
   

يديعوت اأحرونوت ت�سرب ا�ستعدادات 
اإ�سرائيل الع�سكرية ل�سرب اإيران

•• القد�س-وكاالت:

الإيراين،  النووي  امللف  ملواجهة  الإ�سرائيلي  الت�سعيد  تطورات  اأح��دث  يف 
ن�سرت �سحيفة يديعوت اأحرونوت الإ�سرائيلية وا�سعة النت�سار تقريرا قالت 
فيه اإن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت قدم موافقته لوزارة الأمن 
قادر على  اإع��داد خمطط ع�سكري  للم�سي قدما يف  الإ�سرائيلية،  واجلي�س 
بها.  املرتبطة  التحتية  والبنية  الإيرانية  النووية  للمن�ساآت  توجيه �سربات 
ال�سهري  والع�سكري  الأمني  ال�سحيفة وكتبه اخلبري  ن�سرته  الذي  التقرير 
اإن  ق��ال  اإ�سرائيل،  يف  القرار  اأ�سحاب  مع  ب�سالته  املعروف  ي�ساي،  بن  رون 
هناك اإجماعا ا�ستثنائيا بني بينيت ووزير الأمن بيني غانت�س ووزير املالية 
اأفيغدور ليربملان ب�ساأن هذه املخططات، وهو اأمر كان مفتقدا خالل حكومة 
�سربات  تنفيذ  م��ن  منعه  مم��ا  نتانياهو،  بنيامني  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س 

ع�سكرية �سد اإيران.
وقالت يديعوت اأحرونوت اإن امليزانية املر�سودة للعملية املتوقعة قد حددت 
اإ�سرائيلي  �سيكل  م��ل��ي��ارات   5 بقيمة  ال��ث��الث  الإ�سرائيلية  املوؤ�س�سات  ب��ني 
 5 يعادل  �سنوات مقبلة، مبا   5 مل��دة  اأم��ريك��ي(،  دولر  مليار   1.7 )ح��وايل 

اأ�سعاف املبلغ ال�سابق الذي كانت اإ�سرائيل قد حددته.
وكان اجلي�س الإ�سرائيلي قد طالب احلكومة ب�سخ املزيد من الأموال لإمتام 
عن  تقريرا  ن�سرت  الإ�سرائيلية  البث  فهيئة  احل��دث،  هذا  ملثل  ا�ستعداداته 
مناق�سات بني اجلي�س ووزارة املالية الإ�سرائيلية عر�س فيها الأول جمموعة 
هذه  لتنفيذ  �سراءها  ينوي  التي  الع�سكرية  واملعدات  املالية  امل�ستحقات  من 

املخططات.
وذّكرت الهيئة اأن جهاز ال�ستخبارات الإ�سرائيلي زود وزارة املالية الإ�سرائيلية 
الن�ساط  ت�سارع  من  الإ�سرائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة  "خماوف  عن  بتقارير 
الإيراين يف تخ�سيب اليورانيوم". وكانت م�سادر اإعالمية و�سيا�سية مقربة 
من نتانياهو قد �سربت معلومات تقول اإن حكومته �سعت اأكرث من مرة خالل 
الفرتة بني عامي 2010 و2012، لتوجيه �سربة ع�سكرية اإىل اإيران، اإل 

اأن اجلي�س وجهاز املو�ساد قد اأخربا احلكومة عن عدم ال�ستعداد لذلك.

الدبيبة يدعو الليبيني للعمل ومل ال�سمل لبناء الدولة   )اأر�سيفية(

الوليات املتحدة واليابان يد واحدة من اجل تايوان

ال�سلع يف مراكز الت�سوق ل جتد من ي�سرتيها يف لبنان

باك�ستانيون يعربون نقطة حدودية مع اأفغان�ستان بعد اإعادة فتحها جزئًيا )ا ف ب(

اأ�صدر قانونا باإن�صاء موؤ�ص�صة دبي ال�صحية الأكادميية وعدل بع�ض اأحكام قانون هيئة ال�صحة
حممد بن را�سد يعتمد جمل�س الإدارة 
واملجل�س ال�ست�ساري لغرفة دبي العاملية

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل جمل�س 
ال�ست�ساري  وامل��ج��ل�����س  الإدارة 
تعزيز  فيه  ملا  العاملية  دب��ي  لغرفة 
العاملية  ال�����س��رك��ات  م���ع  ال�����س��راك��ة 
الت�سغيلية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وت�����س��ه��ي��ل 
وال�ستماع  والإداري����ة  والإنتاجية 
ملقرتحاتها ودعم الأفكار التنموية 
تطرحها  التي  واجلديدة  الواعدة 
لنموذج  تر�سيخاً  جناحاتها  ودع��م 
لالأعمال  م���وث���وق  ك��م��م��ّك��ن  دب����ي 
العامل ووجهة  اأنحاء  من خمتلف 
مف�سلة لل�سركات العاملية، وتعزيزاً 
للتجارة  دبي عا�سمًة عاملية  ملكانة 
والأع�����م�����ال، ع���رب م���ا ت���وف���ره من 
التجارة  لتدفق  فر�س وت�سهيالت 
لوج�ستياً  مركزاً  وكونها  العاملية، 
ع���امل���ي���اً مب���وان���ئ���ه���ا وم���ط���ارات���ه���ا، 
واحدة  ام��ت��الك��ه��ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املرنة اجلاذبة  البيئات  اأف�سل  من 
لالأعمال  وامل���ح���ف���زة  ل��ل�����س��رك��ات 

والب��ت��ك��ار وال��ت��و���س��ع وال��ن��م��و على 
م�ستوى العامل.

اأ���س��در �ساحب  اأخ����رى،  م��ن جهة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته 
ح��اك��م��اً لإم����ارة دب��ي ال��ق��ان��ون رقم 
13 ل�سنة 2021 باإن�ساء موؤ�س�سة 

دبي ال�سحية الأكادميية
)التفا�سيل �س3-2(

بتوجيهات حممد بن زايد .. تو�سيع نطاق مهرجان 
الظفرة ليت�سمن مواقع وفعاليات وجوائز اإ�سافية

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة.. تنطلق فعاليات 
ال��������دورة اخل���ام�������س���ة ع�������س���رة من 
الفرتة  خ��الل  الظفرة  مهرجان 
 22 2021 اإىل  اأكتوبر  من 28 

يناير 2022.
نطاق  ب��ت��و���س��ي��ع  ����س���م���وه  ووج������ه 
املهرجان لي�سمل مزاينات الإبل يف 
ورزي��ن ومدينة  �سويحان  كٍل من 
زايد اإىل جانب املزاينة الرئي�سية 
كما  ال��ظ��ف��رة،  مهرجان  موقع  يف 
جوائز  قيمة  ب��زي��ادة  �سموه  وج��ه 
ماليني   110 اإىل  امل���ه���رج���ان 
الدورة  فعاليات  دره��م.وت��ت��زام��ن 
املهرجان  م��ن  ع�����س��رة  اخل��ام�����س��ة 
مع الحتفاء بعام اخلم�سني حيث 
وم�ساركًة  وا�سعاً  اهتماماً  ي�سهد 
ك��ب��ريًة م��ن ق��ب��ل م���الك الإب����ل يف 
جمل�س  ودول  الإم���������ارات  دول�����ة 
العربية. اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 
وتعك�س توجيهات �سموه الهتمام 

القيادة  ت���ول���ي���ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
املوروث  �سون  مل�ساريع  الر�سيدة 
واخلليجي  الإم�����ارات�����ي  ال��ث��ق��ايف 
لالأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة 
املهرجانات  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ع��اق��ب��ة، 

الرتاثية وتنميتها وتطويرها.
كما جاءت توجيهات �سموه متكيناً 
الإبل لال�ستمرار يف تربية  ملالك 

الإبل ورعايتها. 
)التفا�سيل �س5(

�صغوط اأمريكية على ليبيا لإجراء النتخابات يف موعدها

الدبيبة يتعهد باإخراج اأي قوات اأجنبية اأو مرتزقة
•• عوا�صم-وكاالت:

الوحدة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ب��د احلميد  ال��وط��ن��ي��ة 
بالده  تبقي  ب��األ  ال�سبت  الدبيبة 
على  مرتزقة  اأو  اأجنبية  ق��وة  اأي 
النتخابات  جتعل  واأن  اأرا���س��ي��ه��ا 

واقعا.
الأح�����رار عن  ليبيا  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 
ال��دب��ي��ب��ة ق��ول��ه ب��ع��د ع���ودت���ه من 
ن��ي��وي��ورك اإن احل��ك��وم��ة ل��ن تقف 
اإىل  م�سريا  الليبيني،  رغبة  اأم��ام 
اأنه دعا اإىل تفعيل العقوبات �سد 
الداخل  واملعرقلني يف  املحر�سني 

واخلارج.
الدبيبة وجدنا دعما كبريا  وقال 
من املجتمع ال��دويل، على الرغم 
لليبيا  ي���ك���ن  مل  اإن������ه  ق���ول���ه  م����ن 
الأمن  جمل�س  يف  م��وؤث��ر  ح�سور 
املجل�س  يف  وجودنا  خالل  واأكدنا 
اأننا منثل اأنف�سنا دون و�ساية من 
والتدمري  ال��ه��دم  وت���اب���ع:  اأح����د. 
البناء  لكن  ج��دا  �سهلة  واحل���رب 

واأ�سار �سالح، اإىل �سعوبة املرحلة 
البالد،  �ستواجهها  التي  املقبلة، 
الأقاليم  ح�سول  �سرورة  موؤكدا 
الليبية الثالثة على كافة احلقوق 

والمتيازات بالت�ساوي.
وبداأت الأمم املتحدة عملية اإعادة 
ال�ستقرار  واإع���ادة  البالد  توحيد 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اتفاق  ل���ه���ا، ف��ت��م 
وت�سكيل  ال����ن����ار  اإط�������الق  ل���وق���ف 
وح�����دة وط��ن��ي��ة متهيدا  ح��ك��وم��ة 
العام  اأواخ��ر  املقررة  لالنتخابات 

اجلاري.
تلقت  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  ل��ك��ن 
بعد  املا�سي،  ال�سهر  قوية  �سربة 
ال�سيا�سي يف  ف�سل ملتقى احل��وار 
د�ستورية،  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  لإج������راء 
وال���ربمل���ان���ي���ة، الأم�����ر ال�����ذي اأث����ار 
ال�سكوك حول اللتزام مبوعدها.

املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل  وي��ن��ظ��ر 
الرئي�سية  اخل���ط���وة  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
وتثبيت  ليبيا  ت��وح��ي��د  اإع�����ادة  يف 

ال�ستقرار فيها.

اأ���س��ع��ب طريق  ه���و  ال�����س��م��ل  ومل 
لبناء  ال�سعب  الطريق  و�سنختار 

الدولة.
اإىل ذلك، �سددت �سفرية الوليات 
املتحدة لدى الأمم املتحدة ليندا 
�سرورة  على  غرينفيلد،  توما�س 
اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات ال��ل��ي��ب��ي��ة يف 
دي�سمرب   24 امل��ق��رر يف  م��وع��ده��ا 

املقبل.
لقائها  واأ�سارت غرينفيلد، خالل 
رئي�س الوزراء الليبي عبد احلميد 
الدبيبة اإىل اأن اإجناز النتخابات 
عقد  لإن��ه��اء  اأ�سا�سية  خطوة  يعد 

من ال�سراع يف ليبيا.
قائد  اأك������د  م��ت�����س��ل،  ����س���ي���اق  ويف 
اجلي�س الليبي خليفة حفرت، دعم 

اجلهود  لكل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
امل��ب��ذول��ة لإج����راء الن��ت��خ��اب��ات يف 

موعدها املقرر.
ا�ستقباله  ل�����دى  ح���ف���رت  و�����س����دد 
رئي�س الربملان عقيلة �سالح على 
ات�����س��اق اأه�����داف امل��وؤ���س�����س��ت��ني من 
واأمن  �سيادة  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 

البالد.

يف مواجهة ال�صني:
اليابان تنخرط تدريجيًا يف دعم تايوان!

باري�ض: لبنان ي�صهد حالة تدمري ذاتي

اليوني�سيف: 77 % من اللبنانيني ل ميلكون املال ل�سراء الطعام

�صي اإن اإن: العا�صمة كابل حمطة اأخرية للحركة
ال�ستخبارات الأمريكية: �سورة 

قامتة يف اأفغان�ستان مع تقدم طالبان 
•• عوا�صم-وكاالت:

اأن اأحدث تقييمات دوائر  اإن( الأمريكية،  اإن  ك�سف تقرير ل�سبكة )�سي 
اأفغان�ستان  الأمريكية، حتذر من تقدم حركة طالبان يف  ال�ستخبارات 

بوترية مت�سارعة، وتدهور الو�سع الأمني يف البالد.
�سورة  تر�سم  الأمريكية  ال�ستخبارات  تقييمات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

قامتة ب�سكل متزايد لتقدم طالبان املت�سارع عرب اأفغان�ستان .
تلك التقارير حذرت من اأّن احلركة املت�سددة قد ت�سيطر قريباً على جزء 

كبري من البالد يف اأعقاب ان�سحاب القوات الأمريكية.
واأ�سارت )�سي اإن اإن( عرب تقريرها اإىل اأن م�سادر عدة مطلعة على اآخر 
التقييمات اعتربت اأن العا�سمة كابل �ستكون "حمطة اأخرية" للحركة 
نحو  التقدم  قبل  كبرية  �سكانية  مراكز  ت�ستهدف  اأن  املرجح  من  التي 

العا�سمة.
مع  اجلنوبية  ح��دوده��ا  فتح  جزئيا  ال�سبت  باك�ستان  اأع���ادت  ذل��ك،  اإىل 
اأفغان�ستان بعدما كانت قد اأُغلقت اإثر �سيطرة حركة طالبان على بلدة 

حدودية ا�سرتاتيجية.

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�صيباين

اليابان  ببطء ولكن بثبات، تعلن 
الأخرية  احللقة  لتايوان.  دعمها 
التقرير  كانت  امل�سل�سل،  ه��ذا  يف 
اليابانية  الدفاع  ل��وزارة  ال�سنوي 
13 يوليو، والذي  ُن�سر يف  الذي 
اإزاء  بالقلق  ط��وك��ي��و  ف��ي��ه  ت�سعر 
التوترات املتزايدة حول فورموزا 

القدمية.
هذه هي املرة الأوىل التي تتناول 
اليابانية  ال����دف����اع  وزارة  ف��ي��ه��ا 
الو�سع حول تايوان يف مراجعتها 
رئي�س  ع��ل��ي��ه  واف�����ق  ال�����س��ن��وي��ة. 
يو�سيهيدي  ال���ي���اب���اين  ال�������وزراء 
يوليو،   13 الثالثاء  يوم  �سوجا، 
نقاط  تعداد  التقرير  يتوىل هذا 
خم��ت��ل��ف��ة ت���و����س���ح ال���ق���ل���ق ال����ذي 
ميثله الوجود الع�سكري ال�سيني 

•• عوا�صم-وكاالت:

املتحدة  الأمم  م���ن���ظ���م���ة  ق����ال����ت 
 77% اإّن  للطفولة )اليوني�سف(، 
م���ن الأ����س���ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل جت���د ما 
الطعام  ل�������س���راء  امل�����ال  م���ن  ي��ك��ف��ي 

خالل ال�سهر اجلاري.
وق��������ال��������ت �����س����ح����ي����ف����ة ال�����ت�����امي�����ز 
الربيطانية، يف �سياق تقرير تناول 
الأو������س�����اع امل��ع��ي�����س��ي��ة امل����رتدي����ة يف 
الغذائية  امل��واد  لبنان، حتت عنوان 
ل��ب��ن��ان و�سط  ت��ن��ف��د يف  والأدوي��������ة 
النهيار  هذا  اإّن  القت�ساد:  انهيار 
الق��ت�����س��ادي ه��و الأ����س���واأ، وف��ق��اً ملا 

نقلته و�سائل اإعالم لبنانية.
وا�ستعر�ست ال�سحيفة العديد من 
اللبناين،  القت�ساد  انهيار  اأ�سباب 
م��وؤك��دة اأن���ه اأ���س��واأ م��ن ان��ه��ي��ار وول 
�سرتيت من حيث القيمة املطلقة، 
واأنه مل ي�سبق له مثيل يف التاريخ 
لدولة  بالن�سبة  احلجم  حيث  م��ن 
واحدة. و�سلطت ال�سحيفة ال�سوء 
ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ال��ف��ق��ر يف ل��ب��ن��ان قبل 
 ،26% نحو  بلغت  حيث  ع��ام��ني، 
ي�سري  ال��دويل، مما  البنك  بح�سب 

اإ����س���اب���ة وزي�����ر ال�����س��ح��ة 
 19 بكوفيد-  ال��ري��ط��اين 

•• لندن-وكاالت:

الربيطاين  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  ق���ال 
���س��اج��د ج��اوي��د اأم�����س ال�����س��ب��ت اإن 
الفحو�س اأثبتت اإ�سابته بكوفيد-
19 لكنه ل ي�سعر �سوى باأعرا�س 
قد  ك���ان  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  خفيفة 
اللقاح  م��ن  جرعتني  على  ح�سل 

امل�ساد للمر�س.
ال�سباح  ه��ذا  تغريدة  يف  واأ���س��اف 
اأثبتت الفحو�سات اإ�سابتي بكوفيد 
مو�سحا اأنه اأجرى اختبارا �سريعا 
نتيجة  على  انتظار احل�سول  ويف 

اختبار )بي.�سي.اآر(.
اأنا يف انتظار نتيجة اختبار  وقال 
)ب��ي. املت�سل�سل  ال��ب��ل��م��رة  ت��ف��اع��ل 

�سي.اآر(.

ب�سار الأ�سد يوؤّدي اليمني الد�ستورية 
�سنوات  �سبع  م��ن  راب��ع��ة  ل��ولي��ة 

•• دم�صق-اأ ف ب:

اأدى الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 
لولية  الد�ستورية  اليمني  ال�سبت 
�سنوات،  �سبع  م��ن  راب��ع��ة  رئ��ا���س��ي��ة 
ب���ع���د ن���ح���و ����س���ه���ري���ن م����ن اإع�������ادة 
اقت�سادية  اأزم����ة  و���س��ط  ان��ت��خ��اب��ه، 
بالبالد  تع�سف  خانقة  ومعي�سية 
اأكرث  دامياً منذ  التي ت�سهد نزاعاً 

من ع�سر �سنوات.
وفاز الأ�سد يف النتخابات الرئا�سية 
التي جرت يف 26 اأيار- مايو، كما 
امل��ئ��ة من  ب�95 يف  م��ت��وق��ع��اً،  ك���ان 
ا�ستحقاق من  ث��اين  الأ���س��وات، يف 
و�سككت  النزاع.  ان��دلع  منذ  نوعه 
بنزاهة  وخ�����س��وم��ه  غ��رب��ي��ة  ق���وى 
قبل  حتى  ونتائجها،  النتخابات 

حدوثها.
الق�سم  ال�������س���ب���ت  الأ������س�����د  واأدى 
الد�ستوري على م�سحف والد�ستور 
يف اح��ت��ف��ال��ي��ة ���س��خ��م��ة اأق��ي��م��ت يف 
ق�����س��ر ال�����س��ع��ب يف دم�������س���ق اأم�����ام 
وبح�سور  ال�سعب  جمل�س  اأع�ساء 
زوج��ت��ه اأ���س��م��اء واأك����رث م��ن 600 
�سيف، بينهم وزراء ورجال اأعمال 
واإعالميون،  دين  ورجال  وفنانون 

وفق دوائر الق�سر الرئا�سي.

لالأرخبيل  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  على 
الياباين.

ت���وؤك���د ه����ذه ال��وث��ي��ق��ة ان����ه "من 
ندرك  اأن  لنا  بالن�سبة  ال�سروري 
اأكرب  �سعور  م��ع  احل���ايل،  الو�سع 
م�سى.  وق����ت  اأي  م���ن  ب����الأزم����ة 
�ست�سبح  اخل�سو�س،  وجه  وعلى 

املناف�سة يف املجالت التكنولوجية 
اأكرث حدة. ول بد لنا، اأن نراقب 
امل��وق��ف ع��ن كثب م��ع �سعور غري 
امللح"،  الكبري  باخلطر  م�سبوق 
ي�سري  ال��ذي  الن�س،  ه��ذا  ي�سيف 

اإىل تايوان.
)التفا�سيل �س13(

اإىل �سورة لبنان كدولة مزدهرة يف 
مهيمنة  و�سطى  طبقة  وج��ود  ظ��ل 
غري معتادة يف العامل العربي غري 

الغني بالنفط.
ويف وقت �سابق، حثت فرن�سا لبنان 
جديد  وزراء  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
يف اأق����رب وق���ت مم��ك��ن، وذل���ك بعد 
�سعد  امل��ك��ل��ف  ال��رئ��ي�����س  اع���ت���ذر  اأن 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ع����ن  احل����ري����ري 
جديدة بعد جهود ا�ستمرت �سهورا. 
وق�������ال ب����ي����ان ل���������وزارة اخل���ارج���ي���ة 
الفرن�سية اإن موؤمتراً دولياً جديداً 

اللبنانيني  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اأغ�سط�س  م��ن  ال���راب���ع  يف  �سيعقد 
الرئي�س  م�����ن  مب�����ب�����ادرة  )اآب(، 
ال���ف���رن�������س���ي اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون 
نقلت  ما  بح�سب  املتحدة"،  والأمم 

رويرتز.
الفرن�سي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
على  تعليقاً  ل���ودري���ان،  اإي����ف  ج���ان 
ت�سكيل  ع����ن  احل����ري����ري  اع����ت����ذار 
حالة  ي�سهد  ل��ب��ن��ان  اإن  احل��ك��وم��ة، 
ال�سيا�سية  والطبقة  ذات��ي،  تدمري 

تتحمل امل�سوؤولية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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نادي تراث الإمارات يختتم 
ملتقى ال�صمالية ال�صيفي

اأخبار الإمارات

خريطة داع�ص: 4 وليات يف اإفريقيا.. 
وجنوب ليبيا اأهم حمطاته

عربي ودويل

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم للإبداع الريا�صي 
حتّفز الريا�صيني العرب للتاألق يف الأوملبياد

الفجر الريا�صي

الإمارات �سمن اأف�سل 20 دولة عامليا يف 
�سرعة ات�سال النطاق العري�س الثابت

•• اأبوظبي-وام:

حلت دولة الإمارات �سمن اأف�سل 20 دولة عاملياً يف �سرعة ات�سال النطاق العري�س 
اأعلى  حمققًة   Ookla موؤ�سر  على  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  يف  والأوىل  الثابت 
معدل ل�سرعات التحميل يف �سهر مايو 2021 وفقاً لأحدث البيانات ال�سادرة عن 
الثابت  الرائدة دولياً يف جمال حتليل واختبار �سرعات الإنرتنت   Ookla �سركة 

واملتحرك.
الت�سالت  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير  امل�سمار  �سلطان  ماجد  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
دولة  ل��ق��ي��ادة  احلكيمة  ال��روؤي��ة  ال��ع��امل��ي  الإجن����از  ه��ذا  يعك�س  الرقمية:  واحل��ك��وم��ة 
�سعيد  على  للدولة  الريادية  املكانة  بتحقيق  والتزامها  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، واأن تكون من اأكرث الدول تقدماً يف م�سمار 
التحول الرقمي. ومن خالل اجلهود امل�سرتكة ملزودي خدمات الت�سالت يف الإمارات، 
العاملي   SpeedtestTM نهدف للو�سول اإىل اأف�سل 10 دول عاملياً على موؤ�سر
من Ookla ، مبا يعزز من اإمكانات الدولة وين�سجم مع تطلعات القيادة الر�سيدة 

يف قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.               )التفا�سيل �س29(

ق���ات���ل ه�����س��ام ال��ه��ا���س��م��ي 
العراقي اهلل  بحزب  مرتبط 

•• بغداد-وكاالت:

ن��ق��ل��ت وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س، عن 
املتهم  اأن  ع����راق����ي،  اأم���ن���ي  م�����س��در 
واملحلل  الأم���ن���ي  اخل��ب��ري  ب��اغ��ت��ي��ال 
مرتبط  الها�سمي  ه�سام  ال�سيا�سي 

بكتائب حزب اهلل العراقي.
العراقية  ال��ع��ا���س��م��ة  وت�����س��ه��د  ه����ذا 
ل��ق��وات جهاز  مكثفاً  اأم��ن��ي��اً  ان��ت�����س��اراً 
اخلا�سة  وال��ف��رق  الإره���اب  مكافحة 
و�سط  اخل�سراء  املنطقة  مداخل  يف 
اح�����رتازي حت�سباً  ك���اإج���راء  ب���غ���داد، 
م�سادر  ب��ح�����س��ب  ط����ارئ  اأي  ل���وق���وع 
اأم��ن��ي��ة. ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة كانت 
ت��ف��ا���س��ي��ل عملية  اأع��ل��ن��ت، اجل��م��ع��ة، 
جمموعة  يد  على  الها�سمي  اغتيال 
م�سلحة يف يوليو العام املا�سي و�سط 

العا�سمة بغداد.
م�سوراً  �سريطاً  ال�سلطات  بثت  وقد 
الرئي�سي يف  املتهم  يحمل اعرتافات 
عملية الغتيال، وهو اأحمد حمداوي 
ع��وي��د م��ع��ارج ال��ك��ن��اين، م��وؤك��دة اأنه 
مالزم  برتبة  �سرطة  �سابط  يعمل 
ق�سية  ال���داخ���ل���ي���ة.  وزارة  يف  اأول 
الوحيدة  تكن  مل  الها�سمي  اغتيال 
الق�سايا  ع�����س��رات  م���ن  واح�����دة  ب���ل 
حقوق  مفو�سية  وبح�سب  امل�سابهة، 
اجلماعات  ف��اإن  العراقية،  الإن�����س��ان 
اغتيال  86 حماولة  نفذت  امل�سلحة 
بينهم  ���س��خ�����س��اً   35 خ��الل��ه��ا  ُق��ت��ل 

نا�سطون و�سحفيون وحمللون.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  19 واملخالطني لهم وعزلهم  بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 
 24 ال���  ال�ساعات  299،275 فح�سا جديدا خ��الل  اإج���راء  ال���وزارة عن 
اأف�سل واأحدث تقنيات  املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 

الدولة  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات  الطبي.   و�ساهم تكثيف  الفح�س 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،565 
خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 
الوزارة  اأعلنت  حالة.   كما   659،449 امل�سجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ 
عن وفاة 4 حالت م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا 
حالة.   واأعربت   1،896 الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد، 

وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع 
بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة 
عن �سفاء 1،508 حال جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 
19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية   -
ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة 

637،267 حالة. من جهة اخرى  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
عن تقدمي 78،028 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 
24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 
لكل  جرعة   165.23 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   16،341،613
100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-

اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي  اإىل الو�سول  19 و�سعياً 
�ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 299,275 فح�صا ك�صفت عن 1,565 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,508 حالت جديدة من كورونا
تقدمي 78,028 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

اعتمد جمل�ض الإدارة واملجل�ض ال�صت�صاري لغرفة دبي العاملية

حممد بن را�سد: اإعادة هيكلة غرفة دبي وا�ستحداث غرفة للتجارة العاملية هو منوذج جديد هدفه دعم �سركائنا الدوليني الذين نراهن عليهم

و�سمال اإفريقيا يف بنك يو بي ا�س، ورينوكا جاغتياين، رئي�س جمل�س الدارة 
اأول للرئي�س  اأمني، نائب  التنفيذي ملجموعة لندمارك، وحممد  والرئي�س 
ملنطقة ال�سرق الأو�سط ورو�سيا واأفريقيا وتركيا يف �سركة ديل، وبرنارد دن، 
رئي�س بوينج ال�سرق الأو�سط وتركيا واأفريقيا، وخالد الدباغ، رئي�س اخلدمات 
امل�سرفية لبنك "باركليز" يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وجو 

ريني، رئي�س ن�سف الكرة ال�سرقي يف �سركة هاليبريتون.
وقال �سعادة �سلطان بن �سليم رئي�س غرفة دبي العاملية اإن خطة عمل الغرفة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�ست�سرافية  الروؤية  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
را�سد اآل مكتوم يف تر�سيخ مكانة دبي عا�سمة عاملية للتجارة، وتعزيز منوذج 
دبي يف ال�سراكات النوعية مع ال�سركات العاملية وفعاليات القت�ساد اجلديد، 
عرب حتقيق املزيد من النفتاح القت�سادي وا�ستهداف اأ�سواق عاملية جديدة، 
يف  التو�سعية  خططها  وتعزيز  ل��ل��ق��ارات  ال��ع��اب��رة  الوطنية  ال�سركات  ودع��م 

الأ�سواق امل�ستهدفة، ودعم خطواتها الرامية اإىل الو�سول للعاملية.
العمل �سمن خطط  العاملية يف  �سليم على دور غرفة دبي  وركز �سلطان بن 
مدرو�سة على تعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية والتفاعل امل�ستمر مع ال�سركات 
العاملية وت�سجيعها وامل�ستثمرين ورواد الأعمال واملواهب على الن�سمام اإىل 
جمتمع الأعمال املزدهر يف دبي، باعتبارهاً موطناً للفر�س، وذلك من خالل 
والت�سريعية  ال�ستثمارية  البيئة  تهيئة  موا�سلة  ت�سمن  متكاملة  منظومة 

املحفزة لالأعمال والتجارة، بالإ�سافة اإىل الت�سهيالت واملزايا النوعية.
وتطرق �سعادة �سلطان بن �سليم اإىل دور الغرفة يف امل�ساهمة يف تنفيذ خطة 
دبي للتجارة اخلارجية التي اعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
حركة  قلب  يف  دب��ي  دور  تر�سيخ  اإىل  والرامية  املا�سي،  مار�س  يف  مكتوم  اآل 
التجارة العاملية عرب تو�سيع �سبكة اخلطوط املالحية واجلوية التي تربطها 
جديدة  مدينة   200 باإ�سافة  العامل  حول  مدينة   400 من  باأكرث  حالياً 
تر�سيخ  العاملية  دب��ي  غرفة  اأه���داف  وتت�سمن  امل��ع��م��ورة.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
موقع دبي كمركز رئي�س للتجارة العاملية وال�سركات وال�ستثمارات الدولية، 
وتعزيز مكانتها باعتبارها املكان املف�سل الذي تتخذه ال�سركات العاملية مقراً 
اإقليمياً لها، وكذلك ا�ستقطاب ال�سركات ذات الطابع الدويل ورجال الأعمال 
ودعم  اجل��دي��دة،  العاملية  ال�سركات  وم��دراء  وروؤ���س��اء  العامليني  وامل�ستثمرين 

ومتكني ال�سركات املحلية لتو�سيع اأعمالها يف اأ�سواق جديدة.
كذلك ت�سمل اأهداف غرفة دبي العاملية و�سع الربامج التحفيزية لل�سركات 

•• دبي -وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واملجل�س  الإدارة  جمل�س  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�ست�ساري لغرفة دبي العاملية ملا فيه تعزيز ال�سراكة مع ال�سركات العاملية 
ملقرتحاتها  وال�ستماع  والإداري���ة  والإنتاجية  الت�سغيلية  عملياتها  وت�سهيل 
جناحاتها  ودع��م  تطرحها  التي  واجلديدة  الواعدة  التنموية  الأفكار  ودع��م 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  لالأعمال  موثوق  كممّكن  دب��ي  لنموذج  تر�سيخاً 
ووجهة مف�سلة لل�سركات العاملية، وتعزيزاً ملكانة دبي عا�سمًة عاملية للتجارة 
العاملية،  التجارة  لتدفق  وت�سهيالت  فر�س  من  توفره  ما  عرب  والأع��م��ال، 
وكونها مركزاً لوج�ستياً عاملياً مبوانئها ومطاراتها، بالإ�سافة اإىل امتالكها 
لالأعمال  وامل��ح��ف��زة  لل�سركات  اجل��اذب��ة  امل��رن��ة  البيئات  اأف�����س��ل  م��ن  واح���دة 

والبتكار والتو�سع والنمو على م�ستوى العامل.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : اإن اإعادة هيكلة غرفة 
دبي وا�ستحداث غرفة للتجارة العاملية هو منوذج جديد هدفه دعم �سركائنا 
الدوليني الذين نراهن عليهم، مو�سحا �سموه : نتوقع من اأع�ساء الغرفة 
رفع  ت�ستهدف  التي  اخلارجية  للتجارة  دبي  خطة  تنفيذ  يف  فعالة  م�ساركة 

قيمة جتارتنا مع العامل اإىل تريليوين درهم خالل 5 اأعوام.
متعدد  اإدارت���ه���ا  مبجل�س  ال��ع��امل��ي��ة،  دب��ي  لغرفة  اجل��دي��دة  الهيكلية  وت�سهم 
اأ�سماء  ي�سم  ال��ذي  وامل��و���ّس��ع  املتنّوع  ال�ست�ساري  وجمل�سها  الخت�سا�سات 
اإقليمية وعاملية من خمتلف اجلن�سيات يف عامل التجارة الدولية والأعمال، 
ال�سراكة  على  قائم  لالأعمال  عاملي  كمجّمع  الفريد  دبي  من��وذج  تكري�س  يف 
ورواد  واملبتكرة  ال�سّباقة  التجارية  والأفكار  الدولية  ال�سركات  مع  الفاعلة 
الأعمال. كما حتقق تعددية متثيل ال�سركات وقطاعات الأعمال يف املجل�س 
ل  مف�سّ كمق�سد  دبي  مكانة  على  احلفاظ  العاملية،  دبي  لغرفة  ال�ست�ساري 
البنى  اأح��دث  تقدم  ومتطورة  متكاملة  اأعمال  بيئة  عن  الباحثة  للم�ساريع 
التحتية واأو�سح الت�سريعات واأف�سل الت�سهيالت املرنة التي تر�سم م�ستقبل 
اأمناط العمل اجلديدة، وت�سّرع تعايف القت�ساد العاملي من جائحة كوفيد-
قطاعات  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  من  ال��ق��ادم  اجليل  وت�سمم   ،19

الأعمال.
وي�سم جمل�س اإدارة غرفة دبي العاملية �سعادة �سلطان اأحمد بن �سليم رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة دبي العاملية، وع�سوية كٍل من هالل �سعيد املّري، مدير 
عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري، و�ستيفن مو�س، الرئي�س التنفيذي 
افريقيا  و�سمال  الو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف   HSBC لبنك  الإقليمي 
يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ملنطقة  الإداري  الكب�سي،  ال�سريك  وغ�����س��ان  وت��رك��ي��ا، 
ماكنزي، ومارك ويلي�س، الرئي�س التنفيذي ملنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 
يف اكور لل�سيافة، ونادر حّفار، الرئي�س التنفيذي ل�سركة كي بي ام جي لوار 
رئي�س جمل�س  اإي��ج��ل،  رمي��ي  و  ج��ي،  ام  بي  كي  ل�سركة  التابعة  ليمتد  جلف 
الإدارة والرئي�س التنفيذي ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف ن�ستله، 
والدكتور حبيب املاّل، رئي�س جمل�س اإدارة تنفيذي ل�سركة بيكر اآند ميكنزي 
حبيب املال، ونبيل حبايب، نائب الرئي�س الأول والرئي�س واملدير التنفيذي 

لالأ�سواق الدولية يف �سركة جرنال اإلكرتيك ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
و�ساجنيف كاكار، نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة يونيليفر بال�سرق الأو�سط 
فرح  واإل��ي�����س��ار  اأوك��ران��ي��ا،  و  وبيالرو�سيا  ورو���س��ي��ا  وت��رك��ي��ا  اأفريقيا  �سمال  و 
والرئي�س  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  جمموعة  رئي�س  اأنطونيو�س، 
اأون�سلو-كول،  وجوليا  امل�سرفية،  �سيتي  جمموعة  يف  الإم��ارات   - التنفيذي 
وراين  فراغومني،  يف  والمتثال  العاملية  احلكومية  ال�سرتاتيجيات  �سريك 
واأن��وج راجنان،  العاملية،  التجارية  للعمليات  ان  ان  ال�سي  رمزي رعد، رئي�س 
ال�سريك الإداري والرئي�س التنفيذي جلنوب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط يف �سركة 
ل�"�سركة  التنفيذي  والرئي�س  مريفيل،  املوؤ�س�س  ن�سراهلل  وم��ي  بروكفيلد، 
ملنطقة اخلليج  املنتدب  الع�سو  و�سكري عيد،  ال�سركات،  دينوفو ل�ست�سارات 
اإنرتبرايز-  ب��اك��ارد  هيوليت  ع��ام  مدير  اخل���اليف،  واأح��م��د  �سي�سكو،  ب�سركة 
ت�سارترد  ���س��ت��ان��درد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  م��ن��ه،  اأب���و  رول  و  الإم�����ارات، 

الإمارات.
ال�سايع،  حممد  من  كال  العاملية  دبي  لغرفة  ال�ست�ساري  املجل�س  ي�سم  كما 
عبود  عا�سم  و�سعد  ال�سايع،  جمموعة  يف  التنفيذي  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
المارات،  طريان  رئي�س  ك��الرك،  وتيم  اجلنابي،  جمموعة  رئي�س  اجلنابي، 
ال�سرق  يف  للطاقة  �سيمنز  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  �سري�سدورفر،  وديتمار 
الأو�سط والإمارات العربية املتحدة، ور�سا مكارم، الرئي�س التنفيذي الإقليمي 
ل�سركة �ستاركوم يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، واأ�سرف العفيفي، رئي�س 
هنكل يف الهند وال�سرق الأو�سط واأفريقيا، و�سامر خوري، الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة احتاد املقاولني، وجريوم درو�س، الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سيغنا يف 
التنفيذي،  الرئي�س  ط��راد،  ورج��ا  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ببلي�سيز جروب ال�سرق الأو�سط، واآزاد موبن، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
اأ�سرت دي اإم للرعاية ال�سحية، وريت�سارد اإيدملان، الرئي�س واملدير التنفيذي 
كو  بيب�سي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ويليم�سن،  ويوجني  ايدملان،  ل�سركة 
امل�سارك  املوؤ�س�س  اأف��ريام،  وزيف  اآ�سيا،  وجنوب  الأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  يف 
من�سور  و�سعيد  تكنولوجيز،  اورك���ام  ل�سركة  امل�سارك  التنفيذي  والرئي�س 
الإم��ارات يف  الأو�سط ومدير مكتب  ال�سرق  ملنطقة  امل�سارك  الرئي�س  العور، 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ماركو�س،  عليم  والدكتور  و�سركاه،  روت�سايلد  بنك 
العوملة  اأ���س��ت��اذ  ج��ول��دي��ن،  واإي���ان  ما�سبيون،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
والتنمية بجامعة اأك�سفورد، وتيلمان فريتيتا، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
العاملي  الرئي�س  اأبو لطيف،  التنفيذي ومالك �سركة لندريز، ون�سال رامز 
ل�سركة افايا، و�سونيل جون، رئي�س �سركة "بي �سي دبليو" يف ال�سرق الأو�سط، 
اإلكرتيك ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، ونورم  وكا�سرب هرزبرغ، رئي�س �سنايدر 
جلزدورف، رئي�س �سركة هانيويل يف رو�سيا واآ�سيا الو�سطى وال�سرق الأو�سط، 
ونيكول�س ماكلني، الع�سو املنتدب ل�سركة "�سي بي ار اي" ال�سرق الأو�سط، 
�سلمربجري،  �سركة  اأفريقيا يف  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  رئي�س  رزق،  وط��ارق 
وادو  ايفنتز"،  جي  ام  "دي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ديكن�سون،  وجيفري 
اف"،  ا�س  ايه  "بي  �سركة  يف  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الرئي�س  نائب  يونغر، 
كلياني�س،  وم��اي��ك��ل  للكيماويات،  داو  �سركة  يف  ع��ام  م��دي��ر  دع��ال��ة،  واأح��م��د 
الأو�سط  ال�سرق  العاملية ملنطقة  امل�سرفية  املنتدب ورئي�س اخلدمات  الع�سو 

العاملية وال�ستماع اإىل مقرتحاتها من خالل الأع�ساء يف الغرفة بالتن�سيق 
مع اجلهات املعنية يف الإمارة، وتقدمي الدعم لها وت�سهيل خدمات التجارة 
ال�سركات  من  ال�سيا�سات  ل�سانعي  احللول  اق��رتاح  اإىل  بالإ�سافة  الدولية، 
الدويل  ال�ستثمار  ح��ول  الت�سريعات  وتطوير  دب��ي  اقت�ساد  لدعم  العاملية 
ا�ستطالع  بعد  اخلا�س  القطاع  يف  العاملة  والقوى  ال�سريبية  والت�سريعات 
ممار�سة  ت�سهل  التي  اقرتاحاتهم  اأب��رز  على  للوقوف  الغرفة  اأع�ساء  اآراء 

الأعمال والتجارة يف الإمارة.
القت�سادية  الأج��ن��دة  مواكبة  العاملية  دب��ي  لغرفة  العاجلة  امل��ه��ام  وت�سمل 
اجلديدة حلكومة دبي يف الرتكيز على اأ�سواق عاملية جديدة، بالإ�سافة اإىل 
الأولوية لدبي بربامج ترويج مبتكرة،  ذات  الأ�سواق  �سوقاً من   30 تغطية 
و�سع  ع��رب  العاملية  لل�سركات  مف�ساًل  اإقليمياً  م��ق��راً  دب��ي  مكانة  وتر�سيخ 
ال�سركات  ومتكني  ودع��م  الهدف،  هذا  لتحقيق  وا�سحة  عمل  خطة  وتنفيذ 
العائلية واملحلية يف دبي لتو�سيع اأعمالها والو�سول اإىل العاملية، وامل�ساهمة 

يف ا�ستقطاب �سركات عاملية جديدة اإىل قطاعات الأعمال الرئي�سية يف دبي.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم وّجه خالل الجتماع 
دبي  جت��ارة  غرفة  بتطوير   2021 مار�س   23 بتاريخ  دب��ي  ملجل�س  ال��راب��ع 
بروؤية جديدة، وجاء الإعالن عن ت�سكيل 3 غرف جتارة لالإمارة هي غرفة 
جتارة دبي، وغرفة دبي العاملية، وغرفة دبي لالقت�ساد الرقمي، مبا يعك�س 
طموحات الإمارة وتوجهاتها القت�سادية اجلديدة، يف �سوء اجلهود الرامية 
تواجد  وتر�سيخ  العاملي،  الرقمي  القت�ساد  �ساحة  يف  دب��ي  موقع  لتكري�س 
اإىل دعم متثيل م�سالح  اإ�سافًة  النطاق الدويل،  العاملة بها على  ال�سركات 

ال�سركات العاملية التي تتخذ من دبي مقراً لها على النحو الأمثل.
ي�سار اإىل اأن غرفة جتارة و�سناعة دبي تاأ�س�ست عام 1965 مبر�سوم اأمريي 
اأ�سدره املغفور له ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، رحمه اهلل، وبداأت غرفة 
اأع�ساء الغرفة ع�سرات املرات  450 ع�سواً، ليت�ساعف  اأن�سطتها بنحو  دبي 
2020، ميثلون جميع  245000 ع�سو مطلع عام  و�سول اإىل اأكرث من 
و�سعت  اأع�سائها،  عدد  يف  القيا�سي  الزدي��اد  ومع   .. القت�سادية  القطاعات 
اأع�سائها  الرئي�سي وفرعها ومكتبني خلدمة  اأن�سطتها عرب مقرها  الغرفة 
الفرع  دي��رة، ويقع  الرئي�سي يف  املقر  الإم���ارة، حيث يقع  يف خمتلف مناطق 
يف املنطقة احلرة بجبل علي، ويقع املكتبان يف املنطقة احلرة مبطار دبي /

جافزا/ ومركز جمارك امليناء اجلاف يف العوير.

ودعم الأفكار التنموية  لقرتاحاتها  وال�ستماع  عملياتها  وت�سهيل  العاملية  ال�سركات  مع  ال�سراكة  •  لتعزيز 
الواعدة التي تطرحها وتر�سيخ منوذج دبي عا�سمة عاملية للريادة والتمّيز والنجاح والتجارة الدولية
�سليم : الغرفة ت�سعى اإىل تر�سيخ مكانة دبي عا�سمة عاملية للتجارة عر  بن  •  �سلطان 

حتقيق املزيد من النفتاح القت�سادي وا�ستهداف اأ�سواق عاملية جديدة
•  الغرفة �ستعمل على تكري�س منوذج ال�سراكة النوعية مع ال�سركات العاملية وروؤ�سائها 
وقياداتها ورجال الأعمال وامل�ستثمرين بالرتكيز على الأ�سواق ال�سرتاتيجية للإمارة
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة راأ�س اخليمة ت�سع اإجراءات ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك ل�سمان اأجواء اآمنة

•• راأ�س اخليمة-وام:

102 دورية  لن�سر  ا�ستعداداتها  ، عن  راأ���س اخليمة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك �ستجوب كافة مناطق الإمارة، للتوعية وحفظ النظام 
وت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية مع اأمت ال�ستعداد لتلقي بالغات اجلمهور على 
الرقم 999 للحالت الطارئة فقط وتلقي كافة اخلدمات والرد على ا�ستف�سارات 
مركز  يف  الطارئة،  غري  للحالت   901 الرقم  على  الت�سال  خالل  من  اجلمهور 
الت�سال املوحد. ودعت �سرطة راأ�س اخليمة اجلميع اإىل �سرورة اللتزام بتطبيق 
الإجراءات الإحرتازية والتدابري الوقائية التي مت الإعالن عنها من قبل اجلهات 
احلكومية املعنية يف الدولة للحد من انت�سار فريو�س /كوفيد 19/، كما اأنه �سيكون 
هناك تواجد من ال�سرطة املجتمعية يف كافة م�ساجد وم�سليات الإمارة املعتمدة من 
ال�سكنية  والأحياء  العامة  الأماكن  م��روري يف  تواجد  اإىل جانب  املخت�سة  اجلهات 

واملراكز التجارية وال�سواطئ العامة ل�سمان تطبيق الإجراءات الحرتازية. واأكد 
اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة اأنه �سيتم ن�سر 
عدد من عنا�سر ال�سرطة، ل�سمان اأن تكون اأجواء العيد الحتفالية �سعيدة وخالية 
من اأية ممار�سات خارجة عن القانون، يف �سبيل حتقيق الإ�ستدامة من خالل تهيئة 
م��ن اجلهات  ع��دد  م��ع  تن�سيق اجل��ه��ود  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ، م�سريا  اآم��ن��ة للرتفيه  بيئة 
ذات الخت�سا�س لبذل املزيد من اأجل تعزيز الأمن والأم��ان، منا�سداً اجلميع اإىل 
اإخوانهم  بالتعاون مع  العامة،  الأمن وال�ستقرار والوقاية وال�سحة  احلفاظ على 
من رجال ال�سرطة. و�سدد قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة على اأن عنا�سر ال�سرطة لن 
تتهاون يف �سبط امل�ستهرتين املخالفني لالإجراءات الحرتازية والوقائية، متمنياً 
اأن يكون العيد �سعيداً على اجلميع .. موجها اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  الدولة  يف  واملقيمني  املواطنني  وجميع  الر�سيدة  القيادة 

املبارك، اأعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلري والربكات.

مرور اأبوظبي حتدد مواعيد العمل يف عيد الأ�سحى املبارك
•• اأبوظبي -وام:

العمل  م��واع��ي��د  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  ح���دد 
 ، امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  خ��الل  املتعاملني  واإ�سعاد  خدمة  مراكز  يف 
موؤكدة ا�ستمرارية اخلدمات عرب القنوات الإلكرتونية ملديرية املرور 
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�ساعة لتمكني املراجعني من اإجناز معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة .
والآليات  ال�سائقني  ترخي�س  ملديرية  العمل  مواعيد  حتديد  ومت 
بالعني  ه��زاع  وفلج  باأبوظبي  العمالء  خلدمة  ال�سالمة  مبنيي  يف 
اإىل  الثامنة �سباحا  الأ�سبوع من  "اخلفيف" طوال  الفني  للفح�س 
وقفة  ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  حم��وي  يف  العمل  ي��ك��ون  فيما   ، م�ساًء  العا�سرة 
عرفة وثاين وثالث اأيام الأ�سحى املبارك من العا�سرة �سباحاً حتى 

ال�ساد�سة م�ساء ويف مدينة زايد مبنطقة الظفرة من التا�سعة �سباحاً 
حتى الثالثة بعد الظهر، ثاين وثالث اأيام العيد .

وبالن�سبة ملواعيد العمل ملحطات الفح�س الفني "الثقيل" يف مبنيي 
اأمان مب�سفح اأبوظبي ومزيد بالعني، تكون يوم عرفة وثاين وثالث 
اأيام عيد الأ�سحى املبارك من ال�ساعة العا�سرة �سباحاً حتى العا�سرة 
م�ساء، فيما تكون يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة من ال�ساعة التا�سعة 

�سباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ثاين وثالث اأيام العيد .
اأبوظبي  ال�سالمة  مبنى  ط��ار���س  مكاتب  يف  العمل  مواعيد  وت��ك��ون 
ومركز حموي يوم عرفة وثاين وثالث اأيام عيد الأ�سحى املبارك من 
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً ، حتى ال�ساد�سة م�ساء، فيما �ستفتح مكاتب 
بالعني يف  ه��زاع  وفلج  اأبوظبي وحم��وي  ال�سالمة  التاأمني يف مبنى 

نف�س الأوقات

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا باإن�ساء موؤ�س�سة دبي ال�سحية الأكادميية ويعدل بع�س اأحكام قانون هيئة ال�سحة

•• دبي-وام:

كفاءة  رف��ع  بهدف  دب��ي  العمل احلكومي يف  اإط��ار عملية تطوير منظومة  يف 
واأعالها  اخل��دم��ات  اأرق���ى  توفري  ي�سمن  ومب��ا  احليوية  القطاعات  خمتلف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  العاملية،  املعايري  اأف�سل  وف��ق  ج��ودة 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته 
دبي  موؤ�س�سة  باإن�ساء   2021 ل�سنة   13 رق��م  ال��ق��ان��ون  دب��ي  لإم����ارة  ح��اك��م��اً 
ال�سحية الأكادميية، باعتبارها منظومة �سحية اأكادميية، تتمتع بال�سخ�سية 
ملبا�سرة  الالزمة  القانونية  والأهلية  والإداري  املايل  وال�ستقالل  العتبارية 

الأعمال والت�سرفات التي تكفل حتقيق اأهدافها.
كما اأ�سدر �سموه القانون رقم 14 ل�سنة 2021 بتعديل بع�س اأحكام القانون 
رقم 6 ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئ���ة ال�سح���ة ف��ي دب��ي، وذلك �سمن خمرجات 
اللجنة  من  واملُقدمة  �سموه  اعتمدها  التي  احلكومي  القطاع  تطوير  خطة 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  احلكومي  القطاع  لتطوير  العليا 
را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئي�س املجل�س التنفيذي، �سعياً 
لتعزيز كفاءة وفعالية ومرونة القطاع احلكومي، ومبا يتواكب مع متطلبات 

املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية.
وتهدف موؤ�س�سة دبي ال�سحية الأكادميية، وفقاً للقانون اجلديد، اإىل الرتقاء 
باخلدمات ال�سحية يف دبي، عرب منظومة �سحية اأكادميية، ت�سمن التكامل 
بني الرعاية ال�سحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع م�ستوى كفاءة 
لأف�سل  وف��ق��اً  اإليها  ال��و���س��ول  و�سهولة  املُ��ق��ّدم��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات  وج���ودة 
يف  ال�سحي  القطاع  خدمات  ا�ستدامة  وتعزيز  العاملية،  واملمار�سات  املعايري 
الإمارة، مبا ُيحقِّق خمرجات املنظومة ال�سحية، وامل�ساهمة يف دعم ريادة دبي 
ال�سحية،  والعلوم  الطب  جم��الت  يف  العلمي  والبحث  الأكادميي  التعليم  يف 

وبنحو يدعم اقت�ساد املعرفة.
الطّبية  ال���ُق���درات  وا�ستبقاء  وا�ستقطاب  تطوير  اإىل  املوؤ�س�سة  ت��ه��دف  كما 
وتوفري  ال�سحي،  القطاع  جم��الت  خمتلف  يف  التوطني  وتعزيز  والبحثّية، 
البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية وال�سريرية، التي تنه�س باملخرجات 
جهوزية  م�ستوى  رف���ع  يف  امل�ساهمة  وك��ذل��ك  وامل��ج��ت��م��ع،  ل���الأف���راد  ال�سحية 
الرعاية  وت��ط��وي��ر  دع��م  خ��الل  م��ن  ال�سحي،  ال��ق��ط��اع  يف  الإم����ارة  وتناف�سية 
ُظم  ال�سحية وو�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�س والأوبئة وفقاً لأحدث النُّ
ال�سحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي و�سحي عاملي، ومق�سد لل�سياحة 
ال�سحية والعالجية، ووجهة رائدة يف جمال التعليم الطبي والبحث والبتكار 

العلمي.

اخت�صا�صات املوؤ�ص�صة.
بينها: تطوير  املوؤ�س�سة بعدد من الخت�سا�سات من  للقانون، تخت�س  ووفقاً 
ا�سرتاتيجيتها وتنفيذها مبا تتوافق مع ا�سرتاتيجية القطاع ال�سحي يف دبي، 
الت�سغيلية،  والفاعلية  للكفاءة  حتقيقاً  ال�سحية،  اخلدمات  تكاُمل  و�سمان 
ي  عرب م�ستويات الرعاية ال�سحية املختلفة، مبا ي�سمن �سالمة و�سعادة ُمتلقِّ
احلكومية،  ال�سحية  املن�ساآت  وتطوير  وت�سغيل  واإدارة  ال�سحية،  اخل��دم��ات 
حية الأّولية، ومراكز الرعاية  والتي ت�سمل امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سِ

التخ�س�سية، ومراكز اللياقة الطبية وال�سحة العامة وال�سحة املهنية، �سواًء 
ب�سفة ُمبا�ِسرة اأو من خالل التعاقد مع الغري.

كما تخت�س املوؤ�س�سة بتقدمي اخلدمات ال�سحية العالجية والوقائية وخدمات 
فح�س اللياقة الطبية وفح�س ال�سحة املهنية يف كافة اأنحاء الإمارة، مبا فيها 
مناطق التطوير اخلا�سة، واملناطق احُلّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، 
وللموؤ�س�سة وفقاً لل�سوابط واملعايري املعتمدة لديها اأن ُتفوِّ�س الغري بتقدمي 
املهنية، وتقدمي  وال�سحة  الطبية  باللياقة  املُتعلِّقة  الإداري��ة  بع�س اخلدمات 
وفقاً  وباأ�سعار مدرو�سة ومنا�سبة  املجتمع  �سرائح  ملُختلف  ال�سحية  اخلدمات 

للمعايري ال�سحية والطبية العاملية.
ون�ّس القانون على اأن تقوم املوؤ�س�سة بدعم اقت�ساد املعرفة، من خالل تعزيز 
الأبحاث والبتكار وا�ستقطاب ال�ستثمارات يف ال�سحة والتكنولوجيا احليوية، 
مبا ُي�سِهم يف حتقيق اأهدافها، وتاأهيل املن�ساآت ال�سحية التابعة لها واخلدمات 
مها، للح�سول على العتمادات الدولية، واإعداد الدرا�سات  والربامج التي ُتقدِّ
تقدمي  جم���الت  يف  ال��ت��و���س��ع  اأو  ج��دي��دة،  وب��رام��ج  �سحية  ُم��ن�����س��اآت  لتطوير 
التعليمّية  الربامج  وتقدمي  وتطوير  املختلفة،  ال�سحية  والربامج  اخلدمات 
الإقامة،  وب��رام��ج  ال��ط��ّب��ي،  التعليم  ب��رام��ج  مثل  حية،  ال�سِّ ل��ل��ك��وادر  واملِ��ه��ِن��ّي��ة 
الُقدرات  وتعزيز  تطوير  يف  ُي�ساِهم  مب��ا  املُ�ستِمر،  املَِهني  التطوير  وب��رام��ج 
والوحدات  والربامج  حية  ال�سِّ املُن�ساآت  لإدارة  الالزمة  املُوؤ�س�سّية  والكفاءات 
التنظيمّية التابعة لها، والتنظيم واملُ�ساركة يف الفعاليات واملُوؤمترات الطّبية 
املحلية واخلارجية بالتن�سيق مع هيئة ال�سحة يف دبي واجلهات املعنية، وتعزيز 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  مع  ال�سرتاتيجية  وال�سراكات  التعاون 

مبا يخدم اأهداف املوؤ�س�سة.

