وللوهلة االأوىل, 
ظنت العائلة اأنها جمرد بي�صة حمار كبرية, لكنهم اأدركوا الحقاً 
اأن هذه املحارة التي ا�صرتاها االأب بدوالر واحد هي يف احلقيقة 

لوؤلوؤة "ميلو" التي تعترب من اأندر الالآلئ يف العامل.
اللوؤلوؤة  هذه  اأن  عاماً(   40( جان�صوك  مونثيان  ال�صائق  ويعتقد 
�صتغري حياته بثمنها الذي يقدر بنحو 250 األف جنيه اإ�صرتليني  
)348 األف دوالر اأمريكي( وفق �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
على  نــظــرة  الإلــقــاء  جميعاً  وجـــرياين  عائلتي  "اجتمعت  وقـــال: 
واأ�صاف:  نـــره مــن قبل".  �ــصــيء مل  اأنـــه  عــلــى  واتــفــقــوا  احلــجــر 
"بالطبع, نريد التاأكد من اأنها واحدة من الالآلئ الباهظة الثمن, 

لكن لدي اإح�صا�س باأنه ميكننا ك�صب الكثري من املال منها".
لوؤلوؤة  على  العثور  على  �صهر  من  اأقــل  بعد  احلادثة  هــذه  وتاأتي 
التايلندي  الــ�ــصــيــاد  قــبــل  مــن  غــــرام   7.68 اىل  وزنــهــا  ممــاثــلــة 
املحار  اأ�صداف  جمعه  اأثناء  اكت�صفها  حيث  نيومدي�صا,  هات�صاي 
يف اأحد �صواطئ بلدته مقدراً اأن قيمتها تتجاوز 340 األف دوالر 

اأمريكي.

األقى بزوجته من اأعلى جبل
اأعــلــى قمة جبلية يف حمافظة  اإلــقــاء زوجــتــه مــن  اأقـــدم زوج على 

موجال الرتكية, بعد اأن ا�صطحبها اللتقاط �صورة �صيلفي.
وبح�صب �صحيفة "�صن" الربيطانية فاإن "هاكان اأي�صال" البالغ 
من العمر 40 عاما اأُلقي القب�س عليه, الإقدامه على قتل زوجته, 
بوادي  رحلة  خــالل  عاما,   32 العمر  من  البالغة  اأي�صال,  �صيمرا 

الفرا�صة يف موجال.
األف  اأي�صال بدفع زوجته من حافة جبل ارتفاعها  ويتهم االدعــاء 

قدم, حتى يتمكن من احل�صول على تاأمني عقب وفاتها.
اأ�صهر,   7 الــعــمــر  مــن  الــبــالــغ  احلــامــل وجنينها  الــزوجــة  ولــقــيــت 

م�صرعهما يف احلال.
وكان الزوجان يلتقطان �صورا اأعلى حافة اجلبل, ويقول املدعون 
الــزوج حتى  االأمــر عملية قتل نفذها  كــان يف حقيقة  اإن احلــادث 

يتمكن من اال�صتفادة من التاأمني.
ويقول ممثلو االدعاء اإن ال�صبب الوحيد وراء جلو�صهما على قمة 
اجلرف ملدة 3 �صاعات, هو اأن يتمكن من التاأكد من عدم وجود اأي 

�صخ�س حوله, ومبجرد تاأكده قتلها عمدا.
الزوج,  "القتل العمد" �صد  وذكرت الئحة االتهام املعدة جلرمية 
قدره  �صمان  على  احل�صول  اأجــل  من  اجلرمية  لهذه  خطط  اأنــه 

40865 جنيه اإ�صرتليني من التاأمني.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تواأم م�شري يحارب الأمية التكنولوجية بال�شعيد
ات�صاع م�صاحة  قبل عقود من الزمن, كان يقت�صر م�صطلح االأمية, على غياب مهارات الكتابة والقراءة, لكن مع 
التكنولوجيا يف عاملنا, ظهرت "االأمية التكنولوجية", فعدم قدرة ال�صخ�س على التعامل مع االأجهزة االإلكرتونية 

احلديثة, اأ�صبح عائًقا بينه وبني �صوق العمل.
 ولهذا ال�صبب, انطلقت مبادرة "بزن�س اأونالين" على يد االأختني دعاء واإ�صراء ف�صل, مل�صاعدة اأطفال ال�صعيد على 