اجلهات التابعة للموؤ�ص�صة.
ون�ّس القانون على اأنه اعتباراً من بدء العمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 
الر�سمية، ُت�سّم اإىل املوؤ�س�سة اجلهات التالية: موؤ�س�سة دبي للرعاية ال�سحية 
بالهيئة وامل�ست�سفيات والوحدات التنظيمّية التابعة لها، بالإ�سافة اإىل جامعة 
حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية، وم�ست�سفى دبي لالأ�سنان، وموؤ�س�سة 
اجلليلة  وم�ست�سفى  الطبية،  امل��ج��الت  يف  والأب��ح��اث  التعليم  لدعم  اجلليلة 
مبوجب  املوؤ�س�سة  اإىل  �سّمها  يتقّرر  اأخ��رى  جهة  واأي  لالأطفال،  التخ�س�سي 

ت�سريع ُي�سِدره �ساحب ال�سمو حاكم دبي.
اجلهات  حتتفظ  اأ�سهر،  �ستة  وملُ��ّدة  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  من  واعتباراً 
املُ�سار اإليها ب�سخ�سيتها العتبارية املُقّررة لها مبوجب الت�سريعات املُن�ِسئة لها 
مة لأعمالها، ومُتاِر�س مهامها و�سالحياتها املنوطة بها مبوجب هذه  اأو املُنظِّ
الت�سريعات حتت اإ�سراف املوؤ�س�سة، �سريطة األ تتعار�س هذه املهام وال�سالحيات 
حية الأكادميية خالل املدة  مع اخت�سا�سات املوؤ�س�سة. ويجوز ملوؤ�س�سة دبي ال�سِ
ملُعاونِتها يف  ال�سحة يف دبي  التنفيذي لهيئة  ال�ستعانة باجلهاز  اإليها،  امل�سار 

تقدمي خدمات الدعم الإداري والفني للموؤ�س�سة.
جمل�س  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سحية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  يكون  اأن  على  القانون  ن�ّس  كما 
اإدارة، يتاأّلف من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ساء من ذوي اخلربة 
والخت�سا�س يف جمال عمل املوؤ�س�سة، يتم تعييُنهم مبر�سوم ُي�سِدره �ساحب 
ال�سمو حاكم دبي، بالإ�سافة اإىل ُمدير تنفيذي يتم تعييُنه بقرار من رئي�س 

ية جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة. املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، بناًء على تو�سِ
للموؤ�س�سة،  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  اخت�سا�سات  ال��ق��ان��ون  وح���ّدد 
ومواردها املالية، واآليات الرقابة والتدقيق عليها، واإ�سدار القرارات التنفيذية، 

واإجراءات النقل واحللول، وتوفيق الأو�ساع.

تعديل بع�ض اأحكام قانون هيئـــة ال�صحة يف دبـي.
 6 رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2021 ل�سنة   14 رقم  القانون  ون�ّس 
ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئ���ة ال�سح���ة ف��ي دب��ي، على ا�ستبدال ن�سو�س املواد 2، 
القانون الأ�سلي، بن�سو�س جديدة تتعلق باأهداف  و11من   ،10  ،9  ،6  ،5
الهيئة، واخت�سا�ساتها، اإ�سافة اإىل اخت�سا�سات املدير العام لهيئة ال�سحة يف 

دبي، وكذلك املوؤ�س�سات التابعة للهيئة وجهازها التنفيذي.

اأهداف الهيئة.
الهيئة  تهدف  الأ�سلي،  القانون  من  املعدلة   5 للمادة  اجلديد  للن�س  ووفقاً 
الت�سغيلية  وال��ك��ف��اءة  التناف�سية  ي�سمن  مب��ا  حي  ال�سِّ القطاع  تنظيم  اإىل: 
وال�سفافية وجودة اخلدمات واملنتجات وفق ال�سيا�سات املعتمدة واأعلى املعايري 
للمواطنني  الإم���ارة  يف  ال�سحي  ال�سمان  وخ��دم��ات  برامج  وتنظيم  العاملية، 
واملقيمني والزوار، والرتقاء بهذه الربامج واخلدمات لأعلى املعايري العاملية، 
وتطوير �سيا�سات ال�ستثمار يف القطاع ال�سحي يف دبي، وتعزيز ودعم البتكار 
وا�ست�سراف امل�ستقبل يف كافة املجالت ال�سحية وتوظيف التقنيات الذكية، مبا 
يف ذلك ال�سحة الذكية، وتعزيز �سحة و�سالمة املجتمع، ووقايته من الأمرا�س 

والأوبئة واملخاطر ال�سحية، وتعزيز جهوزية الإمارة للطوارئ والأزمات.

اخت�صا�صات الهيئة
يف  ال�سحة  هيئة  اخت�سا�س  على  اجل��دي��د  التعديل  وف��ق   /6/ امل���ادة  ت  ون�سّ
مناطق  ذل��ك  يف  مب��ا  الإم����ارة،  اأن��ح��اء  كافة  يف  حي  ال�سِّ القطاع  بتنظيم  دب��ي 
ة، واملناطق احُلّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، وتتوىّل  التطوير اخلا�سّ
والت�سريعات  بال�سيا�سات  املرتبطة  والخت�سا�سات  املهام  بكافة  القيام  الهيئة 
حتل  كما  ال�سحي،  القطاع  على  والتفتي�س  والّرقابة  والرتخي�س  والتنظيم 
الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون حمل �ُسلطة مدينة دبي الطّبية يف مُمار�سة 
املهام والخت�سا�سات الواردة يف هذا القانون على اأن يكون لها يف �سبيل حتقيق 
املتعلقة  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  اإع��داد  و�سالحّيات  مهام  اأهدافها، 
بالقطاع ال�سحي يف الإمارة والإ�سراف على تنفيِذها، والإعداد والإ�سراف على 
تنفيذ ال�سرتاتيجيات الالزمة لالرتقاء بخدمات الرعاية ال�سحية متا�سياً 
مع اخلطة ال�سرتاتيجية لالإمارة دبي، بالتن�سيق مع موؤ�س�سة دبي ال�سحية 
لن�س  وفقاً  دب��ي  يف  ال�سحة  هيئة  تخت�س  كما  املعنية.  واجل��ه��ات  الأكادميية 
املادة املُعّدل باإجراء الدرا�سات والبحوث املتعلقة بحاجة الإمارة من اخلدمات 
القطاع  ُم���واءم���ة م�����س��اري��ع ال���س��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  ال�سحية وال��ط��ب��ي��ة، وال��ع��م��ل 
ال�سحي مع نتائج هذه الدرا�سات والبحوث، وتطوير ا�سرتاطات مزاولة املهنة 
للمن�ساآت والأفراد، والت�سريح لالأفراد واملن�ساآت احلكومية واخلا�سة مبزاولة 
املهنة يف الإم��ارة، وكذلك الرقابة والتفتي�س على املن�ساآت ال�سحية واملهنيني 
 ، املُعتمدة  ��واب��ط  وال�����سّ وال��ل��وائ��ح  باملعايري  التزاِمها  ل�سمان  بها،  العاملني 

وتطوير ا�سرتاتيجية التعليم الطبي يف دبي، وتنظيم تقدمي خدمات التعليم 
الطبي واإجراء الأبحاث والتجارب الطّبية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية داخل 
الدولة وخارجها، واإعداد وتطوير �ِسيا�سات ال�ستثمار يف القطاع ال�سحي يف 
اإمارة دبي. ون�ّس القانون على اأن تتوىل هيئة ال�سحة يف دبي تطوير برامج 
و�سيا�سات ال�سحة العامة، مبا فيها �سيا�سات خدمات الطب الوقائي وال�سحة 
وال�سالمة املهنية، وتقييم ور�سد احلالة ال�سحية لل�سكان، وتطوير ومتابعة 
الالزمة  وال��درا���س��ات  والبحوث  ال�سرتاتيجية  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  تنفيذ 
واملخاطر  الأم��را���س  من  املجتمع  اأف���راد  وحماية  ال�سحية  احلالة  لتح�سني 
ال�سحية، وكذلك قيا�س جودة خدمات الرعاية ال�سحية يف الإمارة، وُمتابعة 
دبي،  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال���دورّي���ة  ال��ت��ق��اري��ر  ورف���ع  الأداء،  تطوير 
اأ�سعار اخلدمات ال�سحية يف الإم��ارة، بالتن�سيق مع اجلهات  وتنظيم واعتماد 
مة للقطاع ال�سحي، ورفع  املعنّية ، ودرا�سة واقرتاح م�ساريع الت�سريعات املُنظِّ
ال�سحة  هيئة  �سالحيات  وت�سّمنت  املعنّية.  اجلهات  اإىل  ب�ساأنها  يات  التو�سِ
وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  وتطوير  اإع���داد  اجل��دي��د،  للن�س  وفقاً  دب��ي،  يف 
مع  بالتن�سيق  تنفيِذها  على  والعمل  الذكية،  بال�سحة  املرتبطة  والت�سريعات 
املوؤ�س�سة واجلهات املعنية يف الإمارة، وتنظيم عمليات اإيفاد املر�سى للح�سول 
وتنظيم  وخارجها،  الدولة  داخل  حية  ال�سِ املن�ساآت  يف  حية  ال�سِ الرعاية  على 

واإدارة ال�سياحة ال�سحية يف الإمارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
ال�سمان  باأنظمة  املُتعلِّقة  ال�سيا�سات  وتنفيذ  وتطوير  واإدارة  اإع��داد  وكذلك 
ال�سحي، والرقابة والتفتي�س على املن�ساآت املُزاولة لأي من الأن�سطة املرتبطة 
به يف دبي، واإن�ساء قاعدة بيانات للقطاع ال�سحي وخدمات الرعاية ال�سحية 
بالتن�سيق  الإم��ارة، وحتديثها وتطويرها ب�سكٍل دوري  ُم�ستوى  واملر�سى على 
للُمحتوى  والت�سريح  وتنظيم  واإدارة  الأكادميية،  ال�سحية  دبي  موؤ�ّس�سة  مع 
الإعالمي لالإعالنات ال�سحية يف الإمارة والرقابة والإ�سراف عليها، واإن�ساء 
ال�سحية  للمعايري  وفقاً  ال�سحية  للمعلومات  ُمتكاِمل  نظام  وت�سغيل  واإدارة 

والطبية العاملية، بامل�ساركة والتعاون مع املُوؤ�ّس�سة والقطاع اخلا�س.
اأو  اأي جهة عامة  اإىل  اأو  الطبية  لطة مدينة دبي  ل�سُّ تعَهد  اأن  للهيئة  ويجوز 
خا�سة القيام باأي من الخت�سا�سات املنوطة بها مُبقت�سى اأحكام هذا القانون، 
القانون  من  ت املادة 9  وذلك مبوجب اتفاقية ُتربم معها يف هذا ال�ساأن. ون�سّ
مبر�سوم  تعييُنه  ي��ت��م  ع���ام  ُم��دي��ر  دب���ي  يف  ال�سحة  لهيئة  ي��ك��ون  اأن  اجل��دي��د 
ُي�سِدره �ساحب ال�سمو حاكم دبي، فيما حددت املادة كذلك مهام واخت�سا�سات 
املُدير العام. املُوؤ�ّس�سات التابعة للهيئة. ووفقاً للمادة 10 من القانون، يكون 
لهيئة ال�سحة يف دبي �سمن هيكلها التنظيمي جمموعة من املوؤ�س�سات التي 
اأعمالها يف املجالت املرتبطة بالقطاع ال�سحي وتكون تابعة للهيئة،  مُتاِر�س 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  من  مر�سوم  اخت�سا�ساِتها  وحتديد  باإن�ساِئها  وي�سُدر 
دبي، ويكون لكل موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات املُ�سار اإليها، ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار 
العام  املدير  ية  تو�سِ على  بناًء  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ُي�سِدُره 

لهيئة ال�سحة يف دبي.
حة  ال�سِّ هيئة  ب�ساأن   2018 ل�سنة   6 رقم  القانون  من  7و8  املادتان  وُتلغى 
ال��ذي يتعار�س فيه  امل��دى  اإىل  اآخ��ر  اأي ت�سريٍع  اأي ن�س يف  يف دب��ي، كما ُيلغى 
2021، والقانون رقم  13 ل�سنة  واأحكام هذا القانون. وُين�سر القانون رقم 

ويعمل بهما من تاريخ ن�سرهما. الر�سمّية،  اجلريدة  يف  ذاتها  لل�سنة   14

�سحية اأكادميية ت�سمن التكامل بني الرعاية ال�سحية والتعليم الطبي والبحث العلمي منظومة  عر  دبي  يف  ال�سحية  باخلدمات  الرتقاء  هدفها  •  املوؤ�س�سة 
املُقّدمة و�سهولة الو�سول اإليها خلدمة جميع اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني ال�سحية  اخلدمات  وجودة  كفاءة  م�ستوى  •  رفع 

ال�سحية والعلجية ووجهة رائدة يف جمال التعليم الطبي والبحث والبتكار العلمي لل�سياحة  ومق�سد  عاملي  و�سحي  طبي  كمركز  الإمارة  مكانة  • تعزيز 
وتطوير الرعاية ال�سحية وو�سائل الوقاية والعلج من الأمرا�س والأوبئة وفقًا لأحدث النُُّظم ال�سحية ودعم  ال�سحي  القطاع  يف  دبي  وتناف�سية  جهوزية  • رفع 

بالأبحاث العلمية وال�سريرية للنهو�س باملخرجات ال�سحية للأفراد واملجتمع للقيام  الداعمة  البيئة  •  توفري 
حية الأّولية ومراكز الرعاية التخ�س�سية واللياقة الطبية وال�سحة العامة واملهنية اإدارة وت�سغيل وتطوير املن�ساآت ال�سحية احلكومية مبا فيها امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سِ تتوىل  • املوؤ�س�سة 

بلدية مدينة اأبوظبي تزين �سوارع جزيرة اأبوظبي واملدن دائرة البلديات والنقل ت�ستكمل ا�ستعدادات امل�سالخ لتقدمي خدمات الأ�ساحي خلل عيد الأ�سحى
اخلارجية باآلف اللوحات ال�سوئية ابتهاجًا بعيد الأ�سحى •• اأبوظبي-الفجر: 

يف  والنقل  البلديات  دائ��رة  ا�ستكملت 
امل�سالخ  ا���س��ت��ع��داد  عمليات  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات الأ���س��اح��ي خالل 
اأفراد  وحثت  امل��ب��ارك،  الأ�سحى  عيد 
التطبيقات  ا�ستخدام  على  املجتمع 
الذكية لطلب الأ�ساحي، حر�ساً على 
يحقق  مبا  املجتمع،  و�سالمة  �سحة 
الوقاية  وال�سالمة ال�سحية وتي�سري 
البلديات  دائ��رة  الإج���راءات. وطلبت 
وال���ن���ق���ل م���ن ال�������س���ادة ال���راغ���ب���ني يف 
ل�ستخدام  ال���ت���وج���ه  ال���ت�������س���ح���ي���ة، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لدى 
الدائرة لطلب الأ�ساحي واملو�سوعة 
يف خ���دم���ة اجل���م���ه���ور، ح���ي���ث ميكن 
ط��ل��ب الأ���س��اح��ي م��ن خ���الل تطبيق 
)ذبيحتي( وتطبيق )ذبائح اجلزيرة(، 
طلب  اأو  الإم������ارات،  ذب��ائ��ح  وتطبيق 
التربع بالأ�ساحي من خالل تطبيق 

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي. 
اإىل جمموعة من  ال��دائ��رة  واأ���س��ارت 
ا�ستخدام  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال���ف���وائ���د  
امل�سالخ  تقوم  اإذ  الذكية،  التطبيقات 
واإي�سالها  اجلمهور  طلبات  بتجهيز 
املجتمع  اأف���راد  داع��ي��ًة  منازلهم،  اإىل 
اأهمية العتماد على التطبيقات  اإىل 
م���ن اخلدمات  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال��ذك��ي��ة 
ال���راح���ة واخلدمة  ال��ت��ي ت��وف��ر ل��ه��م 
ت�ساهم  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  امل��ت��ك��ام��ل��ة، 

م�ستوى  رف��ع  يف  الذكية  التطبيقات 
بالآخرين  الخ��ت��الط  م��ن  ال��وق��اي��ة 
وحت����ق����ي����ق ال����ت����ب����اع����د الج���ت���م���اع���ي 
املطلوب، حيث تتوافر خدمة تو�سيل 
اجلمهور  م���ن  ل��ل��راغ��ب��ني  ال���ذب���ائ���ح 

الكرمي وبر�سوم رمزية.
م���ن مدينتي  ك���ل  ب���ل���دي���ات  واأك�������دت 
الظفرة،  ومنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
امل�سالخ ل�ستقبال عيد  على جاهزية 
الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك م��ن خ���الل زيادة 
اأعداد الأطباء البيطرين والق�سابني 
املتوقعة  للزيادة  ا�ستجابة  والعمال 
يف اأع���داد ال���س��اح��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
تكثيف عمليات تعقيم امل�سالخ داخليا 

الإجراءات  تطبيق  وتعزيز  وخارجيا 
انت�سار  �سد  والوقائية  الح��رتازي��ة 
"كوفيد  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
تطبيق  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م���ع   .”19
العاملية  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ع���اي���ري  اأع���ل���ى 
والفح�س  امل�����س��ال��خ  ع��م��ل  جم���ال  يف 
للتاأكد  ال��ذب��ح  وب��ع��د  قبل  البيطري 
لال�ستهالك  ال��ل��ح��وم  �سالحية  م��ن 
الأدم����������ي، وال���ت���خ���ل�������س الآم��������ن من 
ال�سحة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً  امل���خ���ل���ف���ات 

العامة.
اإىل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ���س��ارت 
م�سلخ  م���ن  ك���ل  ال��ع��م��ل يف  ����س���اع���ات 
اأبوظبي للجمهور، وم�سلخ بني يا�س، 

الوثبة  ال�����س��ه��ام��ة، وم�����س��ل��خ  وم�����س��ل��خ 
ال�ساعة  العيد، لتبداأ من  اأي��ام  خالل 
6 �سباحا" لغاية 7 م�ساء.  وحددت 
بلدية منطقة الظفرة مواعيد الدوام 
�سالة  بعد  الظفرة  م��دن  م�سالخ  يف 
7 م�ساًء خالل  ال�ساعة  العيد وحتى 
اليوم الأول، وبني ال�ساعة 7 �سباحاً 
وحتى ال� 6 م�ساًء خالل اأيام العيد.  

تواقيت  اإىل  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
التي  ال���ع���ني،  م��دي��ن��ة  م�����س��ال��خ  دوام  
يبلغ عددها 11 م�سلخاً،  مع �ساعات 
يومياً  �ساعة عمل   16 ل�  عمل متتد 
م��ق�����س��م��ة ع���ل���ى ف���رتت���ني ت����ب����داأ من 
ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة ���س��ب��اح��اُ وحتى 
الثامنة م�ساًء من يوم الرتوية حتى 
راب��ع  اأي��ام عيد الأ�سحى امل��ب��ارك، يف 
والتجاري،  الأه����ايل،  م�سلخ  م��ن  ك��ل 
وال������ه������ري، وال�������ق�������وع، و�����س����وي����ح����ان، 
يكون  بينما  وال�سالمات.  والعامرة، 
وم�ساكن  ال��ف��ق��ع  م�����س��ال��خ  يف  ال��ع��م��ل 
الوقن من تاريخ  18 – 21 يوليو 
اإىل  �سباحاً   6 ال�ساعة  من   ،2021
8  م�ساًء، ومن من ال�ساعة 7 �سباحاً 
اإىل 3 م�����س��اًء ث��ال��ث وراب���ع اأي���ام عيد 
الأ���س��ح��ى امل��ب��ارك ، وي��ت��م ال��ع��م��ل يف 
م�سلخ مفقر 1من ال�ساعة 6 �سباحاً 
 20 –  18 8 م�ساًء من تاريخ   اإىل 
اإىل  �سباحاً   7 ال�ساعة  وم��ن  يوليو، 
3 م�ساًء ثاين وثالث و رابع اأيام عيد 

الأ�سحى املبارك. 

•• اأبوظبي -الفجر:

لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  حتر�س 
الحتفال  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  وال���ن���ق���ل،  ال���ب���ل���دي���ات 
اجلمالية  ملا�ستها  وو���س��ع  والأع���ي���اد  باملنا�سبات 
واجلزر  وال��ف��رع��ي��ة  الرئي�سية  ال�����س��وارع  لتزيني 
الو�سطية واجل�سور والدوارات يف جزيرة اأبوظبي 
واملدن اخلارجية الواقعة �سمن النطاق اجلغرايف 
للبلدية ومراكزها الفرعية، بهدف ن�سر البهجة 
قلوب  ال�سعادة على  واإدخ��ال  الإيجابية،  والطاقة 

اأفراد املجتمع، جت�سيداً ملظاهر الفرحة.
وتعمل البلدية على تركيب نحو 2800 ت�سكيل 
�����س����وارع جزيرة  م�����س��يء يف  اإب����داع����ي  وجم�����س��م 
اأبوظبي واملدن اخلارجية، احتفاًء بعيد الأ�سحى 
على  العزيزة  املنا�سبة  لهذه  وا�ستقباًل  امل��ب��ارك، 
ق��ل��وب اجل��م��ي��ع، ح��ي��ث تعمل ف���رق ال��ب��ل��دي��ة على 
تركيب لوحات الزينة املتميزة واملتنا�سقة لتج�سد 
روحانيات العيد وما ميثل من بهجة لدى اأفراد 
ال�سوئية  واللوحات  املج�سمات  وتتميز  املجتمع. 
بطابع فني اأنيق، لت�سكل حتفاً اإبداعية مر�سومة 
بعبارات املعايدة املتعارف عليها بني اأفراد املجتمع 
الإماراتي، ومدموجة بعنا�سر من الطبيعة مثل 
الفرا�سات واأجنحتها، وكذلك امل�سالت واملناطيد، 
ل��ي��ع��ط��ي ه���ذا امل���زي���ج امل��ت��ج��ان�����س ����س���وراً جمالية 
متكاملة، تزين اجل�سور واأعمدة الإنارة الو�سطية 
يف الطرق الرئي�سية والفرعية واملناطق التي يتم 

تزيينها.
وت�����س��م��ل امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ت��م ت��زي��ي��ن��ه��ا يف جزيرة 
اأب��وظ��ب��ي: ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي، وك��ا���س��ر الأم����واج، 
و���س��ارع امل��ل��ك ع��ب��داهلل، و���س��ارع ال�سيخ را���س��د بن 

امل������رور، و����س���ارع دمل�����ا، ومنطقة  ���س��ع��ي��د، و����س���ارع 
ال��دوارات واجل�سور واملواقع  الزاهية، وع��دداً من 
التي  امل��ن��اط��ق  ت�سمل  بينما  امل��دي��ن��ة،  يف  املتفرقة 
�سيتم تزيينها يف املدن اخلارجية التابعة لبلدية 
حممد  ومدينة  خليفة،  مدينة  اأبوظبي:  مدينة 
اجلديدة  وال�سهامة  �سخبوط،  ومدينة  زايد،  بن 
وال��ق��دمي��ة، وال��ب��اه��ي��ة، وال�����س��م��ح��ة، وب��ن��ي يا�س، 

واملفرق، وال�ساخمة، ومدينة الريا�س.
كورني�س  متييز  �سيتم  منا�سبة،  ك��ل  يف  وك��ع��ادت��ه 
اأبوظبي  �سكان  ل��دى  املف�سلة  -الوجهة  اأبوظبي 
واملج�سمات  الهند�سية  بالت�سكيالت  وزائ��ري��ه��ا- 
الإبداعية املتميزة التي تاأتي على �سكل الفرا�سات 
واأج��ن��ح��ت��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل مت��ي��ي��زه وع����دد من 
املائل  الأ�سفر  باللون  باإ�ساءة  الرئي�سية  الطرق 

اإىل اللون الذهبي.
ال�سوئية  وال���ل���وح���ات  ال��ت�����س��ك��ي��الت  وت��ت�����س��م��ن 

امل�ستخدمة يف زينة عيد الأ�سحى املبارك العديد 
م��ن ال��ع��ب��ارات وك��ل��م��ات امل��ع��اي��دة امل��ت��ع��ارف عليها 
"عيدكم  م��ث��ل:  الإم���ارات���ي،  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
من  "ع�ساكم  بخري"،  واأن��ت��م  ع��ام  "كل  مبارك"، 
العايدين  "من  باخلري"،  عليكم  "ينعاد  عواده"، 
حيث  وال�ساملني"،  العايدين  "من  والغامنني"، 
مت دمج األوان عديدة يف اللوحة الواحدة لإعطاء 
املنا�سبة روحاً خا�سة متيزها عن باقي املنا�سبات.

اأبوظبي حتر�س  بلدية مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
على اأن تكون الت�سكيالت واللوحات ال�سوئية التي 
املبارك  الأ�سحى  عيد  زينة  �سمن  تركيبها  يتم 
وم�ساحات  لأبعاد  منا�سبة  اأحجام  وذات  متنا�سقة 
ال�سوارع، حتى تكون اآمنة مل�ستخدمي الطريق من 
ال�سيارات وامل�ساة، بالإ�سافة اإىل اأنها م�سنعة من 
مواد �سديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة 

العزل ومقاومة العوامل والتغريات اجلوية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام: 

ا���س��ت��ع��دت ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع��ة ملركز 
"تدوير"  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
املبارك،  الأ����س���ح���ى  ع��ي��د  ل���س��ت��ق��ب��ال 
وذلك  ومتكاملة،  �ساملة  عمل  بخطة 
ال�سالمة  درج�������ات  اأق�������س���ى  ل���ت���وف���ري 
و�سمان  للمجتمع  ال��ع��ام��ة  وال�سحة 
ا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال خ����الل فرتة 
اخلا�سة  العمل  خطة  وت��رك��ز  العيد. 
تت�سمن  والتي  العيد،  خالل  باملركز، 
كوادر من اإدارتي جمع ونقل النفايات 
من جهة، واإدارة مكافحة اآفات ال�سحة 
�سمول  على  اأخ���رى،  جهة  من  العامة 
اأبوظبي باحلمالت  اإمارة  اأرجاء  كافة 
ال��ت��ي تتزايد  واخل��دم��ات يف الأوق����ات 

�سري  ومتابعة  ال�سكانية  الكثافة  فيها 
خالل  بعدها  وم��ا  الأ�ساحي  عمليات 

اأيام العيد.
النفايات  ون��ق��ل  جمع  اإدارة  وت�ساهم 
العام  املظهر  على  احلفاظ  يف  باملركز 
اإبقاء  خالل  من  للمجتمع  واجلمايل 
املجمعات  داخ�����ل  ال��ق��م��ام��ة  ح���اوي���ات 
ال�سكنية يف جميع الأوقات واإخراجها 
القمامة،  ج��م��ع  ع��ن��د  اأم���اك���ن���ه���ا  م���ن 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة احل���اوي���ات 
انت�سار  ولتجنب  ال�سالمة  اأج���ل  م��ن 
الأمرا�س، بالإ�سافة اإىل رفع م�ستوى 
�سرائح  ك���اف���ة  ل����دى  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وع���ي 
املجتمع. وتت�سمن خطة اإدارة اجلمع 
اأعمال  ت��ع��زي��ز  ال��ع��ي��د  وال��ن��ق��ل خ���الل 
ت����ق����دمي خ����دم����ات ال���ك���ن�������س ال����ي����دوي 

والتنقيط وخدمات الكن�س امليكانيكي، 
اإ�سافة اإىل خدمات الغ�سيل والنظافة 
من  املخلفات  ون��ق��ل  وجتميع  ال��ع��ام��ة 
كن�س  ج���ان���ب  اإىل  ال���ع���ام���ة،  امل�����س��ال��خ 
فيها  امل�سوح  العيد  م�سليات  وتنظيف 
النظافة  اأع���م���ال  وت��ع��زي��ز  ال�������س���الة، 
العامة يف احلدائق العامة وال�سواطئ 
اجلمع  اإدارة  وخ�����س�����س��ت  امل��ف��ت��وح��ة. 
والنقل 251 حاوية اإ�سافية، كما بلغ 
للت�سغيل  املعدة  والآليات  املعدات  عدد 

الإ�سايف خالل فرتة العيد 65 اآلية.
اآفات ال�سحة  اإدارة مكافحة  و ت�سارك 
العامة يف املركز �سمن جهود ا�ستقبال 
عيد الأ�سحى املبارك، حيث خ�س�ست 
فريق عمل قوامه 1240 موظفاً، مت 
والآليات  ال�سيارات  من  ع��دد  ت�سخري 

�سيارة   322 ب��ل��غ  م��ه��ام��ه��م  ل���ت���اأدي���ة 
و1251 اآلية.

اآف���ات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  خ��ط��ة  وت�����س��م��ل 
الأ�سحى  عيد  خ��الل  العامة  ال�سحة 
وجود فرق ميدانية للطوارئ تقت�سر 
طلبات  وتنفيذ  ا�ستالم  على  مهامها 
اخل����دم����ة ال�����������واردة م����ن اجل���م���ه���ور، 
املكافحة يف  ت��ق��دمي خ��دم��ات  وك��ذل��ك 
امل�سالخ  واأه��م��ه��ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
احلكومية واحلدائق العامة والأ�سواق 
اأعلى  العامة، مبا يكفل احلفاظ على 
وال�سالمة  والبيئة  ال�سحة  م�ستويات 
التابعة  العمل  وكانت فرق  للجمهور. 
ل������الإدارة ق���د ا���س��ت��ب��ق��ت ف���رتة م���ا قبل 
ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك ب��خ��ط��ة عمل 
لعدد  مكثفة  ح��م��الت  تنظيم  �سملت 

اإ�سافة  واملهمة  الرئي�سية  املواقع  من 
ب�سكل  خدمتها  يتم  التي  امل��واق��ع  اإىل 
املواقع  تلك  و�سملت  وي��وم��ي.  دوري 
وامل�سالخ  العيد،  وم�سليات  امل�ساجد 
واملتنزهات  واحل����دائ����ق  احل��ك��وم��ي��ة، 
والأ�سواق  والفلل،  والق�سور  العامة، 
العامة /اخل�سار والفاكهة، الأ�سماك، 
يف  ال�سكنية  املناطق  وك��اف��ة  ال��ل��ح��وم/ 
اأبوظبي. و قال �سعادة الدكتور  اإم��ارة 
�سامل خلفان الكعبي مدير عام مركز 
منا�سبة  اإن  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
ع��ي��د الأ����س���ح���ى امل����ب����ارك ت��ع��ت��رب من 
املنا�سبات العزيزة والتي تتطلب جهداً 
اأن  اإع��ت��ب��ار  على  م�ساعفني،  وح��ر���س��اً 
املنازل  خملفات  م��ع  التعامل  طبيعة 
ونفايات املن�ساآت ال�ستهالكية يف عيد 

تختلف  خ�سو�سية  له  اأم��ر  الأ�سحى 
�سعادته  واأك��د  املوا�سم.  غ��ريه من  عن 
اأن املركز ينفذ يف عيد الأ�سحى خطة 
خمتلف  فيها  ت�سارك  متكاملة  عمل 
ال��ق��ط��اع��ات يف امل��رك��ز خ��ا���س��ة اإدارت����ي 

اجلمع والنقل ومكافحة الآفات لفتا 
اجلانب  ه���ذا  ي��ق��دم يف  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
اأرق��ى م�ستوى،  خدمات متكاملة على 
م��ه��ي��ب��اً يف ال���وق���ت ذات����ه ب��ك��اف��ة فئات 
التدابري  م��راع��اة  ب�����س��رورة  املجتمع 

الوقائية املتبعة خا�سة يف ظل جائحة 
ك����ورون����ا وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ب��ع�����س��اً من 
الإجراءات الحرتازية، لتحقيق �سبل 
لكافة  والطماأنينة  وال�سالمة  الراحة 

اأفراد املجتمع.

•• دبي -وام:

للذكاء  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  اأع����ل����ن 
الربنامج  مع  بالتعاون  ال�سطناعي 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ربجم��ني ع��ن ف��ت��ح باب 
ملخيم  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة  يف  الت�سجيل 
الإمارات ال�سيفي للذكاء ال�سطناعي 
الفرتة  العام خالل  ينعقد هذا  الذي 
املقبل،  اأغ�����س��ط�����س   31 اإىل   1 م���ن 
اجلهات  من  جمموعة  مع  بال�سراكة 
العاملية  ال�����س��رك��ات  وك���ربى  ال��وط��ن��ي��ة 
الربجمة  جم�����الت  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

والذكاء ال�سطناعي.
وت�سهد دورة هذا العام م�ساركة نخبة 
م���ن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة يف 
قطاع التكنولوجيا ت�سمل "في�سبوك" 
و"يل  و"هواوي"  و"مايكرو�سوفت" 
واغن" و"كرمي" و"SAP" لتقدمي 
متخ�س�سة  ع���م���ل  وور���������س  ب����رام����ج 
ت��ه��دف ل��ت��زوي��د امل�����س��ارك��ني يف املخيم 
والع�سرين.  ال��واح��د  القرن  مب��ه��ارات 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ت�سارك  كما 
ور�س  ت��ق��دمي  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  دب���ي 
متخ�س�سة  معرفية  وج��ل�����س��ات  ع��م��ل 
فيما  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة،  امل����ج����الت  يف 
من  جمموعة  الأوىل  للمرة  ي�سارك 

البحرين  مملكة  يف  امل��دار���س  ط��الب 
ال�سقيقة.

وي�����ه�����دف امل���خ���ي���م ال�������س���ي���ف���ي ال�����ذي 
واجلامعات  امل���دار����س  ل��ط��الب  مي��ك��ن 
والتخ�س�سات  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن 
امل�ساركة به من خالل الت�سجيل على 
ai.gov.ae// :املوقع الإلكرتوين
متكني  اإىل   ،/learn/camp
الذكاء  ال�����س��اب��ة مب���ه���ارات  ال��ط��اق��ات 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سطناعي 
وت�سجيعها على تطوير حلول مبتكرة 
من  ب��ال���س��ت��ف��ادة  امل�ستقبل  لتحديات 
اخل�������ربات ال���ت���ي اك��ت�����س��ب��وه��ا خالل 
الفعاليات الفرتا�سية  م�ساركتهم يف 
واجل��ل�����س��ات احل���واري���ة وور�����س العمل 
خمتلف  يف  ينظمها  ال��ت��ي  التفاعلية 

اأنحاء دولة الإمارات.
وت���ع���د ه����ذه ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة ملخيم 
الإمارات ال�سيفي للذكاء ال�سطناعي، 
اإقباًل متزايداً وم�ساركة  الذي ي�سهد 
طالبية وا�سعة، حيث �سارك اأكرث من 
10 الف طالب من خمتلف املراحل 
التعليمية، يف دورتيه الأوىل والثانية 

يف الأعوام 2018 و2019.
العلماء  ���س��ل��ط��ان  ع��م��ر  م��ع��ايل  واأك�����د 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
والقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل 
بقيادة  الإم���ارات  حكومة  اأن  بعد  عن 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
مبادراتها  كافة  توظف  اهلل"،  "رعاه 

الوطنية  وب���راجم���ه���ا  وم�����س��اري��ع��ه��ا 
ال�سباب  م��ن  الإم����ارات  اأب��ن��اء  لتمكني 
املعرفة  وممار�سة  لكت�ساب  والطالب 
الذي  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف 
امل�ستقبل  اأدوات  اأه��م  م��ن  واح���داً  يعد 
لي�ساركوا بفعالية يف ت�سميم م�ستقبل 

دولتهم وخدمة جمتمعهم.
ال�سيفي  امل��خ��ي��م  اأه��م��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
اأنها  يف  تتبلور  ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء 
ت��ت��ي��ح ل��ل�����س��ب��اب ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة يف 
جت����ارب واق��ع��ي��ة وم�����س��وق��ة يف جمال 
احلديثة،  التكنولوجية  التطبيقات 
وت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ت��ع��رف م��ب��ا���س��رة على 
وتدعم  التكنولوجي،  التطور  فر�س 
التقنيات  لهذه  وتوظيفهم  تفكريهم 
ال����درا�����س����ة وال����ع����م����ل وامل�������س���اري���ع  يف 

جيل  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  م��ا  امل�ستقبلية، 
متمكن من تكنولوجيا امل�ستقبل، قادر 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

تطوير خمتلف القطاعات احليوية.
العام  ه����ذا  دورة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
للذكاء  ال�����س��ي��ف��ي  الإم���������ارات  مل��خ��ي��م 
مميزة  م�ساركة  ت�سهد  ال�سطناعي 
للعديد من اجلهات الوطنية و�سركات 
التكنولوجية العاملية مثل "في�سبوك" 
و"يل  و"هواوي"  و"مايكرو�سوفت" 
واغن" و"كرمي" و"SAP" انطالقاً 
املخيم  ه��ذه  دور  باأهمية  اإميانها  من 
يف دع�����م ج���ه���ود ح���ك���وم���ة الإم��������ارات 
ت��ط��ب��ي��ق��ات الربجمة  ت��ب��ن��ي  ل��ت�����س��ري��ع 
ال�سباب  ودع��م  ال�سطناعي،  والذكاء 
املبدع وت�سجيعهم على ال�ستفادة من 

البنية التحتية التكنولوجية املتقدمة 
بالدولة.

م�ساركة  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 
للمربجمني"  ال��وط��ن��ي  "الربنامج 
ي�سهم  مب��ا  الفعالية  ه���ذه  تنظيم  يف 
ومتكينهم  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اإع���داد  يف 
الالزمة  العملية  واخل���ربة  باملعرفة 
اأو�سع  ال���ربجم���ة م���ن  ل���دخ���ول ع���امل 
تدريبية  ف���ر����س  وت����وف����ري  اأب�����واب�����ه، 
اإىل  اأفكارهم  حتويل  على  ت�ساعدهم 
والتطبيق.  للتطوير  جاهزة  م�ساريع 

- م�ساركة بحرينية مميزة..
للذكاء  الإم�����ارات  خميم  وي�ستقطب 
جمموعة  الأوىل  للمرة  ال�سطناعي 
من طالب املدار�س مبملكة البحرين 
ت��ف��ع��ي��ل مذكرة  اإط�����ار  يف  ال�����س��ق��ي��ق��ة، 

ت���وق���ي���ع���ه���ا بني  ال����ت����ي مت  ال���ت���ف���اه���م 
الربنامج الوطني للذكاء ال�سطناعي 
ومركز  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  يف 
والتاأهيل  للتدريب  حمد  ب��ن  نا�سر 
املهني، الهادفة لتعزيز تبادل اخلربات 
اأف�سل  وم�����س��ارك��ة  ال��ن��ج��اح،  وق�س�س 
التكنولوجيا  جم����الت  يف  ال��ت��ج��ارب 

املتقدمة والذكاء ال�سطناعي.
- ور�س عمل نظرية وتطبيقية..

ال�سيفي  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ل 
املعرفية  اجل���ل�������س���ات  م����ن  ال����ع����دي����د 
والتطبيقية  النظرية  العمل  وور����س 
خمتلف  يف  الفرتا�سية  واملحا�سرات 
املوا�سيع التي ت�سهم يف تزويد الطالب 
التكنولوجيا  قطاع  يف  امل��ه��ارات  باأهم 
وع����ل����وم ال�����ربجم�����ة، وب����الأخ���������س يف 

جمال الذكاء ال�سطناعي. كما يتيح 
ل��ل��ط��الب ف��ر���س��ة للتعرف  ال��ربن��ام��ج 
ع���ل���ى اأب�������رز ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ن���ا����س���ئ���ة يف 
املجالت امل�ستقبلية، واكت�ساب مهارات 
يف  م�سريتهم  ل��ب��دء  تهيئهم  ع��دي��دة 
جم����ال ال���ربجم���ة وال���ت���ي ت��ع��د اليوم 
م��ن اأه���م ال��ل��غ��ات وامل���ه���ارات يف جمال 

الأعمال امل�ستقبلية.
وت���رك���ز ور������س ال��ع��م��ل ع��ل��ى جم���الت 
التعلم  ت�سمل  خمتلفة  تكنولوجية 
الآيل،  ال��ت��ع��ل��م  ال��ع��م��ي��ق، وجم������الت 
والأم���ن  "بايثون"،  ال��ربجم��ة  ول��غ��ة 
ال�������س���ي���رباين، واأه�������م ال����ت����ط����ورات يف 
امل�سفرة،  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��الت  جم���ال 
مو�سوعات  على  الرتكيز  اإىل  اإ�سافة 
يف  املتطورة  التكنولوجيا  تبني  تعزيز 
الإماراتية،  الطبيعة  ا�ستك�ساف  اإعادة 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ي�����س��ه��م  وك��ي��ف 
النادرة  الف�سائل  اكت�ساف  عملية  يف 
م��ن احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة ال��ت��ي تعي�س 
اأر���س الدولة. كما وف��رت �سركة  على 
للح�سور  خ��ا���س��ة  دع�����وة  ف��ي�����س��ب��وك 
برنامج  م��ط��وري  ي���وم  وامل�����س��ارك��ة يف 
اأهم  من  يعترب  وال��ذي   Pytorch
ال��ع��امل وتعتمد  ال��ت��ط��وي��ر يف  ب��رام��ج 

عليه اأكرب ال�سركات العاملية.

•• بودغوريت�صا-وام:

 ، بي�سيك  األ��ي��ك�����س��ا  م��ع��ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
معايل  الأ���س��ود  اجلبل  برملان  رئي�س 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د اجل����روان رئي�س 
وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س 
للت�سامح  ال��دويل  الربملان  واأع�ساء 
دول������ة من   41 وال�������س���الم مم��ث��ل��ي 
حول العامل امل�ساركني يف اجتماعات 
الدويل  للربملان  ال�ساد�سة  اجلل�سة 
ال���ت���ي عقدت  ل��ل��ت�����س��ام��ح وال�������س���الم 
ب���رمل���ان ج��م��ه��وري��ة اجلبل  م��ق��ر  يف 

الأ�سود.
ح�������س���ر ال����ل����ق����اء م����ع����ايل دراف����ك����و 
وزراء  رئ����ي���������س  ك���ري���ف���وك���اب���ي���ت�������س 
ومعايل   ، الأ���س��ود  اجلبل  جمهورية 
خارجية  وزي��ر  رادول��وف��ي�����س  دوردي 
ج��م��ه��وري��ة اجل��ب��ل الأ����س���ود ومعايل 
دوارت��������ي ب��اج��ي��ك��و رئ���ي�������س الحت�����اد 
األن  وم����ع����ايل  ال�������دويل  ال����ربمل����اين 
جواتيمال  برملان  رئي�س  رودريجيز 
وع�����������دد م�������ن اأع�������������س������اء ال�������س���ل���ك 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف ج��م��ه��وري��ة اجلبل 

برملان  رئ���ي�������س  ورح������ب   . الأ������س�����ود 
باقامة  الأ����س���ود  اجل��ب��ل  ج��م��ه��وري��ة 
الدويل  للربملان  ال�ساد�سة  اجلل�سة 
جمهورية  يف  وال�������س���الم  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
للمجل�س  متمنياً   ، الأ���س��ود  اجل��ب��ل 
وبرملانه الدويل النجاح يف اأعمالهم 
الت�سامح  وم�����س��ل��ح��ة  خ���ري  ف��ي��ه  مل���ا 

وال�سالم حول العامل .

جمهورية  وزراء  رئ���ي�������س  ورح������ب 
اجل��ب��ل الأ����س���ود ب��ا���س��ت�����س��اف��ة بالده 
41 دولة ، مما يوؤكد  برملانيني من 
العاملية  التوجهات  اإىل  تنتمي  اأنها 
القيم  ن���ف�������س  يف  ت�������س���رتك  واأن�����ه�����ا 
الدوليني،  ال�سركاء  م��ع  والأه����داف 
التعاون والت�سامح  والتي تقوم على 
وال�سالم. من جانبه توجه اجلروان 

بال�سكر لرئي�س برملان اجلبل ال�سود 
و رئي�س ال��وزراء ، ووزي��ر خارجيتها 
ب��ج��ه��ود اجلبل  ، م�����س��ي��داً  و���س��ع��ب��ه��ا 
وال�سالم  الت�سامح  تعزيز  يف  الأ�سود 

حول العامل .
للت�سامح  ال�����دويل  ال���ربمل���ان  وع��ق��د 
املجل�س  اأج���ه���زة  -اأح�����د  وال�������س���الم، 
العاملي للت�سامح وال�سالم الرئي�سية 

اجتماعات جلانه  و  -اجتماع مكتبه 
الدائمة ال�ستة ، واأقر املكتب جدول 
العمال فيما ناق�ست اللجان الدائمة 
�سبل تعزيز الت�سامح وال�سالم حول 
املتخ�س�سة.  جم��الت��ه��ا  يف  ال��ع��امل 
ال�ساد�سة  اجلل�سة  اأعمال  واختتمت 
وال�سالم  للت�سامح  ال��دويل  للربملان 
اجلبل  ل��ربمل��ان  الرئي�سية  بالقاعة 

الأ�سود من خالل اجلل�سة الرئي�سية 
بح�سور رئي�س برملان اجلبل ال�سود 
خالل  ومت   . خ��ارج��ي��ت��ه��ا  وزي������ر  و 
الربملان  رئ���ا����س���ة  ت�����س��ل��ي��م  اجل��ل�����س��ة 
للنائبة  وال�سالم  للت�سامح  ال��دويل 
الكولومبية مارجريتا اأراجنو وذلك 
وح�سب  اجل��دي��دة  ال�سنوية  ل��ل��دورة 
ل��ل��دول، كما مت  الأب��ج��دي  الرتتيب 

اقرار ت�سكيل جلان برملانية اقليمية 
يف الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم 
الدكتورة  ���س��ع��ادة  ت�سمية  مت  ..ك��م��ا 
جمهورية  م����ن  ج���ب���ل  اأب������و  ه���اج���ر 
للجمعية  رئ��ي�����س��ًة   ، ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 
العمومية للت�سامح وال�سالم ،وذلك 
 . املجل�س  واح��دة ح�سب نظام  ل�سنة 
كما اقرت اجلل�سة البيان اخلتامي ، 

اأكد على دور الربملان الدويل  الذي 
 ، واخت�سا�ساته  وال�سالم  للت�سامح 
الت�سامح  قيم  اأهمية  على  اأك��د  كما 
وال�سالم مع الحرتام الكامل مليثاق 
الأمم املتحدة ، والعرتاف ب�سرورة 
الت�سامح  قيم  لتعزيز  امل��ه��م  ال���دور 
التطورات  خم��ت��ل��ف  يف  وال�������س���الم 
اأهمية  على  والتاكيد   ، العامل  حول 
التمثيل الدويل املتزايد يف املنظمة ، 
والتعاون امل�سرتك ، والعمل امل�ستمر 
اأدان  كما   ، ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
البيان اخلتامي جميع اأعمال العنف 
وانتهاكات حقوق الإن�سان والقانون 
ترتكبها  ال��ت��ي  ال�����دويل  الإن�������س���اين 
كما   .. ال���ن���زاع���ات  اأط�������راف  ب��ع�����س 
وتقوية  تو�سيع  ���س��رورة  على  ���س��دد 
التحالفات العاملية لتلبية احتياجات 
املجتمعات . كما اأقر البيان التفاق 
اإق���ام���ة تعاون  ب���ني الع�������س���اء ع��ل��ى 
لتعزيز  فاعلية  واأك��رث  واأو�سع  اأعمق 
وال�سالم  للت�سامح  الإن�سانية  القيم 
احلياة  نوعية  حت�سني  �ساأنه  من  ملا 

جلميع الب�سر حول العامل.

تدوير ينفذ خطة عمل �ساملة ومتكاملة ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك

لتعزيز مهارات الطالب يف الربجمة واأدوات امل�صتقبل

اإقامة خميم الإمارات ال�سيفي للذكاء ال�سطناعي من 1 اإىل 31 اأغ�سط�س

رئي�س برملان اجلبل الأ�سود يلتقي اجلروان واأع�ساء الرملان الدويل للت�سامح وال�سلم

•• اأبوظبي-وام: 

دعا معايل ال�سيخ عبد اهلل بن بيه رئي�س جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي، 
رئي�س منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة، اإىل حوار ح�ساري مفتوح 
يقدم مقاربات جديدة حول احلقوق واحلريات للو�سول اإىل �سياغة منا�سبة 
جُتلي التوازن املطلوب بني احلرية وال�سلم وبني الفرد واملجتمع، وللو�سول 
مكونات  جميع  اإ�سعاد  يف  وت�سهم  البقاء  مبقومات  تتمتع  عاقلة  حرية  اإىل 
املجتمع الإن�ساين. جاء ذلك يف كلمة األقاها معاليه عرب الت�سال املرئي، يف 
اجلل�سة الفتتاحية للقمة الدولية للحريات الدينية، التي عقدت بالعا�سمة 
الأمريكية وا�سنطن و ا�ستمرت ثالثة اأيام ، مب�ساركة عدد كبري من امل�سوؤولني 
الأمريكي،  النواب  جمل�س  رئي�سة  بيلو�سي  نان�سي  ال�سيدة  بينهم  من  الكبار 
وزي��ر اخلارجية  و مايك بومبيو  وزي��ر اخلارجية المريكي  بلنكن  اآنتوين  و 

الأمريكي ال�سابق، والكرادينال ثيو دولن، والزعيم الروحي البوذي الدلي 
لما. كما حظي املوؤمتر مب�ساركة ما يربو على األف من املدعوين من قرابة 
املدين  املجتمع  لع�سرات منظمات  بينهم ممثلني  العامل، من  يف  دول��ة  �ستني 
واأّكد  ال��ع��امل.  ع��رب  ال�سطهاد  �سحايا  م��ن  و�سهود  احلقوقيني،  والفاعلني 
ذكاءها وح�ّسها  النخب  ت�ستعمل  "اأن  بيه يف كلمته �سرورة  ال�سيخ بن  معايل 
�سيء  يف  احلكمة  م��ن  فلي�س  عك�سية،  نتائج  عملها  يعطي  ل  حتى  امل�����س��وؤول 
املطالبة بحريات تقوم على احلرب، فال�سالم هو الأ�سا�س، هو اخلري الأ�سمى، 
اأن  لتحقيق هذه احلقوق"، معتربا  الناجحة  الناظم ول�سرتاتيجية  الإط��ار 
والن��خ��راط يف  ال��وط��ن  اإىل  والن��ت��م��اء  وال�سعادة  احل��ب  بيئة  يوجد  "ال�سلم 
م�ساحله". ُيْذكر اأّن القمة العاملية للحريات الدينية تعترب اأهم ملتقى �سنوي 
من  للعمل  النطاق  وا�سع  حتالف  لبناء  و�سركاوؤها  الأمريكية  الإدارة  تعقده 

اأجل ق�سايا ال�سطهاد واحلرية الدينية وانتهاك الكرامة الإن�سانية.

•• دبي -وام:

العيد"  "بهجة  الإن�سانية  مبادرتها  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  نظمت 
مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك بهدف اإ�سعاد الأطفال الأيتام واملحتاجني 
م��ن خ���الل ت��وزي��ع ال��ع��ي��دي��ة وال��ه��داي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��الل الأحمر 
لندمارك  جمموعة  من   BabyShop الأطفال  وحمل  الإم��ارات��ي 
حيث مت توزيع ك�سوة العيد وهدايا عبارة عن ق�سائم ت�سوق لالأطفال 

امل�سرتكني بالإ�سافة اإىل فعاليات ترفيهية.
حيث  م���ردف  �سنرت  ب�سيتي  الأط��ف��ال  حم��ل  يف  الفعاليات  تنظيم  ومت 

�سارك فريق املتطوعني من الهيئة وموظفو حمل الأطفال يف اختيار 
الهدايا وك�سوة العيد للم�ساركني وقام املتطوعون من موظفي الهيئة 
الهالل  مقر  يف  ل��الأط��ف��ال  الت�سوق  ق�سائم  ب��ت��وزي��ع  الأح��م��ر  وال��ه��الل 
الت�سويق  اإدارة  املحرزي مدير  واأّك��دت رو�سة  الإماراتي بدبي.  الأحمر 
والت�سال املوؤ�س�سي يف قطاع خدمات الدعم الإداري املوؤ�س�سي يف هيئة 
خالل  من  الفاعلة  امل�ساركة  على  الهيئة  حر�س  وامل��وا���س��الت  الطرق 
الفعاليات الجتماعية والإن�سانية واخلريية يف خمتلف املنا�سبات لدور 
هذه الفعاليات يف تر�سيخ قيم البذل والعطاء ودورها يف اإدخال الفرح 

وال�سرور اإىل قلوب الأطفال واأ�سرهم.

هيئة الطرق واملوا�سلت تنظم مبادرة بهجة بن بيه يدعو اإىل حوار ح�ساري لتقدمي مقاربات جديدة حول احلقوق واحلريات 
العيد لإ�سعاد الأطفال الأيتام

•• اأم القيوين-وام: 

اأكملت بلدية اأم القيوين ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك ،و�سملت 
ال��ت��ي حت��ر���س من  ال��وق��ائ��ي��ة وال�����س��واب��ط ال�سحية  جمموعة م��ن الإج�����راءات 
خاللها البلدية على �سمان �سالمة جميع اأفراد املجتمع وتقدمي اخلدمة وفق 

معايري عالية بهدف اإ�سعاد اجلمهور يف اأيام العيد .
 وقامت دائرة بلدية اأم القيوين باإعداد خطة متكاملة �سملت خمتلف القطاعات 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  على  التفتي�سية  احل��م��الت  تكثيف  خ��الل  م��ن  لها  التابعة 
واملوؤ�س�سات  واملطاعم   ، التجارية  واملحال  الأ�سواق  ت�ستهدف مراقبة  والغذائية 

والفواكه  واخل�سراوات  الغذائية  امل��واد  وجت��ارة  وبيع  توزيع  جمال  يف  العاملة 
الن�سائية  وال�����س��ال��ون��ات  التجميل  م��راك��ز  م��راق��ب��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ، وال��ل��ح��وم 
والرجالية ، اإىل جانب تكثيف جهودها ل�سبط الألعاب النارية املحظور بيعها يف 
الإمارة والتاأكد من عدم التالعب باأ�سعار واأوزان ال�سلع ال�ستهالكية وت�سديد 

الرقابة عليها يف ذلك .
كما قامت البلدية بت�سكيل جلنة مهمتها التح�سري وال�ستعداد ل�ستقبال العيد 

الإحرتازية  التدابري  وو�سع  واملقا�سب  املوا�سي  �سوق  يف  خ�سو�ساً  واجلمهور 
..و�سددت  احلالية  ال��ظ��روف  مع  يتما�سى  مبا  ال��الزم��ة  الوقائية  والإج����راءات 
بارتداء  ال��ت��زام��ه��م  اإل يف ح���ال  ال��ع��م��الء  ا�ستقبال  ي��ت��م  ل��ن  اأن���ه  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
الكمامات والقفازات و�سوف يتم ت�سليم الطلبات مبا�سرة للعمالء يف مركباتهم 
اأن الأولوية يف تقدمي اخلدمات  اأك��دت  اأو عن طريق نافذة �سالة النتظار ، و 
اخلا�سة باملقا�سب �ستكون لكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم والأمرا�س املزمنة. 

ودعت بلدية اأم القيوين اجلمهور اإىل جتنب ذبح الأ�ساحي خارج نطاق مقا�سب 
البلدية حفاظاً على ال�سحة العامة للجميع وعلى املظهر اجلمايل واحل�ساري 
الأ�سحية عن  اإن ذبح  اإذ  الق�سابني اجلائلني،  التعامل مع  ع��ام،و جتنب  ب�سكل 

طريقهم عامل رئي�سي لنتقال الأمرا�س وتلوث البيئة.
 و حول خدمات النظافة العامة يف الإمارة اأكدت الدائرة ا�ستعدادها التام للعيد 
من خالل ا�ستمرار الربامج اليومية خلدمات النظافة وفقاً للخطط والربامج 
مدار  على  العمل  و  انتظامها  خ��الل  من  العام  ط��وال  البلدية  يف  بها  املعمول 
ال�ساعة، و قامت البلدية بتزيني الدوارات الرئي�سية يف المارة واملناطق التابعة 

لها باإ�ساءات تنا�سب املنا�سبة .

وبراجمها   وم�صاريعها  مبادراتها  كافة  توظف  را�صد  بن  حممد  بقيادة  الإمارات  حكومة  العلماء:  �صلطان  • عمر 
الوطنية لتمكني املواهب واإ�صراكها يف ت�صميم م�صتقبل الدولة وخدمة املجتمع

وكرمي وSAP ت�صارك يف تنظيم املخيم واغن  ويل  وهواوي  ومايكرو�صوفت  •  في�صبوك 
املخيم وم�صاركة طالبية للمرة الأوىل من مملكة البحرين على  كبري  طالبي  • اإقبال 

بلدية اأم القيوين تكمل ا�ستعداداتها لعيد الأ�سحى املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ت��راث الإم���ارات فعاليات  ن��ادي  اختتم 
 2021 ال�سيفي  ال�سمالية  ملتقى 
"عن بعد" يف  ال���ن���ادي  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي 
وحتى  املا�سي  يونيو   20 من  الفرتة 
املراكز  مب�ساركة  اجلاري  يوليو   15
ال�سبابية والن�سائية التي قدمت ور�ساً 

يومية عرب املن�سة الرقمية للنادي.
�سهد  للملتقى  الأول  الأ���س��ب��وع  وك���ان 
ن�ساط املراكز الن�سائية التابعة للنادي 
التي قدمت فيه غزل ال�سوف، و�سناعة 
اخلو�س،  و����س���ف  وال���ت���ل���ي،  ال���ع���ط���ور، 
واخل������روف������ة، ف���ي���م���ا ق����دم����ت امل����راك����ز 
الأخريين  الأ���س��ب��وع��ني  يف  ال�سبابية 
وال�سقارة،  ال�سعبية،  الأل��ع��اب  ور����س 
والبيئة  وال�سنع،  البحري،  وال���رتاث 
والهجن،  القهوة،  واإع���داد  ال��زراع��ي��ة، 

مدر�سة  ت��ق��دمي  ب��ج��ان��ب  وال���غ���و����س، 
للنادي  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل�����س��راع  الإم��������ارات 
واح��دة عن قوارب  ق��رب  ور�ستني عن 

ال�سراع احلديث والأخرى عن قوارب 
مدير  املناعي  �سعيد  واأك��د  التجديف. 
اإدارة الأن�سطة يف نادي تراث الإمارات 

اأن امللتقى جنح جناحاً م�سهوداً ووجد 
�سدى كبرياً يف املجتمع على م�ستوى 
الدولة، م�سرياً اإىل اأن جائحة كورونا 

وما فر�سته من تغيريات طالت اأنواع 
وطرق  احل��ي��اة  يف  املختلفة  الأن�سطة 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، رمب���ا ت��ك��ون اأ���س��ه��م��ت يف 

زيادة الإقبال على برامج امللتقى هذا 
العام. ونوه املناعي بالتنوع يف العر�س 
الرتاثي الذي قدم خالل اأيام امللتقى 

اأن براجمه جاءت �سمن  على  م�سدداً 
ال�ستعداد  يف  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  خ��ط��ة 
للخم�سني، وذلك باإعداد الأجيال عى 

اأ�سا�س قوي م�ستمد من الرتاث، حيث 
جنح امللتقى يف التوا�سل مع املوؤ�س�سات 
الرتبوية الأخرى لتقدمي ور�س ”عن 
تراثية،  ت�سجيالت  واإه��دائ��ه��ا  بعد“ 
ن�سر  اإىل  ن�����س��ع��ى  ”نحن  م�����س��ي��ف��اً: 
اأه����داف و�سيا�سة  ال����رتاث، وه���ذا م��ن 
التعريف  يف  الإم��������ارات  ت�����راث  ن�����ادي 
ب��رتاث الآب��اء والأج���داد واإي�ساله اإىل 
ياأتي  امللتقى  اأن  يذكر  جيل الأبناء“. 
التوايل  على  الثاين  بعد" للعام  "عن 
يف اإط���ار ال��ت��زام ن��ادي ت��راث الإم���ارات 
املتعلقة  ال�������س���ح���ي���ة  ب�������الح�������رتازات 
بانت�سار فريو�س كوفيد19- من اأجل 
احلفاظ على �سحة الطلبة امل�ساركني 
يف امللتقى، حيث يتم بث الور�س رقمياً 
واإتاحتها على قناة النادي يف يوتيوب 
و�سائل  ع���ل���ى  الأخ��������رى  وح�������س���اب���ات���ه 

التوا�سل الجتماعي.

•• دبي -وام:

ال��ع��م��ل يف كافة  و���س��اع��ات  اأم�����س ع��ن م��واع��ي��د  ب��دب��ي  ال�سحة  اأع��ل��ن��ت هيئة 
عيد  عطلة  خالل  لها  التابعة  والتخ�س�سية  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 

الأ�سحى املبارك.
وكلفت الهيئة يف تعميم لها اإدارات امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والوحدات 
 ON" امل��ن��اوب��ات ون��ظ��ام ال���س��ت��دع��اء  ب��و���س��ع ج����داول  امل��ع��ن��ي��ة،  التنظيمية 
CALL" وفقاً ملتطلبات العمل لدى كل منها. واأعلنت الهيئة اأن العمل يف 
اأق�سام الطوارئ بكافة م�ست�سفياتها "دبي ورا�سد، ولطيفة وحتا" �سيكون على 
اأيام عطلة  مدار ال�ساعة.. بينما �ستكون العيادات التخ�س�سية مغلقة طيلة 
والتي  حتا  مب�ست�سفى  الأ���س��رة  طب  عيادة  با�ستثناء  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد 
�ستفتح اأبوابها خالل العطلة على فرتتني الأوىل من ال�ساعة الثامنة �سباحاً 
الثامنة  وحتى  م�ساًء  الرابعة  ال�ساعة  من  والثانية  ظهرا  ال��واح��دة  وحتى 
على  العيادة  دوام  �سيقت�سر  حيث  العيد  اأي��ام  اأول  با�ستثناء  م�ساء  والن�سف 
الفرتة امل�سائية .. كما �سيكون مركز التطعيم �سد "كوفيد19-" مب�ست�سفى 

حتا مغلقاً خالل عطلة عيد الأ�سحى . واأ�سدرت الهيئة تعميماً اإدارياً اأعلنت 
مغلقة  �ستكون  التي  الأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية  مبراكز  العمل  �ساعات  فيه 
خالل عطلة عيد الأ�سحى با�ستثناء املراكز التي �ستعمل على مدار ال�ساعة 
وهي مراكز مطارات دبي ال�سحية التي �ستقدم خدمات طب الأ�سرة وخدمة 
ال�سحي  ند احلمر  ال�سحي ومركز  الرب�ساء  "كوفيد19-" ومركز  فح�س 
"كوفيد- ال�ساعة، وخدمة فح�س  م��دار  على  الأ�سرة  لتقدمي خدمات طب 

�سباحاً وحتى العا�سرة م�ساًء. ال�سابعة  ال�ساعة  19"من 
كما �سيتم تقدمي خدمة التطعيم �سد "كوفيد19-" مبركزي الرب�ساء وند 
يوليو   22 اخلمي�س  ي��وم  من  اعتباراً  امل�سبق  للحجز  وفقاً  ال�سحي  احلمر 
خالل  مغلقة  "كوفيد19-"  �سد  التطعيم  م��راك��ز  �ستكون  حيث  اجل���اري 

الفرتة من 19 اإىل 21 يوليو اجلاري .

مدار  على  متوفرة  واأعلنت الهيئة اأن خدمة "طبيب لكل مواطن" �ستكون 
الأ�سرة..  طب  خدمات  لتقدمي  املبارك  الأ�سحى  عيد  عطلة  خالل  ال�ساعة 
فيما مت حتديد �ساعات العمل مبركز اللي�سيلي ال�سحي من ال�ساعة العا�سرة 
�سباحاً وحتى الثالثة م�ساًء لتقدمي خدمات طب الأ�سرة وفح�س "كوفيد-

عيد الأ�سحى حيث يكون املركز مغلقاً. اأيام  اأول  19" با�ستثناء 
كما اأعلنت الهيئة اأن مراكز اخلوانيج والبدع وعيادة بلدية دبي �ستعمل على 
تقييم  خ��دم��ات  لتقدمي  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  عطلة  خ��الل  ال�ساعة  م��دار 
اأن خدمات طب الأ�سنان الطارئة �ستكون  واأو�سحت الهيئة  "كوفيد19-". 
متوفرة مبركز الإ�سابات والطوارئ مب�ست�سفى را�سد على مدار ال�ساعة وفق 
نظام ال�ستدعاء لتغطية حوادث الوجه والفكني ويف مركز ند احلمر ال�سحي 
ال�ستدعاء  نظام  وف��ق  م�ساًء  التا�سعة  وحتى  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  من 

للحالت الطارئة. ونوهت الهيئة باأن مركز دبي لدم احلبل ال�سري �سيكون 
والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  من  العطلة  اأي��ام  طيلة  املتعاملني  اأم��ام  مفتوحاً 
لالإخ�ساب  دبي  مبركز  العمل  �سيكون  بينما  ظهراً..  الثانية  وحتى  �سباحاً 
العا�سرة  ال�ساعة  الأربعاء من  ال�ستدعاء من يوم الثنني وحتى  وفق نظام 
ال�سابعة  ال�ساعة  م��ن  اخلمي�س  وي���وم  ظ��ه��راً  ع�سرة  الثانية  وح��ت��ى  �سباحاً 

والن�سف �سباحاً وحتى الثانية والن�سف بعد الظهر.
الداخليني  للمتعاملني  مفتوحاً  املواطنني  كبار  �سعادة  مركز  �سيكون  كما 
على مدار ال�ساعة .. فيما �سيكون مركز دبي للثال�سيميا مغلقاً خالل عطلة 
عيد الأ�سحى املبارك با�ستثناء يوم وقفة عرفة حيث ي�ستقبل املركز املر�سى 
والن�سف  الثانية  وحتى  �سباحاً  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اخلارجيني 
م�ساًء. واأعلنت الهيئة باأن مراكز دبي لل�سكري ودبي للعالج الطبيعي واإعادة 
عيد  عطلة  خ��الل  مغلقة  �ستكون  التكميلي  للطب  دب��ي  وم��رك��ز  ال��ت��اأه��ي��ل، 
الأ�سحى املبارك .. كما �ستكون �ساعات العمل مبركز دبي للتربع بالدم خالل 
عطلة عيد الأ�سحى املبارك من ال�ساعة الثامنة �سباحاً وحتى الثالثة م�ساًء 

للفرتة من 19 اإىل 22 يوليو اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الدورة اخلام�سة ع�سرة  امل�سلحة.. تنطلق فعاليات  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
يناير   22 اإىل   2021 اأكتوبر   28 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الظفرة  مهرجان  م��ن 

.2022
ووجه �سموه بتو�سيع نطاق املهرجان لي�سمل مزاينات الإبل يف كٍل من �سويحان 
ورزين ومدينة زايد اإىل جانب املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان الظفرة، كما 

وجه �سموه بزيادة قيمة جوائز املهرجان اإىل 110 ماليني درهم.
بعام  الح��ت��ف��اء  م��ع  امل��ه��رج��ان  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  ال����دورة  فعاليات  وت��ت��زام��ن 
اخلم�سني حيث ي�سهد اهتماماً وا�سعاً وم�ساركًة كبريًة من قبل مالك الإبل يف 

دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وتعك�س توجيهات �سموه الهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�سيدة مل�ساريع 
لالأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة  واخلليجي  الإم��ارات��ي  الثقايف  امل���وروث  �سون 
املتعاقبة، وتعزيز املهرجانات الرتاثية وتنميتها وتطويرها، كما جاءت توجيهات 
الإب����ل ورع��اي��ت��ه��ا وتنميتها  ت��رب��ي��ة  ل��ال���س��ت��م��رار يف  الإب����ل  مل���الك  ���س��م��وه متكيناً 
دعم  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سيلة،  العربية  ال�ساللت  اأه��م  اقتناء  على  وت�سجيعهم 
وال�سلوقي  الأ�سيلة  العربية  واخل��ي��ول  بال�سقور  ال�سيد  مب�سابقات  املهتمني 
العربي والرماية، ومزاينات ال�سقور وال�سلوقي وغنم النعيم. كما تهدف زيادة 

قيمة اجلوائز اإىل تن�سيط جمال تربية الإبل و�سباقات الهجن والذي من �ساأنه 
خلق فر�س عمل جديدة.

وتكثيف  والأح��ك��ام  وال�����س��روط  املعايري  توحيد  اإىل  الظفرة  مهرجان  وي��ه��دف 
اجل��ه��ود لتحقيق ال��ن��ج��اح يف امل��زاي��ن��ات وزي����ادة ع��دد م��الك الإب���ل امل�����س��ارك��ني يف 
البيع  الإق��ب��ال على  وزي����ادة  الأ�سيلة  الإب���ل  ���س��اللت  امل��زاي��ن��ات واحل��ف��اظ على 
الن�ساط  وحتفيز  واخلليجية  الداخلية  ال�سياحة  تطوير  يف  والإ�سهام  وال�سراء 
القت�سادي، وت�سليط ال�سوء على املنطقة وتعزيز مركز اأبوظبي لتكون الوجهة 

الأوىل ملزاينات الإبل حملياً واإقليمياً ودولياً.
وثمن معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي، قائد عام �سرطة اأبوظبي 
توجيهات �ساحب  والرتاثية،  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  رئي�س جلنة 
بهدف  امل��ه��رج��ان  ج��وائ��ز  قيمة  برفع  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
تطويره والتو�سع يف مزاينات الإبل لت�سمل مناطق متعددة يف اإمارة اأبوظبي، ما 

ي�سجع م�ساركة اأكرب عدٍد من مالك الإبل يف املهرجان ال�سنوي.
ال�سيخ  ال�سمو  يوليه �ساحب  ال��ذي  ال��الحم��دود  الدعم  اأن  ال��ل��واء  واأك��د معايل 
حممد بن زايد اآل نهيان مل�ساريع �سون الرتاث جعل من اإمارة اأبوظبي منوذجاً 
فريداً يف جمال تنظيم املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، وتعزيز ح�سور 
اأ�سبحت اليوم  اأبوظبي  اأن  اإىل  اأبنائها م�سرياً  تاريخ املنطقة العريق يف وجدان 
املحطات  واإح���دى  م��ن حمليات وجماهيم  الأ�سيلة  الإب���ل  م��الك  وج��ه��ات  اأه��م 

ال�سنوية يف جمال مزاينات الإبل.

والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  نهج  على  قدماً  مت�سي  الر�سيدة،  القيادة  من  وبدعم  باأبوظبي 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، من اأجل حتقيق روؤيتها ال�ساملة يف 
اأبوظبي  دور  وتاأكيد  الإماراتي وتر�سيخ قيمه،  امل��وروث  وتاأ�سيل  الثقافة  تعزيز 
احل�سارية  الر�سالة  اإي�سال  يف  لالإ�سهام  الثقايف  والتوا�سل  التفاعل  تعزيز  يف 

والإن�سانية لدولة الإمارات اإىل خمتلف �سعوب العامل.
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل���زروع���ي  �سيف  عي�سى  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، اإن مهرج�ان الظفرة بدورته اخلام�سة 
زايد، ومزاينة مهرجان  اأربع مزاينات /�سويحان، رزين، مدينة  �سي�سهد  ع�سرة 
حيث  الظفرة/ �سمن مو�سم مزاينات الإبل يف اإمارة اأبوظبي 2022/2021، 
لها  �سوطاً خ�س�س  �ستبلغ قيمة جوائزه 110 ماليني درهم موزعة على 313 
�ست�سمل  املهرجان  اجلديدة من  ال��دورة  اأن  املزروعي  واأ�ساف  جائزة.   2937
اإطالق جائزة "بريق الإمارات" لفئتي /املحليات واملجاهيم/ بقيمة 6 ماليني 
يف  نوعها  من  الأوىل  وتعد  النقاط  على  تعتمد  جديدة  اآلية  تتبع  حيث  دره��م 
بفئتي  خا�سة  الإب��ل  ملزاينة  جديدة  اأ���س��واط  واإ�سافة  الإب��ل  مزاينات  م�سابقات 
املهجنات الأ�سايل والو�سح، بالإ�سافة اإىل م�سابقة املحالب. م�سرياً اإىل اأنه من 

املتوقع اأن ت�سهد املزاينات الأربع م�ساركة اأكرث من 13 األف مطية.
واأو�سح املزروعي اأن مزاينة �سويحان �ستنطلق خالل الفرتة من 28 اأكتوبر اإىل 
3 نوفمرب 2021 وقد خ�س�س لها جوائز بقيمة ت�سل لنحو 11 ملونا و415 

األف درهم، فيما �ستنطلق مزاينة رزين خالل الفرتة من 25 نوفمرب ولغاية 1 
دي�سمرب 2021 وقد خ�س�س لها جوائز بقيمة 11 مليونا و415 األف درهم، 
29 دي�سمرب  23 ولغاية  الفرتة من  زايد ف�ستنطلق خالل  اأما مزاينة مدينة 
و415 األف درهم،  11 مليونا  بقيمة  بقيمة  لها جوائز  2021، وقد خ�س�س 
وم�سك اخلتام مع مزاينة مهرجان الظفرة التي �ستقام خالل الفرتة من 13 

اإىل 22 يناير 2022 مبجموع جوائز يبلغ 51 مليونا و668 األف درهم.
واأ�سار املزروعي اإىل اأن امل�سابقات الرتاثية �ستقام خالل الفرتة من 13 اإىل 22 
 27 اإق��ام��ة  و�ست�سمل  زاي��د،  مبدينة  الظفرة  مهرجان  موقع  يف   2022 يناير 
ال�سيد  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  /�سباق  التالية  الفئات  على  موزعة  �سوطاً، 
العربي،  ال�سلوقي  مزاينة  ال�سقور،  مزاينة  العربي،  ال�سلوقي  �سباق  بال�سقور، 

الرماية، مزاينة غنم النعيم/.
والرتاثية حر�س  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  رئي�س جلنة  نائب  واأكد 
والإج��راءات الحرتازية  الوقائية  التدابري  املنظمة على تطبيق جميع  اللجنة 
على امل�ساركني واللجان امل�سرفة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة واملعنية يف اإمارة 
اأبوظبي، واأن دخول املهرجان �سيقت�سر على احلا�سلني على تطعيم " كوفيد - 
املخربي عرب تطبيق احل�سن واللتزام  للفح�س  �سلبية  نتيجة  اإبراز  " مع   19
بارتداء الكمامة والتباعد اجل�سدي بني الأ�سخا�س واللجان املختلفة، اإىل جانب 
اإج��راء فحو�سات درجات احل��رارة وتعقيم جميع مواقع املهرجان ب�سكل يومي، 

وذلك حر�ساً على �سالمة اجلميع.

•• الظفرة-وام:

يف  الظفرة  منطقة  بلدية  ت�سارك 
 2021 ل��ل��رط��ب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
ال�سيخ  ���س��م��و  رع���اي���ة  امل���ق���ام حت���ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �سوؤون 
اإدارة  جل��ن��ة  وت��ن��ظ��م��ه  ال���رئ���ا����س���ة، 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 

والرتاثية باأبوظبي.

وي����ع����ت����رب امل������ه������رج������ان م������ن اأه������م 
يف  واأب���رزه���ا  ال�سنوية  امل��ه��رج��ان��ات 
وال�����ذي يحتفي  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
مكانة  من  لها  ملا  النخيل  باأ�سجار 
والثقافة  ال���������رتاث  يف  م���ت���م���ي���زة 
الإمارتية والهتمام بتنمية الرثوة 
و�سجرة  ع���ام���ة  ب�����س��ف��ة  ال���زراع���ي���ة 
هي  وال��ت��ي  خا�سة  ب�سفة  النخيل 
احلا�سر  وث�������روة  امل���ا����س���ي  ت������راث 
حتقيق  اإىل  وي���ه���دف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل. 

تتجاوز  الأه�������داف  م���ن  جم��م��وع��ة 
اجل���ان���ب الق��ت�����س��ادي وال����زراع����ي، 
اجلميل  ما�سينا  اإحياء  خ��الل  من 
من  حتمله  مب��ا  العريقة  وثقافتنا 
ورثها  وتقاليد،  وع��ادات  نبيلة  قيم 
الأب����ن����اء ع���ن الأج��������داد، ب���ن���اًء على 
له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  و�سية 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
بلدية  وت����ق����وم  ث�������راه.  اهلل  ط���ي���ب 
البنية  بتجهيز  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 

التحتية ملوقع املهرجان من خالل 
التجميلية،  ال������زراع������ات  ت����وف����ري 
بالإ�سافة اإىل املحافظة على نظافة 
موقع املهرجان بالتعاون مع مركز 

تدوير،  النفايات-  لإدارة  اأبوظبي 
وبعد  اث��ن��اء  املخلفات  ك��اف��ة  واإزال����ة 
املظهر  على  للمحافظة  امل��ه��رج��ان 

العام ملدينة ليوا.

بتوجيهات حممد بن زايد.. تو�سيع نطاق مهرجان الظفرة ليت�سمن مواقع وفعاليات وجوائز اإ�سافية

بلدية منطقة الظفرة ت�سارك يف مهرجان ليوا للرطب 2021

نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى ال�سمالية ال�سيفي

•• الظفرة-وام:

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة احلالقة الآمنة مبدن 
بالإجراءات  الل��ت��زام  يف  �سالمتنا  �سعار"  حت��ت  املنطقة 
العاملني  ا�ستهدفت  ال�سحية".  وال�����س��روط  الح��رتازي��ة 
ومت  واملتعاملني،  التجميل  وم��راك��ز  ال�سالونات  وم��الك 
عدد  ت��وع��ي��ة  ومت  جتميل  وم��رك��ز  ���س��ال��ون   102 تفتي�س 
346 من العاملني واملتعاملني بهدف احلفاظ على �سحة 

و�سالمة املجتمع وتعزيز جودة ورفاهية احلياة.
احلالقة  ل�سالونات  تفتي�سية  زي���ارات  احلملة  وت�سمنت 
ال�سحية  ال�سروط  تطبيق  من  للتاأكد  التجميل  ومراكز 
ملمار�سة الن�ساط من اأجل رفع جودة اخلدمات، ومت التوعية 
التي  ال�سلبية  املمار�سات  عن  الناجمة  ال�سحية  باملخاطر 

توؤدى لنتقال الأمرا�س املعدية. وكذلك بالأمرا�س التي 
تنقلها اأدوات احلالقة و�سبل الوقاية منها والت�سديد على 
�سرورة اللتزام باملعايري وال�سوابط ال�سحية التي ت�سعها 

البلدية ل�سمان تقدمي خدمة حالقة اآمنة ومتميزة.
وتهدف احلملة اإىل الرتقاء بالوعي ال�سحي للعاملني يف 
�سحية  ثقافة  ون�سر  ال�سالونات  ومالك  التجميل  مراكز 
اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  مب��خ��اط��ر  وال��ت��ع��ري��ف  امل��ح��ل��ي  للمجتمع 
ال�ستخدام  وذات  املعقمة  وغ��ري  النظيفة  غ��ري  احل��الق��ة 
كا�ستخدام  املمكنة  بالبدائل  التعريف  مت  اأي�سا  امل��ت��ك��رر، 
اأف�سل.  اأدوات احلالقة ذات ال�ستخدام ملرة واحدة كخيار 
خالل  م��ن  املن�سودة  الأه����داف  حتقيق  يف  احلملة  وت�سهم 
حث احلالقني بتطبيق ال�سرتاطات ال�سحية والإجراءات 

الحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كوفيد 19.

�سحة دبي تعلن �ساعات العمل مبن�ساآتها ال�سحية خلل عطلة عيد الأ�سحى 

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة 
تفتي�سية على �سالونات احللقة
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اأخبـار الإمـارات
الفجرية للثقافة والإعلم ت�ستقبل م�ساركات م�سابقة عرو�س ون�سو�س املونودراما 

•• الفجرية - وام: 

اأعلنت هيئة الفجرية للثقافة والإعالم عن فتح باب امل�ساركات يف م�سابقة عرو�س و ن�سو�س املونودراما 
" والتي تندرج حتت مظلة مهرجان الفجرية الدويل للفنون برعاية كرمية من   2022-2021"

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية .
ياأتي اإطالق م�سابقة ن�سو�س املونودراما بتوجيه من ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س 
هيئة الفجرية للثقافة والإع��الم لتنتظم يف قافلة الإ�ساءات الثقافية التي تتبناها الهيئة يف جدول 
اأعمالها دعماً للم�سهد الثقايف العربي والدويل وتوافقاً مع الروؤية الإماراتية يف �سدارة ثقافية بداأها 

العرب واأ�ساءوا ف�ساءات املعرفة الإن�سانية .
وتهدف امل�سابقة - التي مت اإعالن امل�ساركة فيها من 15 يوليو اجلاري حتى الأول من دي�سمرب 2021 
- اإىل حتفيز الكتاب واملبدعني يف الوطن العربي لإظهار طاقاتهم الإبداعية يف واحد من اأ�سعب اأنواع 

الفنون امل�سرحية وهو املونودراما .

عمار النعيمي يوجه ب�سرف مليوين درهم لل�سيادين يف عجمان
•• عجمان-وام:

عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وجه 
لل�سيادين  دره��م  مليون   2 ب�سرف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
املزاولني ملهنة ال�سيد من املنت�سبني جلمعية عجمان لل�سيادين 

مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك .
اإطار  يف  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  مكرمة  وتاأتي 
بال�سيادين  واهتمامه  املهنة  م��زاول��ة  على  املواطنني  ت�سجيع 
وتذليل  وق�ساياهم  واأح��وال��ه��م  احتياجاتهم  على  وال��وق��وف 
جميع املعوقات التي تواجههم خا�سة يف هذه الظروف الراهنة 
احلياة  ل��ت��وف��ري  اأم���وره���م  لت�سهيل  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  وت�سخري 

را�سد  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  �سعادة  ورف��ع  ولأ���س��ره��م.  لهم  الكرمية 
اإدارة  العهد رئي�س جمل�س  �سمو ويل  الغمال�سي رئي�س مكتب 
اآيات  اأ�سمى   – املنا�سبة  بهذه   – لل�سيادين  عجمان  جمعية 
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والمتنان  والتقدير  ال�سكر 
لل�سيادين  وت�سجيعه  واهتمامه  املتوا�سل  لدعمه  النعيمي 
والرتقاء  ال�سيد  مبهنة  للنهو�س  كافة  احتياجاتهم  وتوفري 

بها من خالل تقدمي الدعم واملعدات التي يحتاجون اإليها.
واأكد اأحمد اإبراهيم الغمال�سي اأن هذه املكرمة ت�سمل �سيادي 
ال�سيد  املرخ�سني ملزاولة ن�ساط  املواطنني  اإم��ارة عجمان من 
واأع�ساء جمعية ال�سيادين يف المارة .. م�سيداً باهتمام �سموه 
بال�سيادين واأ�سرهم وحر�سه على م�ساركتهم خمتلف املنا�سبات. 

وق��ال اإن اإدارة اجلمعية ب��ادرت يف الآون��ة الأخ��رية وخا�سة مع 
لدعم  واخلطوات  الإج���راءات  بع�س  باتخاذ  الراهنة  الظروف 
ومناق�سة  الط��الع  ب�سرورة  العهد  روؤي��ة ويل  وفق  ال�سيادين 
حلها  كيفية  يف  والبحث  ال�سيادين  عمل  تعوق  التي  الق�سايا 
للمحافظة  ال�سيد  اإج��راءات تراخي�س مزاولة مهنة  وت�سهيل 

على هذه املهنة املتوارثة لالأجيال القادمة.
وتقديرهم  اجلمعية  اأع�ساء  حتيات  الغمال�سي  اأح��م��د  ونقل 
واأن�سطة  ملهام  �سخ�سياً  متابعته  على  ل�سمو ويل عهد عجمان 
�سيادي الأ�سماك يف عجمان والط��الع على دوره��م يف توفري 
الأمن الغذائي للمواطنني واملقيمني وتوفري ما يحتاجون من 

اأجل النهو�س والرتقاء مبهنة ال�سيد.

الأر�سيف الوطني يثقف موظفيه يف عمليات �سناعة القرار يف التخطيط ال�سرتاتيجي

�سنع  عملية  الور�سة  وا�ستعر�ست 
ال�����ق�����رار وامل������وؤث������رات ع��ل��ي��ه��ا بني 
والتاأثريات  وال��ع��اط��ف��ة،  امل��ن��ط��ق 
الأخ����رى، م��ث��ل: الأمت��ت��ة والذكاء 

ع���ل���ى �سنع  امل�����وؤث�����رة  وال����ع����وام����ل 
القرار، واأنواع القرارات، واأ�ساليب 

�سنع القرار، اأدوات �سنع القرار.
واأ���س��ف��رت ع��ن درو����س م�ستفادة يف 

الفردي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���رار 
والعوامل املوؤثرة على �سنع القرار، 
القرارات  اأن���واع  الور�سة  و�سرحت 
واأ�ساليب �سنعها، وتقنيات واأدوات 

اأثناء �سنع القرار؟،  يعمل الدماغ 
�سنع  ك��ي��ف��ي��ة  ف��ه��م  وال���ت���ط���ور يف 
واتخاذه،  ال��ق��رار  و���س��ن��ع  ال���ق���رار، 
القرار،  ���س��ن��ع  ع���ن  امل�������س���وؤول  م���ن 

وذكاء  الآل��ة،  وتعلم  ال�سطناعي، 
الذكية،  واحل���ك���وم���ة  الأع�����م�����ال، 
والأهم من ذلك كله: دور القيادة، 
�سنع  حتديات  اأي�ساً  وا�ستعر�ست 

جمالت كثرية، منها: دور املوظف، 
ودور امل�سوؤول املبا�سر، ودور خرباء 
امل��ج��ال، وم��دخ��الت ال��ق��رار، ودور 

املدراء والإدارة العليا.  

•• ابوظبي-الفجر:

ور�سة  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف  ن��ظ��م 
بعنوان:  اف���رتا����س���ي���ة،  ت��دري��ب��ي��ة 
التخطيط  يف  ال���ق���رار  "�سناعة 
هذه  وج��������اءت  ال�سرتاتيجي" 
يكون  اأن  اأهمية  لتو�سح  ال��ور���س��ة 
اأ�س�س  ات��خ��اذ ال���ق���رار م��ب��ن��ي��اً ع��ل��ى 
ت�ستطيع  ح��ت��ى  ع��ل��م��ي��ة  وق���واع���د 
حتقيق  ب���وا����س���ط���ت���ه  امل���وؤ����س�������س���ة 
اأه����داف����ه����ا، واأن������ه م���ن امل���ه���م ج���داً 
توفري املعلومات الدقيقة ملتخذي 

القرار. 
حماورها  على  ال��ور���س��ة  وات��خ��ذت 
الوطني،  الأر����س���ي���ف  م���ن  اأم���ث���ل���ة 
امل���وظ���ف���ني، ونظام  ت��ق��ي��ي��م  م��ث��ل: 
اإدارة العمليات، وعمليات التحويل 
وتوزيع  وال���رق���م���ن���ة،  والإت��������الف 

ال�سالحيات، واللجان.
املهمة  املحاور  من  ع��دداً  وتناولت 
اأب���رزه���ا: ال��ع��ق��ل ال��ب�����س��ري، وكيف 

ع��م��ل��ي��ة �سنع  وت��ق��ي��ي��م  ���س��ن��ع��ه��ا، 
تقارير  ع��ل��ى  وا���س��ت��ن��دت  ال���ق���رار، 
القرار.  �سنع  كيفية  ح��ول  عاملية 
ال��ت��ط��ور يف ف��ه��م كيفية  ون��اق�����س��ت 
�سنع القرار، انطالقاً من: حتديد 
القرار، وجمع املعلومات، وحتديد 
الأدل��ة، وانتقاء  اخليارات، وتقييم 
الجراء،  واتخاذ  الأن�سب،  اخليار 

ومراجعة وتقييم القرار.
تعريف  اإىل  ال���ور����س���ة  وت��ط��رق��ت 
�سنع القرار، وهو عملية يتم فيها 
املنطقية  اخل���ي���ارات  اأح���د  اخ��ت��ي��ار 
ومقارنتها،  تقييمها  بعد  املتاحة 
اخليارات  جميع  يف  النظر  وب��ع��د 
ال��ب��دي��ل��ة، وم���ن اأج���ل ات��خ��اذ قرار 
ال�سخ�س  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ف���ّع���ال 
لكل  بالنتائج  ال��ت��ن��ب��وؤ  ع��ل��ى  ق����ادراً 
خ��ي��ار اأي�����س��اً، وب��ن��اء على ك��ل هذه 
اخليار  حت���دي���د  ي���ت���م  ال��ع��ن��ا���س��ر 
ب��ع��ي��ن��ه، وقارنت  مل��وق��ف  الأف�����س��ل 
واتخاذ  ال��ق��رار  �سنع  بني  الور�سة 

مرمي املهريي تبحث تعزيز التعاون يف جمال الأمن الغذائي واملائي مع م�سوؤولني اإ�سرائيليني 

الهلل الأحمر و�سحة توقعان اتفاقية لتعزيز �سراكتهما يف املجالت الطبية والإن�سانية واملجتمعية

•• دبي-وام :

ب��ن��ت حممد  م���رمي  م��ع��ايل  بحثت 
دولة  وزي��رة  املهريي  ح��ارب  �سعيد 
ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي م��ع عدد 
ال�سرائيليني  امل�������س���وؤول���ني  م����ن 
اأب���ي���ب تعزيز  ت���ل  خ����الل زي���ارت���ه���ا 
التعاون وتبادل املعارف واخلربات 
الزراعية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
معايل  زي���ارة  ا�ستهدفت  وامل��ائ��ي��ة. 
لإ�سرائيل  املرافق  والوفد  الوزيرة 
- التي جاءت بالتزامن مع افتتاح 
اأبيب  �سفارة دول��ة الم���ارات يف تل 
- اإط����الق ت��ع��اون ا���س��رتات��ي��ج��ي يف 
الغذائي  ل��الأم��ن  احل��ي��وي  امل��ج��ال 
واملائي حيث تت�سارك كل من دولة 
الإمارات واإ�سرائيل يف العديد من 
الفر�س كونهما تتمتعان باإمكانات 
وبنى حتتية متطورة وتعمالن يف 
الوقت نف�سه على حتقيق الأهداف 

الوطنية  التحتية  البنية  وزي����رة 
وال��ط��اق��ة وامل����وارد امل��ائ��ي��ة ومعايل 
التعاون  وزي�����ر  ف���ري���ج  ع��ي�����س��اوي 
الإق���ل���ي���م���ي ل���ب���ح���ث ال����ت����ع����اون يف 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
دولة  مل�سلحة  بالفائدة  تعود  التي 

الإمارات واإ�سرائيل.
الزيارة  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ام���ت 
الروؤ�ساء  م���ع  اج���ت���م���اع���ات  ب��ع��ق��د 
ال�سلة  ذات  لل�سركات  التنفيذيني 
كما   Agricora ���س��رك��ة  م��ن��ه��ا 
العرو�س  تلقت معاليها ع��دداً من 
الغذاء  ق���ط���اع  ح����ول  ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
املختلفة  وال�����س��رك��ات  اإ���س��رائ��ي��ل  يف 
و�سهدت  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  العاملة 
م��ع��ال��ي��ه��ا اف���ت���ت���اح ����س���ف���ارة دول����ة 
الإم����ارات يف ت��ل اأب��ي��ب ، وت��ال ذلك 
الزراعة يف اجلامعة  لكليات  زي��ارة 
غوريون  ب���ن  وج���ام���ع���ة  ال���ع���ربي���ة 
حيث ح�سرت افتتاح مركز مو�سيه 

اأ�سا�سية  رك���ي���زة  الب��ت��ك��ار  اع��ت��ب��ار 
يف ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����زراع����ة 
احل��دي��ث��ة حت��ر���س دول���ة الإم����ارات 
على ا�ستك�ساف كافة اأوجه التعاون 
لدينا  وب��امل��ق��اب��ل  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
ميكننا  التي  اخل��ربات  من  الكثري 
املثال  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  م�����س��ارك��ت��ه��ا. 
تكنولوجيا  "وادي  مل�����س��روع  ميكن 
اإطالقه موؤخرا  الغذاء" ال��ذي مت 
ال�سركات  م��ن  ك��ل  ي�ست�سيف  اأن 
والقائمة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
بالفعل للم�ساهمة يف قيادة العديد 
التي ت�سمل  املبادرات احليوية  من 
الزراعة البيئية اخلا�سعة للرقابة 
وال��ري احلديث  ال��ب��ذور  ومعاجلة 
وحتلية  ال�����س��م�����س��ي��ة  وال����ط����اق����ة 
امل���ي���اه ون���وؤم���ن ب����اأن ال�����س��راك��ة مع 
اإ���س��رائ��ي��ل ���س��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة حمفز 
لالأمن  الوطنية  لال�سرتاتيجية 
الغذائي 2051 والتي تهدف اإىل 

التي تتعلق بالأمن الغذائي واملائي 
وا�ستدامته.

ت��ت��م��ث��ل بع�س  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا : 
لال�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  الركائز 
 2051 الغذائي  لالأمن  الوطنية 
التكنولوجيا  على  العتماد  زي��ادة 
احل��دي��ث��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���رب كامل 
ال�����س��ل�����س��ل��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
ت��و���س��ي��ع امل�������س���ادر اخل���ارج���ي���ة من 
ال������غ������ذاء وم������ع ت���وق���ي���ع الت����ف����اق 
وافتتاح  ل��ل�����س��الم  الإب����راه����ي����م����ي 
اأ�سبح  اأب��ي��ب  ت��ل  ال��دول��ة يف  �سفارة 
لدى دولة الإم��ارات فر�سة كبرية 
ونتطلع  الركيزتني  هاتني  لإث��راء 
اإىل حت��ق��ي��ق ���س��راك��ة م��ت��ك��ام��ل��ة يف 
واملائي  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  جم����ال 

لتحقيق املنفعة املتبادلة.
واأ�سافت معاليها: متتلك اإ�سرائيل 
املنظومات  اأف�������س���ل  م����ن  واح�������دة 
ومع  العامل  يف  النا�سئة  لل�سركات 

تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز 
القائم على  الغذائي  عاملي لالأمن 
الثالثة  ال��ع��ق��ود  خ���الل  الب��ت��ك��ار 
مذكرة  معاليها  ووق��ع��ت  امل��ق��ب��ل��ة. 
ت��ف��اه��م م��ع م��ع��ايل اأودي�����د فورير 
لتعزيز  الإ�سرائيلي  الزراعة  وزير 
التعاون يف جمالت الأمن الغذائي 
و�سال�سل  الإن�����ت�����اج  ذل�����ك  يف  مب����ا 
الإم�����������داد ال����غ����ذائ����ي، وال���ب���ح���وث 
والبتكارات يف هذا املجال احليوي. 
تفاهم  مذكرة  معاليها  وقعت  كما 
اأخ����رى م��ع م��ع��ايل مت���ار زاندبرغ 
الإ�سرائيلية  البيئة  حماية  وزي��رة 
املعرفة  ت��ب��ادل  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
توحيد  ع����ن  ف�������س���اًل  واخل��������ربات 
من  للتخفيف  البحثية  اجل��ه��ود 
احلفاظ  و�سمان  امل��ن��اخ  تغري  اآث���ار 
والنظم  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  على 
خالل  معاليها  وال��ت��ق��ت  البيئية. 
ال��زي��ارة م��ع معايل ك��اري��ن احلرار 

•• ابوظبي -وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
الإم��������ارات��������ي و�����س����رك����ة اب���وظ���ب���ي 
"�سحة"  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
اأم�س،  ب���اأب���وظ���ب���ي  ال��ه��ي��ئ��ة  مب��ق��ر 
ال�سراكة  لتعزيز  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
بني اجلانبني يف املجالت ال�سحية 

والإن�سانية واملجتمعية.
وحددت بنود التفاقية اأطر التعاون 
اجلانبني يف  التن�سيق بني  واآل��ي��ات 
هذا ال�سدد، مبا يخدم براجمهما 
للم�ستفيدين  اأك��رب  رع��اي��ة  وي��وف��ر 
من خدماتهما يف املجال ال�سحي، 
ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة ت��ق��وم �سركة 
الهالل  م��ب��ادرات  بدعم  "�سحة" 
الرعاية  وتقدمي  الطبية  الأحمر 
ال�سحية الالزمة للحالت املحولة 
التربع  ج���ان���ب  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة،  م���ن 
بالأجهزة الطبية والأدوية ل�سالح 
برامج الهيئة الطبية داخل الدولة 

الكرمية لأن�سطة وبرامج الهيئات 
الدولة  يف  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات 
وعلى راأ�سها هيئة الهالل الأحمر 
ال����ت����ي حت���ظ���ى ب����دع����م ق������وي من 
ال�سركة لتحقيق اأهدافها وغاياتها 

الإن�سانية.
واأك����د الأم����ني ال��ع��ام ع��ل��ى اأن هذه 
اخلطوة تفتح اآفاقا اأرحب للتعاون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني اجل��ان��ب��ني خدمة 
من  امل�ستفيدة  وال�سرائح  للفئات 
الأحمر،  ال��ه��الل  وب��رام��ج  اأن�سطة 
القيم  ال��واق��ع  اأر����س  على  وجت�سد 
الدولة  قيادة  ت�سعى  التي  واملبادئ 
جمالت  يف  لرت�سيخها  الر�سيدة 
املجتمعي،  وال���ت���ك���اف���ل  ال���ت���ع���اون 
اأجل  وت�سافر اجلهود اخلرية من 
اأف�����س��ل وح���ي���اة كرمية  م�����س��ت��ق��ب��ل 
لأ�سحاب احلاجات وال�سرائح التي 
تعاين من وطاأة الظروف، م�سريا 
حتمله  مب��ا  ال�سراكة  ه��ذه  اأن  اإىل 
من م�سامني قيمة واأهداف نبيلة 

للهيئة  الت�سويقية  ال��ربام��ج  دع��م 
من�سات  على  عر�سها  خ��الل  م��ن 
وموقعها  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
التفاقية  ون�����س��ت  الل����ك����رتوين، 
ا�سرتاتيجية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اي�����س��ا 
اجلانبني  ب����ني  م�������س���رتك���ة  ع���م���ل 
للتوا�سل  ج�سور  وبناء  م�ستقبال، 
ال�سحي  التعاون  من  املزيد  تكفل 

والإن�ساين واملجتمعي بينهما.
اتفاقية  توقيع  اأن  الفالحي  واأك��د 
التعاون يج�سد حر�س �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
هادفة  �سراكات  ن�سج  على  الهيئة، 
ال��ه��الل الأحمر  ب��ني هيئة  وب��ن��اءة 
الدولة  يف  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
مبادرات  وتطوير  ترقية  اأجل  من 
وخارجيا،  حمليا  الأح��م��ر  الهالل 
ال�ساحة  على  ال��دول��ة  دور  وتعزيز 

الإن�سانية الإقليمية والدولية.
ال�سيخ  �سمو  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  و���س��دد 

وخارجها.
الهالل  هيئة  ع��ن  التفاقية  وق��ع 
الأح���م���ر ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
عتيق الفالحي الأمني العام، وعن 
طارق  ال��دك��ت��ور  "�سحة"  ���س��رك��ة 
فتحي الرئي�س التنفيذي، وت�ساهم 
ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  التفاقية 
حكومة الإمارات يف تعزيز جوانب 
والرتقاء  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
وال�سراكة  ال����ت����ع����اون  مب����ج����الت 
للعمل  اأف�سل  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن 
وتطوير  الإم�����ارات�����ي،  الإن�������س���اين 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال����س���ت���دام���ة يف 

العطاء التي تتبناها الدولة.
فعاليات  بتنظيم  اجلانبان  ويقوم 
للتوعية والتثقيف ال�سحي �سمن 
للمجتمع  امل���وج���ه���ة  ب���راجم���ه���م���ا 
وعقد  ال�������س���دد،  ه�����ذا  يف  امل���ح���ل���ي 
ال����ن����دوات وت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات يف 
جم����ال ال���وق���اي���ة م���ن الأم����را�����س، 
" �سحة" يف  م�����س��اه��م��ة  وت���ع���زي���ز 

نهيان مبثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
ه������ذه ال���������س����راك����ات ال����ت����ي حت���دث 
الربامج  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة 
الهيئة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع 
الب�سرية  التنمية  جم��الت  لدعم 
�سموه  اأن  اإىل  م�سريا  والإن�سانية، 
ب��الرت��ق��اء مب�سامني  دائ��م��ا  يوجه 
امل�سرتك  وال���ت���ن�������س���ي���ق  ال����ت����ع����اون 
م���ع م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
وق����ط����اع����ات����ه امل���خ���ت���ل���ف���ة لرت����ي����اد 
اأرح��ب يف البذل والعطاء  جمالت 
وق�ساياها  الإن�����س��ان��ي��ة  اأج����ل  م���ن 

احليوية.
"�سحة" ت�سطلع  �سركة  اإن  وق��ال 
ب�������دور ح����ي����وي يف دع������م خ���دم���ات 
ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة يف ال���دول���ة 
اإىل جانب دورها  وتنمية املجتمع، 
الإن�������س���اين امل��ت��م��ي��ز، ف��ك��ان��ت مثال 
ق�سايا  م����ع  اخل������الق  ل��ل��ت��ع��اط��ي 
الوطن احليوية، وذلك من خالل 
ورعايتها  امل�����س��ت��م��رة  م�����س��ان��دت��ه��ا 

التي  ال����ت����ط����ورات  اآخ������ر  مل��ن��اق�����س��ة 
جمال  يف  ال�سركات  ه��ذه  حت��رزه��ا 

الأمن الغذائي واملائي.
و ب�����داأ ال���ي���وم الأخ������ري م���ن زي����ارة 
وادي  اإىل �سحراء  معاليها برحلة 
لتناول  معاليها  توجهت  ثم  عربة 
وموظفي  ط�����الب  م����ع  ال���ف���ط���ور 
وقت  ويف  فاداما"..  "اآدم  مدر�سة 
لحق التقت معاليها مبئري ت�سور 

الغذائي يف  مرييال�سفيلي لالأمن 
غوريون  ب��ن  جامعة  يف  ال�سحراء 
زارت  ث��م  وات��رج��ني،  م��ع  بالتعاون 
الزراعية  للبحوث  فولكاين  مركز 
وجمموعة ميرتيللي حيث التقت 
التنفيذي  وم���دي���ره���ا  ب��رئ��ي�����س��ه��ا 
اإىل ج��ان��ب ممثلني  ح��اي��ي��م ط��ي��ب 
ع���ن ع����دد م���ن ����س���رك���ات ال���زراع���ة 
الإ�سرائيلية  امل��ي��اه  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اإدارة  وم��دي��ر  ع��رب��ة  وادي  ع��م��دة 
�سهدت  ك��م��ا   ، ب��امل��دي��ن��ة  ال����زراع����ة 
الزيارة قيام معاليها بجولة داخل 
بوادي  والتطوير  البحوث  مركز 
ع��رب��ة وه���و م��رك��ز ب��ح��ث وتطوير 
تطوير  اإىل  ي���ه���دف  رائ�����د  ع��ل��م��ي 
مواد جديدة ورفع جودة املنتجات 
وفتح  ج��دي��دة  حما�سيل  واإي���ج���اد 

اأ�سواق جديدة.

اأب����رز ال��ه��ي��ئ��ات يف جم���الت العمل 
والتي قدمت  والإن�ساين،  اخلريي 
وامل�ساعدة  ال��ع��ون  تقدم  زال��ت  وم��ا 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف دول�����ة الإم�������ارات 

وخارجها.
واأعرب عن اعتزاز �سركة "�سحة" 
مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بهذه 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
يف  خا�سة  الهيئة،  م�ساريع  لدعم 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  جم���ال 

ونقلة  ج��دي��دا  بعدا  ت�سيف  فاإنها 
نوعية يف برامج التعاون والتن�سيق 

بني اجلانبني.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال���دك���ت���ور طارق 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  فتحي 
تاأتي  التفاقية  هذه  اأن  "�سحة"، 
�سركة  م�����س��وؤول��ي��ة  م���ن  اإن���ط���الق���اً 
وحر�سها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  "�سحة" 
الهالل  م�����س��اري��ع هيئة  دع���م  ع��ل��ى 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي، التي تعد من 

التي  ل���ل���ح���الت  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
�سركة  من�ساآت  اإىل  الهيئة  حتولها 
"�سحة"  �سركة  تويل  اإذ  "�سحة"، 
جانب  ل���ت���ع���زي���ز  ك����ب����رية  اأه����م����ي����ة 
وت�سهم  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
الإن�سانيني  �سركائها  مع  بالتعاون 
الأحمر  ال���ه���الل  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
الإم��ارات��ي يف دعم جم��الت العمل 

الإن�ساين والتنموي.

عقابية دبي حتدد مواعيد زيارة النزلء خلل عيد الأ�سحى املبارك
•• دبي-وام:

للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  حددت 
�سرطة  يف  والإ�سالحية  العقابية 
دبي، اأول وثاين اأيام عيد الأ�سحى 
النزلء  ل���زي���ارة  م���وع���دا  امل���ب���ارك 
الثامنة  ال�ساعة  م��ن  وال��ن��زي��الت، 
خالل  ظ��ه��را   12 وح��ت��ى  �سباحا 
اأوقات العمل الر�سمية عرب خدمة 
وذلك  ب��ع��د،  ع��ن  امل��رئ��ي  التوا�سل 
الحرتازية  ل���الإج���راءات  تنفيذا 
الإ�سابة  م���ن  ل��ل��ح��م��اي��ة  امل��ت��ب��ع��ة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.

من  ح��ر���س��اً  جلفار  العميد  وق���ال 
���س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى مت��ك��ني النزلء 
من التوا�سل مع ذويهم يف خمتلف 
الأوقات واملنا�سبات، اأطلقنا خدمة 
التوا�سل املرئي عن بعد بني نزلء 
املن�ساآت العقابية وذويهم، كمبادرة 
من  متكينهم  اإىل  تهدف  اإن�سانية 
عائالتهم  م��ع  ال���دائ���م  ال��ت��وا���س��ل 
اأو خارجها.  ال��دول��ة  داخ���ل  ���س��واء 
على  ح��ر���س��ن��ا  ج���ان���ب  اإىل  ه�����ذا 
الكامل  اللوج�ستي  الدعم  توفري 
بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء 
الأم���ر  يتطلب  ول  ال���س��ط��ن��اع��ي 

واأك��د العميد م��روان عبد الكرمي 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ج���ل���ف���ار، 
للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 
خدمة  تقدمي  ا�ستمرار  بالنيابة، 
ال���ت���وا����س���ل امل���رئ���ي ع���ن ب��ع��د بني 
النزلء وذويهم خالل يومي عيد 
امل���ب���ارك، داخ���ل الدولة  الأ���س��ح��ى 
املن�ساآت  اأن  اإىل  م�سريا  وخارجها، 
اخلدمة  يف  العمل  ب��داأت  العقابية 
الف���رتا����س���ي���ة م���ذ ب������داأت الأزم�����ة 
مت�سببة بحظر يف حركة  العاملية، 
ال����ط����ريان ال���ع���امل���ي���ة، واإغ�������الق يف 

العديد من الدول.

ال��ن��زلء بطلب  ت��ق��دم ذوي  ���س��وى 
اإل���ك���رتوين ل���زي���ارة اأق��ارب��ه��م عرب 
الهواتف  على  دبي  �سرطة  تطبيق 
الذكية، ومن ثم يتم اإر�سال ر�سالة 
مزودة  الطلب  �ساحب  اإىل  ن�سية 
ب��ال��راب��ط اخل��ا���س ب��اإج��راء املكاملة 
وذلك  امل��ح��دد،  وتوقيتها  امل��رئ��ي��ة 
م����ن خ�����الل امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 
النزيلة  اأو  النزيل  بذلك  ليتمكن 
م���ن اإج������راء امل��ك��امل��ة امل��رئ��ي��ة عرب 
الأجهزة اللكرتونية التي وفرتها 

لهم ال�سرطة.

Date 18/ 7/ 2021  Issue No : 13294
Summons by Publication (Addressed to the Defendant)

Case Management Office, Sharjah Civil Federal Court of First Instance
Case No 4867/SHCFICIREA2021 Civil Partial

To : The defendant : Stephen Oderah Sawanda
Unknown address : Sharjah - Nahda (as per investigation)
Summons by Publication (Arabic & English)
The above-mentioned case was filed by the plaintiff : Vicent Venansio Sembatya, with 
the following claims:
- Oblige the defendant to pay an amount of (AED 4700) and return the car.
- Oblige the defendant to pay fees of court and advocation.
- Serve the defendant in regard to the court session and claim statement.
- The judgement shall be expeditiously carried out pursuant to article 229, clause (5) of 
Civil Procedure Law. You are requested to attend on 28/07/2021 before the Lawsuits 
Management Office No. (18: office of the Case Manager) at Sharjah Federal Court of 
First Instance, personally or through an approved proxy, and to submit a written pleading 
accompanied with all supporting documents, and your attendance shall be within 10 
days since the date of this publication, so as to hear the aforesaid case in your capacity 
as defendant.
Judiciary Service Office
Almed Mohammed Ahmed Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 18/ 7/ 2021  Issue No : 13294
Notification by Publication

In Lawsuit No. 11/2021/1502 Civil Partial
Claim subject : Claim to obligate the defendant to pay an amount of AED 

30000 as well as the fees, expenses and advocate fees.
Notification Claimant :

Saeed Talib Asad Ismail Al-Mulla - Capacity as: Plaintiff
The Notified Party:

1- Zeeshan Ashfaq Mohammed Ashfaq Capacity as: Defendant
Notification Subject:
Has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim to oblige the defendant to 
pay an amount of AED 30000 (Thirty Thousand Dirhams Only) as well as the 
fees, expenses and attorney fees.
Therefore, a hearing is set on 27-07-2021 at 9 am in the Sixth First Instance 
Case Management Office. Therefore, you are summoned to present or whoever 
represents you legally, and submit your memorandums or documents to the 
court at least three days before the session.
Case Manager / Amira Hussain Karam

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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م�صاحة ن�صتعر�ض فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

الأن�صطة اأ�صا�ض التقدم
تراجع املواهب الإبداعية يف الآونة الأخرية يرجع اإىل عدة اأ�سباب جمتمعة، 
املختلفة  والفنون  باملو�سيقى  واملهتمني  والإعالميني  الكتاب  اأن  ميكن  فال 
واملعرفة،  بالعلم  مواهبهم  و�سقل  لتدريبهم  املواهب  اأ�سحاب  ي�ستقطبوا 
ولكن الأ�سل يف اكت�ساف املواهب هي احلظرية الأ�سا�سية �ساحبة الريادة األ 

وهي اأماكن التعليم من مدار�س وجامعات.
املدار�س وما حتتوية من جتمعات كثرية من الن�سء كفيلة باكت�ساف املواهب 

م����ن خ�����الل امل���ن���اه���ج امل���ت���ن���وع���ة من 
ي�ساف  ال���ذي  والتعبري  الكتابة  ف��ن 
اللغة وم��ن هنا  ف���روع  ف��رع م��ن  اإىل 
مم���ك���ن اك���ت�������س���اف ال���ك���ت���اب، ك���م���ا اأن 
التي كانت حتتوي  املدر�سية  الإذاع��ة 
�سو حاليا  ال��ت��وك  ف��ق��رات متثل  على 
واإلقاء  ال��ق��راآن  ت���الوة  م��ن  لديها  مل��ا 
حديث �سريف واأهم عناوين الأخبار 
ال�����س��ادرة يف ال�سحف ، وغ��ريه��ا من 
الفقرات الرتفيهية املن�سطة للعقول 
فالإذاعة  ط��وي��ل،  درا����س���ي  ي���وم  ق��ب��ل 
معدين  باكت�ساف  ج��دي��رة  املدر�سية 
برامج ومذيعني وق��راء ق��راآن وعذب 

ال�سوت وتطويعه، واملنهج يحتوي اأي�سا على ح�س�س لالأن�سطة مثل التدبري 
املنزيل وفيه يتعلم الطالب الطهي واحلياكة واحلرف اليدوية التي ت�سكل 

بعد ذلك امتداد املعرفة بالرتاث و�سناعته.
لكن  الفنية،  وامل�سابقات  وامل�سرح  باملو�سيقى  تهتم  املدار�س  كانت  ال�سابق  يف 
اليوم تقل�ست هذه التوجهات اإىل التح�سيل العلمي التطبيقي فقط واأغفلنا 
الهتمام بالفنون �ساحبة انت�سار الذوق العام وتركنا ال�ساحة للدخالء بدون 
ال�سابق  يف  اجلامعة  حتى  حاليا،  ال�ساحة  على  يحدث  ملا  تقنني  اأو  �سيطرة 
يكت�سف  ك��ان  اجلامعي  فامل�سرح  العلماء،  ت�سنع  كما  الفنانني  ت�سنع  كانت 
واملطرب  املثل  اإىل  خم��رج  من  بالفن،  املرتبطة  املجالت  جميع  يف  املواهب 
وديكور الأزي��اء اإىل اكتاب وغريها من املواهب املتعلقة بامل�سرح، ف�سال عن 
املواهب  لكت�ساف  للجامعة  الفنانني  كبار  وزي��ارة  اجلامعات  بني  امل�سابقات 

و�سمهم اإىل عامل الفن.
حتى  الأن�سطة  لتفعيل  واجلامعات  باملدار�س  عهدنا  ك�سابق  نهتم  اأن  علينا 
من  ونفيهم  ال��دخ��الء  ونبذ  الأ�سيل  الفن  لديهم  اأج��ي��ال  بناء  م��ن  نتمكن 
ال�ساحة، وال�ستفادة من رواد كل املجالت وال�ستعانة بهم لتاأهيل من يرغب 

يف ال�ستمرار ل�سقل موهبته وتطويرها.  
�صعيد عبد اهلل /مو�صيقي 

كن اأنت
كل ما مير بنا اأو علينا اأو فينا اأو من خاللنا، اإمنا مير لأمر بالغ الأهمية 
وحلكمة بليغة لن تفهمها اإل حينما يعطي اأمره بفهمك واإدراكك لبواطن 
اأم��ورك ، كل عا�سفة متر فى حياتنا ، وتقلب كياننا ، وتك�سر فينا كل قائم 
و�سامخ، كل مد اأغرق ميناء �سفرك ، اأو و�سولك ، اأو و�سول اأحدهم اإليك ، 
اأو �سفر اأحدهم فيك ، ليحاول الو�سول لبوابات عاملك لتاأذن له بالعي�س فيه، 

كل ذنب اأخذت به وتتوب عنه اأو ُت�سر 
اأ�سياء  فينا  دم��ر  جلل  اأم��ر  كل  عليه، 
عالمات  فينا  وترك  بُحرقه،  اأبكانا   ،
ك��ال��ت�����س��وه ، ك���ل ه����ذا خم���ط���وط فى 
فال  جبينك،   على  وم��ر���س��وم  كتابك 
ت�ست�سيط  ل   ، ح��اق��دا  اأو  حانقا  تكن 
من العا�سفة ، فهي ماأموره..!  تك�سر 
داخلك الغ�سن الهزيل ، وترعب فيك 
اجلزء ال�سعيف واملري�س ، ليخلق لك 
الأقوى واملتني ليمتد بجذوره ل�سابع 
 ، ال��وت��د  �سجرة  ، لتخرج منك  اأر����س 
وثباتها  �سخ�سيتها  بقوة  تورف  التي 
وظاللها الواثقة على حياتك ، وحياة 

من فى حنايا قلبك الطيب.
ل تفزع وتهلع من املد الذي اأغرق موانيك ، دقق جيداً فقد جاء لك ب�سراع 
جديد واإذن لالإبحار للبحر املفتوح، ادخل بقدميك وكيانك واغت�سل وتطهر 
واغتنم ما ت�ساء من الكنوز ،فهي موكولة لك الأن باأمره، فمن اختفى من 
اأياً  وبكينونة حالك  تليق بك  اأخ��رى  بكيفية  اآخ��ر  بوعي  غ��ريه  اأت��ى  حياتك 
كانت �سهولتها اأو �سعوبتها، اأتى من يعي�س بك وفيك ، وليتعاي�س معك ومع 
، ويدعم كل ميزة وقوة ، حتى ال�سعف يف خالياك  كل تف�سيله عيب فيك 
بهواج�سك بجنونك  بوجعك بخرافاتك  بعللك   ، وت�سكنه فيك  ليحتويك   ،

ب�سممك بعماك باألآم م�سوارك،  مل ي�سطف فيك خلقاً ونفراً من اآخر.
ممدوح جاد 

�صنوات اجلليد امللتهب
دخل اإىل بيته حامال كل الطاقات ال�سلبية من اخلارج عاب�س الوجه مكفهرا 
وكالعادة  اأح��د  على  غ�سبة  ج��ام  �سب  يف  رغبته  ع��ن  تنم  وجهه  تقا�سيم   ..
خاطرة  وتطييب  الأم��ور  ترطيب  حت��اول  التي  امل�سكينة  تلك  على  �سي�سبه 
م�ستقبلة اإياه بابت�سامة بداأت بالتال�سي مبرور ال�سنوات لأنه مل يلتفت اإليها 
يوما كزهرة اأهملها ال�ساقي ، فاأ�سبح وجودها على ثغرها كعدمه .. اأم�سكت 
معطفه بانك�سار ، مت�سائلة: هل اأعد 
تكمل  اأن  قبل  عاب�سا  رد  ال��غ��داء،  لك 
لقد  ب��ع��د،  ت�ساأليني  وه���ل   ، جملتها 
اأبلغتك اأين على الطريق من �ساعة .. 
فقالت له من �ساعة وم�سافة الطريق 
ع�سر دقائق فقد برد �ساأعيد ت�سخينه 
غبية  لك من  يا  متاأففا  .اأدار ظهره 
.. مل ي���راع ي��وم��ا م��ا م�����س��اع��ره��ا ول 
اأحا�سي�سها رغم حماولتها اأن تقنعه 
بالعودة لعملها كي ل تكون عبئاً عليه 
ورعايتهم  الأولد  بدرا�سة  فيتحجج 

فاأ�سبحت كقطعة اأثاث باملنزل ل يلتفت اإليها اإل نادرا لتلبية نداء الطبيعة 
وقت حاجته متنا�سيا اأنها اأنثى.