النجاة من االأمية احلديثة يف ع�صر التكنولوجيا.
والريا�صة,  ال�صباب  وزيــر  ويكرم  م�صتوى اجلمهورية,  على  مبادرة  اأف�صل  على  واحــد  عام  املبادرة خالل  وح�صلت 

اأ�صرف �صبحي, االأختني ف�صل, يف م�صهد يربز جهودهم منذ بداية امل�صوار, ويثبت اأقدامهم لال�صتمرار.
وتقول دعاء ف�صل, موؤ�ص�صة املبادرة, اإن جتربتها ال�صخ�صية هي واأختها, كانت ال�صبب يف اإطالق املبادرة, وت�صيف: 
"بعد تخرجنا من املعهد الفني ال�صناعي, التحقنا يف كلية الرتبية النوعية, ومل يكن متاح لدينا �صوى ق�صم واحد, 

وهو تكنولوجيا التعليم".
وتتابع: "والأننا من اأبناء ال�صعيد, ومل تتوفر لنا �صبل تعليم التعامل مع االأجهزة التكنولوجية احلديثة, وواجهنا 
اأال  البداية, فقد قررنا  التعامل مع احلا�صب االآيل يف  الدرا�صة, فكنا حتى ال جنيد  �صعوبة كبرية, خالل �صنوات 

تواجه االأجيال القادمة نف�س ال�صعوبات التي واجهتنا".
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يقتل جارته وهي ت�شلي.. ماذا قال يف التحقيقات؟
على بعد نحو 150 كيلومرتا من العا�صمة امل�صرية القاهرة, وقعت جرمية, 

طالب مرتكبها باإ�صدار حكم باإعدامه, من �صدة ب�صاعتها.
طول  املرحومة  اأعــدمــوين..  مــنــي..  حقها  تــاأخــد  لها  واأروح  اأمـــوت  "عاوز 
عمرها خريها علي.. اأنا ا�صتاهل ال�صنق".. هذا ما قاله �صاب م�صري اأمام 

وكيل النيابة وهو يبكي خالل التحقيقات مطالبا باإعدامه.
اأقــدم هذا ال�صاب, وهو عاطل عن العمل من حمافظة  اأن  وجــاء ذلك بعد 
اأثناء  عاما,   48 تبلغ  منزل  ربــة  كانت  التي  جارته,  قتل  على  ال�صيخ,  كفر 

اأدائها �صالة الفجر.
�صائقته  الذهبية وفك  �صرقة م�صوغاتها  وراء اجلرمية هو  الدافع  وكان 

املالية, وفق ما ن�صرته �صحيفة "الوطن" امل�صرية.
واعرتف ال�صاب اأمام النيابة باأنه كان مير ب�صائقة مالية وحاول االقرتا�س 
من كل املحيطني به, وعندما مل يجد اأحدا يقر�صه, فكر يف �صرقة جارته 

التي تقيم مع زوجها امل�صن. 
اأيام,   3 اإنه ظل يراقب �صقة ال�صحية من نوافذ �صقته القريبة ملدة  وقال 

وبعد ذلك متلكه اخلوف فرتاجع عن فكرة ال�صرقة.
القتيلة  زوج  �صاهد  الفجر  اأذان  اأثناء  ال�صحية  �صقة  مراقبة  اأثناء  ولكنه 
يخرج من ال�صقة يف طريقه الأداء �صالة الفجر بامل�صجد, والحظ اأنه ترك 

مفتاح ال�صقة يف الباب من اخلارج.

م�شوؤول يحذر ال�شكان من النمر الأ�شود
اأفاد  حــيــث  "بوليا"  مبنطقة  بــحــث  عملية  االإيــطــالــيــة  الــ�ــصــلــطــات  بــــداأت 
"الغارديان"  اأ�صود طليقا, وفقا ل�صحيفة  روؤيــة منر  املحليون عن  ال�صكان 
الربيطانية. ويف االأ�صبوعني املا�صيني ر�صد العديد من �صهود العيان قطا 
اأ�صودا كبريا يطوف حول "مقاطعة باري" بالقرب من بلدتي "كا�صتيالنا 

غروت" و"اأكوافيفا ديلي فونتي".
فونتي  ديلي  اأكوافيفا  عمدة  كارلوت�صي  دافيد  اأ�صدر  املا�صي  ال�صبت  ويوم 
احلقول املحلية  جتنب  على  ال�صكان  فيه  الفور" يحث  على  طارئا  "اأمرا 