 لقد حاولت مرارا وتكرارا اإنقاذ هذا الزواج حتى باتت بالفعل مطلقة نف�سيا 
، دخلت اإىل املطبخ ودموعها ترتقرق يف عينيها واأو�سكت على الغ�سيان من 
اإىل املنزل وكالعادة  حزنها فاقت على �سوت ر�سالة .. حبيبتي:  الآن عدت 
هذه الغبية افقدتني بريق ابت�سامتي وطاقتي اليجابية التي ا�ستمدها منك 
طول النهار، فردت عليه ل تهتم اأنا اأي�سا اأقف باملطبخ لأح�سر الغداء لهذا 
بعد   ، قريبا  الطالق  �ساأطلب  معه  احلياة  اأحتمل  اأع��د  مل  النكدي  املخلوق 
انتهاء اختبارات الأولد ، نعم حبيبتي �سروري ، واأنا اأي�سا �سوف اأطلقها بعد 
واملوؤخر  كاملهر  �ستطالبني مببالغ وحقوق زوجية  ولكنها  الأولد  امتحانات 
وغرية لذلك انتظر بفارغ ال�سرب اأن تطلب هي اأو تلجاأ للخلع حتى ل اأدفع 

وتتنازل عن حقوقها.
 ردت عليه اأنا لن اأطلب منه �سيئاً واأن ا�سطر الأمر �ساأخلعه ،  فقط �ساأخرج 
مبالب�سي واأولدي حتى بيتي لن اأبقى فيه لقد كرهت كل �سيء مل�سه يوما ما، 
فجاأة تعاىل ال�سوت: اأيتها احلمقاء اأين الأكل كل هذا لتعيدي ت�سخينه، ردت 
اإنه جاهز تف�سل،  خائفة مك�سورة :وم��اذا تفيد احل��رارة مع جليد ال�سنني، 
وعادت للجلو�س مع اأولدها بغرفتهم منتظرة رد احلبيب ولكنه مل ينته من 

تناول غدائه بعد .
�صحر الألفي /كاتبة 

ال�صيخ حممد رفعـت
اأدائ��ه ال�سوتي،  واأ�ستاذاً يف  بل كان فناناً  ال�سيخ حممد رفعت مل يكن قارئاً 
وكانت روح الفنان تغمر جوانب م�سيئة يف حياته اخلا�سة والعامة فاأثبت 
اأن املواهب الرفيعة كل ل يتجزاأ، فهو قارئ يقراأ بع�سق اأهل القاآن ووهب كل 

ال��ك��رمي، وه��و عالمة  ل��ل��ق��راآن  حياته 
�سهر رم�سان و�سعاره اخلالد على مر 
�سماع �سوته  وال�سنني وجمرد  الأي��ام 
يرفع  اأو  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  يتلو  وه���و 
الآذان يف اأي وقت يذكر باأجواء ال�سهر 
وال�سوت  ال�سماء  الكرمي، وهو �سوت 

املالئكي.
ال�����س��ي��خ حم��م��د رف��ع��ت يف �سارع  ول���د 
املغربلني يف القاهرة يف9مايو1882، 
وكان والده �سابطاً بالبولي�س ثم عني 
اإىل  وانتقلوا  اخلليفة  لق�سم  م��اأم��وراً 
حي الأغوات ب�سارع حممد علي، وكان 

ال�سيخ حممد رفعت ذا عينني وا�سعتني 
التايل  ال��ي��وم  ب�����س��ره، ويف �سباح  ك��ف م��ن  اأ���س��اب��ه م��ر���س  وجميلتني ول��ك��ن 
ا�ستيقظ وهو ي�سرخ من �سدة الأمل يف عينه ثم فقد ب�سر اإحدى عينيه وما 

لبثت عينه الأخرى اأن فقدت الب�سر.
اأخذه والده اإىل م�سجد فا�سل با�سا وقراأ فيه �سورة الكهف وكان يوم جمعة 
امل�سجد حتى بلغ من  ي��وم جمعة يف ه��ذا  الكهف كل  وظ��ل هكذا يقراأ �سورة 
العمر 19 عاما، ثم بعد ذلك طلب منه القراءة يف م�سجد ال�سيدة زينب يف 

الفجر ويف ليايل رم�سان فو�سلت �سهرته اإىل م�سامع كل النا�س.
يف  وه��و  بالكتاب  رفعت  حممد  ال�سيخ  التحق  با�سا  فا�سل  م�سجد  نف�س  يف 
اخلام�س من عمره واأمت حفظ القراآن الكرمي قبل اأن يكمل العا�سرة وتلقى 
درو�ساً يف تف�سري القراآن الكرمي والقراءات ال�سبع، وتعلم فن التجويد على 
فوجد  وال��ده  تويف  ثم  ال�سحالوطي،  وال�سيخ  البغدادي  ال�سيخ  اأ�ستاذيه  يد 
نف�سه عائاًل لأ�سرته وهو مازال �سبياً فلجاأ اإىل القراآن الكرمي يعت�سم به ول 
يرتزق منه واأ�سبح يرتل القراآن الكرمي كل يوم خمي�س يف امل�سجد املواجه 
مل�سجد فا�سل با�سا حتى عني يف اخلام�سة ع�سرة من عمره قارئاً ل�سورة يوم 

اجلمعة وظل يقراأ به حتى اأوقفه مر�س الزغطة عن التالوة.
اأرك��ان هذا امل�سجد ذاع �سيته وجاءه امل�ستمعون من �ستى بقاع الأر�س،  بني 
�سوت  اإىل  لي�ستمعوا  بامل�سليني  ت�سيق  وال��ط��رق��ات  امل�سجد  �ساحة  وك��ان��ت 
املالئكي وكان للم�سجد �سرفة كان يجل�س بها الأجانب لال�ستماع اإىل �سوته 
ومبجرد انتهائه من التالوة يتهافتون لتقبيل يده وظل يقراأ يف هذا امل�سجد 

قرابة الثالثني عاماً.
القراآن  ج��اء خلدمة  وك��اأن��ه  النف�س  عفيف  زاه���داً  ك��ان  رفعت  ال�سيخ حممد 
الكرمي ومل يكن طامعاً باملال لهثاً خلفه وكان �ساحب مبداأ وكرمي النف�س 
اأن يهون اأو يدان، وعر�ست  وكان دائماً يقول اإن �سادن القراآن ل ميكن اأبداً 
عليه املحطات الأهلية اأن تذيع له بع�س اآيات الذكر فرف�س بحجة اأن وقار 
اأنه كان  اإذاعتهم كما  القراآن ل يتما�سى مع الأغ��اين اخلليعة التي تذاع يف 
يظن اأن قراءة القراآن يف الإذاعة حرام. وعر�س عليه حممد عبد الوهاب اأن 

ي�سجل القراآن كاماًل باأي مبلغ يحدده فرف�س. 
اأهلياً فقد �سجل له �سديقه  واأول ت�سجيل ل�سوت ال�سيخ حممد رفعت كان 
منه  الربيطانية  الإذاع����ة  ال��وق��ت طلبت  ذال���ك  ويف  ا���س��ط��وان��ة،  على  زك��ري��ا 
الت�سجيل لها القراأن الكرمي فرف�س ومل يوافق على ت�سجيل القراأن اإل بعد 
اأن ت�سجيله القراآن الكرمي يف الإذاع��ة لي�س  اأفتى ال�سيخ املراغي وغريه  اأن 
حيث  اليوم  حتى  تذاع  التي  هي  �سديقه  �سجلها  التي  والأ�سطوانة  حراماً. 
اأنه عندما بداأ الت�سجيل لالإذاعة كان قد اأمل به املر�س فجاءت الت�سجيالت 

�سيئة.
وعندما افتتحت الإذاع��ة امل�سرية عام1933 كان ال�سيخ حممد رفعت هو 
اأول من افتتحها ب�سوته العذب وقراأ اإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً وجاء �سوته 
ل�سماع  عط�ست  وقلوباً  اأذان���اً  ي��روى  وكاأنه  خا�سعاً  ندياً  امل�سرية  الإذاع���ة  يف 
اآيات القراآن وكاأنها تقراأ لأول مرة، فلمع ا�سم ال�سيخ حممد رفعت وع�سقت 
اإذاع��ات العامل الكربى يف برلني ولندن وباري�س  املاليني �سوته. وتناف�ست 
اأثناء احلرب العاملية الثانية لت�ستهل براجمها العربية ب�سوت ال�سيخ حممد 
رفعت اإل اأنه مل يكن يعباأ ل باملال وبال بالرثاء واأبى اأن يكت�سب من القراآن، 
ومع متتع ال�سيخ حممد رفعت بح�سن الت�سرف وم�ساعر فيا�سة كان اأي�ساً 
وجدانه يهتز بعنف يف املواقف الإن�سانية وتفي�س روحه مب�ساعر جيا�سة ل 
جتد تعبرياً اإل يف دموع خا�سعة تغ�سل اأحزانه. وكان ال�سيخ حممد رفعت بكاًء 
بطبعه ويقراأ على الهواء مرتني ب�سوته من خالل الإذاعة يومي الثالثاء 
واجلمعة وملدة خم�س واأربعني دقيقة يف كل مرة والدموع تنهمر من عينيه.

اأمرا�س لحقة  بعدة  رفعت  ال�سيخ حممد  اأ�سيب   1943 عام  وابتداء من 

ومن  الكرمي  القراآن  تالوة  من  منعه  حتى اأ�سيب مبر�س "الزغطة" مما 
الكالم اأي�سا، حيث تعر�س يف ال�سنوات الثمانية الأخرية من عمره لورم يف 
الأحبال ال�سوتية منع ال�سوت املالئكي النقي من اخلروج ومنذ ذلك الوقت 
امل�سرية قد  الإذاع��ة  اأ�سرطة كانت  النا�س من �سوته فيما عدا ثالثة  حرم 

�سجلتها قبل ا�ستداد املر�س عليه.
لتكاليف  الأم���وال  بع�س  ل��ه  يجمعوا  اأن   ، وحمبيه  اأ�سدقائه  بع�س  ح��اول 
العالج فلم يقبل هذه الأموال والتي بلغت نحو خم�سني األف جنيهاً جمعها 
بيته يف حي  وب��اع  اإليها  دع��ا  اكتتاب  ال�����س��اوي يف حملة  اأح��م��د  ال�سديق  ل��ه 
اأباظة معا�ساً  البغالة لينفق على العالج، وقرر له وزير الأوقاف الد�سوقي 
�سهرياً اإىل اأن توفاه اهلل يف نف�س يوم مولده ويف التا�سع من مايو عام 1980 

عن ثمانية و�ستني عاماً ق�ساها يف رحاب القراآن الكرمي.
 مازن متيم /كاتب �صحفي

القلب يع�صق كل خروف
 عندما يقوم امل�سلمون بالأ�سحية والتي غالبا ما تكون من اخلرفان، لأنها 
اإبراهيم  وال��ده  حلم  من  اإ�سماعيل  لتفتدي  اجلنة  من  ج��اءت  التي  البطلة 
عليهما ال�سالم الذي هم بذبح اإبنه لول تدخل اهلل بتقدمي اخلروف �سحية 

عو�سا عن اإ�سماعيل عليه ال�سالم ك�سحية!
وطبعا هذه الق�سة القراآنية لها من العرب واحلكم الإلهية ما ل ي�سح يل 
�سرحه فهو لي�س يف جمال تخ�س�سي، مع معرفتي الكاملة بها وفق القراءات، 
ولكن مهما كانت قراءتي متحي�سية وتفح�سية اإل اأنها لي�ست كقراءات اأهل 

الخت�سا�س وتعريفهم بها .
ال�سحية، وتباينت اخلرفان  اأو مدعي دور  الأ�ساحي  يف زماننا هذا تعددت 

واخل��روف املنقذ واح��ٌد ومتكرر، نراه 
املت�سدرة  ق���رون���ه  وب�����س��ال��ة  ب�����س��ه��ام��ة 
مل��ع��ايل راأ����س���ه ال�����س��ام��خ وه���و مت�سدر 
متحدياً  ال���ن���ب���ي���ل  ال�������س���ه���م  امل����وق����ف 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات، والأق����اوي����ل امل��زع��ج��ة يف 
�سبيل نيل الر�سا والقبول به خروفا 

يف ميادين الت�سحية. 
وق����د راأي������ت م�����س��اه��د، و���س��م��ع��ت عن 
من  فلنقل  اأو  اآخ���ري���ن،  م��ن  ق�س�س 
اأخ��ري��ات وه��ن يتحدثن ع��ن رواي���ات 
وخراريف ، ولكن ملاذا كل هذا الهتمام 
بهم، حا�سا هلل هو لي�س اهتماماً بقدر 

ما هو نقد بهدف الإ�سالح، وال�سبب اأن جمموعًة من اأولئ��ك لهم عوائل، 
به  امتاز  فن  وكاأنه  اخلرفنة  بهوية  املتباهي  اخل��روف  بعائلهم  ومرتبطون 
دون غريه من اأ�سكال الفنون، الأولد اأو الزوجة التي نادراً ما تتمنى اأن تكون 
ولو ملرًة بطلة اإحدى رواياته، ولكنها وعلى الرغم من اإ�سرارها يف مل �سمل 
العائل بالعائلة، ل توفق يف نهاية املطاف اإل يف اإقناعه باأن من احلقوق اأن ل 
يكون له فيهم كل هذا القدر من العقوق، ل�سيما واأن العائلة ل تريد منه اإل 
ما تي�سر فقط من وقته الغري املح�سوب على الوقت الثمني الذي ي�سخره يف 
حظائر الآخرين، ونزوًل عند الرغبات امللحة ي�ستجيب لنداءات وتو�سالت 
العائلة لي�س من باب �سمري اخلرفان، فذاك �سمري خم�س�س لي�س للعائلة 
فيه ن�سيب لأنه عيب ، ولكن من باب التخل�س من نكد احلرمي كما ي�سميه 
اأمثال كل من هم يف زريبة اخلرفان! اأو يف حظرية الكبا�س التي مل تتخرج 

من مدر�سة اخلرفان بعد. 
اأ�سا�س الت�سحية بوقته الثمني  اأقرب كافترييا على  يقوم باأخذ عائلته اىل 
اأمثال هوؤلء يعد ت�سحية  اأي ن�ساط عائلي يقوم به  يف �سبيل عائلته، فكاأن 
وي�سعرون باأنهم خمرفنني با�ستمرار، ويتذمرون منه ول اأدري بو�سو�سة من 
هم يقومون بذلك، اأو بو�سو�سة ال�سيطان الذي تنازل عن كرامته ك�ساحب 
لأن  واملعنى  ال�سم  اإل من  ليكون مر�سدا خل��واري��ف جم��ردة  ق��رون حمراء 
املباركة  الأي���ام  ه��ذه  ويف  خل��رف��ان،  ميلكن  ما  باأغلى  ي�سحني  ل  املخرفنات 
اأن��واع اخلراف لأن اهلل طيب ول يقبل  اأ�سواق الغنم واملوا�سي باأجود  متتلئ 

اإل طيبا.
مريا علي /كاتبة

الوقت والذهب 
للوقت اأهمية بالغة يف حياتنا وهو اأثمن من الذهب فقيمته بالغة لإدارة كل 
جمالت احلياة فالوقت ل يرجع اأبدا وكل ثانية متر علينا بدون تتويجها ل 

ميكن اكت�سابها مرة اأخرى ، كنز يجب ا�ستثماره ول ميكن ال�ستغناء عنه.
لذا على الإن�سان اأن ي�ستغل الوقت مبا ينفعه ويفيده، فالوقت اأمانة جلعل 
الفرد دائم احلر�س على تاأدية واجباته جتاه عمله وجمتمعه واأ�سرته على 
م�ستمر  تطور  وي�سبح يف  يفيد،  فيما  وقته  ق�ساء  على  فيعمل  وج��ه،  اأكمل 

ال���ن���ج���اح والإب���������داع يف  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع 
���س��ت��ى امل���ج���الت، وي��ع��د ال���وق���ت راأ����س 
اإن�سان وهو عملة  امل��ال احلقيقي لكل 
نادرة والوحيد الذي يحدد اأين ومتى 
وكيف ي�سرفها هو اأنت، وما اأكرثهم 
الوقت  ط�����ول  امل������ال  ي���ج���م���ع���ون  م����ن 
دوامة  يف  وك��اأن��ه��م  ال��ت��ي��ار  وي�سحبهم 
وب��ال��ن��ه��اي��ة ل يجدون  ل��ه��ا  ن��ه��اي��ة  ل 
ويظلون  باحلياة  لال�ستمتاع  مت�سعا 
داخل  واح��دة  فكرة  داخ��ل  حمبو�سني 
البعد  ك��ل  بعيدين  زج��اج��ي  �سندوق 
ع��ن ج��م��ال احل���ي���اة، م��ن اجل��م��ي��ل اأن 
ن�ستثمر اوقاتنا يف ما نحبه ون�ستمتع 

بيه بكل �سغف ونركز علي ا�ستثمار انف�سنا اي�سا  لنحقق  جناحات مل ي�سبق 
لها مثيل 

وكما قيل عن الوقت: الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه  قطعك، ويقول ال�ساعر 
اأحمد �سوقي يف ق�سيدة له :

دقات قلب املرء قائلة له.....اإن احلياة دقائق وثواين
نهلة خر�صتوفيد�ض /كاتبة 

اإخماد احلريق وال�صائعة
اللغوية   واملفردات   ، ونوايا وتوجهات كثرية  لعوامل  تخ�سع �سياغة اخلرب 
لن�سر خرب عن حريق خطرية مبعنى الكلمة ، وقد ي�سيء البع�س ا�ستخدامها 

خرب  اأم���ام  فنكون  عمد  اأو  جهل  ع��ن 
ك���ان هناك  ،  كلما  ل��ال���س��ت��ع��ال  ق��اب��ل 
احلقائق  اإب���راز  ي�سمن  ر�سمي  راف���د 
م���ن م��وق��ع احل�����دث، ومي���د الإع����الم 
الدقيقة   باملعلومات  والعاملي  املحلي 
من  املخت�سة  اجل��ه��ات  متكنت  كلما 
حت��دي��د م��ك��ان��ت��ه��ا وف��ق��ا ل����الأرق����ام ل 

الأقوال.
دبي  الإع��الم��ي حلكومة  املكتب  لعب 
ت��ن��اول خ��رب حريق  دورا حم��وري��ا يف 
حاوية على �سفينة مبيناء جبل علي، 
بينما كانت فرق الإطفاء تتعامل مع 

النريان مبا لديها من كوادر ب�سرية ، 
وتقنيات متطورة  مكنتها من ال�سيطرة على احلريق يف زمن قيا�سي )40 
دقيقة(، كان الفريق الإعالمي هو الأخر يبدع يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
الجتماعي، حيث انطلقت التغريدة الأوىل على تويرت لت�سابق وتناف�س اأي 
�سائعة وحتولت يف ملح الب�سر اإىل م�سدر للخرب ، وباملثل على �سفحة الفي�س 
بوك ، عك�س الت�سل�سل الزمني اجلهود امل�سرتكة يف اإطفاء احلريق وال�سائعة 

يف اآن واحد . 
فاجلميع  يراقب بكل ما لديه من ف�سول وم�سالح واأعمال ، وي�سعى ملعرفة 
ما يحدث يف ميناء �سمن اأهم مواين العامل، ويف مدينة تفوقت يف ا�ست�سافة 
الأحداث والفعاليات و�سط اأجواء البهجة وال�سعادة ومبا يتوافق مع املعايري 
الدولية يف الأمن وال�سالمة، وبالرجوع اإىل �سفحة املكتب الإعالمي ومن 
خالل مراجعة وحتليل الأخبار بالت�سل�سل الزمني ، ي�ستطيع اأي متخ�س�س 
اأن يقي�س �سرعة وفعالية ال�ستجابة مبجموعة  واإدارة الزم��ات  الإع��الم  يف 
من النقاط مثل حلظة التدخل، عنوان اخلرب وم�سمونه وتنوعه بني املادة 

التحريرية وامل�سورة، واللقاءات التي متت مع امل�سوؤول. 
ر�سمي  امتالك جهاز  اأهمية  يف  منه  ي�ستفاد  در�سا  تكون  التجربة  تلك  لعل 
اأن  وقبل  ح��ادث  وق��وع  وق��ت  خا�سة  احلقائق  ن�سر  الأ�سا�سية  مهمته  تكون 
ميار�س البع�س هوايته يف ن�سر الأكاذيب والتهويل يف وقت الأزمة والتقليل 

وقت الإجنازات.
لكن ذلك ل يعتمد على جمرد اإ�سدار ت�سريع باإن�ساء مكاتب اإعالمية مماثلة 
لي�س  ف��الإع��الم  منفردة،  باملهمة  القيام  على  ال��ق��ادرة  بالكفاءات  وتزويدها 
�سوى ناقل للخرب ، والعنوان النهائي ل حتدده ال�سحف الر�سمية منفردة 
روؤية  بكل ما لديها من  ال�سيا�سية اجل��ادة  الإرادة  ، بل ت�سنعه  ال�سائعات  اأو 
الأرواح  بحماية  تكليفها  مت  التي  والقطاعات  واملوؤ�س�سات   ، متجدد  وطموح 
والتطبيقات  الأنظمة  الكوادر على  تاأهيل وتدريب   واملمتلكات فعملت على 

العملية احلديثة ل�سمان �سرعة ال�ستجابة .
منى عبد العزيز /كاتبة 

الإنتاج التلفزيوين
ت��ت��ن��وع و���س��ائ��ل الإع����الم ال��ت��ي نتلقى م��ن خ��الل��ه��ا الأخ���ب���ار، ون��ت��ع��رف على 
الثقافات املختلفة، �سواًء بال�سوت عرب الإذاعات، اأو بالقراءة عرب ال�سحف، 
ل الجتماعي، حيث  اأو عن طريق م�ساهدة التلفاز، اأو متابعة �سبكات التوا�سُ
تنتُج لنا تلك الو�سائل كّلها املواد الإعالمية، وتقدم لنا املعلومة يف كل يوم، 
ذ عملّيات الإنتاج املرئّي،  ورمّبا يف كّل دقيقة، ولذلك فاإّن هذه الو�سائل تنِفّ
اأو امل�سموع، ومنها الإنتاج التلفزيوين، الذي ميكن تعريفه باأنه: عملّية اإعادة 
وُمقنعة، وموثرة يف  فّنية جّذابة،  قوالب  الإبداعّية، �سمن  الأفكار  �سياغة 
اأّنه ي�سرتط  اأو كالهما، كما  اأو ال�سوت،  املتلقي، حيث تعتمد على ال�سورة، 
لإمتامها تكاتف جمموعة من اخلربات، واجلهود، من طاَقم العمل امل�سوؤول 

عن الإنتاج التلفزيوين.
واإتقان عنا�سره، وهذا  اكتمال،  اإىل مدى  التلفزيوين  الإنتاج  ترتكز عملية 

ع��ن غريه،  اإع��الم��ي  اأي عمل  م��ا مييز 
ومن اأهّم عنا�سر الإنتاج التلفزيويّن 

ما ياأتي :
الروؤية املحددة للعمل حيث ت�ساعد يف 
والأهداف  الأول��وي��ات،  على  الرتكيز 
اإىل بناء  ي����وؤدي  ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا، مم��ا 
املهمة يف عملية  ال��ق��رارات  م��ن  ع��دد 
للفريق  ب��د  ول  ع���ام،  ب�سكل  الإن���ت���اج 
م���ن اأن ي���ك���ون ع��ل��ى دراي�������ٍة ب���روؤي���ة، 
واأهداف العمل الإعالمي. ثم معرفة 
�سي�ساهد  ال��ذي  امل�ستهدف  اجلمهور 
اهتماماته،  ودرا������س�����ة  ال����ربن����ام����ج، 
وتركيبته  الجتماعية،  وُم�ستوياته 
ي�سبح  حتى  والقت�سادية،  ال�سكانية، 

والأ�سلوب  بال�سكل،  ل��ه،  املنا�سبة  الإعالمية  الر�سائل  تخ�سي�س  بالإمكان 
امل�ستثمرين،  �ستجذب  التي  امل�سافة  القيمة  حتديد  معه.  يتنا�سب  ال��ذي 
قيمة  وتقدير  الربنامج،  برعاية  يتعلق  فيما  عرو�سهم  لتقدمي  واملعلنني، 
الرعايا التي �سيقدمونها، وذلك عن طريق جعل اأ�سلوب العر�س، وامل�سمون، 
اجلمهور  ربط  يف  ال�ستدامة  على  احلر�س  معاً.  واملعلن  للم�ساهد،  حُمبباً 
م�ستمًدا  فيه  العمل  يكون  اأن  اأي  باجلمهور،  الربنامج  ورب��ط  بالربنامج، 
النوع  بذلك  راغباً  اجلمهور  يجعل  مّم��ا  يحفزه،  وم��ا  اجلمهور،  ثقافة  من 
من العرو�س، وُمنجذباً اإليها، اإذ ميكن ا�ستلهام الأفكار من املحيط الثقايف 
امل�سرتك مع اجلمهور، اأو من خالل الثقافة ال�سائدة، اأو عن طريق ا�ستطالع 
وجود  الو�سائل.  من  وغريها  الإن��ت��اج،  فريق  مع  الذهني  والَع�سف  ال���راأي، 
فّعاًل،  دوراً  اأع�سائه  من  ُع�سو  لكل  اإّن  اإذ  متعاون،  تلفزيوين  اإن��ت��اج  فريق 
وم�سوؤولية حمددة، كالتخطيط للميزانية، والتعامل مع الأجهزة واملعدات، 
الفني،  والطاقم  واملنتج،  املخرج،  يت�سمن  الفريق  هذا  ب��اأّن  ِعلماً  والبتكار، 
والكاتب، وغريهم. الهتمام مبرحلة ما قبل الإنتاج، حيث يجتمع املخرج، 
ومدير الإنتاج، ومدير الإخراج، ملراجعة الن�سو�س، وحتديد الأدوار، واإعداد 
ت�سوير  عملية  يف  ت�ستخدم  حيث  الت�سوير،  بتقنيات  الهتمام  اجل���داول. 
ا�ستخدامها،  ميكن  التي  الواحد  الفيلم  طريقة  هما:  طريقتان،  الربامج 
لإنتاج امل�سل�سالت، اأو طريقة �سريط الكامريا املتعدد التي ميكن ا�ستخدامها، 
لإن��ت��اج ال��ربام��ج الإخ��ب��اري��ة، واحل��واري��ة، وغ��ريه��ا. العناية مبرحلة ما بعد 
الإنتاج، حيث اإّن هذه املرحلة تبداأ بعملّية الت�سوير، وتنتهي بت�سليم امل�سروع 
اإىل ال�سبكة املعنية ببّثه، اإل اأن اأهم جزء يف هذه املرحلة هو التحرير، اإذ يتم 
عر�س الفيلم من خالل جل�سة الت�سوير اليومية، ثم تق�سيمها اإىل م�ساهد، 

ومقاطع، من قبل املحررين.
 معاذ الطيب /خمرج

اإعداد اأ�صامة عبداملق�صود

اآراء الكتاب
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العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميك�سد 

لتجارة معدات النفط والغاز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3651711 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN �سوب للهواتف املتحركة رخ�سة رقم:2723543 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/روز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لتيه كافيه رخ�سة رقم:2945440 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بايوتيك 

 CN خلدمات التنظيف رخ�سة رقم:2608816 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ذا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيونينق هب لكهرباء ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2896866 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ساروج لل�سيانة العامة 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3019138 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الياقوت 

CN الزرق للتنجيد رخ�سة رقم:2296673 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فليفر�س 

 CN لل�سيافة رخ�سة رقم:2736096 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستوديو 

لطيفه لت�سميم اجلرافيكي احلر
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2823514 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/زيرو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اوم للتجارة العامة  رخ�سة رقم:2782522 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/واو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فوديز للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2549780 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ادينو للتجارة العامة رخ�سة رقم:3644177 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لكجري 

 CN مزاد رخ�سة رقم:3027758 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة �سربنق داميوند 

CN قد تقدموا الينا بطلب للخراطة رخ�سة رقم:1136553 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل �سالح مبارك علي امل�سيعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حمبوب بيجم حممد خالد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اويل اكزك خلدمات 

التوظيف- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1489307 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة منذر خمي�س علي عبدالرحمن البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ابراهيم خليل ابراهيم علي املالكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيق بو�س كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2645163 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل ح�سن علي ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سيف را�سد عبيد النو�سي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/درمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لند لدارة الفعاليات رخ�سة رقم:2889146 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تاينت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:2997631 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دهام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:2739335 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سلطان 

 CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:2440185 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



األحد   18  يوليو    2021  م   -    العـدد   13294  
Sunday    18   July   2021   -  Issue No   13294 اأخبـار الإمـارات

09

عربي ودويل

اأفادت �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” اأن اإيران اأحرزت يف ال�سنوات 
املخ�سب،  اليورانيوم  كبرياً يف قدرتها على تكدي�س  الأخرية تقدماً 
مما يعقد جهود اإدارة الرئي�س جو بايدن لإحياء اتفاق عام 2015 

الذي يهدف اإىل كبح جماح طموحات طهران النووية.
وت�سعى وا�سنطن اإىل اإعادة تفعيل التفاق الذي تخلى عنه الرئي�س 
ال�سابق دونالد ترامب عام 2018. وبعد تاأخري لعدة اأ�سابيع، اأبدت 
ال�سهر  املفاو�سات  اإىل طاولة  للعودة  ا�ستعدادها  الأربعاء  يوم  اإيران 

املقبل بعد تويل الرئي�س املنتخب اإبراهيم رئي�سي مهماته.
وتقول ال�سحيفة الأمريكية اإن امل�سوؤولني الأمريكيني والأوروبيني 
امل��واد الن�سطارية  اإي��ران ق��ادرة على جمع ما يكفي من  اأن  يقدرون 

ل�سنع �سالح نووي يف غ�سون �سهرين اإىل ثالثة اأ�سهر.
اإنهم  احل��ايل،  الوقت  يف  الأق��ل  على  الأمريكيون  امل�سوؤولون  ويقول 
واثقون من اأن العودة اإىل �سروط اتفاقية 2015 �ستطيل ما ي�سمى 
ك��ان عليه يف يناير )كانون  اإىل م��ا  ع���ام،  ب��وق��ت الخ����رتاق، ح���وايل 
الثاين( 2016، عندما دخلت التفاقية التي وافقت عليها الوليات 

املتحدة واإيران وخم�س قوى عاملية اأخرى، حيز التنفيذ.

ك��ان��ا يقودان  ال��ل��ذي��ن  اأوزان  وه���اك���ان  الأخ���وي���ن ج��ي��م  ذك���ر حم��ام��و 
موكلَيهم  اأن  مالحقتهما،  ق��ب��ل  ت��رك��ي��ا  يف  اق��ت�����س��ادي��ة  ام��رباط��وري��ة 
�سيلجاآن اإىل الق�ساء الفرن�سي للح�سول على تعوي�سات بقيمة 57،3 
مليار يورو.و�سيقيم جيم اأوزان املعار�س لأنقرة املثري للجدل و�سقيقه 
هاكان الذي قاد معه امرباطورية عائلتهما يف تركيا، دعوى ق�سائية 
ودائع  على  للتاأمني  ال��رتك��ي  ال�����س��ن��دوق  على  ب��اري�����س  حمكمة  اأم���ام 
الدخار )تي ام ا�س اف( و�سركات موترول وفودافون وبالكروك ونحو 

خم�سني جهة اقت�سادية فاعلة اأخرى.
وكان ال�سندوق الرتكي “تي ام ا�س اف” �سادر، يف اإجراء احرتازي، 
كل �سركات عائلة اأوزان التي كانت من اأكرث العائالت نفوذا يف تركيا 
الذي  اإع��م��ار  بنك  ع��رب  وا���س��ع��ة  اح��ت��ي��ال  بعملية   2003 واُت��ه��م��ت يف 
فران�س  عليه  اطلعت  ال��ذي  التوكيل  اأوزان يف  الأخ��وان  متلكه.ويقول 
بر�س اإن ال�سندوق الرتكي للتاأمني على ودائع الدخار قام بعد ذلك 
ال�سالحيات  وا�سح  ب�سكل  يتجاوز  ووا�سع  وح�سي   )...( “باختال�س 
ا�ستحوذوا على هذه  الذين  اأن  معتربين  بالقانون”،  التي منحت له 
الإجراء  احتيايل«.وي�ستهدف  “بتواطوؤ  مذنبني  ا�سبحوا  الأ���س��ول 
خ�سو�سا �سركة موتورول لأجهزة الت�سال التي كانت ت�سعى يف ذلك 
اأمريكي منحها مبالغ كبرية  اإىل ا�سرتداد دين مبوجب حكم  الوقت 
يف ق�سية اختال�س مليارات اليوروهات ا�ستدانتها �سركة تل�سيم التي 
ميلكها الأخوان اأوزان.ويقدر رجال الأعمال الرتكيان اللذان يديران 
مليار  ب�68  بهما  الذي حلق  ال�سرر  قيمة  بكاملها،  اأ�سرتهم  م�سالح 
دولر )57،3 مليار يورو(، اأي “القيمة ال�سوقية حتى الآن لالأ�سول 
والن�ساطات” املعنية وكذلك “الأرباح املوزعة احلا�سرة وامل�ستقبلية«.

ال�سني  ب��ر  اإن  ال�سبت  ال�سني  يف  لل�سحة  الوطنية  اللجنة  ق��ال��ت 
كورونا  بفريو�س  موؤكدة  جديدة  اإ�سابة  حالة   30 �سجل  الرئي�سي 

نزول من 36 اإ�سابة يف اليوم ال�سابق.
اجلديدة  احل��الت  من   28 اأن  اليومية  ن�سرتها  يف  اللجنة  وذك��رت 

وافدة من اخلارج بينما �ُسجلت حالتان يف الداخل.
عليها  تظهر  ل  التي  اجلديدة  الإ�سابات  ع��دد  اأن  اللجنة  واأ�سافت 
اأعرا�س بلغ 20. ول ت�سنف ال�سني تلك الإ�سابات على اأنها حالت 

اإ�سابات موؤكدة.
وبهذا يكون اإجمايل عدد الإ�سابات املوؤكدة بكوفيد-19 يف بر ال�سني 
الرئي�سي قد بلغ 92213 حالة، يف حني ل يزال عدد الوفيات ثابتا 

عند 4636.

عوا�صم

وا�صنطن

بكني

باري�ص

ال�سني تر�سل حمققني
 اإىل باك�ستان بعد التفجري 

•• بكني-اأ ف ب

دانت ال�سني “ب�سدة” ال�سبت انفجار احلافلة يف �سمال غرب باك�ستان الذي 
اأ�سفر الأربعاء عن 12 قتياًل على الأقل بينهم ت�سعة �سينيني، معتربًة اأنه 

“اعتداء«.
اأربعني �سينيا من مهند�سني وخرباء م�ساحة  وكانت احلافلة تقّل حواىل 
وعاملني يف جمال ال�سيانة امليكانيكية يعملون يف م�سروع بناء �سّد دا�سو يف 

اإقليم خيرب بختونخوا.
تف�سريهما  يف  ك��ث��رياً  امل��ق��رب��ت��ان،  احلليفتان  وباك�ستان  ال�سني  وتختلف 
لالأحداث، يف وقت حتدثت اإ�سالم اأباد من جهتها عن “حادث فني” ناجم 

عن “ت�سّرب غاز«.
وقال وزير الأمن العام ال�سيني ت�ساو كيجي يف بيان بعد التحدث مع نظريه 
واأكد  “ال�سني وباك�ستان �ستعمالن معاً ملعرفة احلقيقة”.  الباك�ستاين اإن 

اأن بكني “اأر�سلت اإىل املكان خرباء تقنيني للم�ساعدة يف التحقيق«.
املواطنني  اأمن”  و”تعزيز  الثغرات”  “�سّد  اإىل  باك�ستان  ت�ساو كيجي  دعا 
ال�سينيني يف البالد. واأكد البيان اأن الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ “اأعطى 

تعليمات مهمة«.
وكانت ال�سني اأعلنت الأربعاء عن “انزعاجها ال�سديد” من انفجار احلافلة 

ودعت اإىل اإنزال “عقاب �سديد” مبنفذي “الهجوم«.
وحتدثت وزارة اخلارجية ال�سينية بعدها عن جمّرد “حادث” قبل الإ�سارة 

من جديد اإىل فر�سية ح�سول اعتداء اجلمعة.
حتتية  بنى  م�ساريع  يف  العاملني  ال�سينيني  املوظفني  اأم��ن  �سكل  لطاملا 
خمتلفة يف باك�ستان، م�سدر قلق لبكني التي ا�ستثمرت مليارات الدولرات 

يف هذا البلد خالل ال�سنوات الأخرية.

خريطة داع�س: 4 وليات يف اإفريقيا.. وجنوب ليبيا اأهم حمطاته

بايدن ي�ستقبل رئي�س الوزراء العراقي 26 يوليو
•• وا�صنطن-اأ ف ب

رئي�س  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  ي�ستقبل 
 26 يف  الكاظمي  م�سطفى  العراقي  ال���وزراء 
مت���وز ي��ول��ي��و يف وا���س��ن��ط��ن، ح�����س��ب م���ا اأعلن 
“تاأكيد  الزيارة  .و�ستتيح هذه  الأبي�س  البيت 
وفق  البلدين،  بني  ال�سرتاتيجية”  ال�سراكة 

بيان للبيت الأبي�س.
بايدن  اأّن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة  واأ����س���ارت 
ا اإىل تعزيز التعاون الثنائي مع  اأي�سً “يتطلع 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا  يف  ال��ع��راق 
امل�سرتكة  “اجلهود  وخ�����س��و���س��ا  والأمنية” 

ل�سمان الهزمية الدائمة” لتنظيم داع�س.
ال�سرتاتيجي  احل����وار  ي�����وؤّدي  اأن  وُي��ف��رت���س 
زمني  ج��دول  و�سع  اإىل  ووا�سنطن  بغداد  بني 
لن�����س��ح��اب ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل ال����ذي يحارب 

تنظيم داع�س.
اأجنبي  ج��ن��دي   3500 نحو  ه��ن��اك  ي���زال  ول 
ع��ل��ى الأرا�����س����ي ال���ع���راق���ّي���ة، ب��ي��ن��ه��م 2500 
قد  ان�سحابهم  عملّية  اإمت����ام  ل��ك��ّن  اأم���ريك���ي، 
ن��ح��و خم�سني  ���س��ن��وات.وا���س��ت��ه��دف  ي�����س��ت��غ��رق 
هجوماً �ساروخّياً اأو بطائرات م�سرّية امل�سالح 
الأمريكّية يف العراق منذ بداية العام. وُتن�سب 
اإىل  جهة  اأّي  تتبّنها  مل  التي  الهجمات  ه��ذه 

احل�����س��د ال�����س��ع��ب��ي وه���و حت��ال��ف م���ن ف�سائل 
موالية لإيران مندجمة يف القوات احلكومية 
ال��ع��راق��ي��ة.وا���س��ت��ه��دف اأح���دث ه��ج��وم كبري يف 
الأ�سد  ع��ني  ق��اع��دة  يوليو  مت��وز  م��ن  ال�سابع 
 14 �سقط  حيث  ال��ع��راق  غ��رب  يف  الع�سكرية 
اإ�سابات.و�سنت  ت�سجيل  دون  م��ن  ���س��اروخ��اً 
نهاية  �سربات  جهتها  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
حزيران يونيو على مواقع للح�سد يف العراق 
و���س��وري��ا م��ا اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل ن��ح��و ع�����س��رة يف 
�سفوف مقاتلني موالني لإي��ران. ويثري ذلك 
العراق،  ان��دلع �سراع مفتوح يف  خم��اوف من 

بني حليفتي بغداد الوليات املتحدة واإيران.

رو�سيا ت�سهد انخفا�سا يف عدد 
الإ�سابات والوفيات بكورنا

•• مو�صكو - وام: 

انخفا�سا  رو�سيا  يف  �سهدت ح�سيلة الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 
لكال املوؤ�سرين خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية .وذكر مركز العمليات الرو�سي اخلا�س 
جديدة  اإ�سابة   25116 ت�سجيل  مت  انه   - اليومي  تقريره  يف   - الفريو�س  مبكافحة 
و787 حالة وفاة بفريو�س كورونا امل�ستجد خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية مقارنة مع 
معدلت اأم�س الول 25704 اإ�سابة و 799 وفاة ، و بت�سجيل هذا العدد اجلديد من 
الإ�سابات والوفيات ي�سبح اإجمايل عدد حالت كوفيد-19 خم�سة ماليني و 933 األفا 
و 115 اإ�سابة ، منها147 األفا و655 حالة وفاة ومتاثل 21437 �سخ�سا لل�سفاء 

ليبلغ عدد املتعافني خم�سة ماليني و322األفا و345�سخ�سا .

•• عوا�صم-وكاالت

“داع�س”  تنظيم  اأن  اأم��ن��ي  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 
الإره����اب����ي ي��ع��ي��د ان��ت�����س��اره ب�����س��ك��ل وا����س���ع يف 
اجلنوب  م�ستغال  اإف��ري��ق��ي��ا،  وغ���رب  ���س��م��ال 
الليبي كاأهم حمطة لتحرك مقاتليه، علما 
4 ولي��ات يف منطقة بحرية ت�ساد  اأن�ساأ  اأن��ه 
خل��الف��ت��ه امل��زع��وم��ة يف ال���ق���ارة حت��ت قيادة 

مركزية بولية بورنو يف نيجرييا.
الأمنية  ال��درا���س��ات  معهد  ت��ق��ري��ر  وحت���دث 
على  يعتمد  التنظيم  اأن  ع��ن  الإف��ري��ق��ي��ة، 
التي  والطرق  الت�سالت  �سبكة معقدة من 
دول  بني  اإفريقيا،  و�سمال  غ��رب  عرب  متتد 
ونيجرييا،  والنيجر  ومايل  واجلزائر  ليبيا 

لت�سهيل حتركات مقاتليه.
ال�سلطات  التنقالت، �سبطت  و�سمن حركة 
يف ت�ساد جمموعة من ال�سباب اأثناء ت�سللهم 
املعار�سة  اإىل  لالن�سمام  ليبيا  جنوب  اإىل 
اإرهابية،  ف�����س��ائ��ل  ت�����س��م  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ادي��ة 
الليبي  اجل��ن��وب  م��ن��اط��ق  ببع�س  وت��ت��م��رك��ز 
ال��ت��ي يعززها  ا���س��ت��غ��الل حل��ال��ة الن���ف���الت 

تنظيم الإخوان يف ليبيا ملواجهة اجلي�س.

حتركات مقلقة
داع�������س وبقية  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ت���ح���رك���ات  ه����ذه 
اجلماعات الإرهابية بني جنوب ليبيا ودول 
مدفوعة  ن��ي��ج��ريي��ا،  اإىل  و����س���ول  اجل�����وار، 
وتركيا  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ني  ال�����س��اخ��ن  بالتناف�س 
وف��رن�����س��ا ح���ول م�����س��اح��ات ال��ن��ف��وذ يف ليبيا 
و�سمال اإفريقيا ومنطقة ال�ساحل الإفريقي، 
اإيطاليا وتركيا تنازعان فرن�سا  وتبدو فيها 
بجنوب  ف���زان  اإق��ل��ي��م  يف  التقليدي  ن��ف��وذه��ا 
عن  احلديث  اإىل  مراقبني  دف��ع  مما  ليبيا، 
امليلي�سيات  دعم  حول  تركي  اإيطايل  توافق 

هناك، اأو على الأقل غ�س الطرف عنها.
جانب  م��ن  وتركيا  اإيطاليا  ب��ني  والتناف�س 
م�ستغربا،  لي�س  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن  وف��رن�����س��ا 
املحتل  هي  اإيطاليا  ك��ون  مراقبني،  بح�سب 
القدمي لليبيا وتواجهها يف احلدود البحرية، 
وتركيا لها نفوذ كبري حاليا هناك، والبلدان 
اأك��رب ن�سيب من الرثوات  اأخ��ذ  يطمعان يف 
لل�سيطرة  �سهلة  بوابة  ويعتربانها  الليبية، 
وللتوغل  ناحية،  من  املتو�سط  البحر  على 

داخل اإفريقيا من ناحية اأخرى.
البحر  يف  اأي�سا  مل�ساحلها  اإ�سافة  وفرن�سا، 
ل�سرتاكه  ليبيا  ب��ج��ن��وب  ت��ه��ت��م  امل��ت��و���س��ط، 
الغربي  ال�����س��اح��ل  يف  دول  م���ع  احل�����دود  يف 
لإفريقيا، حيث تتمركز قوات فرن�سية حتت 

ا�سم قوة “برخان«.

توافق اإيطايل تركي �صد فرن�صا
ووفقا لدرا�سة �سدرت حديثا ملركز درا�سات 
الوحدة العربية بعنوان “حمددات وق�سايا 
ليبيا”،  يف  الإي���ط���ايل  الفرن�سي  التناف�س 
�سهدت  الإيطالية  الفرن�سية  العالقات  فاإن 
بعد  ليبيا  ح��ول  ملحوظا  �سيا�سيا  تناف�سا 
�سنة  ال��ق��ذايف  معمر  العقيد  ن��ظ��ام  اإط��اح��ة 
مما  م�ساحلهما  ت�����س��ارب  وظ��ه��ر   ،2011
ال��ذي مت بني  امل��ب��ادرات  انعك�س على ���س��راع 
ب��اري�����س وروم���ا ح��ول احل��ل الأن�����س��ب لأزمة 
ليبيا.واأو�سحت الدرا�سة اأن اخلالف الأمني 
ال��ب��ل��دي��ن، ف��ت��ق��وم الروؤية  ب���ني  ه���و الأب�����رز 
الفرن�سية على اأولوية اأمن منطقة ال�ساحل 
ومنع نقل الأ�سلحة عرب احلدود الليبية اإىل 
اجلماعات التي ت�ستهدف امل�سالح الفرن�سية 
الإيطالية  الروؤية  ترتكز  فيما  اإفريقيا،  يف 
الأمنية على منع تدفق عبور املهاجرين عرب 

البحر املتو�سط اإىل ال�سواحل الإيطالية.
ب���ني فرن�سا  ن���ف���وذ  وك���ذل���ك ه���ن���اك ����س���راع 
ال���ت���واف���ق مع  اإىل  وت���رك���ي���ا، دف����ع الأخ������رية 
اإيطاليا يف ملفات كجزء من التعاون لإزاحة 

النفوذ الفرن�سي من جنوب ليبيا.
وي�����س��رح امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي حممد 
الرتهوين هذه النقطة، قائال اإن “التوافق 
بني تركيا واإيطاليا و�سل اإىل م�ستوى دعم 
امليلي�سيات الإرهابية يف طرابل�س، وا�ستهداف 

ال�ساحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة  امل�����س��ال��ح 
وال�سحراء التي ت�سم ت�ساد والنيجر ومايل 
نفوذ  مناطق  من  وغريها  اإفريقيا،  وو�سط 

باري�س يف القارة«.
ويف اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي، ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
الإي�����ط�����ايل ال�������س���اب���ق ج���وزي���ب���ي ك���ون���ت���ي يف 
الإيطالية،  “ليم�س”  جملة  نقلته  ت�سريح 
وا�سرتاتيجيا  حم��وري��ا  دورا  “لرتكيا  اإن 
يف  ليبيا  يف  م�سالح  لبالده  واإن  ليبيا”،  يف 
اأن  املا�سي، كما  احلا�سر كما كان احل��ال يف 
احلوار  واإق��ام��ة  النقا�س  اإىل  حاجة  “هناك 

مع تركيا وو�سع اأجندة اإيجابية معها«.

موجة انتقال الإرهابيني
وحتدث معهد الدرا�سات الأمنية الإفريقية 
 4 باإن�ساء  داع�س  لتنظيم  انت�سار  اإع��ادة  عن 
بحرية  منطقة  يف  اأفريقيا  خلالفة  ولي��ات 
بورنو  ولي��ة  يف  مركزية  قيادة  حتت  ت�ساد، 

�سمال �سرقي نيجرييا.
نيجرييا،  يف  “�سامبي�سا”  ه��ي  وال���ولي���ات 
بالدولة  ب����ورن����و  يف  بابا”  و”تومبوما 
وولية  م��ايل،  �سمال  يف  و”متبكتو”  ذاتها، 
م�ستحدثة يف ت�ساد توقع اأن ت�سم اإرهابيني 
عربا، على اأن يكون لكل منها حاكم خا�س، 
اإبراهيم  اأب�����و  داع�������س  زع���ي���م  ق���ي���ادة  وحت����ت 

الها�سمي القر�سي.
ليبيا كجزء  بينها وبني  الإرهابيون  ويتنقل 
“بوكو  م���ن ع��م��ل��ي��ة ال���دم���ج ب���ني م��ق��ات��ل��ي 

ليبيا  اإىل  غ���ادروا  الذين  ال�سابقني  حرام” 
لأ���س��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة، وم��ن��ه��م م���ن ي��ت��ج��ه اإىل 
حو�س بحرية ت�ساد لالن�سمام اإىل التنظيم 
اأي�سا  الذي لفت  التقرير  املتطرف، بح�سب 
اإىل و�سول نحو 80 اإرهابيا من ليبيا على 

دفعتني اإىل نيجرييا.
من  جديدة  دفعات  و�سول  التقرير  وتوقع 
الإرهابيني اإىل نيجرييا، تقدر بنحو 120 
م�سلحا، من بينهم اأ�سحاب جن�سيات عربية، 
�سيتمركزون ب�سكل دائم يف منطقة ال�ساحل 
وال�������س���ح���راء، وه����و م���ا ي�����س��ك��ل ق��ل��ق��ا كبريا 

لفرن�سا.
اخلارجية  وزي��ر  طالب  املا�سي،  واخلمي�س 
اأمام  كلمته  لودريان يف  اإيف  الفرن�سي جان 
املخ�س�سة  ال����دويل  الأم����ن  جمل�س  جل�سة 
ومنع  الإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  بتن�سيق  ل��ل��ي��ب��ي��ا، 
اإىل  الأج���ان���ب م��ن ليبيا  امل��ق��ات��ل��ني  ان��ت��ق��ال 
باإخراج  الإ�سراع  على  م�سددا  ال�ساحل،  دول 
املقاتلني الأجانب واملرتزقة من ليبيا وفقا 

جلدول زمني وا�سح.

قلق فرن�صي
“مركز  يف  الباحث  �سوركني  مايكل  ويقول 
راند” البحثي الأمريكي ملوقع “�سكاي نيوز 
اإن ت�سريحات لودريان تعك�س قلق  عربية”، 
فرن�سا ب�ساأن انتقال وانت�سار الإرهابيني من 

ليبيا اإىل منطقة ال�ساحل وال�سحراء.
ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وكان 

اأع���ل���ن خ����الل ق��م��ة اف��رتا���س��ي��ة ح����ول دول 
ال�ساحل الإفريقية، 9 يوليو اجلاري، اإغالق 
ف��رن�����س��ا ق��واع��ده��ا يف ���س��م��ال م���ايل “خالل 
بحلول  ذل���ك  ي�ستكمل  اأن  ع��ل��ى  اأ�سابيع”، 
ال�ساحل  م��ن��ط��ق��ة  يف   2022 ع����ام  م��ط��ل��ع 
الإف���ري���ق���ي، م����وؤك����دا يف ال���وق���ت ذات�����ه على 
الإفريقي  ال�ساحل  دول  باأمن  ب��الده  التزام 

ومكافحة الإرهاب.

اجلي�ض الليبي يتحرك
الع�سكري  املحلل  اأك���د  ذل���ك،  على  وتعليقا 
وال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ي��ب��ي حم��م��د ال���رته���وين اأن 
ت�����س��ري��ح��ات وزي����ر خ��ارج��ي��ة ف��رن�����س��ا توؤكد 
قادها  التي  الع�سكرية  العملية  اأهمية  على 
امل��ا���س��ي، و�سملت  ال�����س��ه��ر  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
الإرهابية جنوبي  البوؤر  العديد من  تدمري 

البالد.
النخبة  قوات  نفذتها  التي  العملية  وو�سف 
زي����ارد  ب���ن  ط�����ارق  “اللواء  جم��م��وع��ة  م���ن 
حيت  بامتياز”،  “ناجحة  ب��اأن��ه��ا  املعزز”، 
القيادات  اأخ���ط���ر  م���ن   3 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  مت 

الإرهابية النا�سطة يف اجلنوب.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ال���رته���وين  واأ�����س����اف 
عربية” اأن “العملية الع�سكرية عززت الأمن 
يف اجلنوب الليبي، وهو ما ي�ساعد على منع 
حتول احلدود يف اجلنوب واجلنوب الغربي 

اإىل نقاط عبور لالإرهابيني واملرتزقة«.
“اإعالن  اأن  الليبي  الع�سكري  املحلل  وتابع 
باجلنوب  زلف  رم����ال  اأن  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
قطع  اإىل  اأي�����س��ا  ي��ه��دف  ع�سكرية،  منطقة 
الإم�����دادات ع��ن اخل��الي��ا الإره��اب��ي��ة يف هذه 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�سرتاتيجية”،  امل��ن��ط��ق��ة 
العديد من دول اجلوار، مثل اجلزائر وت�ساد 
والنيجر، كانت قلقة من احلالة الأمنية يف 

اجلنوب.
ق����ادة  ط����ال����ب  اجل����������اري،  ي���ول���ي���و   11 ويف 
جمموعة دول ال�ساحل املدعومة من فرن�سا 
القوات  اإخ����راج  بخطة  الليبية،  ال�سلطات 
الأجنبية واملرتزقة املقدر عددهم بنحو 30 
األفا، موؤكدين اأن مطلبهم يعد اأولوية لأمن 
املنطقة.واجلنوب الليبي منطقة اقت�سادية 
واعدة لدرجة تثري لعاب ال�سركات الأجنبية، 
وتبلغ م�ساحته 550 األف مرت مربع، وت�سم 
تنتج  حيث  البالد،  يف  النفط  حقول  معظم 
ب��رم��ي��ل يوميا،  م��ل��ي��ون  ق��راب��ة ن�سف  ف���زان 
من  ينبع  ال��ذي  ال�سناعي  النهر  ي��زود  كما 
مليون  ن�سف  بقرابة  الليبية  املدن  اجلنوب 

برميل ماء يوميا.

•• عوا�صم-وكاالت:

تعك�س ال�سورة اللبنانية اليوم م�سهداً 
حكومة  ت�سكيل  ي����زال  ف��ال  ���س��ب��اب��ي��اً، 
جديدة مطلباً حملياً ودولياً، قبل اأن 
لبنان  لو�سع  ال��دويل  املجتمع  يتقدم 
اإن�ساين  ت��دخ��ل  ال��و���س��اي��ة ع��رب  حت��ت 

لإنقاذ �سعبه.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً 
بديل  ا���س��م  ع��ن  البحث  ف���اإن  ال�سبت، 
�سعد  الأ�����س����ب����ق  احل���ك���وم���ة  ل���رئ���ي�������س 
التعقيد،  غ��اي��ة  يف  �سيكون  احل��ري��ري 
النار  ك���رة  ي��ل��ق��ف  اأن  ي��خ�����س��ى  ف��ال��ك��ل 
وخو�س معارك مع �سخ�سيات ل تريد 

تقدمي اأية تنازلت.
�سقوط الراهنات 

واع���ت���رب ال��ك��ات��ب اإب���راه���ي���م ح��ي��در اأن 
ت�سكيل  عن  احل��ري��ري  �سعد  “اعتذار 
يف  تف�سيلية  م�ساألة  لي�س  احل��ك��وم��ة 
ال���و����س���ع ال��ل��ب��ن��اين ال����راه����ن. ب���ل هو 
الن�سداد  اأن  اىل  ي�����س��ري  م��ن��ع��ط��ف 
بلغ  ال�سيغة،  النظام ويف  ال�سيا�سي يف 
النفجار  مرحلة  اىل  وو���س��ل  ذروت���ه 
ال�سيا�سية  ال��رتك��ي��ب��ة  م��ك��ون��ات  ب���ني 

والطائفية اللبنانية«.
ب�سحيفة  م����ق����ال  يف  ح����ي����در  وق�������ال 
“كالم  اإن  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  “النهار” 
بينه  التفاهم”  “عدم  عن  احلريري 
عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  وب��ني 
اأ�سل  على  فتحت  التي  النقطة  �سٌكل 
امل�����س��ك��ل��ة، وه���ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي جاء 
يف  اجلمهورية  رئا�سة  اإىل  ع��ون  فيها 
2016 بانتخاب اأ�سبه بالتعيني، حيث 
�سنتني  لأك��رث من  بالفراغ  البلد  عّلق 
اإىل  الأوح���د  املر�سح  اإي�سال  حني  اإىل 

الرئا�سة بدعم من حزب اهلل«.
الرهانات  “كل  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���س��ار 
على اإمكان جتديد الت�سوية بني عون 
واحلريري �سقطت، وهو اأمر ين�سحب 
اأدارت  التي  لبنان  يف  القوى  كل  على 
والتنفيعات  املحا�س�سة  ع��رب  ال��ب��ل��د 
خ�سو�ساً  بالقرار،  التحكم  وحماولة 
مي�سال عون  قام بني  ال��ذي  التحالف 
وج��اء بحكومة  و”حزب اهلل”  وتياره 
ح�سان دياب التي مل حتَظ باأي تاأييد 
عربي ودويل ول بثقة داخلية لبنانية، 
ح�سر  من  اجلمهورية  رئي�س  فتمكن 
ال�����س��الح��ي��ات ب���ي���ده وال��ه��ي��م��ن��ة على 
ال����ق����رار ب���دع���م وا����س���ح و����س���ري���ح من 
على  ال��ت��غ��ط��ي��ة  م���ق���اب���ل  “احلزب” 
املحلية  ق���وت���ه  وف���ائ�������س  م�����س��اري��ع��ه 

والإقليمية«.
كما حذر حيدر من اأن “امل�سكلة تبدو 
النهيار  ظ��ل  يف  تعقيداً  اأك���رث  ال��ي��وم 
معامل  وغ����ي����اب  ل���ب���ن���ان  يف  امل���ت�������س���ارع 
ال��دول��ة وال��ف��و���س��ى ال��ت��ي ب����داأت تاأكل 
ما تبقى من ر�سيد اللبنانيني وتهدد 

بالنفجار ونهاية البلد والكيان«.

لبنان يف الع�صر احلجري
اخلوري  راج���ح  ال��ك��ات��ب  و���س��ف  فيما 
بني  “من  ب���اأن���ه���ا  ل��ب��ن��ان  يف  الأزم�������ة 
اأ�����س����واأ ث����الث اأزم������ات يف ال���ع���امل منذ 
عناوين  ت�سبح  وعندما   ،1850 عام 
تقريباً،  العامل  يف  واملجالت  ال�سحف 
الع�سر  يف  ب���ك���م  “لبنان..اأهاًل 
وزي����ر  ك�����الم  وي�������س���ب���ح  احلجري”، 
اخل���ارج���ي���ة ال��ف��رن�����س��ي ج����ان – اإي���ف 
ال�سيا�سي  الإج�����م�����اع  ع����ن  ل�����ودري�����ان 
الأوروب������ي، ع��ل��ى ات��خ��اذ ع��ق��وب��ات �سد 

ال�سهر،  نهاية  قبل  لبنانية  اأط����راف 
حكومة،  ت�سكيل  ت�سهيل  اإىل  لدفعها 
م��ب��ع��ث��اً ل��ال���س��ت��غ��راب وال����ذه����ول، من 
الأوروب���ي���ون  ي��ع��رف��ه  ب�سيط  منطلق 
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون وال���ع���امل ك��ل��ه، وه���و اأن 
الذين �سنعوا  ال�سيا�سيني،  امل�سوؤولني 
يف  لي�س  بلبنان  اأودت  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة 
حلوًل  ي�سنعوا  اأن  اإط���الق���اً  و�سعهم 
البلد  تنقذ  خططاً  وينفذوا  تعاقبهم 
الفرد  بات معدل دخل  الذي  املنكوب، 

فيه دولراً واحداً يومياً!«.
ب�سحيفة  م��ق��ال��ه  اخل����وري يف  واأ����س���ار 
“امل�سكلة  اأن  اإىل  الأو�سط”  “ال�سرق 
يف لبنان هي متاماً كما و�سفها رئي�س 
موؤ�س�سة “تا�سك فور�س فور ليبانون” 
اإدوار غابريال يف العام املا�سي، عندما 
زار لبنان وقابل كل امل�سوؤولني وبحث 

معهم يف معاجلة الأزم��ة القت�سادية 
دمر  ال��ذي  والنهب  الف�ساد  ومو�سوع 
ال���ب���ل���د، ث���م ���س��اف��ر ل��ي��ك��ت��ب م���ق���اًل يف 
جملة “ذي هيل” قال فيه، ما ي�سّكل 
للم�سوؤولني  وم��ه��ي��ن��ة  ق��اط��ع��ة  اإدان�����ة 
اللبنانيني، “ل ميكنكم تنظيف البيت 
كما  يعني  مب��ا  الو�سخة”،  باملم�سحة 
هو وا�سح، اأن هوؤلء هم املم�سحة التي 
البيت  تنظيف  م��ن  قطعاً  تتمكن  ل��ن 
ال��ل��ب��ن��اين ووق���ف ال��ف�����س��اد وال���ه���در ما 
داموا هم ال�سلطة«.واأكد الكاتب راجح 
اأن ي�سعد  اأن احلريري قبل  اخل��وري 
يوم الأربعاء املا�سي للمرة ال�19 اإىل 
اإىل  زيارته  بعد  عون،  ويقابل  الق�سر 
من  جديدة  ت�سكيلة  له  ويقدم  م�سر 
24 وزيراً، قال اإن ت�سكيلته اجلديدة 

تلتقي مع »املبادرة الفرن�سية«

 وم����ع اق������رتاح ال��رئ��ي�����س ن��ب��ي��ه بري 
تو�سيع احلكومة اإىل 24 وزيراً، لكن 
كان من الوا�سح اأن عون لن يقبل بها 

على خلفيتني؛ اأوًل القول، 
اأ���س��م��اء ج��دي��دة مل ي�سبق  اإن��ه��ا �سمت 
املحا�س�سة  يف  وت���ب���دي���اًل  ال���ن���ق���ا����س 
اأن  وثانياً  حقائبها،  لبع�س  الطائفية 
احل��ري��ري ح��دد ل��ه ���س��اع��ات، اأي حتى 
منت�سف يوم اخلمي�س، للرد قبوًل اأو 
رف�ساً، وهو ما بدا للكثريين حماولة 
لإح��راج عون عرب و�سع عقدة الفراغ 
احلكومي عنده، يف وقت يبدو اأن من 
ال�سعوبة مبكان اإيجاد �سخ�سية �سنية 
بعد  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل  ت��ق��وم  وازن����ة 

اعتذار احلريري.
“امل�سكلة  قائاًل  وختم اخلوري مقاله 
املم�سحة  ت���غ���ي���ري  ع���م���ل���ي���اً  ت���ف���ر����س 

يحاول  ال���ت���ي  ال��و���س��خ��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
العقوبات،  ع��رب  ع�سرها  الأوروب��ي��ون 
لبنان  تنت�سل  حكومة  ت�سكيل  بهدف 
اأ�سهر  الذي قال عون قبل  من جهنم 
اإننا ذاهبون اإليها ولقد و�سلنا فعاًل«.

حالة من الغ�صب
“العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  ���س��ل��ط��ت  ف��ي��م��ا 
ال�سوء على مبادرة فرن�سا ل�ست�سافة 
تزامناً  ل��ب��ن��ان  لإع���م���ار  دويل  م��وؤمت��ر 
ت�سكيل  ع���ن  احل����ري����ري  اع����ت����ذار  م���ع 

احلكومة، 
وا�سحة  غ�سب  ر�سالة  حمل  م��ا  وه��و 
ال�سيا�سية  الطبقة  على  ب��اري�����س  م��ن 
ب�سبب انق�ساء 9 اأ�سهر من املماطالت 
يف  نتيجة  اإىل  التو�سل  دون  املتبادلة 
�سعبا  و�سعا  لبنان  فيه  يعي�س  وق��ت 

اقت�سادياً واجتماعياً و�سحياً.
الر�سالة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأو����س���ح���ت 
لي�ست عامة، وهي موجهة  الفرن�سية 
املبا�سرين  ال�سيا�سيني  اإىل  بالأ�سا�س 
رئي�س  الأول  احل��ك��وم��ة،  ت�سكيل  مللف 
باري�س  دعمته  ال��ذي  املكلف  احلكومة 
مبادرتها  على  واأ���س��اع  عليه،  وراه��ن��ت 
من  كاملة  اأ�سهر  ت�سعة  الأزم���ة  حل��ل 
اإليها  التو�سل  اأجل نتيجة كان ميكن 
الثاين فرئي�س  اأما  الأول،  ال�سهر  من 
اجلمهورية مي�سال عون الذي اكتفى 
حتركات  اأم������ام  امل���ع���رق���ل  دور  ب��ل��ع��ب 
ب��ري رئي�س  احل��ري��ري وم��ب��ادرة نبيه 
جمل�س النواب، ومل يكن له من هدف 
احلالية  بالتوازنات  الحتفاظ  �سوى 
ول�سهره  اهلل  ح��زب  حلليفه  اخلادمة 
زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر جربان 

با�سيل.

ا�صم بديل للحريري �صيكون يف غاية التعقيد 

ال�سباب ال�سيا�سي يعم لبنان.. والكل يخ�سى كرة النار
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عربي ودويل
اأمريكا حتتاج للعمل مع ال�سنيح���الة بول�س��ونارو ال�سح����ية تتح�س�ن  

•• �صاو باولو-اأ ف ب لإحراز تقدم مع كوريا ال�سمالية 

حت�ّسنت حال الرئي�س الربازيلي جاير بول�سونارو الذي اأدِخل امل�ست�سفى 
منذ الأربعاء يف �ساو باولو ب�سبب ان�سداد معوي، لكّن موعد خروجه ما 

زال غري حمّدد، على ما اأعلنت املوؤ�ّس�سة الطبية التي ُيعالج فيها.
واأ�سار البيان الذي ن�سره م�ست�سفى “فيال نوفا �ستار” اإىل اأّن احلالة 
التطّور  يف  “ت�ستمّر  ع��ام��اً   66 العمر  م��ن  البالغ  للرئي�س  ال�سّحية 
منطقة  يف  بالأ�سّعة  لفح�س  املري�س  “خ�سع  ُمر�ٍس«.واأ�ساف  ب�سكل 

موؤكداً اأّن الرئي�س “اأظهر حت�ّسناً«. البطن ظهر اليوم”، 
وتابع البيان “تفاعل الرئي�س ب�سكل جّيد لناحية معاودة تناول الطعام. 

من دون اأن يحّدد موعداً خلروجه. و�سي�ستمّر يف تلّقي الرعاية”، 

عن  امل�سوؤول  الطّبي  الفريق  رئي�س  ما�سيدو،  اأنطونيو  اجل��ّراح  وق��ال 
اإّن الرئي�س يتح�ّسن “ب�سكل  حالة بول�سونارو، ل�سحيفة “اأو غلوبو”، 

جّيد جّداً” وميكنه اأن يخرج “قريباً، يف غ�سون اأّيام«.
من  املا�سي  الأ�سبوع  منذ  علنا  ي�سكو  املتطرف  اليميني  الزعيم  ك��ان 
معاناته من احلازوقة عقب جراحة زرع اأ�سنان خ�سع لها يف 3 متوز/

يوليو.
وُنقل بول�سونارو يف البداية اإىل م�ست�سفى ع�سكري يف العا�سمة برازيليا، 
اإىل  الربازيلية  اجلوية  للقوات  تابعة  ذلك يف طائرة  بعد  اأر�ِسل  لكّنه 

�ساو باولو حيث اأدخل م�ست�سفى فيال نوفا �ستار اخلا�س.
و�سور،  وخمربية  �سريرية  لختبارات  هناك  خ�سع  اإن��ه  اأطباء  وق��ال 

و�سيبقى حاليا يف امل�ست�سفى.

•• وا�صنطن-رويرتز

قال م�سوؤول كبري يف وزارة اخلارجية الأمريكية قبل زيارة 
�ستقوم بها دبلوما�سية اأمريكية كبرية للمنطقة اإنه �سيكون 
على الوليات املتحدة اأن تعمل مع ال�سني من اأجل اإحراز 

تقدم فيما يتعلق بكوريا ال�سمالية.
اإن ويندي  ا���س��م��ه  ال���ذي ط��ل��ب ع���دم ن�سر  امل�����س��وؤول  وق���ال 
ال��ي��اب��ان وكوريا  ���س��ت��زور  ���س��ريم��ان نائبة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
ال�سني  ت�سيف  وق��د  املقبل  الأ�سبوع  ومنغوليا  اجلنوبية 

اإىل قائمة الدول التي �ستزورها حيث �سيكون التعامل مع 
كوريا ال�سمالية على جدول الأعمال.

وتريد وا�سنطن العمل مع ال�سني يف بع�س املجالت التي 
تتداخل فيها م�سالح البلدين رغم العالقات املتوترة بني 
ت�سمل  ق�سايا  ب�ساأن  ال��ع��امل  يف  اقت�ساديتني  قوتني  اأك��رب 

التجارة وحقوق الإن�سان.
وتريد وا�سنطن كبح جماح برنامج كوريا ال�سمالية النووي 
تن�سيب  منذ  معها  دبلوما�سي  ات�سال  اإق��ام��ة  جهود  لكن 

الرئي�س جو بايدن اأوائل العام اجلاري مل تلق ا�ستجابة.

•• عوا�صم-اأ ف ب

ارتفعت ح�سيلة �سحايا العوا�سف والفي�سانات 
يف اأملانيا ال�سبت اإىل 133 �سخ�سا على الأقل، 
يرفع  ما  بيان،  املحلية يف  ال�سرطة  اأعلنت  كما 

عدد القتلى يف اأوروبا اإىل 153 �سخ�سا.
وقالت ال�سرطة يف كوبلنت�س “وفقا للمعلومات 
احل���ال���ي���ة، ل��ق��ي ت�����س��ع��ون ���س��خ�����س��ا ح��ت��ف��ه��م يف 
واحدة  وهي  راينالند-بالتينات  يف  الكارثة” 
اإىل  ذل��ك  ت�����س��ررا. وي�ساف  املناطق  اأك��رث  م��ن 
ف�ستفاليا  �سمال  رينانيا  يف  �سخ�سا   43 مقتل 
وهي منطقة اأملانية اأخرى �سربتها العوا�سف، 

ومقتل ع�سرين اآخرين يف بلجيكا.
يزال  ل  اإذ  اأول���ي���ة،  زال���ت  م��ا  احل�سيلة  وه���ذه 
املفقودين  ع����داد  الأ���س��خ��ا���س يف  م��ن  ال��ع��دي��د 
م��ا يثري خم��اوف من  وبلجيكا  اأملانيا  غ��رب  يف 
ال�ساعات  خ���الل  ال��ب�����س��ري��ة  اخل�����س��ائ��ر  ازدي�����اد 

القليلة املقبلة.
وقالت ال�سلطات الأملانية املحلية “هناك خ�سية 

من اكت�ساف املزيد من القتلى«.
14 و15  ب��ني  وبلجيكا  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��ى  وه��ط��ل��ت 
اأم���ط���ار غ���زي���رة غ���ري م�سبوقة  ي��ول��ي��و،  مت���وز 
مناطق  �سربت  مفاجئة  في�سانات  يف  ت�سببت 

ماأهولة ودمرت العديد من الأحياء.
بالعوا�سف  ولوك�سمبورغ  هولندا  ت��اأث��رت  كما 

دون ت�سجيل اأي وفيات حتى الآن.
واأع���رب���ت امل�����س��ت�����س��ارة الأمل��ان��ي��ة اأن��غ��ي��ال مريكل 
القدرة  ع����دم  “من  خ�����س��ي��ت��ه��ا  ع���ن  اخل��م��ي�����س 
يف  اإل  للكارثة  احلقيقي  احلجم  معرفة  على 
غرب  منطقة  ت�ستعد  ذلك،  املقبلة«.اإىل  الأي��ام 
�سديد  جفاف  �سربها  التي  املتحدة  ال��ولي��ات 
مل��زي��د م��ن ال��دم��ار ج���راء ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات مع 
ف�سل اجلهود املبذولة لحتواء حريق هائل يف 
�سواعق  ح�سول  وتوقع  اأوريغون  ولية  جنوب 
ج��اف��ة خ��ط��رية يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا.وام��ت��د حريق 
“بوتليغ فاير” قرب حدود ولية اأوريغون مع 
كاليفورنيا بني ع�سية و�سحاها اإىل 240 األف 
نيويورك  مدينة  م�ساحة  من  اأك��رب  اأي  ف��دان، 
فيما  املتحدة،  الوليات  ن�سط يف  واأك��رب حريق 

مت احتواء �سبعة يف املئة فقط منه.
األ���ني “يبلغ  وق���ال ق��ائ��د ف��رق��ة الإط���ف���اء روب 
طول حميط بوتليغ فاير اأكرث من مئتي ميل 
)322 كيلومرتا تقريبا( وهي م�سافة �سخمة 

ت�سعب حما�سرتها«.
ا���س��ت��خ��دام كل  “نحن م�����س��ت��م��رون يف  واأ����س���اف 
املوارد املتاحة، من جرافات اإىل طائرات اإطفاء 
احل��رائ��ق ل��ل��و���س��ول اإىل الأم���اك���ن ال��ت��ي يكون 
فيها خ�سو�سا يف ظل  ا�ستخدامها  الآم��ن  من 
الظروف اجلوية احلارة واجلافة والرياح التي 

يتوقع اأن تزداد قوة يف نهاية الأ�سبوع«.
و�سدر املزيد من اأوامر الإخالء م�ساء اخلمي�س 
ب�سبب  لالن�سحاب  الإط��ف��ائ��ي��ون  ا�سطر  فيما 
احلرائق  و”ظروف  ال���ن���ريان  ام���ت���داد  ���س��رع��ة 
الذي  احل��ري��ق  ���س��رق  منطقة  اإىل  ال�سديدة” 
األف فدان  اأيام وتو�سع مبعدل   10 اندلع قبل 
يف ال�ساعة منذ ذل��ك احل��ني.وق��ال ف��ران��ك يل 
�سميث اأح���د ال�����س��ك��ان ال��ذي��ن مت اإج���الوؤه���م يف 
م��ق��اط��ع��ة ك��الم��اث يف ولي����ة اأوري���غ���ون “كنت 
اإىل جانب اجلرف  راأي��ت النريان متتد  هناك. 
كيلومرت( نحو  واحد )1،6  على م�سافة ميل 
منزلنا وتلقيت مكاملة حلزم اأمتعتي والذهاب، 
ال�ساحنة  يف  ا�ستطعت  ما  بقدر  و�سعت  لذلك 

وكلبي وانطلقنا«.
ي�����س��ك��ل احل���ري���ق اأي�����س��ا خ��ط��را ع��ل��ى اإم�����دادات 
ال��ط��اق��ة يف ولي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا امل���ج���اورة، كما 
يهدد باإغراق ال�سكان يف العتمة، مثلما حدث يف 
ال�سنوات املا�سية عندما ت�سببت موجات حر يف 

اإجهاد �سبكة الكهرباء يف الولية.
واأعلن حاكم ولية كاليفورنيا غافني نيو�سوم 
اأنه �سيتم اإر�سال مزيد من التعزيزات للم�ساعدة 
فيما  اأوري��غ��ون حتى  ولي��ة  مكافحة حريق  يف 
اأفادت  كما  اإخماد حرائقها،  كاليفورنيا  حتاول 

خدمات الطوارئ يف مكتب احلاكم يف بيان.
واأ�ساف البيان اأن “تاأثريات تغري املناخ ت�ساهم 
يف حرائق الغابات التي تزداد خطورة وحدة يف 

كل اأنحاء غرب الوليات املتحدة«.
اأن خطر  وح��ّذر ع��امل املناخ دان��ي��ال �سوين من 

ال�سواعق اجلافة  ب�سبب  غابات  اندلع حرائق 
الأ�سبوع  هذا  نهاية  يف  كاليفورنيا  يف  املتوقعة 

“مرتفع جدا«.
حريق  ان��دل��ع  املا�سي  ال��ع��ام  اآب/اأغ�سط�س  ويف 
تاريخ  يف  الأك�����رب  وه����و  فاير”  “كومبلك�س 
كاليفورنيا احلديث دمر منطقة بحجم ولية 
اآلف  �سل�سلة �سخمة من  ديالوير، عن طريق 

ال�سواعق.
لو�س  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  �سوين  وح��ّذر 
ط��وي��ل��ة من  “فرتة  ب�سبب  اأن���ه  م��ن  اأجن��ل��ي�����س 
اأرقاما  ت�سجل  التي  املرتفعة  احل���رارة  درج��ات 
تكون اأحراج كاليفورنيا اأكرث جفافا  قيا�سية”، 
اأو  اآب/اأغ�����س��ط�����س  مم��ا ه��ي عليه ع���ادة يف ذروة 

اأيلول/�سبتمرب.
“لكن من غري املرجح  اأنه كتب على تويرت  ل 
كما  اجلافة  ال�سواعق  من  �سل�سلة  ت�سرب  اأن 

حدث يف اآب/اأغ�سط�س 2020«.
اأن ي�سل نحو مئة من  اأم��ا يف كندا، فيفرت�س 
رجال الإطفاء املك�سيكيني اإىل تورونتو ال�سبت 
ملكافحة احلرائق يف �سمال غرب اأونتاريو، وفق 

ما اأعلنت �سلطات املقاطعة اجلمعة.
و�سدرت حتذيرات ب�ساأن نوعية الهواء يف اأربع 
يف  احلرائق  ت�سببت  فيما  البالد  يف  مقاطعات 

�سحب من الدخان.
وقال غراهام ليغيت )34 عاما( الذي يعمل يف 
“اآرت غالريي اأوف األربتا” يف غرب كندا “كل 

�سيء يتغري ب�سرعة كبرية وفقا للرياح«.
الثامنة  “عند  بر�س  فران�س  لوكالة  واأو���س��ح 

�سباح اأم�س، كان اجلو �سافيا وم�سم�سا وبحلول 
العا�سرة، كانت الأجواء مليئة بالدخان لدرجة 

اأنه بالكاد ت�ستطيع الروؤية«.
وكتبت وزارة البيئة الكندية على تويرت “دخان 
الهواء  رداءة نوعية  يت�سبب يف  الغابات  حرائق 

يف مناطق عدة” اجلمعة.
وقال روري ماكلني )34 عاما( وهو موظف يف 
�سا�سكات�سيوان  �سا�سكاتون يف  العامة يف  املكتبة 

اإن م�ستويات الدخان ازدادت �سوءا.
اأنه كان هناك  اأتذكر  “اأنا ن�ساأت هنا ول  وتابع 
ال��ك��ث��ري م��ن الأي�����ام امل��ل��ي��ئ��ة ب��ال��دخ��ان، ل��ك��ن يف 
اأن عدد حرائق  املا�سية، يبدو  الع�سر  ال�سنوات 

الغابات ازداد«.
حرارة  درج��ات  ت�سيطر  اأن  م�سوؤولون  ويتوقع 
م��رت��ف��ع��ة خ���الل الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة على 
تكون  لن  اأنها  اإل  اأونتاريو،  اإىل  األربتا  امتداد 
�سديدة على غرار درجات احلرارة التي و�سلت 
اإىل 49،6 درجة مئوية و�سجلت قرب فانكوفر 

قبل ثالثة اأ�سابيع.
ال��ت��ي ت�سرب  اإن م��وج��ات احل��ر  وي��ق��ول علماء 
غ����رب ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وك���ن���دا م��ن��ذ اأواخ����ر 
“م�ستحيلة  ���س��ت��ك��ون  ك���ان���ت  ي��ون��ي��و  ح���زي���ران 
ي�سببها  التي  املناخ  تغري  ظاهرة  لول  عمليا” 

الن�ساط الب�سري.
اإىل زي����ادة ح���دة موجات  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  وي�����وؤدي 
اجل���ف���اف م���ا ي��خ��ل��ق ظ���روف���ا م��ث��ال��ي��ة لمتداد 
حرائق الغابات خارج نطاق ال�سيطرة واإحداث 

اأ�سرار مادية وبيئية غري م�سبوقة.

حر وجفاف و�صواعق وحرائق... الغرب الأمريكي ي�صتعد لالأ�صواأ 

اأملانيا  331 يف  بينهم  اأوروبا  يف  الفي�سانات  يف  351 قتيل 

نا�سيونال اإنرت�ست: الت�سعيد الرو�سي �سد اأوكرانيا...اإىل اأين؟
•• وا�صنطن-وكاالت

تناول جاكوب هيلربوم يف مقال ن�سره موقع “نا�سيونال اإنرت�ست” 
لت�سعيد  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  دواف���ع  الأم��ري��ك��ي 
ني�سان(   ( اأبريل  يف  ح�سد  بوتني  اإن  قائاًل  اأوكرانيا،  �سد  موقفه 
املا�سي اأكرث من مئة األف جندي قرب احلدود مع اأوكرانيا، مما 
اأدى اإىل ت�سعيد التوترات بني البلدين واإثارة تكهنات على نطاق 

وا�سع حول نياته قبل اأن ي�سحب بع�ساً من هذه القوات لحقاً.
ويف يونيو )حزيران(، وبعد مواجهة مع مدمرة بريطانية كانت 
رو�سيا  ه���ددت  ال��ق��رم،  م��ن  ب��ح��ري��اً  م��ي��اًل   12 م�سافة  على  تبحر 
احلا�سر،  الوقت  ويف  امل�ستقبل.  يف  ال�سفن  ه��ذه  مثل  با�ستهداف 
اقرتاب  وم��ع  الإث��ن��ني،  رو�سي  موقع  على  ن�سر  م�سهب  مقال  ويف 

عن  بوتني  يف�سح  �سبتمرب)اأيلول(،  يف  الدوما  جمل�س  انتخابات 
اآرائه يف ما يتعلق بالعالقة بني اأوكرانيا ورو�سيا.

مرحلة جديدة من التناف�ض
الرو�سي،  التاريخ  يتعمق بوتني يف  �سابقة،  مع مقالت  وان�سجاماً 
للعالقات  للم�ساومة  قابل  بو�سف غري  ت�سميته  ويقدم ما ميكن 
بني رو�سيا واأوكرانيا. لكن بلغة عنيفة، بدا بوتني جريئاً يف تد�سني 

مرحلة جديدة من التناف�س بني ال�سرق والغرب.
اأن رو���س��ي��ا واوك��ران��ي��ا لديهما  ب��وت��ني ف��ك��رة  ي��رف�����س  امل��ق��ال،  ويف 
ال�سيادة احلقيقية  باأن  م�سريان منف�سالن. ويقول :”اأنا مقتنع 
اأن  وك��ت��ب  رو�سيا”.  م��ع  ال�����س��راك��ة  ع��رب  ف��ق��ط  لأوك��ران��ي��ا ممكنة 
“عالقاتنا الروحية والإن�سانية واحل�سارية قد ت�سكلت على مدى 

خالل  من  ت�سلبت  وق��د  نف�سها،  امل�سادر  يف  متجذرة  وه��ي  عقود 
املرور بالتجارب امل�سرتكة والإجنازات والإنت�سارات«.

�صم الدونبا�ض
اأو  الأوك��ران��ي��ة  الدونبا�س  منطقة  �سم  يف  جدياً  بوتني  يفكر  هل 
بغزو جديد لأوكرانيا؟ اأم اأنه يقوم مبجرد عر�س ع�سالت قبيل 
ياأتي  اأوك��ران��ي��ا  �سد  الت�سعيد  اإن  )اأي���ل���ول(؟  �سبتمرب  انتخابات 
مت�سقاً مع مقاربة بوتني لل�سيا�سة اخلارجية حيث حقق جناحاته 
الأكرب. وحتى يف الوقت الذي يرتنح فيه الإقت�ساد الرو�سي، فاإن 
بوتني متكن من ممار�سة �سيا�سة خارجية تفوق وزن رو�سيا. وقد 
افتتح م�سرية العودة اإىل و�سع القوة العظمى ب�سحق جورجيا يف 
اأغ�سط�س )اآب( عام 2008. و�سم القرم يف مار�س )اآذار( 2014. 

وعاد اإىل ال�سرق الأو�سط، معززاً نفوذه يف �سوريا واإيران.
ويف املقابل، كانت احلرب يف اأوكرانيا، مزيجاً من الأ�سياء يف حقيبة 
اأن بوتني قادر على  واح��دة. وطبيعتها غري احلا�سمة كانت تعني 
ال�سغط على اأوكرانيا متى �ساء. لكنها كانت تعني اأي�ساً نوعاً من 
امل�ستنقع، الذي مل يت�سكل على نحٍو وا�سح وحا�سم وفق ال�سروط 
الأوكرانيني ل يرف�سون  اأن  الو�سع احلايل هو  اأن  الرو�سية.كما 
فولودميري  ال��رئ��ي�����س  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  ومم���ا  ب��وت��ني.  ت�سريحات 
زيلين�سكي قد �سعى اإىل التقليل منها عرب قوله: “من اجليد اأن 

يعرف املرء الأوكرانيني«.

بوتني اأقوى
لكن اأر�سنتي يات�سينوك رئي�س الوزراء الأوكراين ال�سابق وموؤ�س�س 
بدا اأن لديه وجهة نظر اأكرث و�سوحاً.  “معهد اأوكرانيا املفتوح”، 
اأق��وى يف الأعوام  اإذا كان هناك �سيء، ف��اإن بوتني “بات  اإن��ه  وق��ال 
بعدم  اختبار بوتني  اجتاز  بايدن  اأن  واأ�ساف  الأخرية”.  اخلم�سة 
املوؤيد  يات�سينوك،  لكن  الأخ����ري.  ال��رو���س��ي  احل�سد  ح��ي��ال  ت���ردده 
اأن بوتني ل  اأوكرانيا اإىل حلف �سمال الأطل�سي، يعتقد  لإن�سمام 
يزال يحتفظ بخيارات عدة، بع�سها ناعم والخر خ�سن، يف م�سعاه 
لإعادة اأوكرانيا قدر الإمكان اإىل املدار الرو�سي. واأكد اإن “طموح 

بوتني” هو “ا�ستعادة عظمة الإمرباطورية الرو�سية«. 

قتيل يف احتجاجات على نق�س املياه يف غرب اإيران  
•• طهران-اأ ف ب

قتل متظاهر بالر�سا�س خالل احتجاجات على �سح املياه 
التي ي�سربها  اإي��ران  يف حمافظة خوز�ستان بجنوب غرب 
بينما  ال�سبت،  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  اأف���ادت  كما  اجل��ف��اف 

األقى م�سوؤولون باللوم على “انتهازيني ومثريي �سغب« .
واأوردت وكالة النباء اليرانية الر�سمية )اإرنا( اأن املتظاهر 
���س��ادك��ان مب��ح��اف��ظ��ة خ��وز���س��ت��ان احلدودية  ب��ل��دة  ق��ت��ل يف 
م���ع ال���ع���راق.وق���ال اأم���ي���د ���س��ربي ب���ور ق��ائ��م م��ق��ام حاكم 
اأبناء  ، جتمع عدد من  املا�سية  “الليلة  للوكالة  خوز�ستان 
�سادكان لالحتجاج على نق�س املياه ب�سبب اجلفاف، وقتل 

انتهازيون وم�ساغبون خالل ذلك اأحد املتظاهرين«.
النا�س عرب  لإث��ارة  “�سعوا  الفاعلني  اإن  بور  وق��ال �سربي 
اإطالق النار يف الهواء” وقد اأ�سيب “�ساب من �سادغان” 
بالر�سا�س.ويف ت�سريحات منف�سلة لوكالة الأنباء )اإ�سنا(، 
املتظاهرين  ا�ستهدف  ال��ن��ار  اإط���الق  اإن  ب��ور  ���س��ربي  ق��ال 
والقوات الأمنية على حد �سواء. واأ�ساف اأن القتيل “�ساب 
يبلغ 30 عاما” واأنه مت حتديد الفاعلني واأوقف بع�سهم 
الآخ����ري����ن.واأوردت  ع��ن  ج��ار  البحث  فيما  املا�سية  الليلة 
“اإرنا” اأن اجلفاف امل�ستمر يف حمافظة خوز�ستان اأدى اإىل 

توتر ب�ساأن املياه منذ اأواخر اآذار/مار�س.
وخالل العقد املا�سي، واجهت اإيران موجات جفاف متكررة 

خ�سو�سا يف اجلنوب.
الرئي�س ح�سن  ق��ال  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف 

روح���اين اإن اجل��ف��اف ه��ذا ال��ع��ام ك��ان “غري م�سبوق” مع 
مقارنة  املئة  يف   52 بن�سبة  الأم��ط��ار  متو�سط  انخفا�س 

بالعام ال�سابق.
اأر�سلت  اإيرانية اجلمعة اأن احلكومة  واأفادت و�سائل اإعالم 
فريق عمل ي�سم م�سوؤولني كبارا اىل حمافظة خوز�ستان 
“املعاجلة  اإل���ي���ه ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ن��ف��ط، وع���ه���دت 

الفورية” ل�سح املياه فيها.
وخوز�ستان هي اأبرز مناطق انتاج النفط يف اإيران وواحدة 

من اأغنى املحافظات.
اإي��ران ذات الغالبية ال�سيعية،  وهي من املناطق القليلة يف 
التي تقطنها اأقلية كبرية من ال�سكان العرب ال�سّنة. و�سبق 
ل�سكان املحافظة اأن �سكوا من تعر�سهم للتهمي�س من قبل 

ال�سلطات.
مناه�سة  اح��ت��ج��اج��ات  امل��ح��اف��ظ��ة  ���س��ه��دت   ،2019 ويف 
اجلمهورية  م��ن  اأخ����رى  م��ن��اط��ق  اأي�����س��ا  ط��ال��ت  للحكومة 
خارج  بالفار�سية  ناطقة  اإع��الم  و�سائل  الإ�سالمية.وكانت 
اأن قوات الأمن تعاملت بال�سدة مع  اأ�سارت اىل  اإي��ران، قد 
اإعالم  و�سائل  اأن  ال  اخلمي�س.  امل��ي��اه  �سح  على  املحتجني 
حملية قللت من اأهمية هذه التقارير.وعلى مدى الأعوام، 
هبت  مو�سمية  رملية  وعوا�سف  �سديدة  حر  موجات  اأدت 
�سهول  يف  جفاف  اىل  امل��ج��اوري��ن،  وال��ع��راق  ال�سعودية  من 
اإن  كانت تعرف باخل�سوبة. ويقول علماء  التي  خوز�ستان 
تهدد  التي  اجلفاف  موجات  تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  املناخ  تغري 

�سدتها وتواترها الأمن الغذائي.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن*

الأ�سهر  خالل  الأمريكية  ال�سيا�سية  املناف�سة  �ستربز 
الوليات  مل�ستقبل  الأ�سا�سية  الق�سايا  املقبلة  القليلة 
املتحدة والعامل. ولي�س هذا هو الوقت ملنا�سب لأخذ 

عطلة، حيث تعج ال�سيا�سة الأمريكية بالن�ساط.
املرء،  يتبناها  التي  النظر  وجهة  عن  النظر  وبغ�س 
تتعلق  املواجهات  قلب هذه  الواقعة يف  الق�سايا  ف��اإن 

بجوهر ال�سيا�سة يف ع�سرنا.

الدميقراطيون واحلكم
م����ن م���ن���ظ���ور دمي����ق����راط����ي، ف����ال����ّره����ان ه����و ق����درة 
الدولة  م��وارد  تعبئة  على  الليربالية  الدميقراطية 
الأبعاد  ذات  الأزم��ات  على  للتغلب  واملجتمع  وال�سوق 

التاريخية.
هناك اأزمة �سحية ميكن اأن تعود بقوة، وهناك الأزمة 
القت�سادية التي تخترب حدود قدرة احلكومة، والتي 
يرى الدميقراطيون اأنها فر�سة لتغيري دور الدولة. 
اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  الأزم����ة الجتماعية  ��ا  اأي�����سً وه��ن��اك 

الت�ساوؤل عّما يوّحد الأمريكيني ك�سعب.
بالن�سبة  للغاية  �سعبة  ا���س��ال  ه��ي  ال��ت��ح��دي��ات،  ه��ذه 
رافعات  جميع  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�سكل  ت�سيطر  حل��ك��وم��ة 
حركتها، لكن يجب على الدميقراطيني التعامل مع 
الأغلبية ال�سغرية والنق�سامات الداخلية واملعار�سة 

امل�سممة على عرقلة كل �سيء.

اجلمهوريون يف حرب ثقافية
الرهانات  ب��ال��ك��ام��ل  ا���س��ت��وع��ب��ت��ه  الأم��ري��ك��ي  ال��ي��م��ني 

الهووية. لقد �سقط يف “حرب ثقافية«.
ت�سبح  اأن  وامل�سيحية  البي�ساء  الأغلبية  على  مكتوب 
اأقلية. واإن املحافظني على الهوية، يف موقف دفاعي، 
راديكالًيا  اجلمهوري  احل��زب  جعل  على  ي�ساعد  مما 
اأكرث، واأ�سبح الأداة ال�سيا�سية ملجموعة كانت مهيمنة 
ثانوية  نتيجة  �سوى  لي�ست  الرتامبية  ي���وم.اإن  ذات 
لهذا النزوع الراديكايل اجلاري، مما يوؤدي اإىل النظر 
تدمريه  يجب  ع��دو  اأن��ه  على  ال�سيا�سي  اخل�سم  اإىل 
ال�ستغراب من م�ساعفة  ينبغي  ول  ولي�س مواطًنا. 
الذين  ت�����س��وي��ت  تقلي�س  لإج������راءات  اجل��م��ه��وري��ني 

يعتربونهم مواطنني من الدرجة الثانية.
اأ�سبح احلزب اجلمهوري عبادة �سخ�سية، ومن  لقد 
با�سم  بال�سلطة  التم�سك  ���س��وى  اخ���ر  م�����س��روع  دون 
ما  وه��و  ب��امل��ّرة،  توجد  مثالية مل  اأمريكا  الدفاع عن 

يربر لدى البع�س، ا�ستخدام العنف.
لدى  لي�س  ال��ع��ام��ة،  بال�سيا�سة  الأم���ر  يتعلق  عندما 
العجز  اأوج��ه  وتوؤكد  ليقدموه،  الكثري  اجلمهوريني 
الكبرية يف فرتة ترامب نفاق حمافظتهم ال�سريبية 

واملالية.

اأكرث من متفرج
امل��ا���س��ي، لكن  ن��وف��م��رب  ال�����س��ع��داء يف  ال��ع��امل  تنف�س 
���س��رك��اء اأم��ري��ك��ا، واأول���ئ���ك ال��ذي��ن م��ا زال����وا يوؤمنون 
بالنموذج الدميقراطي الذي جت�سده، هم حمقون يف 
القلق الذي يعرتيهم. ان اللعبة ال�سيا�سية الأمريكية 
الليربالية  الدميقراطية  ف�سلت  اإذا  لأن���ه  حا�سمة، 
اأماكن  ق��امت يف  ف��اإن م�ستقبلها  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 

ا. اأخرى اأي�سً

�سيف �سيا�سي حار يف الوليات املتحدة...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية / مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة 
حول الرهانات الدولية

ترجمة خرية ال�صيباين



األحد   18  يوليو    2021  م   -    العـدد   13294  
Sunday    18   July   2021   -  Issue No   13294

11

عربي ودويل

فو�صى منظمة
املحيط  ال��ف��ري��ق  ال�����س��ل��ط��ات  تتهم 
اخليوط.  بتحريك  زوما  بجاكوب 
وم������ن ب����ني امل�������س���ت���ب���ه ب����ه����م، اأح����د 
دلومو،  ث�����ولين  م���ن���ه،  امل���ق���رب���ني 
ال�سفري ال�سابق لدى اليابان، وعلى 
البالد  ا�ستخبارات يف  وح��دة  راأ���س 
ب�  وامل��ل��ق��ب   ،2019 اأك��ت��وب��ر  حتى 
اإنه اأحد  ويقال  “جا�سو�س زوما”، 
املحر�سني على العنف الذي اندلع 
يف كوازولو ناتال، وهي مقاطعة يف 

جنوب �سرق البالد.
التجارية  امل��ح��الت  نهب  ت�����س��ّدر   «
كافة،  الإع������الم  و���س��ائ��ل  ع��ن��اوي��ن 
التاأكيد على  من  اأي�ساً  بّد  ل  لكن 
ال�سرتاتيجية،  املن�ساآت  ا�ستهداف 
مثل املرّحالت الهاتفية وحمطات 
معاجلة املياه واملدار�س. ان الهدف 
لي�س ال�سرقة بل اإ�سعاف الدولة”، 

ي�سر دانيال �سيلك.
عفوية،  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  ت��ك��ن  مل 
ت�سيف ج��ني دن��ك��ان، الأ���س��ت��اذة يف 
مقابلة  يف  ج��وه��ان�����س��ربغ،  ج��ام��ع��ة 
“اتبع  يف:  تي  افريكا  نيوزروم  مع 
كال�سيكًيا  دل��ي��اًل  ال�سغب  م��ث��ريو 
ملكافحة التج�س�س: حتييد وعرقلة 
مهاجمة  خ����الل  م���ن  الق���ت�������س���اد 
بطريقة  احليوية  التحتية  البنية 
منهجية للغاية، وبث الذعر العام، 
واإعطاء �سورة عن رئي�س جتاوزته 
الح�������داث.  وك���ل ه���ذا ي�����س��ري اإىل 
واخلربة  التدريب  م��ن  كبري  ق��در 

العملية«.
امل��ح��ارب��ني من  ق���دام���ى  اإن  ُي�����س��اع 

ي��ط��ل��ق ع��ل��ى زوم����ا لقدرته  ال����ذي 
ع��ل��ى ال��ه��روب م��ن ال��ع��دال��ة –من 
���س��ب��ك��ات حم�����س��وب��ي��ة، يو�سح  ب��ن��اء 
“قام  لقد  �سيلك.   دانييل  املحلل 
لفائدة  �سيما  ل  ال��ع��ق��ود،  ب��ت��وزي��ع 
لعائلة  ال�سناعية  الإم��رباط��وري��ة 
دفع  اإىل  اأدى  ه����ذا  وك����ل  غ��وب��ت��ا، 
ع���م���ولت، ل��ي�����س ف��ق��ط اإىل زوم���ا، 
وامن������ا ل���ع���دد ك���ب���ري م����ن ال����ك����وادر 
اليوم  ال��ك��ث��ريون  ويخ�سى  العليا. 
اأنف�سهم  ي����روا  ان  واح������دا:  ���س��ي��ئ��ا 
اإىل  العدالة”.  قب�سة  يف  بدورهم 
اأي مدى ا�ستطاعت هذه ال�سبكات 
التاأثري على اأعمال العنف يف الأيام 

الأخرية؟ 

الوقت مبكر جدا لالإف�صاح.
اإذا  ما  معرفة  هو  الآن  و”ال�سوؤال 
���س��ي��ت��خ��ذ منعرجا  رام����اف����وزا  ك���ان 
بري�س  يعلق  مت�سددا”،  �سلطويا 
ب���ي���غ���و م�����ن جم���م���وع���ة الأزم���������ات 
األف   25 ن�سر  اأث��ار  لقد  الدولية. 
ت��ع��ل��ي��ق��ات لذع������ة، وحتى  ج���ن���دي 
العن�سري.  الف�سل  م��ع  م��ق��ارن��ات 
اليوم، ي�سمن  “هناك فرق كبري: 
امل�سادة”،  ال�����س��ل��ط��ة  د����س���ت���ورن���ا 
يبقى  ل��ك��ن  ب��ي��غ��و.  ب��ري���س  ي�سيف 
يخاطر  اأمنيا  ردا  اأن  الوا�سح  من 
بتفاقم الو�سع، حيث و�سل معدل 
بلغ  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  البطالة 
32 ف��ا���س��ل 6 ب��امل��ائ��ة. وي��ب��دو اأن 
والدميقراطي”،  احل��ر  “املجتمع 
الذي حلم به نيل�سون مانديال عام 

1964 بعيد املنال.

ل�سو�س يفرون من ال�سرطة بب�سائع م�سروقة من مركز ت�سوق كاتلهونغ

هل �سيتخذ رامافوزا منعرجا �سلطويا مت�سددا؟

حلم مانديال بعيد املنال

اعتقال زوما ا�سعل الفتيل
ويه  )اأوم��ك��ه��ون��ت��و  الأمة”  “رمح 
�سيزويه( -اجلناح الع�سكري ال�سابق 
الذي  الأفريقي  الوطني  للموؤمتر 

ف�ساد.  ق�����س��اي��ا  ب�����س��ب��ب   2018
لكن خالل ت�سع �سنوات على راأ�س 
-اللقب  “تفلون”  متّكن  ال��دول��ة، 

هذه  -متورطون.وتك�سف  الن�سال 
الفو�سى املنظمة، يف و�سح النهار، 

ال�سراعات داخل احلزب احلاكم.

كافح �سد نظام الف�سل العن�سري 
بجاكوب  بارتباطهم  –وٌيعرفون 
ال�سابق يف  زوم���ا -رف��ي��ق م��ان��دي��ال 

زعامة يف م�ستوى مانديال.
خ���ل���ف ال���رئ���ي�������س احل�������ايل زوم������ا، 
عام  لال�ستقالة  حزبه  دفعه  ال��ذي 

لزوما  م��وايل  ف�سيل  بني  منق�سم 
واآخ���ر م��وؤي��د ل��رام��اف��وزا، مل يجد 
الأفريقي  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر  ح��زب 

- تغرق دولة قو�س قزح يف فو�سى مل ت�سهدها منذ نهاية الف�سل العن�سري

- حلم الزعيم نيل�سون مانديل عام 1964 يبدو بعيد املنال

- توؤكد اأعمال ال�سغب الإفل�س القت�سادي 
وال�سيا�سي للموؤمتر الوطني الأفريقي

- تك�سف الحداث ال�سراعات داخل احلزب احلاكم 
املنق�سم بني ف�سيل موال لزوما واآخر موؤيد لرامافوزا

منذ فرتة طويلة والبالد فوق برميل بارود

عنف ونهب: جنوب اأفريقيا تواجه �سياطينها القدمية...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اإنه ا�صتيقاظ موؤمل... بعد ما يقارب 27 عاًما عن �صعار “حياة 
الأفريقي  الوطني  املــوؤمتــر  اأطلقه  الــذي  للجميع”,  اأف�صل 
يف  قزح  قو�ض  دولــة  -تغرق  حينها  مانديال  نيل�صون  -بقيادة 

فو�صى مل ت�صهدها منذ نهاية “الف�صل العن�صري”. ورمبا يكون 
عام  منذ  املهيمن  احلزب  داخل  يختبئون  العمد  احلرق  منفذو 
ال�صغب  اأعمال  من  اأ�صبوع  وبعد  الأنقا�ض,  جمع  وعند   .1994
ا على الأقل, حتقق ال�صرطة  التي ت�صببت يف مقتل 212 �صخ�صً
انطالق  الفو�صى.نقطة  تنظيمهم  يف  ي�صتبه  ا  �صخ�صً  12 مع 

النتفا�صة؟ �صجن الرئي�ض ال�صابق جاكوب زوما 15 �صهًرا بتهمة 
اأمام هيئة مكافحة الف�صاد.  ازدراء العدالة, اثر رف�صه املثول 
فرتة  منذ  كانت  البالد  ان  ال  املحفز,  العامل  اعتقاله  و”كان 
طويلة فوق برميل بارود”, يقول دانييل �صيلك, مدير موؤ�ص�صة 
“بوليتيكال فيوت�صرز” ال�صت�صارية يف كيب تاون, وتعك�ض هذه 

بلد  يف  القت�صاد,  اإفال�ض  اإفريقيا:  جنوب  يف  عّلتني  الأحداث 
ازدادت فيه م�صتويات الفقر والتفاوت الجتماعي باطراد على 
املوؤمتر  حزب  عّلة  والثانية  املا�صية؛  الع�صرين  ال�صنوات  مدى 
�صعيفة,  دولة  بنى  الذي  احلاكم  احلزب  الأفريقي,  الوطني 

وا�صتمر يف عدم ال�صتقرار ب�صبب انق�صاماته الداخلية ».

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�سودانية  ال��ع��ام��ة  النيابة  �سكلتها  جلنة  تو�سلت 
للتحقيق يف املجزرة التي قتل فيها اأكرث من 100 
�ساب يف العام 1998 يف مع�سكر لتدريب املجندين 
مبنطقة “العيلفون” �سرق العا�سمة اخلرطوم، اإىل 
اأدلة دامغة تدين عددا من عنا�سر اإخوانية مت�سددة 
به  اأطاحت  الذي  الب�سري،  املخلوع عمر  لنظام  تتبع 

ثورة �سعبية يف اأبريل 2019.
9 من ال�سحايا بعد  اأن يتم دفن رفاة  ومن املتوقع 
الالزمة،  والقانونية  الطبية  الإج���راءات  ا�ستكمال 

ح�سبما اأعلنت اللجنة.
�سكاي  ملوقع  اللجنة،  ع�سو  �سعيد،  علي  وائ��ل  واأك��د 
لبدء  متهيدا  الق�سية  ملف  ا�ستكمال  عربية،  نيوز 
غربية  نيوز  �سكاي  علمت  الذين  املتهمني  حماكمة 
ح�سول  ب�سبب  عليهم  القب�س  ت��ع��ذر  بع�سهم  اأن 
اأحدهم على ح�سانة دبلوما�سية يف منظمة اإقليمية 

تركيا. بينها  م��ن  دول  اإىل  اآخ��ري��ن  وه���روب  ب����ارزة، 
احلادي  اإىل  العيلفون  مع�سكر  جرمية  ق�سة  وتعود 
طلب  ع���ن���دم���ا   ،1998 م����ار�����س  م����ن  وال���ث���الث���ني 
املجندون من قادة املع�سكر منحهم اإجازة لالحتفال 
مع اأهاليهم بعيد الأ�سحى الذي كان ي�سادف اليوم 
رف�ست  املع�سكر  اإدارة  ل��ك��ن  احل���ادث���ة،  م��ن  ال��ت��ايل 
طلبهم واتهمتهم بالتمرد على القوانني الع�سكرية، 
القريب  النهر  اإىل  قافزين  النجاة  البع�س  وح��اول 
من �سور املع�سكر، لكنهم تعر�سوا لهجوم بالر�سا�س 

احلي باأوامر عليا.

جدل كبري
وتزايدت خالل الفرتة الأخرية الدعوات اإىل ت�سريع 
جمزرة  ج��رمي��ة  ملف  بينها  وم��ن  ال��ع��دال��ة،  ملفات 
يف  تباطوؤا  هناك  اإن  البع�س  يقول  التي  العيلفون، 
يف  الرئي�سي  املتهم  ب��وج��ود  تتعلق  لأ���س��ب��اب  ح�سمه 
هنالك  واإن  الإقليمية،  املنظمات  اأب���رز  م��ن  واح���دة 

اللجنة  اأن  اأو�سح  �سعيد  ت�سليمه.لكن  ترف�س  دول 
والتحري  التحقيق  يف  املتمثلة  مهمتها  من  فرغت 
اأو  ال��ه��ارب��ني  اإح�����س��ار  مهمة  تقع  فيما  امل��ج��زرة،  يف 

املوجودين يف اخلارج على جهات اأخرى.
ال��ت��ي مت  اأن الأدل������ة وال���وق���ائ���ع  اإىل  ���س��ع��ي��د  واأ����س���ار 
 130 امل���واد  حت��ت  املتهمني  ت��دي��ن  عليها  احل�سول 
�سد  باجلرائم  تتعلق  اأخ��رى  وم��واد  العمد،  بالقتل 

الإن�سانية وال�سرتاك يف الفعل اجلنائي.

وقائع موؤملة
روى �سهود عيان من اأهايل املنطقة الذين عا�سروا 
اأن جثث  اأك���دوا  تلك اجل��رمي��ة وق��ائ��ع م��وؤمل��ة، حيث 
من  ب��ال��ق��رب  بالع�سرات  تت�ساقط  ك��ان��ت  ال�سحايا 
املتاخم  النهر  م��ي��اه  على  بع�سها  ويطفح  املع�سكر 
بني  ت��رتاوح  ال�سحايا  اأعمار  املع�سكر.وكانت  ل�سور 
املع�سكر  اإىل  اأغلبهم  اأدخ��ل  18 عاما، وقد  اإىل   14
اأهاليهم.ومع�سكر العيلفون هو واحد  من دون علم 

من اأكرث من 10 مع�سكرات جتنيد رئي�سية تنت�سر 
ال�سبية،  اآلف  لتدريب  ال�سودان  اأنحاء  خمتلف  يف 
الدخول  امتحانات  لتوهم  اأك��م��ل��وا  م��ن  بينهم  م��ن 
هام�سية،  م��ه��ن  يف  يعمل  وبع�سهم  اجل��ام��ع��ة،  اإىل 
احلروب  مناطق  يف  القتال  بوحدات  اإحلاقهم  ليتم 

باجلنوب والنيل الأزرق.
يلتحقون  امل���ج���ن���دي���ن  اأول����ئ����ك  م��ع��ظ��م  ي���ك���ن  ومل 
اإمنا كان  اإرادتهم،  اأو  مبع�سكرات التدريب برغبتهم 
منظمة  حمالت  يف  الطرقات  من  ا�سطيادهم  يتم 
جت��وب ���س��وارع اخل��رط��وم وامل���دن الأخ����رى يف و�سح 

النهار، ويتم اأخذهم عنوة للمع�سكرات.

فتح امللف
وك������ان احل����دي����ث ع����ن ت���ل���ك اجل����رمي����ة ي��ع��ت��رب من 
الب�سري،  املخلوع  نظام  حكم  ف��رتة  ط��وال  املحرمات 
بينها  م��ن  ع���دة،  ب�سبل  عليها  الت�سرت  ح���اول  ال���ذي 
واإحلاقه  الداخلي  امل�سهد  الرئي�سي من  املتهم  اإبعاد 

بوظيفة دبلوما�سية يف دولة جماورة.
بعد  اجل��رمي��ة  بفتح ملف  ال��ث��ورة عجل  لكن جن��اح 
مرور 22 عاما على ارتكابها، حيث اأعلنت احلكومة 
النتقالية العام املا�سي نب�س املقربة اجلماعية التي 
حتقيق  عملية  اإط���ار  يف  ال�سحايا  بع�س  فيها  دف��ن 

يف  التحقيق  جل��ن��ة  ع�سو  ال��ن��ط��اق.وي��ق��ول  وا���س��ع��ة 
اجلرمية وائل �سعيد، اإنها جرمية ذات طابع خا�س، 
لأهاليهم  حتى  تتح  مل  و�سبابا  �سبية  طالت  لأنها 
م��ع��رف��ة م��ك��ان��ه��م ب��ع��د اق��ت��ي��اده��م م��ن ال�����س��وارع اإىل 

مع�سكر التدريب.

ال�سودان.. دفن �سحايا العيلفون بعد 22 عاما من املجزرة

اتهامات لرئي�س الأرجنتني ال�سابق بتهريب ذخرية اإىل بوليفيا
•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

فتحت النيابة الأرجنتينية حتقيقا �سد الرئي�س الأرجنتيني 
ال�سابق ماوري�سيو ماكري بعد اتهامات حكومية له بتهريب 
ذخرية ملكافحة ال�سغب اإىل بوليفيا يف ت�سرين الثاين نوفمرب 

2019، ح�سبما اأعلنت م�سادر ق�سائية.
وك�سف هذا التهريب وزيرا العدل والأمن احلاليان مارتني 
ال�سابقان  والدفاع  الأم��ن  ووزي��را  فريدريك  و�سابينا  �سوريا 

باتري�سيا بولريت�س واأو�سكار اأغواد.
وكان وزير اخلارجية البوليفي روجيليو مايتا اتهم الأ�سبوع 

املا�سي حكومة ميني الو�سط التي تراأ�سها ماكري )2015-
2019( باإر�سال ذخرية ملكافحة ال�سغب اإىل القوات امل�سلحة 
ملوؤيدي  تظاهرات  لقمع  للدموع  م�سيلة  وغ��ازات  البوليفية 

الرئي�س الي�ساري ال�سابق اإيفو مورالي�س.
وقال ماكري يف ر�سالة مفتوحة اإنه “ينفي ب�سكل قاطع هذه 
التهامات”، موؤكدا اأن حكومته منحت حق اللجوء مل�سوؤولني 

يف حكومة مورالي�س يف ال�سفارة الأرجنتينية يف لباز.
ويعاقب على جرمية تهريب الذخرية بال�سجن ملدة ترتاوح 

بني اأربع �سنوات و12 عاما.
نقلت  ال��ذخ��رية  اإن  فريديريك  �سابينا  الأم��ن  وزي��رة  وقالت 

يف طائرة تابعة ل�سالح اجلو الأرجنتيني اقلت  “باإخفائها” 
ال�سفارة.  اأم��ن  اإىل بوليفيا لتعزيز  ال��درك  ع�سرة من رج��ال 

من جهته،
“الذخرية  اأن  الأ�سبوع  العدل لل�سحافيني هذا   �سرح وزير 
اأيدي  يف  الأم���ر  بها  انتهى  لل�سفارة  خم�س�سة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

القوات اجلوية البوليفية ويف م�ستودع لل�سرطة«.
ويف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2019، ا�سطر اإيفو مورالي�س 
النتخابات  يف  فوزه  اإع��الن  بعد  انتفا�سة  ب�سبب  لال�ستقالة 
اتهمته  املعار�سة  لكن  راب��ع��ة  ل��ولي��ة  فيها  تر�سح  الرئا�سية 

بالتزوير.