ومناطق الريف حيث مت ر�صد احليوان.
حظرت  مر�صوم  على  "وقعت  في�صبوك  على  من�صور  يف  كارلوت�صي  وكتب 
اأرا�صينا,  يف  الريفية  الطرق  على  والزراعية  الريا�صية  االأن�صطة  مبوجبه 

ويقوم رجال ال�صرطة بدوريات يف الغابات".
�صلوكها  يعترب  الــتــي  القطط  مــن  الــنــوع  هــذا  اأجـــل جتنب  "من  واأ�ــصــاف 
باأمان  االألــيــفــة احلــفــاظ عليها  اأ�ــصــحــاب احلــيــوانــات  عــدوانــيــا, يجب على 
اأيــام تبنى عمدة كا�صتيالنا   10 اأي هجمات". ومنذ حوايل  حلمايتها من 
البيطريون واخلرباء  االأطــبــاء  اأكــد  االثنني  ويــوم  اإجـــراء مماثال.  غــروت 
الذين مت ا�صتدعاوؤهم لتحليل مقاطع الفيديو وال�صور اأن احليوان هو منر 

�شبط �شبكة لتهريب 
اأدوية باهظة الثمن

الفرن�صي,  الــوطــنــي  الـــدرك  اأعــلــن 
�صراء  امــتــهــنــت  �صبكة  �ــصــبــط  ــــه  اأّن
بو�صفات  الــثــمــن  بــاهــظــة  اأدويــــــة 
طبّية مزّورة وباأ�صعار بخ�صة الأّنها 
الفرن�صي  ال�صندوق  من  مدعومة 
عمدت  ثــــم  الـــ�ـــصـــّحـــي  لـــلـــتـــاأمـــني 
م�صر  اإىل  االأدويــــة  هــذه  لتهريب 
حــيــث اأعـــــــادت بــيــع هــــذه االأدويــــــة 

مببالغ طائلة.
وقــــــــال الــــكــــولــــونــــيــــل لــــودوفــــيــــك 
اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة  لريهارت 
بداأت  الق�صية  التحقيقات يف هذه 
قبل اأكرث من عام واأّدت اإىل توقيف 
املنطقة  يف  غالبيتهم  �صخ�صاً,   15
الــبــاريــ�ــصــيــة و�ــصــخــ�ــس واحــــــد يف 
اإيطاليا, ف�صاًل عن م�صادرة اأدوية 
 400 عــن  قيمتها  تــزيــد  فرن�صية 
األـــف يـــورو و�ــصــبــط مــبــالــغ نقدية 

بع�صرات اآالف اليوروهات.
التي حلقت  االأ�ــصــرار  اأّن  واأ�ــصــاف 
للتاأمني  الــفــرنــ�ــصــي  بــالــ�ــصــنــدوق 
التقييم,  قــيــد  تــــزال  ال  الــ�ــصــّحــي 
االآن  منذ  تقديرها  "ميكن  ولكن 

مبئات اآالف اليوروهات".
واأو�صح ال�صابط يف الدرك الوطني 
اأّن هذه ال�صبكة كانت تتاجر باأدوية 
لعالج  �صة  خم�صّ الــثــمــن  بــاهــظــة 
اأمرا�س ال�صرطان والكبد ويرتاوح 
�صعرها من "األفي يورو اإىل 14 األف 
يورو للعلبة الواحدة", لذلك فاإّن 
بكميات �صغرية.  يتّم  كان  اإنتاجها 
الق�صية  هـــذا  يف  الــتــحــقــيــق  وبـــــداأ 
يف  تـــبـــنّي  وقــــد   ,2019 نــهــايــة  يف 
نهايته للمحّققني اأّن ال�صبكة كانت 
للغاية",  للغاية وهرمية  "منّظمة 

وفقاً للم�صدر نف�صه.