وبعد تظاهرات ُقتل خاللها 35 �سخ�سا على الأقل، ا�ستقال 
م��ورال��ي�����س ب��ع��د تخلي ال�����س��رط��ة واجل��ي�����س ع��ن��ه وه���رب اإىل 

املك�سيك ثم اإىل الأرجنتني.
كرئي�سة  الد�ستورية  اليمني  اأنييز  ج��ان��ني  املحافظة  واأدت 

موقتة بعد يومني من ا�ستقالة مورالي�س.
لكن مورالي�س عاد اإىل بوليفيا بعد فوز لوي�س اآر�سي املقرب 
م��ن��ه يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة يف ت�����س��ري��ن الأول/اأك���ت���وب���ر 

.2020
واتهمت بوليفيا الإكوادور يف حزيران/يونيو باإر�سال ذخائر 

وغازات م�سيلة للدموع اإىل حكومة اأنييز.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال، 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 350780 بتاريخ : 2021/05/09
بيانات الأولوية: 90307345، 2020/11/09، الوليات املتحدة الأمريكية

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الالزم بهما يف جمال نقل  الوعي  بال�سالمة والبتكار وتقدمي  العامة(  امل�سلحة  )اأو  العام  تعزيز الهتمام 
والأعمال  وال�ستدامة  والإدم���اج  وامل�ساواة  بالتنوع  العامة(  امل�سلحة  )اأو  العام  الهتمام  وتعزيز  املركبات، 

اخلريية وتقدمي الوعي الالزم بهما يف جمال مواطنة ال�سركات اأو املوؤ�س�سات )املواطنة امل�سرتكة(.
 و�سف العالمة: العالمة هي عبارة EVERYBODY IN مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 350312 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921633572، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
كيماويات للعناية بال�سيارات و�سيانتها، مواد الل�سق ال�سناعية، ال�سمنت الال�سق، غازات التربيد، مقاوم للتجمد، 
موانع  ذلك  الهيدروليكية مبا يف  )ال�سوائل(  املوانع  الن�سجة،  للبقع عن  مزيله  م��واد  املركبات،  ملحركات  م��ربدات 
)�سوائل( للمكابح، موانع )�سوائل( لنقل احلركة، موانع )�سوائل( توجيه املقود )للمقود الآيل(، موانع )�سوائل( 
ق�سبان التع�سيق )قاب�سات اأو كلت�سات(، اإ�سافات كيميائية لوقود املحرك، اإ�سافات كيميائية لزيوت املحرك، اإ�سافات 
)الإ�سافات  الكيميائية  امل��واد  الداخلي،  الح��رتاق  للخبط يف حمركات  مانعة  البنزين)الوقود(، مواد  اىل  منظفة 
للغليان  مانعة  م�ستح�سرات  ال��وق��ود،  اإ�ستهالك  لتوفري  م�ستح�سرات  املحرك،  من  الكربون  لإزال��ة  الكيميائية( 
ملربدات املحركات، حملول )مذيبات( غ�سيل زجاج املركبات الأمامي، بخاخ اأو ال�سدادات لنفخ اإطارات ال�سيارات و�سد 
منع  اأط��واق  ال�سيارات،  تربيد  لنظام  الت�سرب  مانعات  ال�سيارات،  تربيد  لنظام  ال�سداأ  مثبطات  ال�سغرية،  الثقوب 
الت�سرب ال�سمنتية )ا�سمنت ال�سد( لل�سيارات، م�ستح�سرات واإ�سافات معاجلة املحركات الكيميائية لوقود البنزين 
والديزل، منظفات كيميائية لنظام وقود ال�سيارات، منظفات كيميائية ملحركات ال�سيارات، ال�سمنت املطاطي لإ�سالح 

الإطارات الهوائية، مواد �سد واإغالق الإطارات، مواد منع الت�سرب يف الإطارات، زيوت ت�سحيم )مزلقات( الكابح.
 و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها 

م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذلك،  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350325 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635249، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
)لوازم  ال�سيارات  م�سابيح  لتوهج  مانعة  معدات  ال��ه��واء،  تربيد  واأج��ه��زة  ال��ه��واء،  تكييف  اأجهزة  والتدفئة،  ل��الإن��ارة  اأجهزة 
ملبات( اأو اأجهزة حجب ال�سور ال�ساطع يف ال�سيارات، امل�سابيح، اللمبات، العاك�سات، اأجهزة لإزالة واإذابة ال�سقيع من النوافذ 
وتركيبات  اأجهزة  الهواء،  تدفئة  اأو  ت�سخني  اأجهزة  )للتدفئة(،  احلرارية  امل�سعات  احلرارية،  )املبدلت(  املبادلت  )الزجاج(، 
اأجهزة لإزالة واإذابة ال�سقيع من النوافذ )الزجاج(، املبادلت )املبدلت( احلرارية، م�سعات حرارية  لالإنارة، اأجهزة تهوية، 
)امل�سعاعات(، مركمات حرارية، وملفات ) اأجزاء من معدات التقطري اأو الت�سخني اأو التربيد(، من�ساآت تر�سيح )تنقية( الهواء، 
مكيفات الهواء للمركبات، مكثفات الغاز، املجففات الهوائية )جمففات(، اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن املركبات، م�سابيح اجليب 
)امل�سعاعات(،  حرارية  م�سعات  امل�سخنات،  امل�سابيح،  وب�سيالت  امل�سابيح  الهوائية،  املكيفات  الكا�سفة(،  )امل�سابيح  الكهربائية 
مراوح كهربائية، مزيالت الرطوبة )اأجهزة اإزالة الرطوبة(، اأجهزة اأو اأدوات الإنارة، م�سابيح تعمل بالكهرباء اأو بالبطاريات 
اأغلفة  النار،  اأ�سواء خيمة مواقد  ال�سوي )م�ساٍو(،  اأجهزة  ال�سوايات،  الفواني�س، ولعات لإ�سعال نريان املخيمات،  بالغاز،  اأو 
وزجاجات امل�سابيح، اأجهزة التدفئة تعمل بالغاز اأو الكهرباء، اأجهزة توليد البخار واأجهزة الطهو )الطبخ(، بالتحديد حلقات 
الطهو واأوعية الطهو و اأجهزة ال�سوي )م�ساٍو(، واأجهزة اإعادة الت�سخني، مواقد تعمل بالكهرباء اأو بالغاز لأغرا�س الطهو 
ودفايات )م�سخنات( الأطباق ودفايات اجليب، ثالجات )�سناديق حفظ الثلج(، اأجهزة التجفيف، جمففات ال�سعر،  حمامات 
ت�سخني  عن�سر  على  حتتوي  التي  الكهربائية  الأجهزة  متنقلة،  مراحي�س  املحمولة(،  ال�ستحمام  )مرافق  املتنقلة  الدو�س 

ومكون ي�سدر موجات �سوتية جلذب احل�سرات والق�ساء عليها، العاك�سات للمركبات، امل�سابيح الأمامية لل�سيارات.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.      ال�سرتاطات: ل يوجد
اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 

امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350328 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635370، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
وال�ساحنات  الأغ��را���س  املتعددة  الريا�سية  واملركبات  ال�سيارات  وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات 
البيوت  القوارب،  الطائرات،  الهيكلية،  وقطعها  وحمركاتها  )الفان(،  النقل  عربة  اأو  ال�سغرية  وال�ساحنات 
املتنقلة على هيئة مركبات كبرية واملقطورات، الدراجات والدراجات الهوائية، الدراجات الهوائية الكهربائية، 
هيلوكوبرت(،  )طائرات  مروحيات  البخارية،  القوارب  النارية،  الدراجات  املحرك،  ذات  للمركبات  حمركات 
مقطورات  للمركبات،  )عجالت(  اط��ارات  احلديدية،  ال�سكك  ل�عربات(  )اأو  ملركبات  الكهربائية  القطارات 
املحركات  ال��وق��ود،  بخاليا  تعمل  التي  املركبات  بالهيدروجني،  تعمل  التي  املركبات  الهوائية،  ل��ل��دراج��ات 
الكهربائية للمركبات الربية، املركبات الكهربائية، األيات نقل احلركة )ناقالت احلركة( للمركبات الربية، 

الوحدات املحولة للطاقة للمركبات الربية، وحدات حتويل الطاقة التبادلية للمركبات الربية.    
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال،
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 350314 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921633793، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 2
�سحوم م�سادة لل�سداأ للمركبات ذات املحرك؛ الدهانات والطالءات التاأ�سي�سية للهياكل القاعدية للمركبات؛ 
للمعادن(،  للتلطيخ  )امل�سادة  املعادن  ملعان  لفقدان  امل�سادة  وامل�ستح�سرات  للتاآكل،  امل�سادة  امل�ستح�سرات 
وامل�ستح�سرات الواقية للحماية اخلارجية والداخلية للمركبة وغريها من الطالءات )الِدهانات( الواقية، 
والطالء امل�ساد واملانع للتاآكل الذي يباع كعن�سر اأو كمكون من مكونات دوارات الفرامل )املكابح( للمركبات 
الطالء  )طبقة(  ُمَركبات  لل�سيارات؛  الدهانات  لل�سيارات؛  املينا  ط��الءات  الإط���ارات،  وم�ستلزمات  الربية 

التاأ�سي�سي لل�سيارات.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم: 350348 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921636008، 2020/12/17، الربازيل
با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 20

�سال�سل املفاتيح غري املعدنية، عالقات املفاتيح غري املعدنية، حامالت املفاتيح غري املعدنية، حلقات املفاتيح غري املعدنية، 
رقع املفاتيح غري املعدنية، لوحات الأرقام غري املعدنية، �سارات الأ�سماء البال�ستيكية، اإطارات ال�سور، الأعالم البال�ستيكية، 
و�سائد املقاعد، الكرا�سي الطويلة بدون ظهر اأو م�ساند، الكرا�سي، املخدات، لبادات )و�سائد( الكرا�سي، الطاولت، اللوحات 
وبالتحديد  بال�ستيكية  اأدوات  اأو  خ��ردوات  الثلج،  ك��رات  املالب�س،  عالقات  معاطف،  عالقات  الأل��ع��اب،  �سناديق  الر�سادية، 
حلقات  وم�ستلزماتها،  الرباغي  عزقات  براغي،  خوابري،  اأو  �سدادات  املرب�سمة،  امل�سامري  اأو  بر�سام  م�سامري  اإحكام،  حلقات 
العزقات،  اأو  الطويلة، �سامولت    التثبيت  الالقطة،  م�سامري  ال�سطوانية  الأكمام  النواب�س،  الناب�سية،  والإحكام  ال�سد 
واأحزمة  املقاعد  العدادات،  وامل�سابك؛ لوحة  الأنابيب  بكرات، احلمالت،  املعدنية،  الكابالت غري  اأغطية  امل�سننة،  الأقرا�س 
للطي،  القابلة  الكرا�سي  التخييم،  كرا�سي  الهوائية،  الفر�سات  للتخييم،  نوم  اأكيا�س  للمظالت،  اأو حمالت  قواعد  املقاعد، 
الواردة  القدور واملقايل، والأث��اث، واملرايا، والب�سائع )غري  الأرف��ف حلمل  اوتاد غري معدنية للخيام،  املخدات والو�سائد، 
يف فئات اأخرى(امل�سنوعة من اخل�سب، و�سدادات فلني، والق�سب، واخليزران، والأملود، وال�سدف، الكهرمان، واأم الالآيلء، 
اأكيا�س النوم، الرباميل غري املعدنية، منا�سد العمل، لوحات الأرقام غري املعدنية، زينة الأطعمة واملاأكولت امل�سنوعة من 
البال�ستيك، ا�ساور تعريف غري معدنية للمع�سم )اأ�ساور غري معدنية لتحديد الهوية(،  لوازم اأو م�ستلزمات الأثاث غري 
املعدنية، جتهيزات لالأبواب غري املعدنية، املقاب�س اخلزفية، مقاب�س �سحب الدروج، والأثاث، واأ�سّرة لالأطفال، احلا�سنات 
)اأ�سّرة لالأطفال(،  اأ�سرة على �سكل �سال�سل )اأ�سرة الأطفال حديثي الولدة(، طاولت التغيري ، الكرا�سي املرتفعة اأو كرا�سي 
عالية، الكرا�سي الهزازة، حامالت اأطفال، طاولت التغيري للر�سع، فرا�س نوم  )�سرا�سف الأ�سرة(، �سناديق، لوحات وحمالت 
ال�سخ�سي،  املراوح لال�ستخدام  ال�سراب،  انابيب بال�ستيكية مل�س  القابلة للطي،  الكرا�سي  اأغطية خمزن املالب�س،  العر�س، 
ال�سالل الكبرية، م�ساند الراأ�س، لوحات لتعليق املفاتيح، خزانات، الأقفال، لوحات اعالن من اخل�سب او البال�ستيك، الواح 
او  بذاتها  قائمة  البال�ستيك، حواجز  او  اجلب�س  او  ال�سمع  او  اخل�سب  ال�سغرية من  والهياكل  الهياكل  التزيينية،  اجل��دار 

القواطع املنف�سلة، حامالت اأو حمالت القناين غري املعدنية.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.       ال�سرتاطات: ل يوجد
اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 

ادارة العالمات التجاريةامل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350369 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921636172، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 22

اخليام، احلبال غري املعدنية، الغرارات اأو الأكيا�س لنقل وتخزين املواد بكميات كبرية اأو باجلملة.

و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية. م�سمنة  "m" وكلها 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350332 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635486، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14
كبرية،  �ساعات  القم�سان،  لكمام  )مرابط(  زمامات  )جموهرات(،  ال�سرتة  �سدر  لطية  دبابي�س  ال�ساعات، 
املجوهرات،  )املنبهات(،  املنبه  ال�ساعات  التوقيت،  �ساعات  الوقت،  لقيا�س  اأدوات  )جدارية(،  احلائط  �ساعات 
قالدات، خوامت، ما�س )الأملا�س( والأحجار الكرمية، املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة 
من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، علب )�سناديق( املجوهرات، احزمة ل�ساعات اليد )�سيور �ساعات(، احلاويات 
)العلب( والأواين وال�سلع الأخرى امل�سنوعة من املعادن النفي�سة، جوائز تذكارية واألواح اجلدران التزينيه.      
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350345 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635613، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
اأقالم احلرب، اأقالم الر�سا�س، كرا�سات مالحظات، دفرت املالحظات اأو دفاتر تدوين املالحظات، اإعالنات كبرية )املل�سقات(، 
الكتيبات  اأو  )اأدل���ة(  ال�ستعمال  كيفية  تو�سيح  كتيبات  املطبوعة،  امل��واد  الر�سوم(،  ن�سخ  )ورق  للنقل  معدة  �سور  تقاومي، 
الر�سادية، واملطويات ) كرا�سات( اأو الن�سرات، و كتالوجات )دليل م�سور( املتعلقة بامليزات وال�سوابط والت�سغيل وال�سيانة 
واخلدمة والإ�سالح للمركبات ذات املحرك والوقائع واملوا�سفات الفنية اخلا�سة بها، القرطا�سية، امللفات، واملجلدات، مواد 
الإ�سارات )الالفتات( والر�سادات والأ�سكال،  الدعاية والعالن،  التعبئة والتغليف وبالتحديد احلاويات )الأوعية( ومواد 
واألبومات  ال�سور  احلجرية(،  )املطبوعات  الليثوغرافية  املطبوعات  وبالتحديد  املطبوعة  الن�سخ  الفوتوغرافية،  وال�سور 
العر�س اأو معار�س ال�سور، ودفاتر املذكرات اليومية،  واخلرائط، واأدوات الكتابة والر�سم، الأقالم التاأ�سري اأو اأقالم العالمة، 
واملحايات اأو امل�ساحات، وم�ساطر الر�سم الهند�سي، وبيكارات )بو�سالت( الر�سم الهند�سي، �سفائح ا�ستن�سل، مواد التوجيه 
، الرقع  امل�سابك )للورق(   ، ال�سرائط  الهدايا،  الهدايا، ورق تغليف  اأو رقع  والتدري�س )مواد تعليمية وار�سادية(،  بطاقات 
واملل�سقات، الواح ذات م�سابك، دفاتر املالحظات اأو املذكرات، والبطاقات الربيدية، بطاقات التهنئة اأو املعايدة، اأطقم ر�سم 
)جمموعات الألوان(، كتب التلوين، املناديل الورقية، اأغطية الطاولت الورقية، بطاقات الدعوى، الرقع الال�سقة،  لبادات 
ورقية حلماية املواد من الأوعية احلارة )ح�سري الأر�س(، الأعالم والرايات امل�سنوعة من الورق )الورقية(، �سحون واقية 

م�سنوعة من الورق )الورقية(، طوابع بريدية )للتجميع(، املجالت.      
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 
امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350346 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635761، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 17
اأغ�سية بال�ستيكية ملونة اأو م�سيئة اأو عاك�سة للحرارة لال�ستخدام على نوافذ املركبات، اأغ�سية حاجبة لأ�سعة 
ال�سم�س )اأغ�سية حلجب ال�سوء ال�ساطع( لنوافذ املركبات )اأغ�سية ملونة(، اأغ�سية بال�ستيكية لي�ست للتغليف، 
احللقات املطاطية، مركبات لالأ�سرطة املقاومة للعوامل اجلوية، م�سدات مطاطية ما�سة لالرجتاج، اطواق 
اأط��واق منع  الت�سرب،  )اأغلفة و�سل لالأنابيب(، مركبات كيميائية لإ�سالح فتحات  الت�سرب لالأنابيب  منع 
الت�سرب )احل�سوات(، ال�سدادات املحكمة، اأغلفة و�سل )حلقات الربط العازلة(، مواد �سبه معاجلة )معاجلة 
معدنية  غ��ري  و���س��الت  املف�سلية(،  للمفا�سل)الو�سالت  الت�سرب  منع  مركبات  املكابح،  لتبطني  جزئياً( 
لالأنابيب، اأنابيب بال�ستيكية، األواح بال�ستيكية، اأعمدة بال�ستيكية، اأ�سرط بال�ستيكية، الأنابيب املرنة، املواد 
غري املو�سلة لالحتفاظ باحلرارة، مركبات ملنع ال�سعاع احلراري، مواد عازلة لل�سوت، األواح واأنابيب للعزل 

احلراري، مواد العزل، ح�سوات للو�سالت التمددية، مواد تغليف م�سنوعة من املطاط او البال�ستيك.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350347 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635834، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18
حقائب الظهر، حمافظ جيب، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق، حامالت بطاقات الأعمال، حقائب اأمتعة �سغرية 
اأو حقائب احلمل، حقائب �سعاة الربيد، حقائب من القما�س املبطن )احلقائب القما�سية ا�سطوانية ال�سكل(، احلقائب حلمل 
املالب�س، حقائب اأمتعة ال�سفر، حقائب �سغرية للمالب�س عند ال�سفر لفرتة ق�سرية، حقائب احلمل، املظالت، حمافظ جيب، 
�سناديق ثياب )حقائب �سفرية(، حقائب الرتحال وحقائب �سفرية، منتجات م�سنوعة من اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
املقلدة مبا يف ذلك حقائب الريا�سيني )احلقائب الريا�سية(، وحقائب للريا�سة، والرافعات حلمل الأطفال )حمالت الكتف 
الريا�سية،  لل�سالت  احلقائب  للتخييم،  حقائب  للحفاظات،  حقائب  للكتب،  حقائب  لل�ساطئ،  حقائب  الأط��ف��ال(،  حلمل 
حقائب احلمل، احلقائب املدر�سية، حقائب اخل�سر ذات ال�سكال املبتكرة، احلقائب املحمولة على الظهر، احلقائب املعلقة 
على اخل�سر، اأكيا�س الت�سوق، حمافظ النقود ال�سغرية التي تو�سع باجليب، حقائب اليد، احلقائب التي تعلق على الكتف 
الئتمان،  والأوراق، حافظات بطاقات  للوثائق  التجميل، حقائب �سغرية  )اأدوات(  الكتف(، حقائب م�ستح�سرات  )حقائب 
التجميل،  )اأدوات(  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  املعدنية،  العمالت  حافظات  املفاتيح،  حافظات  ال�سفر،  ج��وازات  حافظات 
ال�سما�سي، ع�سى امل�سي، حقائب احلمل، رقع التعليق حلقائب اأمتعة ال�سفر، حافظات املفاتيح وحامالت بطاقات الأعمال، 

الأحزمة، حقائب الأدوات اجللدية.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 
امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350402 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636261، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 24
البيا�سات،  ال��ن��وم،  فرا�س  الن�سيج،  ومنتجات  املن�سوجات  القما�س،  واأع���الم  والبطانيات  الغولف،  منا�سف 
املنا�سف، بيا�سات احلمام وبالتحديد تلك التي ت�ستخدم يف غ�سيل الوجه اأو غ�سول الوجه، �سارات القما�س ، 
والأعالم والالفتات، اغطية )�سائبة( لالأثاث )اأغطية ف�سا�سة لالأثاث للتغطية(، اأغطية الو�سائد، الأغطية 
املراد ملوؤها بحبيبات البولي�سرتين )كريات البولي�سرتين( لت�سكيل املقاعد والو�سائد، اغطية من الن�سيج 
املنزيل،   لال�ستعمال  البيا�سات  الن�سيج،  من  مناديل  والأقم�سة،  املن�سوجات  من  م�سنوعة  �ستائر  لالأثاث، 
الن�سيج )تعلق على  املخدات، مطرزات من  اأو  الو�سادات  اأكيا�س  ال�سرير،  )ان�سجة(، حلاف  ال�سرير  مالءات 
اجلدران(، ال�ستائر الن�سيجية، ال�ستائر، اأغطية اإ�سافية للطاولت، �ستائر حلمام الد�س، �سعارات بال�ستيكية، 
قطعة قما�س لتجفيف ال�سحون )ِمن�سفة الأطباق(، منا�سف وح�سائر البار مبا يف ذلك ح�سائر الق�سبان 

ذات الظهر املطاطي.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم: 350406 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921636318، 2020/12/17، الربازيل
با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25

للعبة  كنزات  القفازات،  الر�سمية،  القم�سان  املعاطف،  )القبعات(،  ال��راأ���س  اغطية  م��اآزر،  اأو  مراييل  ذل��ك  يف  مبا  املالب�س، 
واقية  مالب�س  الياقات(،  ذات  القطنية  )القم�سان  البولو  قم�سان  العنق،  ربطات  �سرتات،  اأو  جاكيتات  القبعات،  الغولف، 
من املاء )للحماية من املطر(، املعاطف واقية من املاء )للحماية من املطر(، الأرواب، الو�سحة، مالب�س النوم، ال�سبا�سب 
)الخفاف(، واقيات ال�سم�س، �سراويل ريا�سية للتعرق، قم�سان ريا�سية للتعرق، ال�سرتات، قم�سان الطائية او القم�سان ذات 
اأو املالب�س الواقية  األب�سة القدم، القم�سان، الكنزات ال�ستوية، ال�سرتات  اأغطية الرا�س، و  الأكمام الق�سرية )تي-�سريت(، 
البذلت  اردية �سروالية )مالب�س كاملة بكونها قطعة واح��دة(،  القيادة،  الداخلية، وبدلت  الرياح، اجل��وارب، املالب�س  من 
اأو البدلت، اجلوارب الطويلة، املالب�س املحبوكة،  ال�سراويل الق�سرية )ال�سورتات(، البلوزات، املالب�س  العلوية، بنطلونات 
عري�سة، البناطيل، التنانري، الف�ساتني، اأو�سحة تغطي الكتفني وال�سدر )الرداءات(، املعاطف املطرية من امل�سمع )املعاطف 
امل�سادة للماء والبلل(، ال�سدارات )ال�سرت بدون اأكمام(، املالب�س املحبوكة، ياقات للتدفئة اأو اللفحات التي تلف على العنق، 
العباءات اأو الأرواب،  واأرواب ال�ستحمام، مالب�س الأطفال والر�سع، مراييل لالأطفال،  مالب�س ر�سمية،  املالب�س الريا�سية، 
اأو  الأزرار  ذات  ال�سرتات  النوم،  ال�سرتخاء، مالب�س  اأو مالب�س  الرتفيهية  الأن�سطة  الريا�سية، مالب�س  الأن�سطة  مالب�س 
ال�سحاب )ال�سرتات ال�سوفية املحبوكة(، ال�سدارات اأو ال�سرتات بدون اأكمام، مناديل قما�سية، الأحزمة والقفازات، القفازات 
العنق،  ربطات  و�ساحات،    - الرقبة  حول  تلب�س  التي  الإك�س�سوارات  اجلينز،  الب�سة  �سيقة،  اأث��واب  لالأ�سابع،  اأماكن  ب��دون 
عالية  )الأحذية  واجلزمات  وال�سنادل  الأحذية،  تت�سمن  التي  القدم  ولبا�س  املع�سم،  ع�سابات  �سباحة،  اأث��واب  اأو  مالب�س 

ال�ساق(، اأحذية للتدريب )الأحذية الريا�سية اخلفيفة(.          
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.                      ال�سرتاطات: ل يوجد
اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 

امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350410 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636342، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 26
اأبازمي اأحزمة لي�ست من املعادن الثمينة للمالب�س، �سارات )ازرار( ليتم ارتداءها ولي�ست من املعادن 

الثمينة.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف 

الالتينية. اللغة  مكتوبة  م�ستديرة  بزوايا  اأ�سود  مربع  اإطار  يف  م�سمنة  "m" وكلها 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350412 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636369، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 27
مدا�سات  اأو  مفار�س  ذلك  يف  مبا  الأر�سيات  اأغطية  للمركبات،  �سجاد  الأر�سية،  مدا�سات  اأو  مفار�س 

والب�سط.  
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية. م�سمنة  "m" وكلها 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم: 350413 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921636393، 2020/12/17، الربازيل
با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28

الُلعَّب، الدمى )لعب(، اأدوات اللعب، ومعدات ريا�سية، مركبات على �سكل لعب ، دراجات هوائية على �سكل لعب ، دراجات 
هوائية كهربائية على �سكل لعب، م�سارب الغولف،  كرات الغولف، حقائب اأو اأكيا�س لعبة الغولف، حقائب م�سارب الغولف،  
قفازات لعبة الغولف، ركائز لكرات الغولف،  عدد اإ�سالح مالعب الغولف )ملحقات للعبة الغولف(، اللعب، الدمى )لعب(، 
البدين،  والتدريب  الريا�سية  التمارين  واأدوات  اأجهزة  الريا�سية،  القفازات  الفئة،  ريا�سية يف هذه  اللعب، ومعدات  اأدوات 
العاب لعب التنمية يف هذه الفئة، ح�سائر ممار�سة الألعاب، الأح�سنة الهزازة، لعب على �سكل �سيارات، ال�سيارات ال�سغرية 
و�سيارات ال�سباق واأجزائها، احاجي ال�سورة املقطوعة، احلقائب املخ�س�سة واملهياأة للمعدات الريا�سية، مركبات اأو �سيارات 
اأو �سيارات لعب تعمل بالحتكاك وجمموعات مناذج لعب  لعب تعمل بالبطاريات تعمل باأجهزة التحكم عن بعد، مركبات 
املخمل  من  م�سنوعة  العاب  الُدمى،  البالونات،  باليد،  املحمولة  الكمبيوتر  العاب  اللوحية،  اللعاب  واحل��رف،  والهوايات 
)الألعاب القما�سية املح�سوة(، العاب الدوامات، اأقنعة ُلعَّب، الألعاب اللوحية، قوالب البناء )ٌلَعب(،  بيوت للدمى، زلجات 
اأو  ذات العجالت وال��واح التزلج، زلجات اجلليد، الواح التزلج على الأم��واج،  زعانف لل�سباحة، ارجوحات، �سال�سل واأوت��ار 
املعدات  الرماية،  اأدوات  امل�سرب،  التن�س، وال�سكوا�س، وكرة  للعب  وامل�سارب، م�سارب  الألعاب  الريا�سية،  للب�سائع  �سبكات 
املتعلقة باملالعب وامل�سمار، الكرات، القفازات، اللبادات،  م�سارب)للعب(، الع�سي، م�سارب )الغولف(، املوؤ�سرات واملحمالت، 
جميعها ت�ستخدم فيما يتعلق بالألعاب الريا�سية، واقيات اجل�سم، واقيات للركب، وواقيات املع�سم، وجميعها من اأجل كل 
اأنواع اللعب، اأدوات ت�سلق اجلبال، والرماية، ومبارزة ال�سيوف، والريا�سة البدنية )اجلمباز(، واملالكمة، الق�سبان ومعدات 
التمرين التي تعمل اآلياً، الق�سبان، ال�سنارات، اخلطافات، الطعوم  )�سيد ال�سمك(، �سراك، طوافات، اخليوط )ال�سيد(، 

بكرات خيوط، كل ذلك من اأجل �سيد الأ�سماك، الزلجات، الأعمدة، ورق اللعب، الألعاب الإلكرتونية.    
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.   ال�سرتاطات: ل يوجد
اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 

امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 350315 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921633963، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
رجالية  وعطور  باملركبة،  للعناية  كلها  )احلماية(  والوقاية  وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
تنظيف  الكولونيا، عطر )عطور(، منتجات  ماء  كولونيا، عطر )عطور(،  ال�سخ�سي،  ون�سائية لال�ستخدام 
القاعدية  الهياكل  ومنظفات  امل��ح��رك  ومنظفات  املركبة  هيكل  تنظيف  منظفات  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�����س��ي��ارات 
الفينيل واجللود )اجللد(،  ال�سيارات، منظفات الزجاج، منظفات وطالءات واقية من  )ال�سا�سي(، ملمعات 
البق )احل�سرات( والقطران  اإزالة  ال�سيارات، م�ستح�سرات  ال�سجاد، منظفات دواليب )العجالت(  منظفات 
والغراء )ال�سمغ(، منظفات املكابح )الفرامل(، منظفات املكربنات )املكربن(، مزيالت ال�سحوم )الدهون(، 

منظفات اليد، كرميات ومرطبات حاجزة. 
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350416 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636440، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
التبغ،  اأكيا�س  ال�سيجار،  مبا�سم  الربية(،  للمركبات  )لي�ست  وال�سجائر  لل�سيجار  الولعات  املدخنني،  اأدوات 
علب ال�سجائر، حاملة التبغ، مناف�س، غاليني التبغ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ )منظف غاليني التبغ(، 
بولعات  اخلا�س  امل�سال  الغاز  ا�سطوانات  ال��ولع��ات،  يف  امل�ستخدم  )فلنت(  احلجر  الثقاب،  اأع��واد  حامالت 

املدخنني، واأعواد ثقاب الأمان.  
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350426 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636482، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية والعالن، وخدمات الرتويج والعالقات العامة املتعلقة باملركبات ذات املحرك، خدمات املباريات الريا�سية 
البيع بالتجزئة يف هذه  البيع باجلملة وخدمات  املركبات ذات املحرك، خدمات  املركبات ذات املحرك و�سناعة  التي ت�سمل 
الرتويج  وخدمات  والع���الن،  الدعاية  خدمات  وملحقاتها،  غيارها  قطع  وبيع  املحرك  ذات  املركبات  ببيع  املتعلقة  الفئة 
اخلط  على  بالتجزئة  البيع  خدمات  والريا�سية،  والثقافية  الرتفيهيه  املنا�سبات  اأو  الفعاليات  املتعلقة  العامة  والعالقات 
مبا�سرة )الإنرتنت( التي ت�سم من�سة لربامج احلا�سوب لإدارة ات�سال تطبيقات الربامج التي مت تنزيلها مع املركبة الربية 
اإدارة وتنظيم  اإدارة الأعمال واخلدمات ال�ست�سارية، خدمات  اأنظمة املعلومات والرتفيه، خدمات  ذات املحرك الكهربائية، 
الأعمال وال�ست�سارات، خدمات املعلومات والأخبار عن الأعمال، خدمات توفري  املعلومات والأخبار عن الأعمال عرب موقع 
�سوق على  ت�سغيل  الت�سويق،  املبيعات لالآخرين، خدمات  والت�سدير، خدمات ترويج  ال�سترياد  اإلكرتوين، خدمات وكالت 
اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات، خدمات ن�سر مواد الدعاية، خدمات الدعاية والإعالن 
الإذاعية، خدمات الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، خدمات الدعاية والإعالن على اخلط مبا�سرة )النرتنت( على �سبكة 
باملزاد  البيع  خدمات  امل�ستهلكني،  ولء  برامج  اإدارة  خدمات  واخلدمات،  ال�سلع  بنقل  املتعلقة  الأعمال  خدمات   ، احلا�سوب 
العلني، خدمات البيع بالتجزئة للمركبات، وبيع قطع غيارها وملحقاتها، وبيع خدمات املركبات بالتجزئة، خدمات البيع 

بالتجزئة على اخلط مبا�سرة )النرتنت( للمركبات، وبيع قطع غيارها وملحقاتها، و بيع خدمات املركبات بالتجزئة.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 
امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350429 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636512، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني والتمويل، خدمات التاأجري التمويلي، خدمات رعاية الفعاليات اأو املنا�سبات الرتفيهية والثقافية 
والريا�سية وامل�ساركني فيها، خدمات املقا�سة املالية وت�سوية املعامالت املالية عرب �سبكة احلا�سوب العاملية، خدمات 
اإدارة  خدمات  وبالتحديد  املالية  وال�سوؤون  التمويلية  ال�سوؤون  خدمات  التمويلية،  اأو  املالية  الن�سح  و  ال�ست�سارات 
بالو�سائل  املقدمة  املالية  املعلومات  خ��دم��ات  املالية،  املعلومات  خ��دم��ات  التمويلية،  اأو  املالية  املعلومات  وحتليل 
وبالتحديد  التمويل  خدمات  املالية،  القرو�س  ا�ست�سارات  خدمات  امل��ح��رك،  ذات  املركبات  جم��ال  يف  الإلكرتونية 
قرو�س ملكية املركبات، خدمات امل�سورة اأو ال�ست�سارات املالية ب�ساأن عقود التمويل وال�سمان للمركبات ذات املحرك 
والعقارات والعقار واملنازل وال�سقق واملباين واملمتلكات التجارية والأجهزة املنزلية واملعدات املكتبية والأثاث وال�سلع 
والتاأمني  واملمتلكات اخلا�سة  والعقارات  املمتلكات  التاأمني على  والتاأمني يف جمال  التمويلية  الأخ��رى، اخلدمات 
�سد احلوادث والتاأمني على احلياة، وكذلك التاأمني على البناء )الن�ساء( والتجديد واإعادة ت�سميم املباين، خدمات 
بطاقات الئتمان، خدمات الرهن العقاري، خدمات تاأجري املركبة ذات املحرك، خدمات وكالت العقارات، خدمات 
التثمني والتفتي�س العقاري، خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات، خدمات متويل �سراء وقرو�س املركبة ذات املحرك، 

خدمات التقييم املايل للمركبات.  
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها 

م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذلك،  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
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عربي ودويل

“من  ان�������ه  ت�����وؤك�����د ه�������ذه ال����وث����ي����ق����ة 
ندرك  اأن  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال�������س���روري 
ال���و����س���ع احل�������ايل، م����ع ����س���ع���ور اأك����رب 
وعلى  م�سى.  وق��ت  اأي  م��ن  ب��الأزم��ة 
وجه اخل�سو�س، �ست�سبح املناف�سة يف 
املجالت التكنولوجية اأكرث حدة. ول 
بد لنا، اأن نراقب املوقف عن كثب مع 
الكبري  باخلطر  م�سبوق  غ��ري  �سعور 
الذي  ال��ن�����س،  ه���ذا  ي�����س��ي��ف  امللح”، 

ي�سري اإىل تايوان.
اأن�سطتها  م�����ن  ال�������س���ني  �����س����ّع����دت 
الع�سكرية يف جميع اأنحاء تايوان مع 
�سينية  مقاتلة  ط��ائ��رة   380 دخ��ول 
اجلوي  ال��دف��اع  حت��دي��د  منطقة  اإىل 
التايوانية خالل عام 2020، ح�سبما 
كان  ومل��ا  ال��ي��اب��ان��ي��ة.  الوثيقة  ج��اء يف 

اأمر  ت��اي��وان  ح��ول  الو�سع  “ا�ستقرار 
مهم لأمن وا�ستقرار املجتمع الدويل، 
اليقظة،  ت���وخ���ي  ال���������س����روري  ف���م���ن 
التوازن  ومييل  الوثيقة.  ه��ذه  تن�س 
وتايوان حالًيا  ال�سني  الع�سكري بني 
ال�سدع  اأن  وي��ب��دو  ال�����س��ني،  ل�����س��ال��ح 

بينهما يت�سع مع مرور كل عام. »
الع�سكري  ال��ن�����س��اط  من��و  ت�سبب  ك��م��ا 
تايوان يف قلق متزايد  ال�سيني حول 
لليابان يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية، مب��ا ان 
اجلزيرة قريبة جغرافًيا من ال�ساحل 
اأوك���ي���ن���اوا، التي  ال���ي���اب���اين وخ���ا����س���ًة 
ت�ست�سيف اأكرب قاعدة جوية اأمريكية 
على م�سرح عمليات �سرق اآ�سيا، قاعدة 

كادينا.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  �����س����ك����رت  وق��������د 

املتحدثة  خ�����الل  م����ن  ال���ت���اي���وان���ي���ة، 
على  ال����ي����اب����ان  اأو،  ج������وان  ب��ا���س��م��ه��ا 
“م�ستوى اهتمامها الكبري بالأمن يف 
“�ستوا�سل  وقالت:  م�سيق تايوان”. 
اليابان  العمل عن كثب مع  حكومتنا 
وال������دول الأخ������رى ال��ت��ي ت�����س��رتك يف 
اأجل  م��ن  الدميقراطية  القيم  نف�س 
الدفاع عن هذه القيم، بالإ�سافة اإىل 
تعزيز ال�سالم والزدهار يف املنطقة«.

تبعية مزدوجة
د�ستورها  ي��ح��ظ��ر  ال���ت���ي  وال����ي����اب����ان، 
ا�ستخدام القوة الع�سكرية لإيجاد حل 
العام  منذ  تقف  ع�سكري،  �سراع  لأي 
تايوان  اإىل ج��ان��ب  ت��دري��ج��ي��اً  امل��ا���س��ي 
والوليات املتحدة يف الأزمة بني بكني 

بكني  غ�سب  اأث���ارت  عملية  وتايبيه. 
ب�سكل متكرر.

بكني  يتاأخر غ�سب  ج��دي��د، مل  وم��ن 
يف الّتجّلي. وقال املتحدث با�سم وزارة 
اخلارجية ال�سينية ت�ساو ليجيان، اإن 
الوقت”  بع�س  “منذ  ت��وّج��ه  اليابان 
اأن�سطة  �سد  لها  اأ���س��ا���س  ل  ات��ه��ام��ات 
وهذا  املنطقة،  يف  روتينية  ع�سكرية 
خ��اط��ئ مت��اًم��ا وغ���ري م�����س��وؤول. وقد 
ال�سديد  ا�ستيائها  ال�سني عن  اأعربت 
الأم���ر.  ل��ه��ذا  ال�����س��دي��دة  ومعار�ستها 
هذه  اأن  ل���ي���ج���ي���ان،  ت�������س���او  واأ������س�����اف 

احلرب  “عقلية  عن  تك�سف  الوثيقة 
فاليابان، من وجهة نظره،  الباردة”. 
تبالغ ب�سكل �سارخ يف التهديد ال�سيني 
على  م�سوؤولة  “غري  وهي  املفرت�س، 

الإطالق«.
لتاأ�سي�س  املئوية  ال��ذك��رى  ومبنا�سبة 
الأول  يف  ال�سيني  ال�سيوعي  احل���زب 
من يوليو، حث �سي جني بينغ، تايوان 
جمددا على قبول اإعادة التوحيد مع 
الرب الرئي�سي ال�سيني. واأ�سار الرئي�س 
اإىل اأنهيمكن ا�ستخدام القوة لتحقيق 
اإذا ل��زم الأم��ر. ويف يونيو، قال  ذل��ك، 

“عامل  اأ�سبحت  اإن الوليات املتحدة 
اإذا لزم الأم��ر، بعد اأن قامت  خطر”، 
البحرية الأمريكية بدوريات متكررة 

يف م�سيق تايوان.
رئي�س  نائب  اأع��ل��ن  يوليو،  اأوائ���ل  ويف 
تارو  املالية  ال��ي��اب��اين ووزي���ر  ال����وزراء 
تتحد  اأن  يجب  اليابان  اأن  علًنا  اآ�سو، 
م���ع ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل��ل��دف��اع عن 
اأي حماولة غزو �سيني.  تايوان �سد 
اآ�سو نف�سه من  ومع ذلك، خفف تارو 
معتقًدا  بقليل،  ذل��ك  اث��ر  مالحظاته 
من  حلها  يجب  ط��ارئ��ة  ح��ال��ة  اأي  اأن 

خالل احلوار.
والوليات  ال�����س��ني  ب��ني  ال�����س��دام  اإن 
ك����ان جلًيا  ان  ���س��ب��ق  ال����ذي  امل���ت���ح���دة، 
يف ع��ه��د دون��ال��د ت��رام��ب، ا���س��ت��د منذ 
و�سول جو بايدن اإىل البيت الأبي�س 
املواجهة  20 يناير. وامتدت هذه  يف 
وخا�سة  الق��ت�����س��ادي��ة،  امل��ج��الت  اإىل 
امل���ج���الت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ح��ي��ث اأكد 
الأم��ري��ك��ي��ون م�����راًرا وت���ك���راًرا اأن����ه ل 
جمال للتنازل عن الزعامة لل�سينيني 
ال�سطناعي  الذكاء  مثل  يف جمالت 
وتكنولوجيا الكّم. وميثل هذا ال�سباق 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي حتدًيا  ال��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
اق��ت�����س��اده��ا ب�سكل  ي��ع��ت��م��د  ل��ل��ي��اب��ان: 
والوليات  ال�سني  من  كل  على  كبري 

املتحدة.
--------------------------

موؤلف حوايل خم�صة ع�صر كتاًبا 
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت 
الآ�صيوية  والتحديات  والهند 
ن�صر   ,2020 ــام  ع الرئي�صية. 
العاملية حموره,  “الزعامة  كتاب 
والوليات  ال�صني  بني  ال�صدام 

املتحدة” عن من�صورات لوب. 

يف مواجهة ال�صني:

اليابان تنخرط تدريجيًا يف دعم تايوان...!
- التقرير ال�سنوي لوزارة الدفاع يعّر عن �سعور 

طوكيو بالقلق اإزاء التوترات حول فورموزا القدمية
- اخلارجية التايوانية, ت�سكر اليابان على 

م�ستوى اهتمامها الكبري بالأمن يف م�سيق تايوان

الفجر - بيري اأنطوان دونيت - ترجمة خرية ال�صيباين
دعمها  اليابان  تعلن  بثبات,  ولكن  ببطء 
لتايوان. احللقة الأخرية يف هذا امل�صل�صل, 
الدفاع  لـــوزارة  ال�صنوي  التقرير  كــانــت 
والذي  يوليو,   13 يف  ُن�صر  الذي  اليابانية 
التوترات  اإزاء  بالقلق  طوكيو  فيه  ت�صعر 

املتزايدة حول فورموزا القدمية.
فيها  تتناول  التي  الأوىل  املــرة  هي  هــذه 

وزارة الدفاع اليابانية الو�صع حول تايوان 
رئي�ض  عليه  وافق  ال�صنوية.  مراجعتها  يف 
يوم  �صوجا,  يو�صيهيدي  الياباين  الــوزراء 
التقرير  هذا  يتوىل  يوليو,   13 الثالثاء 
الذي  القلق  تو�صح  خمتلفة  نقاط  تعداد 
على  ال�صيني  الع�صكري  الــوجــود  ميثله 

الأمن القومي لالأرخبيل الياباين.

الوليات املتحدة واليابان يد واحدة من اجل تايوان

ح�سور امريكي يثري ال�سني

ت�ساو ليجيان يعرّب عن غ�سب بالده من اليابان

رغم د�ستورها... اليابان ت�ساند تايوان يف �سراعها مع ال�سني

- ال�سني تعرب عن ا�ستيائها ال�سديد ومعار�ستها لوثيقة تك�سف عن عقلية احلرب الباردة لطوكيو

زعيمة املعار�سة البيلرو�سية جتتمع مع م�سوؤوليني يف البيت الأبي�س 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأم���ريك���ي لوكالة  اأع���ل���ن م�����س��در ح��ك��وم��ي 
امل���ع���ار����س���ة  زع���ي���م���ة  اأن  ب����ر�����س  ف����ران���������س 
�سفيتالنا  امل����ن����ف����ى  يف  ال����ب����ي����الرو�����س����ي����ة 
تيخانوف�سكايا التي �ستزور الوليات املتحدة 
اعتبارا من الأحد، �ستلتقي مب�سوؤولني كبار 
يف الإدارة الأمريكية، بينما تت�ساعد حملة 
بيالرو�س.وقال  يف  املعار�سني  �سد  القمع 
باأ�سره  “العامل  اإن  كبري  اأمريكي  م�سوؤول 
م��ع��ج��ب ب�����س��ع��ب ب���ي���الرو����س، مب���ا يف ذلك 

تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  املعار�سة  زعيمة 
ب���دور يف  ال��ت��ي ت��وا���س��ل امل��ط��ال��ب��ة ب�سجاعة 
قا�سيا«. قمعا  م��ت��ح��ّدي��ة  ب��ل��ده��ا  م�ستقبل 
البيت  يف  ك��ب��ارا  “م�سوؤولني  ان  واأ����س���اف 
تيخانوف�سكايا  للقاء  يتطلعون  الأب��ي�����س 
اأثناء وجودها يف وا�سنطن.  الأ�سبوع املقبل 
واإىل  جانبها  اإىل  تقف  املتحدة  وال��ولي��ات 
ب��ي��الرو���س، و���س��ت��وا���س��ل دعم  ج��ان��ب �سعب 
اآمالهم الدميوقراطية«.واأ�سدر الق�ساء يف 
11 طالبا واأ�ستاذا  بيالرو�س اجلمعة على 
التظاهر  بتهمة  بال�سجن  قا�سية  اأح��ك��ام��ا 

���س��د ال��رئ��ي�����س األ��ك�����س��ن��در ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و، يف 
�سوء تكثيف حملة القمع خالل تظاهرات 
2020.كما  ل��ع��ام  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الح��ت��ج��اج 
نف�سه  اليوم  الأمنية خالل  الأجهزة  نفذت 
حملة ج��دي��دة م��ن امل��داه��م��ات ط��ال��ت 18 
�سحافيا م�ستقال على الأقل، وفقا جلمعية 

ال�سحافيني البيالرو�سية.
ويقوم نظام األك�سندر لوكا�سينكو منذ اأ�سهر 
ب�سجن املعار�سني وال�سحافيني والنا�سطني 
على  الح��ت��ج��اج  حلركة  نهائي  ح��د  لو�سع 

اإعادة انتخابه لولية خام�سة.

رئي�س ال�سنغال يهدد بغلق احلدود ب�سبب كورونا 
•• دكار-رويرتز

ه����دد ال��رئ��ي�����س ال�����س��ن��غ��ايل م��اك��ي �سال 
ب���اإغ���الق احل����دود واإع�����ادة ف��ر���س حالة 
البالد م�ستوى  الطوارئ بعدما �سجلت 
ق��ي��ا���س��ي��ا ج����دي����دا يف ع�����دد الإ����س���اب���ات 
اليومية بفريو�س كورونا للمرة الثالثة 

خالل اأ�سبوع.
حالة   738 ال�����س��ح��ة  وزارة  و���س��ج��ل��ت 
اجلمعة  يوم  بالفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
القيا�سيني  الرقمني  م��ن  اأك��رب  ع��دد  يف 

ال�����س��اب��ق��ني امل�����س��ج��ل��ني ي��وم��ي الأرب���ع���اء 
على  و529   733 وك����ان����ا  والأح���������د 

الرتتيب.
وقال �سال يف كلمة بثها التلفزيون “اأود 
اأن اأقول �سراحة اإنه اإذا وا�سلت الأرقام 
الزيادة �ساأتخذ كل الإجراءات ال�سرورية 
مبا يف ذلك العودة اإىل حالة الطوارئ اأو 

اإغالق احلدود اأو منع التحركات«.
حالت   49008 ال�����س��ن��غ��ال  و���س��ج��ل��ت 
يف  وف��ي��ات  و1209  بالفريو�س  اإ�سابة 

املجمل منذ ظهور الوباء.

•• الدوحة-اأ ف ب

اجتمع ممثلون عن احلكومة الأفغانية وطالبان 
بينما  لإج���راء حم��ادث��ات  ال�سبت  اأم�س  يف قطر 
تدور معارك طاحنة على الأر�س بالتزامن مع 
بعد  اأفغان�ستان  من  الأجنبية  القوات  ان�سحاب 

وجود دام ع�سرين عاما.
اأ�سهر  ويعقد اجلانبان حمادثات متقطعة منذ 
مطلعة  م�����س��ادر  ل��ك��ن  ال��ق��ط��ري��ة.  العا�سمة  يف 
ت��رتاج��ع م��ع تقدم  امل��ف��او���س��ات  اأن  اإىل  اأ����س���ارت 

طالبان يف �ساحة املعركة.
وجت��م��ع ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني بينهم عبد 
امل�سرف  احلكومي  املجل�س  رئي�س  اهلل  عبد  اهلل 
ال�سابق،  احلكومة  ورئي�س  ال�سالم  عملية  على 
�سالة  بعد  ال�سبت  ال��دوح��ة  يف  فاخر  فندق  يف 

املكتب  م��ن  مفاو�سون  اإليهم  وان�سم  الفجر. 
ال�سيا�سي لطالبان يف الدوحة.

وق��ال��ت ن��اج��ي��ة ان����واري امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م الوفد 
احل��ك��وم��ي امل��ف��او���س ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
للتحدث  هنا  موجود  امل�ستوى  الرفيع  “الوفد 
اىل اجلانبني وتوجيههما ودعم فريق التفاو�س 
وحتقيق  املحادثات  لت�سريع  للحكومة(  )التابع 
تقدم”، معربة عن اأملها يف اأن يتو�سل اجلانبان 

اإىل اتفاق قريبا.
وتابعت “نتوقع اأن ي�سرع ذلك املحادثات وخالل 
نتيجة  اإىل  ال��ط��رف��ان  �سيتو�سل  ق�سري  وق���ت 

و�سن�سهد �سالما دائما وكرميا يف اأفغان�ستان«.
�سنت حركة طالبان هجوما �سامال على القوات 
بدء  م�ستغلة  م��اي��و  اأي����ار  اأوائ�����ل  يف  الأف��غ��ان��ي��ة 
اأن  املقرر  من  ال��ذي  الأجنبية  القوات  ان�سحاب 

يكتمل بحلول نهاية اآب اأغ�سط�س. وقد �سيطرت 
احلركة على مناطق ريفية �سا�سعة، خ�سو�سا يف 
معاقلها  عن  بعيًدا  وغربها،  اأفغان�ستان  �سمال 

التقليدية يف اجلنوب.
لطالبان  ال�سيا�سي  املكتب  با�سم  املتحدث  وقال 
“نحن  القطرية  اجلزيرة  ملحطة  نعيم  حممد 
للمحادثات  وم�����س��ت��ع��دون  ل��ل��ح��وار  م�����س��ت��ع��دون 
واملفاو�سات واولويتنا ان حتل امل�ساكل من خالل 
واأ�ساف “فيما يتعلق باجلانب الآخر  احلوار”. 
وخمل�سة  �سحيحة  ارادة  هناك  يكون  ان  لب��د 

لإنهاء امل�ساكل«.
ب��ني وف��دي احلكومة  امل��ح��ادث��ات  وب���داأت جل�سة 
الأفغانية وطالبان الذي يقوده املال عبد الغني 
ب���رادر ب��ت��الوة اأي���ات م��ن ال���ق���راآن، على م��ا كتب 

نعيم على تويرت ال�سبت.

وخا�ست القوات الأفغانية اجلمعة معارك عنيفة 
ال�سرتاتيجي  ب��ول��داك  �سبني  موقع  ل�ستعادة 
الباك�ستانية  اإىل احل��دود  ي��وؤدي  الذي  )جنوب( 
و���س��ق��ط ب���اأي���دي امل��ت��م��ردي��ن الأرب����ع����اء. وع���ززت 

طالبان من قب�ستها اأي�سا يف ال�سمال.
اأ�سابيع  القتال يف احلدود اجلنوبية بعد  وياأتي 
حيث  اأفغان�ستان،  اأرج���اء  يف  املكثف  القتال  من 
�سنت احلركة املتمردة عدة اعتداءات وا�ستولت 
كبرية.و�سكلت  ب�سرعة  امل��ن��اط��ق  ع�����س��رات  ع��ل��ى 
احل����دود اجل��ن��وب��ي��ة لأف��غ��ان�����س��ت��ان دائ��م��ا نقطة 

ح�سا�سة يف العالقات مع جارتها.
توؤوي  الباك�ستانية  بلو�س�ستان  مقاطعة  وظلت 
الرئي�سيني  ط��ال��ب��ان  ق�����ادة  ع���ق���ود  م����دى  ع��ل��ى 
املقاتلني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بانتظام.بينما  اأفغان�ستان  اىل  يتوجهون  الذين 

يحتدم القتال بني القوات احلكومية وطالبان، 
اأباد  ا���س��الم  ب��ني  كالمية  ح��رب  اأي�سا  تت�ساعد 
وكابول التي تتهم اجلي�س الباك�ستاين بتقدمي 
املناطق.  ب��ع�����س  يف  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  ج����وي  دع����م 
اأباد  اإ�سالم  وكانت  ب�سدة.  ذل��ك  باك�ستان  ونفت 
اأع��ل��ن��ت ع��ن ع��ق��د م��وؤمت��ر ملختلف اجلهات  ق��د 
امل�ساركة يف ال�سراع، من اجل مواجهة ت�ساعد 
عيد  عطلة  ب�سبب  ارج��ئ��ت  القمة  لكّن  العنف. 
الأ�سحى.و�سكلت احلدود اجلنوبية لأفغان�ستان 
جارتها. مع  العالقات  يف  ح�سا�سة  نقطة  دائما 
توؤوي  الباك�ستانية  بلو�س�ستان  مقاطعة  وظلت 
الرئي�سيني  ط��ال��ب��ان  ق�����ادة  ع���ق���ود  م����دى  ع��ل��ى 
املقاتلني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بانتظام.  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  اىل  ي��ت��وج��ه��ون  ال���ذي���ن 
منذ  اأفغان�ستان  يف  الأجنبية  ال��ق��وات  وتنت�سر 

الذي  ال��غ��زو  ع��ام��ا، بعد  م��ا يقرب م��ن ع�سرين 
 11 اأعقاب هجمات  املتحدة يف  الوليات  قادته 
ايلول/�سبتمرب 2001. لكن هذه القوات بداأت 

الن�سحاب يف الأ�سهر الأخرية.
و�سكل حجم هجوم طالبان و�سرعته الكبريين 
م��ف��اج��اأة. وق����ال حم��ل��ل��ون اإن����ه ي��ه��دف ع��ل��ى ما 
وفق  التفاو�س  على  احلكومة  اإجبار  اإىل  يبدو 
ع�سكرية  هزمية  مواجهة  اأو  املتمردين  �سروط 
كاملة. واعترب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 
اأن مهمة الوليات املتحدة يف  لفروف اجلمعة 
ت�سريحات  يف  وق����ال  “ف�سلت”.  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
اإن��ه رغ��م حماولة  اأن��ب��اء رو�سية  نقلتها وك��الت 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن “ت�سوير الو�سع 
املهمة  اأن  يعلم  اجلميع  اإي��ج��اب��ي��ة  اأك���رث  ب�سكل 

ف�سلت«.

حمادثات بني احلكومة الأفغانية وطالبان رغم احتدام املعارك 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350432 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636571، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
الت�سخي�سي  وال�سيانة  الإ�سالح  خدمات  واملكائن،  املحرك  ذات  املركبات  وخدمة  واإ�سالح  �سيانة  خدمات 
)مكونات(،  اأخ��رى  واأج���زاء  التوجيه  واأنظمة  الهند�سية  الفرامل  اأنظمة  خدمات  امل��ح��رك،  ذات  للمركبات 
اإ�سالح  خدمات  املحرك،  ذات  باملركبات  اخلا�سة  وامللحقات  الغيار  قطع  واإ���س��الح  وخدمة  �سيانة  خدمات 
الطوارئ على جانب الطريق للمركبات ذات املحرك، اأجهزة واأدوات تركيب و�سيانة واإ�سالح وخدمة الك�سف 

عن �سرقة املركبات والإبالغ عنها وتتبعها.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 350317 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921634498، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4
وقود  اىل  كيميائية  غري  اإ�سافات  امل�سننات؛  زي��وت  لل�سيور؛  انزلقية(  )ل  لالنزلق  مانعة  م�ستح�سرات 
اأو  )املزلقات(  الت�سحيم  زيوت  اأو  الزيوت  تتكون من  التي  بال�سيارات و�سيانتها  العناية  املحركات؛ منتجات 
املحركات؛  زيت  احلركة؛  ولناقالت  للمحركات  الزيتي  الأ�سا�س  ذات  )املوائع(  وال�سوائل  الزيوت  ال�سحوم؛ 

البنزين ووقود الديزل.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350438 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636725، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 45
والإر�ساد  ال�ستقبال  خدمات  الإلكرتونية،  الأنظمة  بوا�سطة  وتعقبها  املركبات  �سرقة  عن  الك�سف  خدمات 
، واإج��راء حجوزات  )موظف الفندق الذي تتمثل مهمته يف م�ساعدة ال�سيوف من خالل ترتيب اجل��ولت 
املركبات  تعقب  �سخ�سية واحلجوزات لالآخرين، خدمات  ترتيبات  اإىل ذلك(، و�سع  ، وما  واملطعم  للم�سرح 
امل�سروقة، خدمات الأمن، خدمات امل�ساعدة على الطريق يف حالت الطوارئ مبا يف ذلك فتح الأقفال وخدمات 
ا�سرتداد املركبات امل�سروقة وتعقبها،  خدمات الأمن ل�ستعادة املركبات الربية ذات املحرك امل�سروقة مبا يف 

ذلك توفري اإبطاء املركبات عن بعد عن طريق ار�سال اإ�سارة اإىل جهاز اإلكرتوين يف املركبة ذات املحرك.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:
 املودعة حتت رقم: 350318 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921634340، 2020/12/17، الربازيل
با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 6

 ، املعدنية  واملفاتيح  املعدنية،  املفاتيح  وحلقات  املعدنية،  املفاتيح  وعالقات  املعدنية،  املفاتيح  )�سال�سل(  حمالت 
)تزيينية(،  للزينة  املعدنية  و�سناديق  املعدنية(،  املركبات  لوحات  )هياكل  املعدنية  الرتخي�س  لوحات  واإط���ارات 
و�سناديق معدنية للنقود، وح�سالت معدنية، وم�سابك معدنية للنقود، و�سبائك من معادن غري نفي�سة، وموا�سري 
واأجهزة  معدنية،  )اأوعية(  وحاويات  معدنية،  )زنربكات(  ونواب�س  للمركبات،  معدنية  واأقفال  فولذية،  )اأنابيب( 
)لفتات(  واإ���س��ارات  معدنية،  )لف��ت��ات(  اإ���س��ارات  املحرك؛  ذات  املركبات  لهياكل  معدنية(  )���س��دادات  املعدنية  ال�سد 
املواقف )ا�سطفاف( املعدنية، واإ�سارات )لفتات( ال�سوارع )الطرق( املعدنية، وحاويات )اأوعية( معدنية، ومتاثيل 
الزينة واملنحوتات املعدنية، واأجرا�س معدنية، وال�سال�سل املعدنية، ومطارق )مقاب�س( الأبواب املعدنية، والأقفال 
الوثائق  لالأ�سماء(، وخزائن حفظ  )لوحات معدنية  املعدنية  الهوية  ولوحات  املعدنية،  وكوؤو�س اجلوائز  املعدنية، 
والأ�سياء الثمني )خزائن متينة( معدنية )خزائن معدنية(، وخردوات معدنية، واملوا�سري املعدنية، و�سبكات الأنابيب 
)�سامولت(  وال�سواميل  املعدنية،  وال��رباغ��ي  امل��ح��رك،  ذات  للمركبات  جميعها  ل�ستخدامها  املعدنية  واملوا�سري 

املعدنية، وامل�سامري امللولبة املعدنية، وفلكات )حلقات( معدنية، ومثبتات الربط وال�سد املعدنية.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها 

م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذلك،  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350437 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636709، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
 )SaaS( سا�س� اأو  الربامج كخدمة  والطرق،  )الطق�س(  الأح��وال اجلوية  املعلومات عن خماطر  توفري  خدمات 
ل�ستخدامها يف �سناعة ال�سيارات، توفري برامج حا�سوبية م�ستندة اإىل الويب على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( فيما 
يتعلق ب�سناعة ال�سيارات، توفري عرب الإنرتنت للتطبيقات امل�ستندة اإىل الويب ل�ستخدامها يف �سناعة ال�سيارات، 
توفري ا�ستخدام الربامج القابلة للتنزيل على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( فيما يتعلق ب�سناعة ال�سيارات، ا�ست�سافة 
�سا�س )SaaS( فيما  اأو  ا�ست�سافة الربامج كخدمة  ال�سيارات،  البيانات ل�ستخدامها يف �سناعة  الربامج وقواعد 
يتعلق ب�سناعة ال�سيارات، من�سة كخدمة اأو املن�سة اخلدمية )PaaS( وي�سم من�سة برامج احلا�سوب امل�ستخدمة 
لتنظيم امل�ستخدمني الذين يوفرون ا�ستخداماً موؤقتاً للربنامج غري قابلة للتنزيل على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( 
وقواعد  )الإنرتنت(  مبا�سرة  اخلط  على  احلا�سوب  بيانات  قواعد  توفري  خدمات  ال�سيارات،  ب�سناعة  يتعلق  فيما 
برامج  وتطوير  ت�سميم  ال�سيارات،  ب�سناعة  يتعلق  فيما  )الإنرتنت(  مبا�سرة  على اخلط  للبحث  القابلة  البيانات 
والركاب  املحرك  ذات  املركبات  ل�سائقي  �سابقاً  املذكورة  املعلومات  جميع  توفري  املحرك،  ذات  للمركبات  احلا�سوب 
عن طريق اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(وتكنولوجيا الأقمار ال�سناعية، البحث والتطوير يف جمال 
ال�سيارات، اختبار كفاءة املركبات على الطرق،  خدمات الر�سد اأو املراقبة عن بعد املقدمة يف جمال اإ�سالح و�سيانة 

املركبات ذات املحرك. 
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها 

ال�سرتاطات: ل يوجد م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية. 
اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذلك،  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350323 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921634927، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 8
الربط  مفاتيح  )املقاب�س(،  واجللبات  ال�سقاطات  اأطقم  )الكما�سات(،  زردي���ات  ال��رباغ��ي،  مفكات  امل��ط��ارق، 
الثابتة والقابلة للتعديل، مبارد )ُمربدات( للخ�سب واملعادن، منا�سري، اأزاميل، اأداة تثقيب امل�سامري )مد�سرة 
م�سامري( والدبابي�س )�سنابك دقيقة الطرف( وال�سرائط، اأدوات الك�سف عن العواميد الأ�سا�سية، م�سد�سات 
امل�سابك، معريات الأ�سالك )عدد تعرية الأ�سالك( والقطاعات )القواطع(، واآلت التجعيد؛ مفكات ال�سوامل 
والرتو�س، مفكات على �سكل مثاقب ولقم، اأدوات �سبط امل�ستوى، مالزم وم�سابك، اأحزمة للعدد واأكيا�س اأو 
حقائب العدد، اأدوات مفيدة متعددة وظائف وهي زرديات )الكما�سات( وقطاعات الأ�سالك وحمركان مقاب�س 
قابلة للطي ومق�س حممل بزنربك ومفكات الرباغي ومربد وفتاحة زجاجات / علب ومن�سار خ�سب وحلقات 

احلبال.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350364 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636091، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
�سوائل(،  )حافظات  القوارير  لل�سفر،  املعزولة  امل�سروبات  اأوعية  املقاب�س(،  ذات  ال�سرب  )اأك��واب  اأق��داح  الزجاجية،  الأواين 
اأوعية وحاويات و اأواين لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ )لي�ست من املعادن النفي�سة اأو مطلية بها(، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي 
)عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، الزجاج غري امل�سغول اأو الزجاج �سبه امل�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، �سناديق 
م�سنوعة من الكري�ستال )البلور(، اأواين زجاجية للم�سروبات، اأوعية وحاويات لال�ستعمال املنزيل م�سنوعة من الكري�ستال 
)البلور(، اأوعية وحاويات لال�ستعمال املنزيل م�سنوعة من اخلزف ال�سيني، اأوعية وحاويات لال�ستعمال املنزيل م�سنوعة 
اأكواب امل�سروبات م�سنوعة من الأواين الفخارية،  اأكواب امل�سروبات م�سنوعة من اخلزف ال�سيني،  من الأواين الفخارية، 
اأكواب امل�سروبات م�سنوعة من الزجاج، بخاخات عطور، علب م�ساحيق التجميل )علب البودرة امل�سغوطة( لي�ست من املعادن 
الكري�ستال بكونها مواد  امل�سنوعة من  ال�سغرية(  املركبات ذات املحرك  )اأو  الثمينة، منوذج م�سغر للمركبات ذات املحرك 
قوارير )زجاجات( من  للم�سروبات،  الزجاجية  الأواين  املركبات،  لنوافذ  الزجاج  الأ�سنان(،  )اأع��واد  ال�سنان  نكا�سات  زينة، 
الواقية  )القطع  ال�سواين  اأو �سحون،  اأطباق  )الزبديات(،  العميقة  املجوفة  ال�سحون  اأباريق،  الزجاج،  اأو من  البال�ستيك 
املحلي،   الكعك  اأوعية  للر�سع،  ال�سرب  اأك��واب  )كرمير(،  واملبي�س  ال�سكر  اأطقم  القهوة،  اأك��واب  الأك���واب(،  حتت  املو�سوعة 
متاثيل �سغرية من ال�سرياميك والزجاج واخلزف ال�سيني، غاليات قهوة اأو اأباريق القهوة غري الكهربائية، �سالل النفايات 
ال�سوائل،  الكيك، حفاظات  الكيك، معدات تقدمي  ال�ساي، قوالب  ارفف احلمام، علب  الورقية، دلء )�سطول( بال�ستيكية، 
خالطات الكوكتيل، الأوعية املعزولة اأو العازلة للحرارة لالأغذية اأو امل�سروبات، ادوات قطع الكعك املحلى )او قطاعات الكعك 
املحلي(، فّتاحة فّلني القنينة  اأو فتاحة القنينة من الفّلني )نازعات ال�سدادات الفلينية(، زجاجات املياه من البال�ستيك والتي 
تباع فارغة، م�سافق واآنية لل�سرب )الأواين الزجاجية للم�سروبات(، قوارير ال�سرب، ادوات مائدة اأو اأواين املوائد )بخالف 
اأدوات التقليب، خفاقات، اأوعية  اأ�سطوانات فرد العجني، املالعق،  ال�سكاكني وال�سوك واملالعق(، اأواين  املطبخ مبا يف ذلك 
اأدوات الطبخ مبا يف  اأو  اأواين الطبخ  اأو الطعام و�سناديق للوجبات اخلفيفة،  اأوعية وحاويات الأغذية  وحاويات ال�سابون، 
ذلك  القدور، ومقايل القلي، واأباريق القهوة، الأكواب، اأواين الطهو، ال�سوايات، مالغط اأو م�سابك الغ�سيل، قفازات ال�سواء، 
ال�سخ�سية،  العناية  منتجات  املجوهرات،  وال�سراب،  والطعام  للنقود  حممولة  و�سناديق  وحاويات  اأوعية  الفرن،  قفازات 
ومنتجات التنظيف، ال�سلع لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ،  اأدوات لأغرا�س التنظيف، املكان�س، فرا�سي نف�س الغبار، ملامات 
الغبار، قطع قما�س مل�سح الغبار )مما�سح(، قما�س التنظيف، احوا�س ا�ستحمام حممولة لالأطفال، اأحوا�س املغا�سل،  اأقفا�س 
قوارير  اأو  اوعية  ال�سقي،  اأوعية  اأو  املياه  لر�س  اأوعية  املزهريات،  الزينة،  اأجرا�س  اأو  املعلقة  الجرا�س  املنزلية،  للحيوانات 
الزهور، كرتات )لبي�سات( لالأحذية، فتاحات قوارير اأو القناين، مالحات واأوعية الفلفل، اوعية الكعك املحلى واحللويات، 
ال�سكب للطعام،  اأو  التقدمي  املناديل، مالعق  ال�سواين، حمالت  القوائم )اواين مائدة(،  املالعق، منا�سب ثالثية  م�ساند 
برادات امل�سروبات، اأوعية وحاويات املياه وامل�سروبات، �سناديق التربيد املحمولة، دلء الثلج، قوالب اأو �سواين الثلج، حمالت 
القناين، اأكواب من الورق والبال�ستيك، ال�سحون اأو الأطباق، اأدوات الزخرفة )اأو مواد الزينة(  والأعمال الفنية امل�سنوعة 
ال�سالل، �سناديق  للزينة،  املزخرف  الزجاج  املقاب�س، اخلطافات،  الفخار،  اأو  ال�سيني(  البور�سلني )اخلزف  اأو  الزجاج  من 
النفايات، الالفتات وال�سارات وال�سعارات من الزجاج اأو البور�سلني )اخلزف ال�سيني(، املربدات املحمولة، مالعق حتريك اأو 

خالطات الكوكتيل، اأوعية وحاويات معزولة حرارياً لالأطعمة وامل�سروبات.    
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، 
امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم: 350321 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921634790، 2020/12/17، الربازيل
با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 7

كان منها  وال�سيور )عدا ما  اآلية  قارئات  الربية(،  للمركبات  كان منها  اآلية، حمركات )عدا ما  اآلت وعدد 
للمركبات الربية(، معدات زراعية، اأجهزة تفقي�س البي�س، الرتبينات، املحامل، امل�سخات، ال�سمامات، حلقات 
منع ت�سرب  الزيت )و�سالت مانعة لت�سرب الزيت(، املر�سحات )الفالتر(، البخاخات، �سيور ت�سغيل )ق�سط 
املكربنات )الكاربوريرتات(، م�سعات )راديرتات(  نقل احلركة(، فرجونات )فرا�سي( للمولدات الكهربائية، 
اأ�سطوانات،  روؤو���س  )الكهرباء(،  كهربائية  مولدات  التربيد،  م��راوح  الداخلي،  الح��رتاق  ملحركات  التربيد 
املولدات  الكهربائية،  للمولدات  �سيور  القيادة(،   )�سال�سل  ت�سغيل  �سال�سل  نقل احلركة،  �سال�سل وعجالت 
العوادم  املحاقن،  )ال�ستعال(،  الإ�سعال  توقيت  جهاز  )ال�ستعال(،  الإ�سعال  اأدوات  اأو  اأجهزة  الكهربائية، 
)املاآخذ(  �سدادات  ال�ساغطات،  املحرك،  �سرعة  منظمات  املحرك،  مكاب�س  امل��راوح،  �سيور  �سوت(،  )كامتات 
امل�ستخدمة يف  املكائن )بخالف  اأجهزة واأدوات للتحكم يف املحركات واملكائن،  بكونها كاأجزاء من املحركات، 
اإ�سعال )ال�ستعال( ملكائن  اأجهزة  الداخلي،  اإ�سعال )ال�ستعال( ملحركات الحرتاق  اأجهزة  املركبات الربية(، 
اإ�سعال )ال�ستعال( ملكائن املركبات ذات املحرك )ملحركات  املركبات ذات املحرك)ملحركات املركبات(، �سمعات 
�ساغطات  )اآلت(،  امل�سخات  التو�سيل،  ك��اب��الت  ال���س��ت��ع��ال،  �سمعات  �سريط  ال��ت��وه��ج،  �سمعات  امل��رك��ب��ات(، 
 ) املحرك، مر�سحات )فالتر  الت�سحيم، مكاب�س  ال�سمامات، حلقات  املحامل،  للثالجات،  للهواء، �ساغطات 
زيت املحركات )للمركبات ذات املحرك(، مر�سحات )فالتر ( الهواء )للمركبات ذات املحرك(، م�سخة زيت 
املحركات )للمركبات ذات املحرك(، الرتبينات، البخاخات )كاأجزاء من املحركات واملكائن(، عجالت القيادة 
)كاأجزاء من املحركات واملكائن(، �سال�سل ت�سغيل )�سال�سل القيادة( )كاأجزاء من املحركات واملكائن(، خزانات 
اأ�سطوانات املحرك لل�سيارات، حمركات م�ساحات زجاج  ال�سيارات،  الزيت يف  اأو خزانات  ال�سيارات  الوقود يف 
)البديل(،  امل��رتدد  التيار  مولدات  واملكائن،  للمحركات  امل��راوح  �سيور  الربية،  للمركبات  الأمامي  املركبات 
التلوث  �سد  ادوات  واملكائن،  للمحركات  )ت�سغيل(  اقالع  اجهزة  للمكائن،  اإ�سعال  )مغناطي�سات(  مغنيطات 
للمحركات واملكائن، عوادم )كامتات �سوت( ملحرك ال�سيارات، م�سعات )راديرتات( لتربيد حمرك ال�سيارات، 
اأجهزة �سرف عوادم للمحركات واملكائن، و�سالت مانعة للت�سرب، �سيور للمحركات واملكائن، م�سخة مياه 
للمركبة، مفاتيح حتكم هيدرولية لالآلت واملحركات واملكائن، مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�سغوط لالآلت 
واملحركات واملكائن،  مكثفات هوائية، و�سالت عامة احلركة )املرابط متعددة ال�ستخدامات(، العمود املرفقي 
ملحركات  املوازنة(  )عجلة  ال�سرعة  تنظيم  دواليب  ال�سيارات،  ملحركات  احلدبات  عمود  ال�سيارات،  ملحركات 
منظمات  واملكائن،  واملحركات  ل��الآلت  تو�سيل  اذرع  ال�سدمات(،  )ممت�س  ال�سدمات  خممدات  ال�سيارات، 
�سرعة لالآلت واملكائن واملحركات، اآلت اإحكام والغالق املحكم، معدات الت�سحيم، ملفات اإ�سعال )ال�ستعال( 

ملحركات الحرتاق الداخلي.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350436 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636687، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
وريا�سة  املحرك  ذات  باملركبات  املتعلقة  والتدريب  والتهذيب  التعليم  خدمات  ذلك  يف  مبا  والتدريب  والتهذيب  التعليم  خدمات 
املركبات ذات املحرك و�سناعة املركبات ذات املحرك، خدمات التعليم والتهذيب املتعلقة بت�سنيع وتوزيع ونقل وا�ستخدام واإ�سالح 
و�سيانة املركبات ذات املحرك واأجزاءها، تعليم وتدريب ال�سائقني، وحجوزات الرتفيه والت�سلية، خدمات تخطيط وتنظيم واإقامة 
الفعاليات اأو املنا�سبات الرتفيهية والريا�سية والثقافية مبا يف ذلك تنظيم واإقامة الفعاليات اأو املنا�سبات الرتفيهية والريا�سية 
والثقافية املتعلقة باملركبات ذات املحرك وريا�سة املركبات ذات املحرك و�سناعة املركبات ذات املحرك، تنظيم البطولت )الدورات( 
الجتماعية، خدمات  الحداث  اأو  املنا�سبات  تنظيم  املبا�سرة،  العرو�س  اأو  والتمثيليات احلية  العرو�س  واإنتاج  تنظيم  وامل�سابقات، 
الت�سجيل واإنتاج وتوزيع الأفالم والت�سجيالت املرئية وال�سوتية والربامج الإذاعية والتلفزيونية، خدمات توفري ال�سور ومقاطع 
الرتفيهية  الفعاليات  �سبكة حا�سوب،  تنزيلها من  التي ل ميكن   - والألعاب على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(  واملو�سيقى  الفيديو 
احلية، خدمات اإدارة الفعاليات اأو املنا�سبات، خدمات اإنتاج برامج التلفزيون وبرامج تلفزيون الهواتف النقالة والربامج الإذاعية، 
اإنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية لالإنرتنت وو�سائط اأو و�سائل الإعالم الأخرى، توفري الربامج الرتفيهية املتعددة الو�سائط 
عن طريق التلفزيون والنطاق العري�س )الربودباند( واخلدمات الال�سلكية واخلدمات عرب اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(، خدمات 
توفري املن�سورات الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل من �سبكة حا�سوب عاملية على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(، تنظيم وا�ست�سافة 
املنا�سبات اأو الفعاليات الرتفيهية لغر�س جمع التربعات، تنظيم املنا�سبات اأو الفعاليات اخلريية جلمع التربعات تتمثل يف توفري 
اخلدمات الرتفيهية والريا�سية والثقافية، اخلدمات العمال اخلريية حتديداً  التعليم والتدريب، خدمات تقدمي املعلومات عن 
الرتبية والتعليم، توفري املعلومات حول الألعاب الريا�سية، خدمات التدري�سية، تنظيم وعقد احللقات الدرا�سية، خدمات مكتبات 
الإعارة، خدمات توفري املن�سورات الإلكرتونية على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(، خدمات الرتجمة، خدمات نوادي الرتفيه والتعليم، 
تنظيم م�سابقات املركبات ذات املحرك و�سباق ال�سيارات، خدمات توفري املعلومات الرتفيهية ل�سائقي املركبات والركاب، خدمات 
توفري املعلومات التعليمية ل�سائقي املركبات والركاب الذين يقدمون الرتفيه ل�سائقي املركبات والركاب، خدمات توفري املرافق 

الريا�سية، تاأجري الدمي )لعب(، تاأجري معدات الألعاب، خدمات حدائق احليوانات، تقدمي مناذج للفنانني، اإدارة اليان�سيب.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها م�سمنة يف 

اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.           ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350433 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636580، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
خدمات  والبيانات،  والر�سائل  لل�سوت  الإلكرتوين  الإر�سال  ذلك  يف  مبا  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  خدمات 
الهواتف اجلوالة  املركبات ذات املحرك، خدمات  املتعلقة باكت�ساف واإخطار وتتبع  ال�سلكية والال�سلكية  الت�سالت 
)تقدمي  العاملية  احل��ا���س��وب  �سبكة  م��ع  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�����س��الت  )ت��وا���س��ل(  و���س��الت  ت��وف��ري  الال�سلكية، 
والبيانات  وال�سور  ال�سوت  ار�سال  للكمبيوتر(،  العاملية  بال�سبكة  الرتباط  عرب  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 
اخلط  عرب  الإلكرتونية  الإعالنات(  )لوحات  الن�سرات  لوحات  خدمات  )الإنرتنت(،  مبا�سرة  اخلط  عرب  الن�سية 
نقل  الإنرتنت،  خطوط  با�ستخدام  الهاتف  عرب  الت�سالت  )الربقيات(،  التلغراف  خدمات  )الإن��رتن��ت(،  مبا�سرة 
البيانات )مبا يف ذلك توفري  بات�سالت  املتعلقة  املعلومات  الر�سائل مب�ساعدة احلا�سوب، خدمات توفري  )اإر�سال( 
املعلومات عن طريق �سبكات الت�سالت الال�سلكية اأو الكابل)ال�سلكية((، خدمات الت�سالت عرب الأقمار ال�سناعية، 
الربيد الإلكرتوين؛ توفري و�سالت الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية عرب الطرفات احلا�سوبية، الت�سالت ال�سبكية 
الكابالت،  با�ستخدام  التلفزيوين  البث  خدمات  التلفزيوين،  البث  خدمات  البث،  خدمات  امل�سافة،  القيمة  ذات 
خدمات البث الإذاعي، خدمات توفري الو�سول/الولوج اإىل  موقع عرب اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( لغر�س التوا�سل 
الجتماعي، خدمات غرف الدرد�سة، خدمات البث عرب الإنرتنت، خدمات الت�سالت عن طريق احلا�سوب والأجهزة 
الإلكرتونية املحمولة،  خدمات توفري الو�سول/الولوج اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية وواعد البياناتالإلكرتونية 
والر�سائل  للبيانات  اللكرتوين  )نقل(  الر�سال  )الإن��رتن��ت(،  مبا�سرة  اخلط  على  الإلكرتونية  البيانات  قواعد  و 
العام،  الهتمام  ذات  املوا�سيع  للتوا�سل عن  املنتديات على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(  واملعلومات، خدمات توفري 
خدمات توفري و�سالت الت�سالت عرب  اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( التي تقوم بنقل م�ستخدمي مواقع النرتنت 
اأو ت�سيري الو�سول اإىل مواقع الويب  اىل �سفحات الويب الجتماعية واملحلية والعاملية الأخرى، خدمات ت�سهيل 
اخلا�سة بطرف ثالث عرب خا�سية ت�سجيل الدخول ال�سامل، توفري غرف الدرد�سة على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( 
و لوحات الن�سرات )لوحات الإعالنات( الإلكرتونية، خدمات البث ال�سوتي والن�سي واملرئي عرب �سبكات احلا�سوب 
اأو غريها من �سبكات الت�سال الأخرى وبالتحديد حتميل البيانات واملعلومات وال�سور ال�سوتية وال�سور املرئية 
و�سلة  توفري  الإن��رتن��ت،  عرب  الت�سالت  خدمات  توفري  الكرتونياً،  ونقلها  عليها  والتاأ�سري  وعر�سها  ون�سرها 
الت�سالت عرب  املركزية، خدمات  املحطة  اإىل  املحرك  ذات  املركبات  والال�سلكية من  ال�سلكية  الت�سالت  رابط  اأو 
الأجهزة الطرفية )الطرفيات( احلا�سوبية، الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية، الت�سالت بوا�سطة الهواتف 
اخللوية، توفري املعلومات يف جمال الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، توفري و�سالت )توا�سل( الت�سالت ال�سلكية 
العاملية  بال�سبكة  الرتباط  والال�سلكية عرب  ال�سلكية  الت�سالت  العاملية )تقدمي  �سبكة احلا�سوب  والال�سلكية مع 
للكمبيوتر(، توفري اإمكانية الو�سول اإىل قواعد البيانات، توفري اإمكانية و�سول امل�ستخدم اإىل �سبكات احلوا�سيب 
العاملية، البث او الر�سال عرب القمار ال�سناعية، نقل )اإر�سال( الر�سائل وال�سور  مب�ساعدة احلا�سوب، تدفق البيانات 
اأ�سرطة  )نقل(  اإر�سال  الإلكرتوين،  الربيد  )نقل(  ار�سال  الرقمية،  )نقل(امللفات  اإر�سال  الإنرتنت،  عرب  املتوا�سل 

الفيديو بح�سب الطلب، خدمات ار�سال الر�سائل.
و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "m" وكلها 

م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذلك،  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350435 بتاريخ: 2021/05/03

بيانات الأولوية: 921636660، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 40

خدمات ت�سنيع خاليا الوقود، ت�سنيع املركبات ذات املحرك واأجزاء املركبات ذات املحرك.

و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من "gm" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف 

يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية. م�سمنة  "m" وكلها 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350434 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921636636، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
خدمات املعلومات املتعلقة بحالت الطرق وحركة املرور وفيما يتعلق بالو�سع الت�سغيلي للمركبات وخدمات 
التحذير اخلا�سة باملركبة، خدمات توفري املعلومات حول موقع املركبة واجتاهاتها، مبا يف ذلك اخلدمات 
املقدمة مب�ساعدة اأنظمة املالحة عرب الأقمار ال�سناعية، خدمات توفري املعلومات عن الطرق وحركة املرور، 
املحرك  ذات  املركبات  وا�ستئجار  والتوظيف  التاأجري  خدمات  احلا�سوب،  بوا�سطة  املركبات  توجيه  خدمات 
اأو اجتاهاتها، خدمات  واأجزائها وجتهيزاتها وملحقاتها، توفري املعلومات عن مواقع املركبات وتوجيهاتها 
النقل والتخزين، خدمات جمع وت�سليم املركبات ذات املحرك، خدمات تاأجري املركبات ذات املحرك، خدمات 
النقل وتغليف وتخزين وجتميع وت�سليم اأو تو�سيل  املركبات ذات املحرك، والأجهزة املنزلية والأثاث واملعدات 
املكتبية وغريها من ال�سلع الأخرى، خدمات النتقال اأو النقل للموظفني، خدمات تاأجري املركبات الربية 
ذات املحرك، والدراجات الهوائية والدراجات الهوائية الآلية، والدراجات البخارية ال�سغرية  والدراجات، 

خدمات ال�ستخدام امل�سرتك للمركبات الربية، خدمات النقل للركاب وال�سحن.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  ان  ذل��ك،  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 350324 بتاريخ: 2021/05/03
بيانات الأولوية: 921635079، 2020/12/17، الربازيل

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج��ه��زة  والكهربائية  وامل�ساحية  وامل��الح��ي��ة  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
واملراكمات  البطاريات  الت�سجيل،  اأق��را���س  الت�سجيل،  اأج��ه��زة  ال�سيارات،  جم��ال  يف  لال�ستخدام  والتعليم 
الكهربائية، اأجهزة الراديو )املذياع( والتليفزيون، اجهزة ت�سغيل القرا�س  ال�سوتية )م�سغالت الأقرا�س 
)علب(  �سناديق  ال�سرقة،  �سد  ان��ذار  اأجهزة  )األم��ب��ري(،  الكهربائي  التيار  �سدة  قيا�س  اجهزة  ال�سوتية(،  
تاكومرتات )اجهزة  الكهربائية،  الدارات  الكهربائية، مفاتيح قطع  والأ�سالك  الكابالت  تو�سيل لالإ�ساءة، 
قيا�س ال�سرعة الزاوية(، فتاحات كهربائية لالأبواب، اللفائف )امللفات( الكهربائية، طرفيات تو�سيل ومفاتيح 
كهربائية، حمددات )عدادات( قيا�س املاء وال�سوائل والوقود، موؤ�سرات ومقايي�س درجة الإنحدار ) موؤ�سرات 
احلرارة(،  )منظمات  احل��رارة  قيا�س  اجهزة  اأو  ثريمو�ستات  ال�سغرية،  الإلكرتونية  الرقاقات  امليل(،  درجة 
اأنظمة الإ�سعال واأجزاوؤها، اجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات، اأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، 
ال�ستقبال  واأجهزة  الإر�سال  واأجهزة  والهواتف اخللوية  )النقالة(  املحمولة  الهواتف  ذلك  الهواتف مبا يف 
)امل�ستقبالت( ومعاجلات بيانات �سغرية )املعاجلات امل�سغرة( واحلوا�سيب لال�ستخدام يف جمال ال�سيارات، 
وبرامج الكمبيوتر )احلا�سوب( لال�ستخدام يف جمال ال�سيارات؛ نظام مالحة للمركبات ذات املحرك، اأجهزة 
نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(مبا يف ذلك احلوا�سيب، اأجهزة ار�سال وا�ستقبال  )امل�ستقبالت( وحمركات 
واجهة ال�سبكة، اأنظمة حتديد مواقع املركبات ذات املحرك، اأجهزة لتوفري الإ�سعارات الأتوماتيكية )الآلية اأو 
التلقائية( عن بعد لفتح  اأكيا�س الهواء )الو�سادة الهوائية(، الرقاقات الإلكرتونية ال�سغرية، وحدات التحكم 
)اأجهزة التحكم(، اأجهزة اإ�سدار ون�سخ وار�سال وت�سجيل ال�سوت والفيديو واجزائها يف جمال املركبات، مبا 
يف ذلك اأجهزة الراديو )املذياع( والتلفزيون واأنظمة الرتفيه واأنظمة املعلومات، مكربات ال�سوت، عد�سات 
م�سخمة )م�سخمات ال�سوت(، اأجهزة املودم، �سا�سات عر�س الفيديو، مر�سحات لونية ل�سا�سات الكري�ستال 
اأجهزة النذار  LCD )�سا�سات العر�س البورية ال�سائلة(، معدات الألعاب الإلكرتونية،  ال�سائل - �سا�سات 
والتحذير وال�سارة والبالغ ب�ساأن عمل )عمليات( املركبات واملخاطر، بطاريات القلوية وبطاريات الليثيوم 
التجميع(،  )اأوعية  للبطاريات  اوعية  للمركبات،  كهربائية  )مراكم(  مركمات  عك�سية،   مقومات  )الليثم(، 
�سا�سات احلا�سوب لال�ستخدام يف جمال ال�سيارات، البو�سالت،  اأجهزة املالحة للمركبات، نظام حتديد املواقع 
العاملي )GPS(، اجهزة املراقبة للمركبات، اأدوات قيا�س لال�ستخدام يف جمال ال�سيارات، اأجهزة قيا�س امليل 
املوؤ�سرات  للمركبات،  الكيلومرتات  ت�سجيل  اأج��ه��زة  )اجتاهية(،  التوجيه  بو�سالت  الأم��ي��ال(،  مقايي�س   (
للمركبات،  الآل��ي��ة  )التوجيه(  القيادة  اأج��ه��زة  املركبات،  اإط���ارات  يف  ال�سغط  انخفا�س  تبني  الأتوماتيكية 
حمددات )ع��دادات( قيا�س ال�سغط، موؤ�سرات درجة احلرارة، تاكومرتات )اجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية(، 
�سمامات  مو�سالت،  �سبه  الب�سرية(،  )العد�سات  ب�سريات  زج��اج  طبية،  لغايات  لي�ست  ت�سخي�س  اأج��ه��زة 
ال�سم�سية  النظارات  وبالتحديد  العني  اأغطية  طبية،  لغايات  لي�ست  احل�سا�سات،  لولبية،  مبلفات  ت�سغل 
للنظارات،  خيوط  للنظارت،  �سال�سل  )للعيون(،  النظارات  وعلب  اإط��ارات  الطبية،  النظارت  اأو  والنظارات 
علب للنظارات، وملحقات النظارات الأخرى، الأجهزة الإلكرتونية وبالتحديد م�سغالت املو�سيقى املحّملة، 
مفكرات )املنظمات( الإلكرتونية، جتهيزات الكرتونية لتحديد املواقع ، حمددات )عدادات( قيا�س ال�سغط 
 ،)USB( الفارغة  الوم�سية  التخزين  �سواقات  اأو  فارغ  م�سرتك  تتابعي  لناقل  وم�سي  م�سغل  الإط��ارات، 
الأفالم  �سغرية(،  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  )حافظات  املحمولة  ال�سخ�سية  احلوا�سيب  اجهزة  حافظات 
)نظارات  للوهج  مانع  زجاج  الفوتوغرايف(،  للت�سوير  )ال�سرائح  الفوتوغرافية  ال�سور  �سرائح  ال�سينمائية، 
مانعة للبهر(، النظارات والعد�سات للواقية ولل�سالمة اأو احلماية، اأجهزة الراديو )املذياع(، اأجهزة التلفاز، 
العاك�سة والأ�سرطة  اأجهزة وم�سابيح الإ�سارات وم�سابيح التحذير، الأقرا�س  اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال، 
النجاة(،  ٍ)�سرتات  الإنقاذ  ثياب  املركبات،  تعطل  اإ�سارات  من  وغريها  التحذير  ومثلث  ارتدائها،  يتم  التي 
اأقنعة ال�سباحة،  اأنابيب تنف�س للغط�س )الغو�س(،  خوذ ومالب�س واقية، اأجهزة الغط�س )الغو�س( يف املاء، 
الإ�سارات  وار���س��ال  اإ���س��دار  اأجهزة  الإن���ذار،  اأجهزة  واأج��زاوؤه��ا،  الإ�سعال  اأنظمة  لل�سباحة،  الواقية  النظارت 
واأدوات  اأج��ه��زة  املغناطي�سات،  امل��رك��ب��ات،  �سباق  )حم��اك��ي��ات(  متثيلية  اأج��ه��زة  ال�سوت،  م��ك��ربات  والتحذير، 
النقالة  الهواتف  واإك�س�سوارات(  )قطع  وملحقات  اأج��زاء  النقالة،  الهواتف  والال�سلكية،  ال�سلكية  ات�سالت 
لتوفري  واأج��ه��زة  اأنظمة  املحرك،  ذات  املركبات  يف  املالحة  اأنظمة  النقالة،  الهواتف  اأغطية  الفئة،  ه��ذه  يف 
الإ�سعارات الأتوماتيكية )الآلية اأو التلقائية( عن فتح  اأكيا�س الهواء )الو�سائد الهوائية( للمركبة، برامج 
احلا�سوب لال�ستخدام يف املركبات ذات املحرك، برامج احلا�سوب لال�ستخدام يف جتارة و�سناعة املركبات ذات 
املحرك، حاويات وحامالت لالأقرا�س املدجمة و/ اأو الأ�سرطة، وحدات العر�س الإلكرتوين للمركبات، اآلت 
الت�سوير )الكامريات( واأجهزة الراديو )املذياع(، برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والأجهزة الال�سلكية 
لال�ستخدام  املحمول  الهاتف  تطبيقات  طبيعة  يف  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سيارات،  جمال  يف  ل�ستخدامها 
اأجهزة �سحن البطاريات للمركبات   اإم��دادات )م��زودات( الطاقة الكهربائية للمركبات،  يف جمال ال�سيارات، 
الكهربائية، الأجهزة الإلكرتونية لتثبيت ال�سرعة واأنظمة توجيه املركبات، اأجهزة مراقبة ال�سالمة والأمان 
الإلكرتونية  لال�ستخدام يف جمال ال�سيارات، اأجهزة الإقفال والأمان الكهربائية، اأجهزة كهربائية للتحكم يف 
الطاقة، كامريات واأجهزة ال�ست�سعار للمركبات ذات املحرك، اأنظمة الإ�ساءة للمركبات ذات املحرك، حامالت 
الليزر،  واأ�سرطة  احلا�سوب  اأ�سرطة  )الفيديو(،  املرئية  واملقاطع  ال�سمعية  واملقاطع  املغناطي�سية،  البيانات 
القرا�س، الأقرا�س املدجمة، اأ�سرطة )الكا�سيتات( ولفافات تخزين، م�سجالت ال�سوت، م�سجالت الفيديو، 
العاب الفيديو والعاب احلا�سوب، مطبوعات اأو من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل، ت�سجيالت مو�سيقية قابلة 
للتنزيل، حافظات الهواتف النقالة، اأغطية الهواتف النقالة، حامالت معدة للهوات النقالة، اأجهزة ت�سخي�س 
القاب�س  املو�سولة يف  الإلكرتونية  الأدوات  الذاكرة،  بطاقات  ذلك  واأجزاوؤها، مبا يف  املحرك  ذات  للمركبات 
اخلا�سة  احلا�سوب  اأنظمة  مع  ل�ستخدامها  اإلكرتونية  م�سجالت  املركبات،  ت�سخي�س  )لختبار(  للفح�س 
اأنظمة  املركبات وعمليات  اأجزاء وقع  باملركبات ذات املحرك، برجميات حا�سوب للقراءة، ت�سخي�س وحتليل 
الت�سخي�سية  املعلومات  ولإر�سال  لنقل  املركبات  يف  واملركبة  على  القائمة  الإلكرتونية  الوحدات  املركبات، 
ت�سخي�س  لأجهزة  برامج  املحرك،  انبعاثات  لقراءة  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  للمركبات،  الت�سغيلية  واحلالة 
خدمات  ولتن�سيق  والركاب  املركبات  �سائقي  بني  الت�سال  اأو  لربط  تطبيقية  برامج  املحرك،  ذات  املركبات 
النقل، برامج لال�ستخدام يف التخطيط واملراقبة والتحكم يف النقل احل�سري؛ برامج احلا�سوب التي تتيح 
امل�ساعد  )اأجهزة  الرقمية  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأجهزة  بها،  املت�سلة  والأجهزة  املركبات  الت�سال بني  ومتكن 
امل�ستخدمة ملعاجلة والتعامل مع الأوامر ال�سوتية ولإعداد  امل�سجلة  ال�سخ�سي(، برامج احلا�سوب  الرقمي 
واإن�ساء ا�ستجابات وردود �سوتية لالأوامر ال�سوتية، برامج احلا�سوب امل�سجلة التي تتيح الإمكانية ل�ستخدام 
ال�سوتي، برامج احلا�سوب  ال�سوتية والتعرف  الأوام��ر  اليدين من خالل  ا�ستخدام  املحمول بدون  الهاتف 
امل�سجلة التي تتيح الت�سال بني املركبات والأجهزة املت�سلة  بها، اأدوات واأجهزة التحكم الإلكرتونية لت�سهيل 
والبطاريات  البطاريات  منها؛  يتجزاأ  ل  كجزء  ُتباع  املحرك،  ذات  الربية  للمركبات  امل�ستقلة  �سبه  القيادة 
الكهربائية، خاليا الوقود، �سواحن البطاريات،  بطاريات للمركبات، البطاريات الكهربائية للمركبات، خاليا 
الوقود للمركبات، وحدات نظام البطارية لت�سغيل املركبات الكهربائية التي تتكون من مداخن بطارية قابلة 

للتهيئة ولإعادة ال�سحن؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية.
 "m" باأحرف �سغرية منمنمة مع خط اأ�سفل احلرف "gm" و�سف العالمة: العالمة التجارية تتكون من

وكلها م�سمنة يف اإطار مربع اأ�سود بزوايا م�ستديرة مكتوبة اللغة الالتينية.
ال�سرتاطات: ل يوجد

اأو  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 346767 بتاريخ: 2021/03/11
بيانات الأولوية: 90326750، 2020/11/18، الوليات املتحدة الأمريكية

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
�سناعة  يف  وجتاربهم  العمالء  خدمات  لتح�سني  والربامج  والأنظمة  البيانات  تربط  رقمية  من�سة 

ال�سيارات.
و�سف العالمة: العالمة التجارية هي كلمة ULTIFI مكتوبة اللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 346763 بتاريخ: 2021/03/11
بيانات الأولوية: 90182402، 2020/09/15، الوليات املتحدة الأمريكية

با�سم   : جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها : 300 ريني�سانز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
املحركات الكهربائية للمركبات الربية؛ اأجهزة نقل احلركة للمركبات الربية؛ اأنظمة الدفع بجميع 
العجالت )AWD( والعجالت الأمامية )FWD( والعجالت اخللفية )RWD( تباع كاأجزاء 
مكونة للمركبات الربية الكهربائية ؛ وحدات حمرك الطاقة للمركبات الربية؛ وحدات قيادة قابلة 

للتبديل للمركبات الربية.
و�سف العالمة: العالمة التجارية هي عبارة ULTIUM DRIVE مكتوبة باللغة الالتينية.

ال�سرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عبق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزهور لرتكيب ال�سقف امل�ستعارة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1070386 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
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عربي ودويل

جنازة الرئي�س الهايتي مويز يف 23 يوليو 
•• بور او برن�س-اأ ف ب

الراحل  الهايتي  الرئي�س  جنازة  اأن  الهايتية  ال�سلطات  اأعلنت 
جوفينيل مويز �ستنظم يف 23 متوز يوليو بينما ا�ستقبل اأن�سار 
اأو  بور  اإىل  عودته  عند  الأ�سبق  الرئي�س  اأري�ستيد  برتران  جان 

برن�س بعد خ�سوعه لعالج طبي يف كوبا.
وبعد ت�سعة اأيام على اغتيال م�سلحني ملويز، اأعلنت احلكومة اأنه 

�سي�سيع يف 23 متوز يوليو يف مدينة كاب هايتيان.
وقال رئي�س احلكومة بالوكالة كلود جوزيف يف موؤمتر �سحايف 
اإن اأرملة الرئي�س مارتني مويز التي جرحت يف الهجوم ونقلت 
اإىل م�ست�سفى يف ميامي، �ستعود على الأرجح اإىل هايتي حل�سور 

اجلنازة.
يوليو  متوز  من  ال�سابع  يف  عاما(   53( مويز  جوفينيل  وقتل 
يف مقر اإقامته يف بور اأو برن�س على يد عن�سر م�سلح. واعتقلت 
كولومبيا   18 بينهم  �سخ�سا  ع�سرين  نحو  الهايتية  ال�سرطة 

وثالثة هايتيني يحملون اجلن�سية الأمريكية اأي�سا.
لكن ما زالت هناك نقاط غام�سة يف التحقيق. وقال اجلرنال 
خو�سيه فارغا�س قائد ال�سرطة الكولومبية اإن جوزيف فيليك�س 
باديو الذي و�سفه باأنه “م�سوؤول �سابق يف وزارة العدل عمل يف 
وحدة مكافحة الف�ساد مع اأجهزة ال�ستخبارات العامة” التقى 

اثنني من املرتزقة الكولومبيني يف بور اأو برن�س.
ال�سابقان  الكولومبيان  الع�سكريان  اأُب��ل��غ  ال��ل��ق��اء،  ه��ذا  واأث��ن��اء 

“اأنهما �سيعتقالن رئي�س”  دوبريين كابادور وهريمان ريفريا 
هايتي، كما قال فارغا�س يف موؤمتر �سحايف. وا�ساف اأنه “قبل 
اأيام قليلة )من ال�سابع من متوز/يوليو(، اأبلغ جوزيف فيليك�س 
باديو )...( كابادو وريفريا باأن ما عليهما القيام به هو اغتيال 

رئي�س هايتي«.
اإل اأن ال�سرطة الكولومبية مل تو�سح ما اإذا كان جوزيف فيليك�س 
باديو قد ت�سرف بناء على اأوامر جهات راعية اأو الأ�سباب التي 

دفعته اإىل اإعطاء الأمر باغتيال مويز.
وقتلت ال�سرطة الهايتية كابادور واعتقلت ريفريا.

واأ����س���درت ال�����س��ل��ط��ات ال��ه��اي��ت��ي��ة م��ذك��رة ت��وق��ي��ف ب��ح��ق جوزف 
فيليك�س باديو وكذلك الع�سو ال�سابق يف جمل�س ال�سيوخ جون 

“خطريان  �سخ�سان  باأنهما  و�سفتهما  وق��د  ج��وزي��ف.  جويل 
وم�سلحان«.

�سانون  اإميانويل  كري�ستيان  الأح��د  الهايتية  ال�سرطة  اعتقلت 
وه���و ه��اي��ت��ي ق���دم م��ن ف��ل��وري��دا وت��ق��ول ال�����س��ل��ط��ات اأن���ه املدبر 

املفرت�س لعملية الغتيال.
املهاجمون من قتل  بها  التي متكن  الظاهرة  ال�سهولة  واأث��ارت 
قائده  و���س��ع  وق��د  الأم��ن��ي.  فريقه  يف  �سكوكا  م��وي��ز  جوفينيل 
انفرادي  حب�س  يف  اآخ��ري��ن  م�سوؤولني  وثالثة  ه��ريار  دمي��رتي 

وفر�ست على 24 �سابطا اإجراءات احرتازية.
ووعد كلود جوزيف اجلمعة باأن “يف�سي التحقيق اإىل نتيجة” 

موؤكدا اأن هذا التحقيق كان “اأهم �سيء بالن�سبة اإليه«.

“باأ�سد  الأوروب�����ي  ال��ربمل��ان  وي��دي��ن 
ال�����ع�����ب�����ارات الإغ�����������الق الإج������ب������اري 
وا�ستمرار  دي���ل���ي،  اأب�����ل  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
جتميد اأ�سولها واعتقال �سحفييها، 
اتخذتها  ال��ت��ي  اخل���ط���وات  وج��م��ي��ع 
يف  احل��ر  املجتمع  تفكيك  يف  ال�سني 
الإعالم  “حرية  وانهاء  كونغ،  هونغ 
هونغ  يف  مت���ام���ا  ال��ت��ع��ب��ري  وح���ري���ة 
وفق هذا القرار الذي لي�س  كونغ”، 
ل��ه ق���وة ال��زام��ي��ة.وان��ت��ق��دت حكومة 
هونغ كونغ الت�سويت فورا، وو�سفته 
باأنه “غوغائي” و”عقبة اأمام تعاون 
بني ال�سني والحتاد الأوروبي يعود 

باملنفعة على الطرفني«.
ب��ع��د اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ع���دد من 
م�سوؤوليها وجتميد اأ�سولها، اأطلقت 
�سحيفة  وه���ي  دي��ل��ي،  اآب���ل  �سحيفة 
باللغة  ت�������س���در  ي���وم���ي���ة  م���ع���ار����س���ة 
ال�����س��ي��ن��ي��ة، وم��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة يف 
دعمها  ب�سبب  ب��ك��ني  ن����ريان  م��رم��ى 
الدميقراطية  ل���ل���ح���رك���ة  امل���ع���ل���ن 
ال�سينيني،  للقادة  املتكرر  وانتقادها 
اأُجربت على التوقف عن العمل بعد 
26 عاًما، واأ�سدرت اخر اعدادها يف 
الربملان  اأع�ساء  يونيو.ويدعو   24
الأوروب����������ي، امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب����ي����ة 
“جعل قانون  اإىل  الأع�ساء  وال��دول 
على  اأولوية ق�سوى  القومي  الأم��ن 
جدول اأعمال جميع الجتماعات بني 
الحت���اد الأوروب����ي وال�����س��ني، مب��ا يف 
الدبلوما�سية  امل�ساورات  خالل  ذلك 

املروعة  العالقات  مل��وازن��ة  الأوروب���ي 
بني بكني ووا�سنطن.

املقاطعة  اإىل  ال��دع��وة  ان  اىل  ي�سار 
ال���������س����ادرة ع����ن اأع���������س����اء ال����ربمل����ان 
للمقاطعة  ف��ق��ط  ه���ي  الأوروب����������ي، 
القادة  اأن  يعني  الدبلوما�سية. وهذا 
ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني فقط يف 
الحت��اد الأوروب���ي مدعوون لرف�س 
الألعاب  حل�سور  بكني  اإىل  ال�سفر 
ل  ل���ذل���ك   ،2022 ع����ام  ال�����س��ت��وي��ة 

ي�سعر الريا�سيون بالقلق.
ال���ف���ك���رة تزحف  ف������اإن  وم�����ع ذل������ك، 
يف  منها  او���س��ع،  م�ساحات  وتكت�سب 
تت�ساعد  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
بايدن  اإدارة  مل��ط��ال��ب��ة  الأ������س�����وات 
على  ذل���ك  ك��ل  ال�����س��يء.  نف�س  بفعل 
جماعية”  “اإبادة  ت�سريحات  خلفية 
ت��رت��ك��ب��ه��ا احل��ك��وم��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة �سد 
ذات  الأوي��غ��ور،  م��ن  امل�سلمة  الأقلية 
برملانات  ق��ب��ل  م���ن  ت�����س��در  ال���دع���وة 
عدة دول منها كندا واململكة املتحدة 
وب��ل��ج��ي��ك��ا. ال���ربمل���ان ال��ف��رن�����س��ي على 

و�سك النظر يف بيان مماثل.
--------------------------

كتاًبا  ع�صر  خم�صة  حوايل  موؤلف 
والتبت  واليابان  لل�صني  خم�ص�صة 
الآ�صيوية  والــتــحــديــات  والــهــنــد 
الرئي�صية. عام 2020, ن�صر كتاب 
“الزعامة العاملية حموره, ال�صدام 
املتحدة”  والــوليــات  ال�صني  بني 

عن من�صورات لوب. 

نا�سطون من التبت والأويغور يتظاهرون �سد الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف بكني  اأمام املتحف الأوملبي يف لوزان

الربملان الوروبي يدعو للمقاطعة

ا�ستعدادات بكني هل تذهب �سدى؟

حترك من قبل ن�سطاء يطالبون مبقاطعة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف بكني

�ستقام دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف بكني من 4 اإىل 20 فرباير 2022

التح�سريية لهذه الجتماعات«.
وه�����ذا ال���ق���ان���ون، ال�����ذي دخ����ل حيز 
 ،2020 ي��ون��ي��و   30 يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ب���ك���ني ع���ل���ى ه���ون���غ كونغ  ف���ر����س���ت���ه 
ل�ستعادة ال�سيطرة على هذه املنطقة 
لعام  ال�سعبية  الحتجاج  حركة  بعد 
اإدانتهم  تثبت  م��ن  وي��ه��دد   .2019
اأجنبية”،  ق����وة  م���ع  “التواطوؤ  ب���� 
مدى  ال�سجن  اإىل  ت�سل  ب��ع��ق��وب��ات 

احلياة.
اأث������ارت م���ب���ادرة ال���ربمل���ان الأوروب������ي 
الإعالم  و���س��ائ��ل  غ�سب  ال��ف��ور  على 
ال�����س��ي��ن��ي��ة. وه�����ذا م���ث���ال اآخ�����ر على 
بروك�سل  ب���ني  ال�����س��ائ��دة  ال���ت���وت���رات 
الأوروب��������ي  ال����ربمل����ان  “اإن  وب����ك����ني. 
الأكرث  الإيديولوجيات  بني  يجمع 

املرتبة  حتتل  اأن��ه��ا  الآن  ال�سحيفة 
الثانية على امل�ستوى الوطني.

وبكني،  ب��روك�����س��ل  ب���ني  الأزم�������ة  اإن 
�سبق  فقد  اجل��دي��د.  ب��الأم��ر  لي�ست 
مع  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل  و�سلت  ان 
الت�سديق  الأوروبيني  النواب  رف�س 
بني  ال�ستثمار  حماية  معاهدة  على 
ال�����س��ني والحت�����اد الأوروب�������ي، وهي 
ب�سدة  عليها  التفاو�س  مت  اتفاقية 
يف  اإبرامها  ومت  �سنوات،  �سبع  طيلة 

30 دي�سمرب 2020.
وي�������س���ك���ل ن�������داء اأع���������س����اء ال����ربمل����ان 
ون��ك�����س��ة كبرية  الأوروب���������ي ���س��ف��ع��ة 
ال���ت���ي كانت  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
العتماد  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  اأن  يف  ت���اأم���ل 
الحتاد  ال�سلمية مع  العالقات  على 

الوليات  اأبعد من  اإىل  “ذهب  ا  اأي�سً
الألعاب  ب��دورة  يتعلق  فيما  املتحدة 

الأوملبية ال�ستوية«.
وم���ع ذل���ك، ي��وؤك��د ك��ات��ب ال��ع��م��ود يف 
لن  ال��دع��وة  ه��ذه  اأن  تاميز،  جلوبال 
بني  “امل�سافة  اإل��ي��ه��ا:  الل��ت��ف��ات  يتم 
و�سيا�سته  الأوروب�����ي  ال��ربمل��ان  ق���رار 
ال��ف��ع��ل��ي��ة جت����اه ال�����س��ني اأك�����رب من 
الربملانات  م����واق����ف  ب����ني  ال���ف���ج���وة 
ال�سني  جت��اه  الوطنية  واحل��ك��وم��ات 
احل��ال��ي��ة بني  ل��ل��ع��الق��ة  ن���ظ���ًرا   ....
الدول الأوروبية وال�سني، فمن غري 

املرجح اأن يتم تنفيذ قرارهم. »
الأوروبية  ال�سينية  ال��ع��الق��ات  اإن 
كاتب  ي��ت��اب��ع  للطرفني”،  “مفيدة 
يرف�س  ال������ذي  ال�����س��ي��ن��ي  ال���ع���م���ود 

املجتمع  يف  وت���ط���رًف���ا  رادي���ك���ال���ي���ة 
يوفر  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ويف  ال���غ���رب���ي، 
م�سرًحا لعرو�س جميع اأنواع الرذائل 
عنها  احل��دي��ث  يتم  التي  ال�سيا�سية 
ال�سينية  الطبعة  ت�ستنكر  وتربز”، 
الر�سمية.  ت����امي����ز  ج����ل����وب����ال  م����ن 
التي  ال��ق��وم��ي��ة،  ال�سحيفة  وت��ت��ه��م 
ال�سعب  �سحيفة  و�ساية  حت��ت  تقع 
فقط  بال�سعي  الربملانيني  اليومية، 
الت�سادم  م��ن  ق���در  “اأق�سى  لإث����ارة 
احلقيقة  “جتاهل  م��ع  والتاأثري”، 

وامل�سوؤوليات والعواقب«.
وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة، ف��ق��د ت���ّن ى 
الربملان الأوروبي يف الواقع عقوبات 
�سد  الأم��ري��ك��ي��ة  للعقوبات  مماثلة 
لكنه  ك���ون���غ.  ه���ون���غ  امل�������س���وؤول���ني يف 

عواقب  ل��ق��ب��ول  م�����س��ت��ع��دون  “نحن 
مثل هذه الت�سادمات«.

عالية  دول���ي���ة  اإخ���ب���اري���ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
 ،1993 عام  اإطالقها  عند  اجل��ودة 
ا�ستفادت جلوبال تاميز ب�سهولة من 
موجة العتزاز الوطني التي رافقت 
العاملي.  امل�سرح  اإىل  ال�سني  �سعود 
لذعة  قومية  بافتتاحيات  وتتميز 
تختلف  والتي  التابلويد،  غرار  على 
ل�سحيفة  الن�����س��ائ��ي��ة  ال���ن���ربة  ع���ن 
ال�سعب اليومية، وهي اإحدى اأجهزة 
والتي  ال�سيني،  ال�سيوعي  احل���زب 
القوية هي موؤ�سر  ميلكها. مواقفها 
راديكالية  الأك����رث  الجت���اه���ات  ع��ل��ى 
و�سهد  ب��ك��ني.  يف  العليا  ال��دوائ��ر  يف 
وتزعم  ك��ب��ري،  ب�سكل  من��وا  توزيعها 

الربملان  اأع�ساء  نقلها  التي  الفكرة 
القوى  م���ي���زان  اأن  ع���ن  الأوروب���������ي 
فر�س  “اإذا  م���وؤك���دا  ���س��احل��ه��م،  يف 
الحتاد الأوروب��ي عقوبات على كبار 
امل�سوؤولني من هونغ كونغ وال�سني، 
ف��اإن��ه��م ب��دوره��م ���س��ي��واج��ه��ون حتما 

انتقاًما من ال�سني«.
ويف اإ�سارة اإىل اأن ق�سيتي �سينجيانغ 
داخلية  “�سوؤون  ه��ي  ك��ون��غ  وه��ون��غ 
اإن  ال��ع��م��ود،  ك��ات��ب  ق���ال  لل�سني”، 
يت�سنىللوليات  كان  الذي  “الع�سر 
املتحدة والغرب اأن يغ�سبا ويزجمرا 
جماًنا” قد وىّل. ويف هذا ال�سياق، اإذا 
كانت وا�سنطن وبروك�سل م�سممتني 
ع��ل��ى اإث�����ارة ال��ت��وت��رات ح���ول هذين 
تعلن:  ال�سحيفة  ف��اإن  املو�سوعني، 

- الدعوة اإىل املقاطعة ال�سادرة عن اأع�ساء الرملان الأوروبي هي فقط مقاطعة دبلوما�سية

- تت�ساعد الأ�سوات يف الوليات املتحدة داعية اإدارة بايدن اىل فعل نف�س ال�سيء

- اأثارت مبادرة الرملان الأوروبي على الفور 
غ�سب و�سائل الإعلم ال�سينية

- الأزمة لي�ست جديدة وقد �سبقها رف�س النواب 
الأوروبيني امل�سادقة على معاهدة حماية ال�ستثمار 

اأوملبياد بكني 2022:

الرملان الأوروبي, املقاطعة, وغ�سب ال�سني...!
••الفجر - بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�صيباين 

الأوروبـــي  والحتـــاد  ال�صني  بني  الأزمـــة  تفاقمت 
بروك�صل  برملان  دعا  لقد  يوليو.   8 ب�صكل حاد يف 
اإىل  الأع�صاء  والدول  الأوروبــي  الحتاد  م�صوؤويل 

الأوملبية  الألعاب  رف�ض دعوات بكني حل�صور دورة 
انتهاكات  على  لالحتجاج   2022 لعام  ال�صتوية 

حقوق الإن�صان يف هونغ كونغ و�صينجيانغ.
ففي ن�ض مت تبنيه باأغلبية 578 �صوًتا )29 �صوًتا 
اأع�صاء  حــّث  الت�صويت(,  عن   73 وامتناع  �صده 
ــدول  وال واملجل�ض  املفو�صية  الأوروبــــي,  الــربملــان 

احلكومات  ممثلي  ــوات  دع “رف�ض  على  الأع�صاء 
الأوملبية  الألــعــاب  دورة  حل�صور  والدبلوما�صيني 
احلكومة  ُتظهر  مل  ما   ,2022 بكني  يف  ال�صتوية 
الإن�صان  حقوق  حالة  يف  ملمو�صا  حت�ّصنا  ال�صينية 
يف هونغ كونغ ومنطقة �صينجيانغ والتبت ومنغوليا 

الداخلية واأماكن اأخرى يف ال�صني. »
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

املحطة  اليوم  ال�سويد  يف  ماملو  مبدينة  الرملي  جاجر�سرو  م�سمار  يحت�سن 
الرابعة من �سل�سلة �سباقات كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
الأ�سيلة �سمن اأجندة الن�سخة ال� 28 وذلك للعام الثاين على التوايل بعد اأن 
�سهد العام املا�سي اإ�سافة ال�سويد لأجندة �سباقات الكاأ�س الغالية دعما للمالك 

واملربني يف رعاية واإعالء م�سرية اخليل العربي يف كافة امل�سامري العاملية.
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  الغالية  الكاأ�س  �سباقات  وتقام 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
و  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن 
متابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�سوؤون الرئا�سة امتدادا لنهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه للحفاظ على مكانة اخليل العربي الأ�سيل ورفعة �ساأنه بكافة دول 

العامل.
العربية يف  10 من نخبة اخليول  ال�سويدية م�ساركة  املحطة  �سباق  وي�سهد   
ال�سويد واأوروب��ا يف تناف�س حمتدم على لقب �سباق الكاأ�س الغالية الذي يقام 
اأربع  عمر  من  للخيول  مل�سافة 1730 مرتاً �سمن فئة "لي�ستد" املخ�س�سة 

�سنوات فما فوق.
مميزة  جمموعة  ال�سويدية  املحطة  �سباق  يف  امل�ساركة  اخليول  قائمة  وت�سم 
متثل نخبة واأف�سل مرابط اخليل العربي يف ال�سويد يف دللة مهمة على مكانة 
وقيمة الكاأ�س الغالية يف امل�سامري الأوروبية واأثرها الكبري على املالك واملربني 

واهتمامهم الوا�سع واإقبالهم بكثافة على امل�ساركة يف احلدث التاريخي.