اجلائحة تهدد �شيارات 
الأجرة يف نيويورك

ال�صفراء  االأجـــرة  �ــصــيــارات  �صّكلت 
لعقود طويلة اأحد رموز نيويورك, 
اجلائحة,  بــدء  على  عــام  بعد  لكن 
باتت هذه املركبات نادرة وم�صتقبلها 
يف  رخ�صتها  اأن  رغــم  املــحــك,  على 
ذات يوم و�صلت اإىل مليون دوالر. 
فهذه ال�صيارات التي كانت ت�صاهد 
نــهــار يف �صوارع  لــيــل  يف كــل مــكــان 
االأمــريكــيــة كانت  االأعــمــال  مدينة 
اأهــمــيــة مبنى  تـــــوازي بــرمــزيــتــهــا 
اإمباير �صتايت اأو قبعات البي�صبول. 
ــبــاح اأحـــــد اأيــــــام فـــربايـــر كانت  �ــص
بالقرب  انتظار  �صاحة  يف  ت�صطف 
نيويورك  من مطار الغــوارديــا يف 
اأجــرة �صفراء  نحو خم�صني �صيارة 
الــقــار�ــس, قبل  الـــربد  ب�صرب رغـــم 
بوابات  اإحــــدى  مــن  زبـــون  حتميل 
اأوليفو,  جــــوي  يــقــول  الـــو�ـــصـــول. 
�صائق  عــاًمــا   30 منذ  يعمل  الـــذي 
اأجرة, قبل الوباء: "كانت ت�صطف 
ال�صفراء يف  االأجرة  �صيارات  مئات 
موقف ال�صيارات هذا. كنا ن�صطف 
يف خــط طــويــل ونــنــتــظــر نــحــو 20 
 50 اليوم, فنحن نحو  اأما  دقيقة. 
بح�صب  �صاعتني",  وننتظر  �صيارة, 

تقرير لوكالة "فران�س بر�س".
االأحياء  يف  بعد  عن  العمل  ب�صبب 
التجارية واإغالق املدار�س وتوقف 
تـــراجـــع العمل  الــ�ــصــيــاحــة,  حــركــة 
احلال  هي  كما  له  بالن�صبة  كثريا 
بالن�صبة جلميع �صائقي نيويورك.

�صعب.  "الو�صع  اأولــيــفــو:  يــقــول 
انخف�س دخلي بن�صبة %80. كنت 
اأك�صب رمبا األف دوالر يف االأ�صبوع, 
اأمـــا الــيــوم فــال يــتــجــاوز مــا اأجنيه 

200-300 دوالر".

هل هاتفك يدعم
 اأندرويد 11 اجلديد؟

يــتــوفــر نــظــام الــتــ�ــصــغــيــل اأنــــدرويــــد 11 اجلـــديـــد منذ 
اخلريف املن�صرم, لكن معظم امل�صتخدمني مل يتعرفوا 
االإ�صدار اجلديد  الذكية تدعم  الهواتف  اأي  بعد على 

من نظام الت�صغيل اجلديد.
 XDA ولــــهــــذا الــ�ــصــبــب يـــقـــدم جمــتــمــع املـــطـــوريـــن
https://www.xda- الرابط  عرب   Developers
developers.com/android-11-update-

امل�صنعة  بال�صركة  للتعريف  عامة  نظرة   /tracker
والــــطــــراز املــعــنــي املـــدعـــم لــنــظــام الــتــ�ــصــغــيــل اجلديد, 
اإ�صدار نهائي  اإذا كان هناك بالفعل  وميكن معرفة ما 
للطراز املعني )Stable Rollout( اأو اإ�صدار جتريبي 

.)Beta(
الهاتف  ف�صيقدم  للهاتف,  التحديث  تــاأكــيــد  مت  واإذا 
اأي�صا  وميكن  مــا.  مرحلة  يف  بنف�صه  التحديث  الذكي 
بدء البحث يدويا يف االإعدادات, وعادة ما ي�صمى عن�صر 

.)Software Update( القائمة لهذا

تعر�ض طفلتها للبيع على في�شبوك 
�صيدة  اأن عر�صت  بعد  الغ�صب يف م�صر  �صادت حالة من 
موقع  على  للبيع  �صهور   6 العمر  مــن  البالغة  طفلتها 
التوا�صل االجتماعي "في�صبوك". وك�صف حتقيقات النيابة 
املجاورة  القليوبية,  مبحافظة  اخليمة  �صربا  منطقة  يف 
الك�صف  يتم  التي  ال�صيدة  اأن  القاهرة,  امل�صرية  للعا�صمة 
تبلغ  التي  طفلتهما  عر�صا  العامل  وزوجــهــا  هويتها  عن 
من العمر 6 اأ�صهر, للبيع على موقع التوا�صل االجتماعي 
3 اآالف  50 األف جنيه, اأي ما يعادل  مقابل  "في�صبوك" 
دوالر. وقالت ال�صيدة وزوجها يف التحقيقات اإنهما اتفقا 
األف   50 الر�صيعة مقابل  بيع طفلتهما  مع �صخ�س على 
جنيه, واتفقا معه على التقابل مبيدان املوؤ�ص�صة يف �صربا 
للنيابة.  اإحالتهما  ومتــت  عليهما  القب�س  ومت  اخليمة, 
اإيه"  اإن  "دي  حتليل  اإجـــراء  اخليمة  �صربا  نيابة  وقــررت 
الطفلة  ن�صب  �صحة  من  للتاأكد  الر�صيعة  الطفلة  على 
للمتهمة وزوجها, وبيان ما اإذا كانت ابنتهما من عدمه, يف 
ظل عدم ت�صديق النيابة نف�صها وجود اأب واأم يتفقان على 

بيع ابنتهما بهذا ال�صكل وهذه ال�صهولة املخزية.

�شوداين ي�شطاد مت�شاحا طوله 5 اأمتار 
طوله  �صخم  مت�صاح  ا�صطياد  يف  �ــصــوداين  مـــزارع  جنــح 
بــعــد مطاردة  �ــصــنــتــيــمــرتا,   50 نــحــو  اأمـــتـــار وعــر�ــصــه   5
اأن  �صودانية  تقارير حملية  وذكــرت  يوما.   21 ا�صتغرقت 
املــوىل )52 عاما( متكن  املــزارع ال�صوداين حممد ف�صل 
من ا�صطياد التم�صاح, الذي اأثار الرعب يف نفو�س �صكان 
املــنــطــقــة والــتــهــم �صخ�صني وعــــددا مــن اخلــــراف خالل 
االأ�صهر املا�صية. وقال ف�صل املوىل يف ت�صريحات �صحفية 
اإن التم�صاح ظل يظهر ويختفي منذ فرتة طويلة, وظل 
الفرتة  املخيف ويتتبعه طوال  بالتم�صاح  املزارع يرتب�س 
نارية  طلقات  بعدة  اإ�صابته  مــن  متكن  اأن  اإىل  املا�صية, 
غط�س على اإثرها اإىل قاع النهر, يف منطقة حجر الع�صل 
كيلومرتات   110 بعد  على  الواقعة  النيل,  نهر  بوالية 
حلجمه  ونظرا  اخلرطوم,   ال�صودانية  العا�صمة  �صمايل 
�صخ�صا   22 مــن  اأكـــرث  م�صاركة  االأمـــر  ا�صتدعى  الكبري 
الإخــراجــه من  الغليظة  واحلــبــال  ال�صال�صل  مــن  وعـــددا 
النهر. ومت توثيق ذلك يف فيديو مت تداوله على مواقع 

التوا�صل االجتماعي.

حريق يدمر قرية �شينية عمرها 400 عام
ومل  عــام,   400 عمرها  �صينية  قرية  كبري,  حريق  دمــر 
ينتج عن احلريق اأي خ�صائر ب�صرية, بينما ال تزال اأ�صبابه 
مورنينغ  ت�صاينا  "�صاوز  �صحيفة  وذكــرت  معروفة.  غري 
القرية  دمـــر  احلــريــق  اأن  الــثــالثــاء,  ال�صينية,  بو�صت" 
يف  "الباروق" العرقية  اأقلية  اإىل  تنتمي  التي  الرتاثية, 
تتكون من نحو  كانت  التي  القرية  اأن  واأ�صافت  ال�صني. 
105 اأكواخ تقليدية مت بناوؤها من الق�س, مل يبق منها اإال 

4 اأكواخ فقط ب�صبب احلريق.
وتقع قرية "ونغ دينغ" التي اندلع فيها احلريق على بعد 
نحو 30 كيلومرتا من حدود ال�صني مع ميامنار, بح�صب 
ال�صحيفة, التي اأ�صارت اإىل اأن اأقلية "الباروق" العرقية 
تعي�س يف مقاطعة يونان, واأن تعدادهم الذي مت ح�صره 

عام 2000 يبلغ نحو 400 األف �صخ�س.

هواتف اجليل اخلام�ض ت�شو�ض اأنظمة املالحة 
فرن�صا  يف  املـــدين  الــطــريان  �صلطات  حـــذرت 
ات�صاالت  بــنــظــام  الــعــامــلــة  الــهــواتــف  اأن  مــن 
اجليل اخلام�س قد تعّطل عمل اأجهزة قيا�س 
ا�صتخدامها  ب�صبب  الــطــائــرات  يف  االرتــفــاع 
باإطفاء هذه  موجات تردد م�صابهة, مو�صية 

االأجهزة خالل الرحالت اجلوية.
واأو�صح ناطق با�صم املديرية العامة للطريان 
"ا�صتخدام  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  املــدين 
الطائرات  اأجهزة اجليل اخلام�س على منت 
ت�صبب  قــد  ت�صوي�س  خمــاطــر  اإىل  يـــوؤدي  قــد 

اأخطاء يف قيا�س االرتفاع".
هـــــذه الــــظــــاهــــرة املــحــتــمــلــة الـــنـــاجـــمـــة عن 
من موجة تردد قريبة  االإ�صارة  يف  "ت�صوي�س 
العائدة  تــلــك  مــن  اأعــلــى  اأو  م�صابهة  وبــقــوة 
ت�صبب  الراداري", قد  اإىل مقايي�س االرتفاع 
مرحلة  خــالل  خا�صة  بحرج  "تت�صم  اأخــطــاء 
املديرية  وفــــق  االأجهزة",  عــلــى  الـــهـــبـــوط 
االأ�صبوع  املديرية  اأ�ــصــدرت  وقــد  الفرن�صية. 

املا�صي ن�صرة تت�صمن معلومات خا�صة بهذا 
يف  امل�صغلة  الــ�ــصــركــات  اإىل  موجهة  املــو�ــصــوع 

قطاع الطريان.
عدة,  وقائية  تدابري  الوثيقة  هــذه  وتلحظ 
االإلكرتونية  االأجــهــزة  كــل  "اإطفاء  اأبــرزهــا 
العاملة بنظام اجليل اخلام�س اأو ت�صغيلها يف 

و�صع الطريان".
اإىل ذلك, "يف حال ح�صول ا�صطرابات, على 
اإعـــــالم مــ�ــصــغــل خدمات  طـــواقـــم الـــطـــائـــرات 
املـــــالحـــــة اجلـــــويـــــة كـــــي تـــتـــخـــذ اخلــــطــــوات 
املراقبة  �صلطة  وتخطر  الالزمة  العمالنية 

وهيئة اإدارة املطار", وفق امل�صدر عينه.
الــعــامــة للطريان  اأ�ـــصـــارت املــديــريــة  كــذلــك 
اأطرا ل�صروط ن�صر  "و�صعت  اأنها  اإىل  املدين 
هــوائــيــات اجلــيــل اخلــامــ�ــس عــلــى االأرا�ـــصـــي 
اأنظمة  عــلــى  الــتــ�ــصــويــ�ــس  لــ�ــصــبــط خمـــاطـــر 
الطريان خالل مرحلة الهبوط يف املطارات 

الفرن�صية".

�صينيون يحرقون �أعو�د �لبخور يف معبد وونغ تاي �صني يف هونغ كونغ, حيث يحتفلون بالعام �لقمري �جلديد للثور. � ف ب

توبا بويوك�شتون خائفة وهذا 
ما فعلته من اأجل منزلها

يبدو اأن النجمة الرتكية  توبا بويوك�صتون  قلقة من �صرقة منزلها يف باري�س 
وحتــديــدا يف حــي �صان جــريمــان دي بــري, اإذ اإنــهــا غــرّيت نظام االأمـــن لقفل 
منزلها وحولته لنظام اأقوى, خوفاً من ازدياد حاالت ال�صرقة التي ي�صهدها 

احلي.
يف  لها  �ــصــورة  املتابعني  مــوؤخــرا  �صاركت  بويوك�صتون  توبا  اأن  ذكــره  اجلــديــر 
لها  خ�صعت  ت�صوير  جل�صة  من  االجتماعي  للتوا�صل  موقع  على  �صفحتها 
برفقة النجم الرتكي اأجنني اأكيوريك من اأجل ت�صوير بو�صرت م�صل�صل "ابنة 
ال�صفري", ظهرت فيها وهي جتل�س على كتفه مبت�صمة وهو يرمقها بنظرة 

اإىل اأعلى.