ل�سل�سلة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  اليبهوين  �سهيل  مطر  �سعادة  ق��ال  و 
�سباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة: اإننا فخورون باملكت�سبات 
الكبرية على املالك واملربني بكافة دول  واآثارها  الغالية  الكاأ�س  التي حتققها 
العامل ودورها يف ت�سجيع املالك وحتفيزهم على تربية ورعاية اخليل العربية 
الو�سول  اأن  واأ���س��اف  العاملية.  ال�سباقات  جميع  يف  الفاعل  ح�سوره  وتعزيز 
ملحطة ال�سويد ميثل ا�ستمرارا مهما لأجندة �سباقاتنا يف امل�سامري الأوروبية 
التي ت�سهد بامتنان كبري للمكانة الرفيعة التي حتظى بها الكاأ�س الغالية التي 
ا�ستطاعت اأن تكون منوذج مميز يواكب �سمعة ومكانة الدولة املرموقة والتاأكيد 
على نهجها القيم يف اللتزام ودعم �سباقات اخليل العربي وجميع الحتادات 
املرحلة  تفر�سها  التي  التحديات  برغم جميع  العاملية  اخليل  واأ�سرة  الدولية 
املتوا�سلة  ورعايتها  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  من  انطالقا  وذل��ك  احلالية 

للحفاظ على م�سرية اخليل العربي.  من جانبه قال �سعادة في�سل الرحماين 
حمطة  اإن  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  عام  م�سرف 
ال�سويد متثل واحدة من املحطات الواعدة واملميزة يف �سل�سلة �سباقات الكاأ�س 
ان�سمامها لأجندتنا متا�سيا مع توجيهات  املا�سي  العام  �سهد  اأن  بعد  الغالية 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة الذي يويل اهتماما كبريا لدعم م�سرية التطوير والتنمية يف  نوعية 
ال�سباقات  اأع���رق  متثل  التي  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  �سباقات 
الكال�سيكية يف العامل ويتهافت على امل�ساركة يف �سباقاتها نخبة و�سفوة املالك 
ومرابط اخليل. واأ�ساف اننا نفخر بامل�ساركة الكبرية والقوية يف �سراع الكاأ�س 
الغالية يف مملكة ال�سويد  والتي توؤكد ح�سورها القوي للعام الثاين ما يعك�س 

منوها املت�سارع و�سمعتها املرموقة.

•• دبي-الفجر:

هناأ جمل�س اأمناء "جائزة حممد بن 
الريا�سي"  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد 
اإحدى "مبادرات حممد بن را�سد اآل 
ال�سيخ  �سمو  با�سم  العاملية"  مكتوم 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
املجل�س  مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
التنفيذي لإمارة دبي راعي اجلائزة، 
و����س���م���و ال�����س��ي��خ اأح����م����د ب����ن حممد 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال��وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س اجلائزة  الأومل��ب��ي��ة 
الريا�سيني العرب املتاأهلني اإىل دورة 
الألعاب الأوملبية 2020 التي �ستقام 
يوليو   23 الفرتة  يف طوكيو خالل 
اجلاري وحتى 8 اأغ�سط�س املقبل كما 
حثهم على التمثيل امل�سرف لدولهم 
ول���ل���ري���ا����س���ة ال���ع���رب���ي���ة وال����ت����األ����ق يف 
اإجن��ازات م�سرفة  لتحقيق  املناف�سات 
الأوملبية  بامليداليات  للفوز  توؤهلهم 
والرت�سح للفوز باإحدى فئات الدورة 
الأكرب من حيث قيمة  للجائزة   11

جوائزها وتعدد فئاتها. 
الأم���ن���اء منتخب  ه��ن��اأ جمل�س  ك��م��ا   
الإمارات واملنتخبات العربية املتاأهلة 
ت�سفيات  م��ن  النهائية  الأدوار  اإىل 
اآ���س��ي��ا ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س العامل  ق����ارة 
التي �ستنطلق يوم 2 �سبتمرب املقبل 
بقوة  واملناف�سة  التاألق  على  وحثهم 
نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  ل��ن��ي��ل 

كاأ�س العامل 2022.
ج����������اء ذل����������ك خ����������الل الج�����ت�����م�����اع 
اجلائزة  اأم��ن��اء  ملجل�س  )ال��ث��الث��ون( 
الذي عقد عرب نظام الت�سال املرئي 
رئي�س  الطاير  مطر  معايل  برئا�سة 
وح�سور  اجل����ائ����زة،  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
خ���ال���د ع��ل��ي ب���ن زاي�����د ن���ائ���ب رئي�س 
جمل�س الأمناء، و اأع�ساء املجل�س: د. 

ح�سن م�سطفى، د. خليفة ال�سعايل، 
املري،  م���وزة  ال��ع��رف��اوي،  م�سطفى 
اأم���ني ع���ام اجل���ائ���زة، اأح��م��د م�ساعد 
الع�سيمي ، منى بو �سمرة ، و نا�سر 

اأمان اآل رحمة مدير اجلائزة. 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  معايل  وع��رّب 
عن �سعادته بعودة الن�ساط الريا�سي 
البطولت  واإق�����ام�����ة  ال����ع����امل  ح�����ول 
بنجاح  وال��دول��ي��ة  وال��ق��اري��ة  املحلية 
وف�������ق الإج�����������������راءات الح������رتازي������ة 
اخلا�سة  الدقيقة  وال��ربوت��وك��ولت 
مينح  مب��ا  بطولة  وك��ل  منطقة  بكل 
وتقدمي  للعب  الفر�سة  الريا�سيني 
اأف�سل م�ستوياتهم خالل هذه الفرتة 
ال�سعبة، كما اأن العودة كانت مقرونة 
اأمر  ب��احل�����س��ور اجل���م���اه���ريي وه����و 
واأي�سا  للريا�سيني  لدعم  جدا  مهم 
ملتابعة  للجمهور  ال��ف��ر���س��ة  لإت��اح��ة 
وريا�سييهم  امل��ف�����س��ل��ة  ري��ا���س��ات��ه��م 

املحليني والعامليني.
عملت  اجل���ائ���زة  اأن  ال��ط��اي��ر  واأك������د 
خالل الفرتة املا�سية على التوا�سل 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  الحت�������ادات  م���ع 
حلثها  الأومل��ب��ي��ة  واللجان  وال��دول��ي��ة 
والبطولت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع����ودة  ع��ل��ى 
اأن اجل��ائ��زة تدعم  ك��م��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الحتادات من خالل حمور التناف�س 
جميع  ع���ل���ى  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ال���ف���ئ���ة  يف 
امل�ستويات املحلية والعربية والدولية 
وامل�ساريع  والربامج  )امل��ب��ادرات  وهو 
الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اىل متكني 
الريا�سة،  خ����الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ات 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  و���س��اه��م��ت 
وهذا  ال��ري��ا���س��ي(  امل��ج��ال  يف  العاملية 
ي���ح���ّف���ز الحت������������ادات ع���ل���ى اإط������الق 
امل���ب���ادرات الإب���داع���ي���ة امل��ن��ا���س��ب��ة لكل 
جائحة  مواجهة  اأج���ل  م��ن  ريا�سية 
التحديات  وج���م���ي���ع   19 ك���وف���ي���د 

اأي�سا حتديد مواعيد  الأخ��رى، ومت 
الفائزين  واخ��ت��ي��ار  ال��رت���س��ح  ف���رتة 
اأ�سحاب  م��ن  الريا�سيني  مينح  مب��ا 
والباراملبية  الأومل���ب���ي���ة  الإجن��������ازات 
الدورة  يف  والفوز  للرت�سح  الفر�سة 
11 للجائزة، متمنيا للجنة الأوملبية 
املنظمة  اليابانية  وللجنة  الدولية 
والباراملبية  الأومل���ب���ي���ة  ل���ل���دورت���ني 
ال������دورت������ني  ت���ن���ظ���ي���م  ال�����ن�����ج�����اح يف 
يف  ال��ت��األ��ق  امل�����س��ارك��ني  وللريا�سيني 
امل�ستوى  ع����ايل  ال���ري���ا����س���ي  الأداء 
والتناف�س للفوز بامليداليات، وكذلك 
اجلميع  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ 
م���ن خ����الل الل����ت����زام ب�����الإج�����راءات 
الح���������رتازي���������ة وال�������ربوت�������وك�������ولت 
امل��ع��ت��م��دة ل��ك��ل ري��ا���س��ة.  ومت خالل 
الربنامج  ع��ل��ى  الط����الع  الج��ت��م��اع 
الدورة  من  املتبقية  للفرتة  الزمني 
التي  الرت�سح  مرحلة  وه��ي  احلالية 
تنتهي يوم 15 �سبتمرب املقبل وتتم 
املوقع  خ��الل  م��ن  الرت�سح  بطريقة 
  mbrawards.ae الإلكرتوين 
وبدون  للجائزة  الذكي  التطبيق  اأو 
تليها   ، ورق�����ة  م��ل��ف��ات  اأي�����ة  ت���ق���دمي 
م��رح��ل��ة ف���رز امل��ل��ف��ات امل��رت���س��ح��ة يف 
مطابقة  من  والتاأكد  الفئات  جميع 
الرت�سح  ملتطلبات  الإجن���ازات  جميع 
�سواء من جهة زمن حتقيق الإجناز 
الوثائق  م���ن  وال���ت���اأك���د  ن��وع��ي��ت��ه  اأو 

التحكيم  م��رح��ل��ة  ي��ل��ي��ه��ا  امل���رف���ق���ة، 
التحكيم  ب���رن���ام���ج  وع����رب  ب��ع��د  ع���ن 
اللكرتوين والتي تتم خالل �سهري 
توزيع  �سيتم  حيث  واأكتوبر  �سبتمرب 
بطريقة  امل��ح��ك��م��ني  ع���ل���ى  امل���ل���ف���ات 
ت�����س��م��ن احل��ي��ادي��ة وع����دم ت���ويل اأي 
ملف  اأي  وحت���ك���ي���م  ت���ق���ي���ي���م  ح���ك���م 
لريا�سي اأو موؤ�س�سة من ذات الدولة 
، يلي ذلك اختيار  التي ينتمي اليها 
الفائزين ورفع قائمة الأ�سماء ل�سمو 
رئي�س اجلائزة لالعتماد، كما �سيتم 
تر�سيحات  ب��اب  فتح  نوفمرب   1 ي��وم 
بفئة  النهائيني  للفائزين  اجلمهور 
النا�سئني، ثم الإعالن عن الفائزين 
نوفمرب   23 ي����وم  ال��ف��ئ��ات  ب��ج��م��ي��ع 

املقبل يف موؤمتر �سحفي مو�سع.
ك��م��ا مت اع��ت��م��اد اإق��ام��ة ح��ف��ل تكرمي 
يناير   9 يوم   11 بالدورة  الفائزين 
املبا�سر وذلك يف  باحل�سور   2022
العاملي  احل���دث  واأث��ن��اء  اإك�سبو  مقر 
الكبري وح�سور �سخ�سيات دولية من 

�سيوف اإك�سبو و�سيوف اجلائزة.

اجلائزة  بــني  م�صتمر  ارتــبــاط 
والألعاب الأوملبية 

ثمن جمل�س اأمناء اجلائزة ا�ستمرار 
ت��األ��ق ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ائ��زي��ن بفئات 
الريا�سية  البطولت  اجلائزة خالل 
ال���دول���ي���ة وت���اأه���ل���ه���م ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 

اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و وال�����س��ع��ي لإح����راز 
الأومل��ب��ي��ة وهو  امليداليات  م��ن  امل��زي��د 
الأم����ر ال���ذي ي��وؤك��د اأث���ر اجل��ائ��زة يف 
املزيد  لإح�����راز  ال��ري��ا���س��ي��ني  حتفيز 
والأوملبية  ال��ع��امل��ي��ة  الإجن������ازات  م��ن 
ال��ت��ي اكت�سبها  امل��ك��ان��ة  ان��ط��الق��ا م��ن 
ك��ل ري��ا���س��ي اأث���ن���اء حت��ق��ي��ق الإجن����از 
الأوملبي وكذلك اأثناء تكرميه بحفل 
اأو�سمة  وا�ستالم  باجلائزة  الفائزين 
الإب������داع م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
لإم����ارة دب���ي راع���ي اجل���ائ���زة، و�سمو 
را�سد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال�سيخ 
الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
الوطنية رئي�س اجلائزة، حيث متثل 
التناف�س  ق��م��ة  الأومل���ب���ي���ة  ال������دورات 
الريا�سي فيما ميثل الفوز ب� "جائزة 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
والتكرمي  التقدير  قمة  الريا�سي" 
يحققها  التي  الريا�سية  لالإجنازات 

كل مبدع ريا�سي.
الدورات  خ��الل  جلائزة  كرمت  وق��د 
اأوملبي  ب��ط��ل   13 امل��ا���س��ي��ة  ال��ع�����س��ر 
اإجنازاتهم  ح�����س��ي��ل��ة  ب��ل��غ��ت  ع���رب���ي 
 9 على  اأوملبية موزعة  ميدالية   24
برونزيات،  و8  ف�سيات  و7  ذهبيات 
الدورة  هو  طوكيو  اأوملبياد  و�سيكون 
يدخل  ال����ت����ي  ال����راب����ع����ة  الأومل����ب����ي����ة 

الرت�سيحات  قائمة  يف  بها  الفائزون 
ل��ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ب��ع��د اأومل��ب��ي��اد بكني 
 2012 ل��ن��دن  واأومل���ب���ي���اد   2008
 ،  2016 جانريو  دي  ري��و  واأوملبياد 
الألعاب  ب���دورات  للفائزين  ك��ان  كما 
اأقيمت يف العام ذاته  الباراملبية التي 

تقدير وتكرمي اأي�سا. 

يبحثون  باجلائزة  فائزين   10
عن اإجناز اأوملبي جديد  

ي�سارك يف اأوملبياد طوكيو العديد من 
الريا�سيني العرب ويف مقدمتهم 10 
م��ن الأب��ط��ال ال��ع��رب م��ن اجلن�سني 
ممن �سبق لهم الفوز بجائزة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي 
امللويل  اأ�سامة  التون�سي  ال�سباح  وهم 
الريا�سي  بفئة  الفوز  له  �سبق  الذي 
العربي يف الدورة الأوىل، وهو ي�سعى 
الرابعة  الأومل��ب��ي��ة  بامليدالية  للفوز 
ب��ع��د ذه��ب��ي��ة اأومل��ب��ي��اد ب��ك��ني 2008 
وذهبية  م���رت   1500 ���س��ب��اح��ة  يف 
مل�سافة  املفتوحة  امل��ي��اه  يف  ال�سباحة 
لندن  اأومل��ب��ي��اد  يف  ك��ي��ل��وم��رتات   10
2012 وبرونزية ال�سباحة 1500 
اإىل   ،2012 لندن  اأومل��ب��ي��اد  م��رت يف 
اأي�����س��ا العّداء  ج��ان��ب  ك��م��ا ي�����س��ارك 
اجل���زائ���ري امل��ت��األ��ق ت��وف��ي��ق خملويف 
للفوز  الآخ���������ر  ه�����و  ي�������س���ع���ى  ال�������ذي 
مب��ي��دال��ي��ت��ه الأومل���ب���ي���ة ال��راب��ع��ة بعد 

1500 مرت  �سباق  ذهبية  اأح��رز  اأن 
وف�سية   2012 ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد  يف 
 2016 ريو  اأوملبياد  ذاته يف  ال�سباق 
وف�سية �سباق 800 مرت يف اأوملبياد 

ريو اأي�سا.
ال���ك���وي���ت���ي فهيد  ال����رام����ي  وي�����س��ع��ى 
اأوملبية  مبيدالية  للفوز  ال��دي��ح��اين 
ريو  اأوملبياد  ذهبية  بعد  اأي�سا  رابعة 
اأومل���ب���ي���اد ���س��ي��دين 2000  وف�����س��ي��ة 

وبرونزية اأوملبياد لندن 2012.
بوبكري  اإي��ن��ا���س  التون�سية  وحت��م��ل 
�سفرية جائزة الإبداع الريا�سي علم 
بالدها يف حفل افتتاح الأوملبياد كما 
حت��م��ل ح��ل��م ال��ف��وز مب��ي��دال��ي��ة ثانية 
ريو  اأوملبياد  يف  املبارزة  برونزية  بعد 
الذي  الأم�����ل  ذات  وه���و   ،  2016
مروى  امل�سارعة  مواطنتها  حتمله 
العامري بعد برونزية ريو اأي�سا، كما 
امل�سرية  التايكواندو  لعبة  ت�سارك 
ميدالية  ع���ن  ب��ح��ث��ا  م����الك  ه���داي���ة 
اأهلتها  التي  ريو  برونزية  بعد  ثانية 
ل��ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة اأي�����س��ا، وه���و اأي�سا 
امل�سري  امل��ب��ارزة  بطل  ط��م��وح  نف�س 
عالء الدين اأبو القا�سم الذي يبحث 
ع��ن م��ي��دال��ي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ف�سية 
الفوز  منحته  ال��ت��ي  ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد 

باجلائزة اأي�سا� 
وي�����س��ارك يف الأومل��ب��ي��اد اأي�����س��ا �سفري 
اأحمد  امل�����س��ري  ال��ري��ا���س��ي  الإب������داع 

فوزه  بعد  باجلائزة  الفائز  اجلندي 
بذهبية اخلما�سي احلديث يف اأوملبياد 
للفوز  ي�سعى  2018، حيث  ال�سباب 
الألعاب  دورة  يف  الأوىل  مبيداليته 
الأوملبية ال�سيفية، وت�ساركه يف نف�س 
الطموح لعبة التن�س التون�سية اأن�س 
ج��اب��ر ال��ت��ي اأح����رزت اجل��ائ��زة �سمن 
وتطور  ال���واع���دات  ال��ري��ا���س��ي��ات  فئة 
اأوملبياد  اإىل  لتتاأهل  كثريا  م�ستواها 
طوكيو بحثا عن ميداليتها الأوملبية 
الأوملبية  امليدالية  و�ستكون  الأوىل. 
امل�سرية  ال�����س��ب��اح��ة  ه����دف  الأوىل 
الفوز  لها  �سبق  التي  عثمان  فريدة 
باجلائزة لتاألقها يف بطولت اأفريقيا 
التاأهل  رق���م  حققت  وق���د  وال���ع���امل، 
حيث  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  للم�ساركة 
ميدالية  بتحقيق  ال��ف��وز  ت�ستهدف 
ميدالية  حت���رز  ع��رب��ي��ة  اأول  ل��ت��ك��ون 
�سي�سارك  كما  ال�سباحة.  يف  اأومل��ب��ي��ة 
العديد  الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
باجلائزة من خمتلف  الفائزين  من 
اإجناز  الباحثني عن  العربية  ال��دول 

باراملبي جديد.
و���س��ت��ت��اب��ع اجل���ائ���زة م�����س��ارك��ة جميع 
ال����ع����رب يف الأل����ع����اب  ال���ري���ا����س���ي���ني 
الأومل��ب��ي��ة وال��ب��ارامل��ب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة لكي 
واأ�سحاب  منهم  للمتميزين  ي��ك��ون 
الإجن���������ازات ح�����س��ور م�����س��ت��ح��ق بني 

املكرمني. 

ال�سويد ت�ست�سيف املحطة الرابعة من كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية اليوم

جمل�ض الأمناء ي�صتعر�ض الرت�صح للدورة 11 وحفل التكرمي يف اإك�صبو

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع الريا�سي حتّفز الريا�سيني العرب للتاألق يف الأوملبياد

••راأ�س اخليمة-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
اإدارة نادي الإم��ارات الثقايف  ب�ساأن ت�سكيل جمل�س  حاكم راأ�س اخليمة قراراً 
الريا�سي برئا�سة يو�سف عبد اهلل البطران وت�سمية خالد حميد ال�سويدي 
نائباً اأول لرئي�س جمل�س الإدارة وت�سمية وليد حممد عبد الكرمي نائباً ثانياً 
لرئي�س جمل�س الإدارة. ون�س القرار على اأن ت�سم ع�سوية الإدارة كاًل من 
خلف �سامل بن عنرب، �سعيد علي م�سبح النعيمي ، عبد اهلل اإبراهيم الطويل ، 
يو�سف علي البلو�سي، عارفة �سالح الفالحي ، جمال اأحمد القر�سي ، ويعمل 

بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

كما �سدر قرار ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة نادي الإمارات لكرة القدم برئا�سة 
لرئي�س  نائباً  الطويل  اإبراهيم  اهلل  عبد  وت�سمية  البطران  اهلل  عبد  يو�سف 
، عارفة �سالح  ال�سحي  ال�سركة وع�سوية كاًل من ثاين �سامل  اإدارة  جمل�س 
الفالحي ، خليل اإبراهيم الطويل ، با�سم عبد اهلل ال�سام�سي ، من�سور ح�سني 
الإم���ارات  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ال��ق��رار  ت�سمن  كما  اإب��راه��ي��م. 
لال�ستثمار برئا�سة يو�سف علي البلو�سي وت�سمية �سعيد علي م�سبح النعيمي 
نائباً لرئي�س جمل�س الإدارة وع�سوية كاًل من نا�سر طحنون النقبي، عمر 

حممد خليفة ال�سويدي ، �سيخة علي غامن اآل علي.
من جانبه ثمن يو�سف عبد اهلل البطران رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأوله��ا �ساحب  التي  الغالية  الثقة 

ع�سو املجل�س الأعلى راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي 
الأعلى  الرئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  وال�سيخ  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 
الثقة  اأن هذه  الإم��ارات بت�سكيله اجلديد، موؤكداً  اإدارة نادي  للنادي ملجل�س 
طموحات  ي��خ��دم  ريا�سيا  �سرحا  ال��ن��ادي  جلعل  واحل��اف��ز  ال��داف��ع  متنحنا 
وتطلعات الريا�سيني وجميع الفئات املجتمعية يف الإمارة اإميانا من النهج 
الوطني وانطالقا من اخلطط ال�سرتاتيجية التي �سينتهجها النادي خالل 
النجاحات  �سيعمل مب�سار حتقيق  الإدارة  ان جمل�س  وق��ال   . املقبلة  املرحلة 
القدم وال�ستثمار لدعم  �سركات كرة  الواحد مع  الفريق  والجن��ازات بروح 
ان  م��وؤك��دا  املتقدمة  الريا�سية  الأن��دي��ة  ب��ني  وجهته  وتعزيز  ال��ن��ادي  مكانة 
النادي �سيقوم مبوا�سلة عمله وتنفيذ مبادراته وم�ساريعه التطويرية لكافة 

الألعاب على م�ستوى الإمارة .
كما اأو�سح ان جمل�س اإدارة النادي يتطلع لأن يكون اأهاًل لهذه الثقة الكبرية 
مبا  والتزاماته  بواجباته  بالإيفاء  يعمل  وان  عاتقه  على  امللقاة  وامل�سوؤولية 
يواكب روؤية �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده متمنياً اأن ي�سهم 
الفرق  جلميع  ايجابية  نتائج  بتحقيق  اجل��دي��دة  بهيكلته  اجلديد  املجل�س 
الريا�سية يف جميع امل�سابقات والألعاب، متمنياً اأن يحققوا الإ�سافة والنجاح 

مل�سرية النادي .
الأول  الجتماع  �سيتم عقد  اأن��ه  اإىل  البطران  يو�سف  اأ�سار  اأخ��رى  من جهة 
للمجل�س اجلديد مع جميع الأع�ساء، اليوم مبقر النادي لو�سع اخلطوط 

العري�سة للعمل يف النادي خالل املرحلة املقبلة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قرارين بت�سكيل جمل�س اإدارة نادي و �سركة الإمارات 
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حققت كل من كو�ستاريكا وجامايكا فوزها الثاين تاليا وبلغتا �سويا ربع نهائي 
م�سابقة الكاأ�س الذهبية ملنطقة كونكاكاف يف كرة القدم.

وتغلبت جامايكا على غوادلوب 2-1 وكو�ستاريكا على �سورينام بالنتيجة عينه 
اجلمعة يف اأورلندو، فرفعتا ر�سيدهما اإىل �ست نقاط يف املجموعة الثالثة.

ويلتقي املنتخبان الثالثاء يف مباراة �ستحدد هوية املت�سدر.
اأماري  �سجله  �سديقة  ن��ريان  من  بهدف  جامايكا  تخلفت  الأوىل،  امل��ب��اراة  يف 
بيل )4(، قبل اأن ترد عن طريق كوري بورك )14( وجونيور فليمنغز بهدف 

متاأخر اثر جمهود فردي جميل )87(.
ويف املباراة الثانية، افتح غليوفيلو فليرت الت�سجيل ل�سورينام يف الدقيقة 52، 

م�سجال الهدف الأول ملنتخبه يف الكاأ�س الذهبية.
كامبل  جويل  عرب  الثاين  ال�سوط  يف  خاطفني  بهدفني  ردت  كو�ستاريكا  لكن 

.)59( بورغي�س  �سيل�سو  والقائد   )58(
وكان منتخبا الوليات املتحدة الأمريكية وكندا بلغا ربع النهائي عن املجموعة 

الثانية، وال�سلفادور عن الأوىل.
ويتاأهل بطل وو�سيف كل من املجموعات الأربع اإىل ربع النهائي من البطولة 

املقامة يف الوليات املتحدة حتى الأول من اآب/اأغ�سط�س املقبل.
البطولة  يف   ،3-3 بنما  م��ع  بتعادل  م�سوارها  ا�ستهلت  التي  قطر  وت�����س��ارك 
ح�سولها  بعد  والكاريبي،  والو�سطى  ال�سمالية  اأم��ريك��ا  ملنتخبات  �سة  املخ�سّ
على بطاقة دعوة �سمن حت�سرياتها ل�ست�سافة مونديال 2022 نهاية العام 

املقبل. وتلعب بطلة اآ�سيا ال�سبت �سد غرينادا.

فاران يقرتب من الرحيل عن
 ريال مدريد

لعبة  اأّول  اجل����ودو  ري��ا���س��ة  ُت��ع��ت��رب 
الربنامج  ���س��م��ن  ت�����درج  اآ���س��ي��وي��ة 
الأومل���ب���ي ال��ر���س��م��ي، وحت���ّق���ق ذلك 
مبنا�سبة تنظيم طوكيو األعاب عام 
1964، وهي اأّول دورة اأوملبية تقام 

يف احدى املدن الآ�سيوية.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ي��اب��ان��ي��ني ك���ان يعني 
تنظيم  �����س����رف  ع���ل���ى  ح�������س���ول���ه���م 
الأل����ع����اب ق��ب��ول��ه��م ���س��م��ن ال����دول 
ال��ع��ظ��م��ى، وع��ل��ى رغ���م ذل���ك حتّول 
نهائي لعبتهم ال�سعبية الوىل اإىل 
اإهانة لكربيائهم الوطني بعد فوز 
الهولندي انطون غي�سينك بذهبية 
الوزن الثقيل اثر ظهوره مب�ستوى 
اذهل خرباءهم، كونه من الالعبني 
القالئل الذين ت�سّربوا روح اللعبة 

وبرعوا فيها وحتّدوا اهلها.
واظهر فوزه ان اليابانيني ا�ستخفوا 
ب��ه ك��ث��ريا، وبعدها ب���داأ ي��ع��رتف به 
كبطل ف��ذ ت��ع��ب ك��ث��ريا ح��ت��ى حقق 

اجنازه.
ال�ستاد  "الكبري"  دخ��ول��ه��م  م��ن��ذ 
امل���ك���ت���ظ مب���ئ���ة األ������ف م���ت���ف���رج يوم 
الفتتاح، اأراد اليابانيون اأن يفر�سوا 
وجودهم اأمة ريا�سية قوية ت�ساير 
ن��ظ��ريات��ه��ا ال������دول ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 
متاهى  غي�سينك  لكن  العامل،  هذا 
بالن�سبة  م���األ���وف  غ���ري  اجن�����از  يف 
يف  ي��ت��ّوج  مل  فهو  ب���الده  لريا�سيي 
لعبة �سمالية كالتزلج على الثلج اأو 
التزحلق على اجلليد بل يف ريا�سة 
الأ�سفر"  "العرق  عند  "مقّد�سة" 

هي اجلودو.
كلغ(  و120  م   1.98( غي�سينك 
اليابانية  املدر�سة  اأ�سا�سا خّريج  هو 
ف���از ع��ل��ى م��ع��ب��ود اجل��م��اه��ري الذي 
وكان  كاميناغا  اأكييو  يقهر"  "ل 
اللينة  الع�سالت  من  جبال  اأمامه 
على  حركته  و���س��ّل  انفا�سه  فقطع 
ن������زالت  )ب���������س����اط  ال�"تاتامي" 

اجلودو(.
وزار غي�سينك اليابان للمرة الوىل 
عام 1956، ثم �سار يرتّدد عليها 
�سنويا ومي�سي نحو اأربعة اأ�سهر يف 
والعقلية  العادات  "خربت  ربوعها، 
والطباع اليابانية، وكنت اأعرف اأن 
اجلهة  م��ن  دائ��م��ا  يهاجم  مناف�سي 
الي�سرى، ومفتاح فوزي عليه يكمن 
يف التفّوق البدين، وهذا ما �سعيت 

اليه وحتقق".
وحتّول اليوم التايل اىل يوم حداد 
ك���ّرم���ت ملكة  ال��ي��اب��ان يف ح���ني  يف 
�سوارع  وحملت  غي�سينك  هولندا 

عدة ا�سمه.
حطم  ال��������ذي  "الرببري"  ان�������ه 
ا����س���ط���ورة اجل�������ودو ال���ي���اب���ان���ي���ة يف 
غ�سون 30 ثانية، بعدما �سل قدرة 
كاميناغا و�ساهد 90 مليون ن�سمة 

مبا�سرة. الهواء  "الفاجعة" على 
اعطى  ال��ذي  ال�ستاذ  هو  غي�سينك 

عندما  ل��الآ���س��ي��وي��ني  درو���س��ه  اوىل 
اأّول   1961 ع��ام  باري�س  يف  ا�سبح 

بطل للعامل غري ياباين.
طّوقت  مفتولتان  حطاب"  "ذراعا 

عنق كاميناغا وابكت مواطنيه.
ب����دا غ��ي�����س��ن��ك ع��ل��ى ي��ق��ني م���ن كل 
�سيء حميطا بالتفا�سيل وبحركات 
خ�سمه ونربات مدربه مات�سوموتو 

وار�ساداته.
اظهر   ،1961 ب���ع���ام  وم���ق���ارن���ة 
فاأطبق  ه��ائ��ال،  ت��ط��ورا  غي�سينك 
على خ�سمه اأمام مواطنيه يف قاعة 
يف  ن���ارا  مبعبد  ال�سبيهة  ب��ودوك��ان 

القرن العا�سر.
غري ان الغ�سب واحلزن اليابانيني 
التتويج،  م��را���س��م  خ����الل  اخ��ت��ل��ف��ا 
غي�سينك  مب�����ق�����درة  ف�����اع�����رتاف�����ا 
كاميناغا  ان��ح��ن��ى  ل��ه��ا  واح���رتام���ا 
اأمامه بعد تقلده امليدالية الف�سية. 
اأن يابانيني كرثا اعتربوا فوز  كما 

اأي�سا، لأن البطل  غي�سينك يابانيا 
معهد  يف  مهاراته  اتقن  الهولندي 

كودوكان للجودو.
ديكارت:  رينيه  الفيل�سوف  ي��ق��ول 
"ال�سعب اأن تق�سي ل اأن تختار"، 
"طوكيو  يف  امل��م��ّي��زي��ن  قائمة  لكن 
وجوها  ���س��م��ت  ال���ت���ي   "1964
بارزة امثال العداء الثيوبي ايبيي 
ب��ي��ك��ي��ال وال�����س��ب��اح الم���ريك���ي دون 
ال�سرتالية  وال�����س��ب��اح��ة  ���س��ولن��در 

النيوزيلندي  والعداء  داون فرايزر 
المريكي  وال����ع����داء  ���س��ن��ل،  ب��ي��رت 
ال���ذي  م   100 ب��ط��ل  ه���اي���ز  ب����وب 
 9.9( الع�سر  الثواين  حاجز  ك�سر 
�سرعته  تخطت  من  اأول  وك��ان  ث( 
ت�سّدرها  ال�����س��اع��ة،  يف  ك��ل��م   36
ال���ع���م���الق غ��ي�����س��ي��ن��ك لن����ه برهن 
مقولة معتمدة يف اجلودو، وهي اأن 
الكرث خربة وحكمة يفوز. لذا كان 
�سهال اأن يختار جنما �ساطعا لدورة 

طوكيو.
على  الهولندي  ذل��ك  تفوق  وهكذا 
"ر�سال" لن�سر اجلودو  من اوف��دوا 
يف العامل من منطلق تنمية �سعبية 
لتخريج  ولي�س  وات�ساعها،  اللعبة 
اب��ط��ال��ه��م وينال  ي���ف���وز ع��ل��ى  م���ن 
م��ن��ه��م، ف����رّد ل��ه��م ال��ت��ح��ي��ة يف عقر 
دارهم فاحتا عهدا جديدا يف عامل 

اللعبة.
غي�سينك  داأب  اع����ت����زال����ه،  وب���ع���د 

اح���رز  ال�����ذي   )1934 )م���وال���ي���د 
م���رات وبطولة   3 ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
تدريب  ع���ل���ى  م������رة،   21 اأوروب���������ا 
الذي  ذات���ه  ب��الخ��ال���س  النا�سئني 
من  الب�ساط،  على  به  يناف�س  ك��ان 
يبقى  الذهبية  ح��ام��ل  اأن  منطلق 
الوملبية.  القيم  ميثل  مل  اإذا  نكرة 
اللجنتني  يف  ع�����س��وا  ان��ت��خ��ب  ك��م��ا 
والدولية،  الهولندية  الوملبيتني 

وتويف عام 2010 عن 76 عاما.

طوكيو 1964.. بربري هولندي 
يجرح كرياء اليابانيني 

اإيزيكيل غاراي يعتزل كو�ستاريكا وجامايكا اإىل ربع نهائي الكاأ�س 
كرة القدم

اإيزيكيل غاراي، اعتزاله كرة القدم، على خلفية  اأعلن املدافع الأرجنتيني 
الإ�سابات التي حلقت به يف ال�سنوات الثالث الأخرية، واأثرت على م�سريته 

ب�سكل ملحوظ، بعد انتقاله اإىل �سفوف فالن�سيا الإ�سباين.
اأكد لعب ريال مدريد، وبنفيكا، ال�سابق، اأنه يعاين منذ فرتة طويلة، بعد 
اأن تعر�س مل�سكلة يف الفخذ، ت�سببت يف تغيريه للغ�سروف، وهو ما ت�سبب 
يف عدم م�ساكل له على مدار الفرتة املا�سية، م�سرياً اإىل اأنه كان يتمنى اأن 

يوا�سل امل�سرية لفرتات اأطول.
حرباً  اأخو�ساً  واأن��ا  �سنوات  ث��الث  "منذ  وداع��ي��ة:  ر�سالة  يف  الالعب  وق��ال 
والتي  الغ�سروف،  بعد تغيري  لها  يف �سمت، حم��اوًل حل م�سكلة تعر�ست 
ظهرت ب�سكل غري متوقع، وعانيت ب�سببها من اآلم مربحة، كانت متنعني 

يف كثري من الأحيان من امل�سي".
واأو�سح الالعب الفائز مع الأرجنتني بذهبية اأوملبياد بكني 2008، اأنه مل 
يكن يريد خداع الأندية التي كانت ت�سعى ل�سمه يف الفرتة املا�سية، ولذلك 

قرر العتزال، لأنه لي�س يف حالة بدنية توؤهله للعب كرة القدم.
وتابع: "اأف�سل اللتزام بكلمتي، واإن كنت انتقلت لأي فريق الأمر �سيكون 
كل  عن  �ساأغيب  كنت  لأنني  �سيء،  فعل  دون  اأم���وال  على  احل�سول  مثابة 

مباراتني من اأ�سل ثالثة، ب�سبب امل�سكلة التي اأعاين منها".
منذ  م�سريتي  م��دار  على  تالزمني  م��ا  دائ��م��اً  ال�سراحة  "كانت  واخ��ت��ت��م: 
ت��ب��داأ مرحلة جديدة  وال��ي��وم  الطريقة،  بنف�س  اع��ت��زل  اأن  واأري���د  ال��ب��داي��ة، 

بالن�سبة يل، و�سريافقني خاللها الأمل كالعادة". 

•• اأبوظبي- وام:

ي�سارك منتخبنا الوطني لنا�سئ امل�سارعة حتت 17 عاما يف بطولة 
العامل للم�سارعة للفئات العمرية املختلفة التي تقام يف املجر خالل 
ب��اإ���س��راف الحت���اد الدويل  25 يوليو اجل���اري  اإىل   19 ال��ف��رتة م��ن 

للم�سارعة وتنظيم الحتاد املجري للم�سارعة.
وت�سم البعثة التي تغادر غدا اإىل بوداب�ست الالعبني خليفة حممد 
الكياين  را�سد  وعبداهلل  92 كجرام  وزن حتت  امل�سارك يف  احلفيتي 
نادي  م���درب  بجانب  ك��ج��رام   61 حت��ت  وزن  مناف�سات  يف  امل�����س��ارك 
ال�سيد  و�سعبان  ال�سيد  اإب��راه��ي��م  توفيق  القتالية  للفنون  الفجرية 

�سعبان املدير الفني لالحتاد.
واأكمل الالعبون جاهزيتهم للم�ساركة يف البطولة العاملية من خالل 
املع�سكر اخلارجي الأول الذي اأقيم باملركز الريا�سي الأوملبي باملعادي 
بالقاهرة مب�ساركة منتخب م�سر لل�سباب واملع�سكر الداخلي اخلتامي 

الذي ا�ست�سافه نادي الفجرية للفنون القتالية بالفجرية.
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد  �سعادة  وح��ث 
الإمارات للم�سارعة واجلودو لعبي املنتخب على تقدمي م�ستويات 
�سرورة  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  م�سرف  ب�سكل  ال��دول��ة  ومتثيل  متميزة 
احتاد  لتوجيهات  وفقا  ال�سحية  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام 

اللعبة واللجنة املنظمة مبا يكفل ال�سالمة للجميع.

منتخبنا للنا�سئني ي�سارك يف بطولة العامل للم�سارعة باملجر

قلب الطالب الأمريكي املم�سوق القوام 
موازين  فو�سبريي  "ديك"  ريت�سارد 
املتعارف  وم��ع��ادلت��ه  ال��ع��ايل  ال��وث��ب 
عليها وتقنياته املعتمدة، فقد تخطى 
العار�سة مرتقياً على ظهره وم�سجاًل 
م خالل   2.24 مقداره  جديداً  رقماً 
نقلة  م�سطراً   ،1968 مك�سيكو  دورة 

جديدة يف التطّور الريا�سي.
مواطنه  قفزة  م��ن  فقط  يومني  بعد 
الوثب  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��ي��م��ون  ب����وب 
ال��ط��وي��ل، ���س��ج م��ل��ع��ب األزت���ي���ك مّرة 
اأخ��رى اأم��ام قفزة ج��دي��دة. فقد ذهل 
فو�سبريي  �ساهدوا  املتفرجون عندما 
العايل  ال����وث����ب  م�����س��اب��ق��ة  يف  ي��ق��ف��ز 
وظهره اإىل العار�سة بينما كان �سائر 
وكان من  بالعك�س!  يثبون  املت�سابقني 
املمكن اأن تبقى هذه التقنية اجلديدة 
جتربة جهي�سة لو مل ي�سل �ساحبها 

اإىل مبتغاه: الن�سر.
باإدخال  كفياًل  ك��ان  م   2.24 ارت��ف��اع 

قفزة فو�سبريي التاريخ لتبقى فيه.
ابن  الأم����ريك����ي  ال�����س��اب  اأن  واحل������ال 

املهاجرين الإنكليزيني ما كان ليحقق 
ما حققه لول عناده. وهو كان خالل 
القفزة  ي��رف�����س  اجل��ام��ع��ة  ت���درب���ه يف 
بطريقة  القفز  على  وي�سّر  الأمامية 
كان  ع�سرة  التا�سعة  �سن  ويف  املق�س. 
يتخطى ارتفاع مرتين بانتظام، ومع 
كثرياً  ب��ه  يهتم  م��درب��ه  يكن  ذل��ك مل 

غري موؤمن باإمكان حتويله بطاًل.
بطولة  يف  خ��ام�����س��اً  ف��و���س��ب��ريي  ح����ّل 
اجل��ام��ع��ات الأم��ريك��ي��ة ع���ام 1967 
لأوملبياد  تاأهل  ثم  م،   2.10 حمققاً 
م   2.21 ارت��ف��اع��ه��ا  ب��ق��ف��زة  مك�سيكو 
اأحد املر�سحني بقوة لإحراز  ما جعله 

امليدالية الذهبية.
كانت  ال���ت���ي  الأومل����ب����ي����ة  الأل�����ع�����اب  يف 
املتحدة،  الوليات  من  الأول  خروجه 
بعيداً  م   2.24 ف��و���س��ب��ريي  ح��ق��ق 
العاملي  الرقم  من  �سنتيمرتات  اأربعة 
لكنه  ب��روم��ي��ل،  ف��ال��ريي  لل�سوفياتي 
فقط  وعندها  الأوملبي.  رقمه  تخطى 
باأن فو�سبريي م�سروع  اقتنع اجلميع 
فو�سبريي  اأن  وال��غ��ري��ب  ك��ب��ري.  بطل 

كهواية  اإل  ال��ري��ا���س��ة  اإىل  ي��ن��ظ��ر  مل 
الذي  البطل  وب��ق��ي  ت��رف��ي��ه.  وو�سيلة 
ابتكر تقنية جديدة حتمل ا�سمه، فيما 
ك���ان ك��اإن�����س��ان ع����ادي ي��ج��ه��د لتخطي 
اأ���س��اب��ت��ه ول��ي��ع��ود لي�ستقر  ن��وب��ة ك��اآب��ة 
اإيداهو مع زوجته وولدهما  يف ولية 
وهو  وج�����س��ور.  ط��رق  مهند�س  ليعمل 
فّوت فر�سة العودة وامل�ساركة يف دورة 
م�سريته  ف��ان��ت��ه��ت   ،1972 م��ي��ون��ي��خ 
م�ستمرة،  ق��ف��زت��ه  لتبقى  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اإنه لو  اأنه بتوا�سعه اجلم يقول  علماً 
مل يبتكر وثبة الظهر لكان اأحد �سواه 

فعل ذلك بالتاأكيد.
الوثب  "اخرتاع"  ف��و���س��ب��ريي  اأع�����اد 
ال��ع��ايل، خ���الل ق��ف��زت��ه ال��ث��وري��ة بدت 
كل حركة يف ج�سده واأطرافه تف�سياًل 
بالنطالق  ه���م  ب���ذات���ه. ح���ني  ق��ائ��م��اً 
اأ�سرت حركة انق�سا�سه على ا�ستخدام 
لكنه فجاأة  ال��ع��ادي��ة،  امل��ق�����س  ط��ري��ق��ة 

ا�ستدار واأ�سبح ظهره اإىل العار�سة.
خو�سه  منا�سبة  فو�سبريي  يفّوت  مل 
فقلب  الأوىل،  ال���دول���ي���ة  م�����س��اب��ق��ت��ه 

املدر�سة  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان  امل�����وازي�����ن. 
ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة )ال���وث���ب وال��ب��ط��ن اإىل 
خ�سو�ساً  الأف�����س��ل،  ه��ي  ال��ع��ار���س��ة( 
األعاب  اأن��ه ك��ان جمهوًل قبل ع��ام من 
م��ك�����س��ي��ك��و ح���ي���ث ت����ط����ورت اأرق����ام����ه 
و2.20م  م   2.18 ت�������س���اع���دي���ا: 
رقم  وه����و  م   2.24 ث���م  م  و2.22 
النظريات  وح��ّط��م  اأم��ريك��ي.  قيا�سي 
ال��را���س��خ��ة. يف م��ك�����س��ي��ك��و، ك���ان يوري 
ديات�سكوف مبتكر اأ�سلوب املق�س الذي 
العامل،  امل���درب���ني يف  اأف�����س��ل  اع��ت��م��ده 
�ساهداً على وثبة فو�سبريي. فالتقط 
حلركاته  ب��ك��ام��ريت��ه  ك���ث���رية  �����س����وراً 
يف  اآن.  يف  واإع��ج��اب��ه  ا�ستغرابه  مبدياً 
الأ�سلوب  ديات�سكوف  اعترب  البداية، 
للعني  مم��ت��ع��اً  للنظر  لف��ت��اً  اجل��دي��د 
"لكنه  م�سيفاً  وا���س��ت��درك  وامل��ت��ف��رج. 
ول  الأوىل  بالدرجة  �سخ�سي  اأ�سلوب 
هذه  م�ستقبل  على  �سيوؤثر  اأن��ه  اأظ��ن 

اللعبة". غري اأن اعتقاده كان خاطئاً.
ان���ك���ّب  م���و����س���ك���و،  اإىل  ع����ودت����ه  ف������ور 
الظاهرة  درا�����س����ة  ع��ل��ى  دي��ات�����س��ك��وف 

اأن تلك الوثبة  اجل��دي��دة، لكن الأه��م 
اأع��ط��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ق��ب��اً غاب 
عنها منذ عام 1956، و�سريعاً اأ�سبح 

لفو�سبريي مقلدون.
اأ�سبح  وق��د  اعتزاله  م��ن  �سنوات  بعد 
ال������دويل لالعبني  ل���الحت���اد  رئ��ي�����س��اً 
الأومل��ب��ي��ني، ذك���ر ف��و���س��ب��ريي اأن���ه كان 
التقليدية  بالطريقة  يثب  �سغره  يف 
فعالة  غ����ري  "ووجدتها  )امل���ق�������س( 
املناف�سات  اإح��دى  يف  التغيري  فاأحببت 
ووج������دت ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة اجل���دي���دة 
وارتفعت  العار�سة  جت��اوز  يف  مريحة 
خاللها 15 �سنتم، وقد كنت الالعب 
الوحيد الذي ي�ستخدم هذه الطريقة 
يعّم  ال�سمت  1968. كان  اأوملبياد  يف 
اجلديدة  ال��ط��ري��ق��ة  ب�����س��ب��ب  امل���ي���دان 
وت�سجيعاً  ترحيباً  بعدها  وجدت  التي 

كبريين يف الألعاب".
الآخ���ري���ن  "الالعبني  اأن  واأ�����س����اف 
تكن  ل���ك���ن مل  ط���ري���ق���ت���ي  اح�����رتم�����وا 
ل��دي��ه��م ال�����س��ج��اع��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا حتى 
حققت الرقم القيا�سي، فتجراأ بعدها 

اأنظم  وحالياً  اعتمادها،  على  كثريون 
بلدان  وخم��ت��ل��ف  اأم���ريك���ا  يف  دورات 
واأ�سرف  وامل��درب��ني،  لالعبني  ال��ع��امل 
ع��ل��ى ث��الث��ة م��ع�����س��ك��رات ت��دري��ب��ي��ة يف 
ال�سيف اأحاول من خاللها اأن اأزرع يف 

الالعبني ال�سغار متعة الريا�سة".
"اآل" اأورت���ر  األ���ف���رد  دخ���ل الأم���ريك���ي 
التاريخ الأوملبي عندما �سار الريا�سي 
ميداليات  ب���اأرب���ع  ي��ف��وز  ال����ذي  الأول 
ذه��ب��ي��ة م��ت��ت��ال��ي��ة يف م�����س��اب��ق��ة واح���دة 
القر�س. وقد حقق ذلك يف  هي رمي 
دورات ملبورن 1956 وروما 1960 

وطوكيو 1964 ومك�سيكو 1968.

ولد اأورتر يف ا�ستوريا ودر�س الهند�سة 
كن�سا�س  ج���ام���ع���ة  يف  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
اإل��ك��رتون��ي��ا يف  وع��م��ل لح��ق��اً مهند�ساً 
كان  ن��ي��وي��ورك.  يف  ل��ل��ط��ريان  م�سنع 
يف ال��ع�����س��ري��ن م��ن ع��م��ره ع��ن��دم��ا فاز 
متفّوقاً  ملبورن  يف  الأوىل  بذهبيته 
غورديان  ف��ورت�����س��ون  م��واط��ن��ه  ع��ل��ى 
اآنذاك  العاملي  القيا�سي  الرقم  حامل 
البطل  رمى  اإذ  للفوز،  الأول  واملر�سح 
اأن  علماً  م،  ال�ساب "الثقل" 56.36 
 52.77 بلغ  الأول  ال�سخ�سي  رقمه 
ابتعاده  بعد   .1955 ع��ام  وحققه  م 
ب�سق  وتاأهله  الريا�سية  ال�ساحة  ع��ن 

جنح  روم������ا،  اأومل���ب���ي���اد  اإىل  الأن���ف�������س 
الذي  م(  الأمريكي )1.90  العمالق 
ال�ساحية  �سباقات  بطل  ي��دّرب��ه  ك��ان 
ال�سابق بيل اي�سنت، يف ا�ستعادة م�ستواه 
لقبه  ون�����ال  اخلالدة"  "املدينة  يف 
القر�س م�سافة  الثاين رامياً  الأوملبي 
59.18 م. وملواجهة املناف�سني الذين 
يزيد  اأورت��ر  راح  باأ�ساً،  ي�ستدون  كانوا 
وزنه ويقوي ع�سالته حتى و�سل اإىل 
الرقم  1962 حطم  120 كلغ. ويف 
رامياً  الأوىل  للمرة  العاملي  القيا�سي 
م، وكّرر الإجناز بعد ب�سعة   61.10

اأ�سهر )62.62 م(.

خالل دورة مك�صيكو 1968 

فو�سبريي يطلق وثبة م�ستمرة... واأورتر يح�سد قر�سًا ذهبيًا 

ريال  رفقة  ف��اران،  رافائيل  الفرن�سي  م�ستقبل  م�ستمرا حول  ي��زال احلديث  ل 
مدريد، والذي من املمكن اأن يكون بعيداً عن الدوري الإ�سباين.

مدريد،  ري��ال  مع  التجديد  لعر�س  ي�ستجيب  ل  "فاران  ماركا:  �سحيفة  قالت 
والذي قدم له قبل عدة اأ�سابيع، وقد مر الوقت دون اأن ير�سل الالعب الفرن�سي 
رداً للنادي "الأبي�س"، لذلك ينمو ال�سعور باأن قلب الدفاع قرر اإنهاء دورته يف 

ريال مدريد، التي و�سل اإليها يف عام 2011.
مع  التعاقد  �سباق  يف  وذل��ك  يونايتد،  مان�س�سرت  اإىل  م��وؤخ��راً  ت�سيل�سي  وان�سم 

ال��ت��وق��ي��ع مع  ب��ع��د  اب��ت��ع��د ع��ن ال�سفقة،  ���س��ان ج��ريم��ان  ب��اري�����س  امل���داف���ع، بينما 
الإ�سباين �سريجيو رامو�س.

واأكدت ال�سحيفة الإ�سبانية اأن كل الطرق حالياً ت�سع الالعب بعيداً عن ريال 
من  ب��دًل  ال�سيف،  ه��ذا  الالعب  بيع  الإ�سباين  الفريق  يف�سل  ولهذا  م��دري��د، 

رحيله جماناً يف �سيف 2022.
وتبلغ قيمة فاران ال�سوقية نحو 70 مليون يورو، ولهذا يريد "امللكي" اإدخال 
بع�س الأموال خلزائن الفريق من اأجل متويل �سفقة الفرن�سي كيليان مبابي.
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الفجر الريا�ضي

الألعاب  انطالق  من  اأ�سبوع  قبل 
طوكيو،  يف  ال�����س��ي��ف��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
اأول  ع��ن  ال�سبت  املنظمون  اأع��ل��ن 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابة  حالة 
طماأنوا  لكنهم  الأومل��ب��ي��ة،  القرية 
ب�ساأن فعالية الجراءات ال�سارمة 
املتخذة للحد ّمن انتقال "كوفيد-

."19
با�سم  امل��ت��ح��دث  ت��اك��اي��ا ما�سا  ق��ال 
اللجنة املنظمة يف موؤمتر �سحايف 
هذه  ال��ق��ري��ة.  يف  �سخ�س  "هناك 
القرية،  داخ��ل  م�سّجلة  حالة  اأول 
ومت اكت�سافها عند الو�سول"، دون 
اأن يحّدد ما اإذا كان ريا�سيا اأو اأحد 

اأفراد البعثات.
وبح�سب ال�سحف اليابانية، يتعّلق 
اأج��ن��ب��ي، م��ن دون  الأم���ر ب�سخ�س 

اي�ساح املزيد.
وك�����ان�����ت الأل������ع������اب امل�����ق�����ررة بني 
و8  اجل������اري  ي��ول��ي��و  مت����وز   23
تاأجلت  ق��د  امل��ق��ب��ل،  اأغ�سط�س  اآب 
جائحة  ب�سبب  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن 
كورونا، واتخذت اجراءات �سحية 
اإقامة  ب��غ��ي��ة  ال��ي��اب��ان  ���س��ارم��ة يف 
احلدث العاملي املقّرر مرة كل اأربع 

�سنوات.
لألعاب طوكيو  العام  املدير  وق��ال 
"جاءت  م��وت��و  ت��و���س��ريو   2020
اإيجابية  ال�����س��خ�����س  ه���ذا  ن��ت��ي��ج��ة 
نعرف  ل  القرية،  فحو�س  خ��الل 
يف  ل.  اأم  ال��ل��ق��اح  ت��ل��ق��ى  ك����ان  اإذا 
اج���راءات  ه��ن��اك  �ستكون  ال��ق��ري��ة، 
�سارمة ملكافحة كوفيد: �سيخ�سع 
الريا�سيون لفحو�س يومية، واإذا 
اإيجابية  اأح���ده���م  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اءت 

�سيتّم عزله".
اأن  م���ن  م���ت���اأك���دون  "نحن  ت���اب���ع 
ل�سمان  ����س���ت���ب���ذل  اجل����ه����ود  ك����ل 

ال�سالمة يف القرية الأوملبية. املهم 
هو رّد الفعل ال�سريع والتاأكد من 
حماية و�سالمة كل الريا�سيني". 
وق��ب��ل اأق���ل م��ن اأ���س��ب��وع م��ن حفل 
افتتاح الأوملبياد، مل يكن للعا�سمة 
الحتفال  وج��ه  و�سكانها  طوكيو 
تتزايد  اإذ  ال��ت��ن��ازيل،  ال��ع��د  ب��ه��ذا 
كوفيد- بحالت  الإ�سابات  اأع��داد 

19، مع اإعادة فر�س حالة طوارئ 
ت�ستمر  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ج��دي��دة 

حتى 22 اآب/اأغ�سط�س.
 11 ال��ي��اب��ان ن��ح��و  و���س��ي�����س��ل اإىل 
الآلف  وع�������س���رات  ري��ا���س��ي  األ�����ف 
م��ن امل�����س��وؤول��ني وو���س��ائ��ل الإعالم 
حل�سور دورة الألعاب التي تفتتح 

يوم اجلمعة املقبل.
املناف�سات الأوملبية  و�ستقام جميع 
مغلقة،  اأب���������واب  خ���ل���ف  ت���ق���ري���ب���اً 
من  الآلف  ع�������س���رات  وي��خ�����س��ع 
اأو  ريا�سيني  ك��ان��وا  اإن  امل�ساركني 

اأجانب،  �سحافيني  اأو  م�سوؤولني 
املخاطر  ب�����س��ب��ب  ���س��ارم��ة  ل��ق��ي��ود 

ال�سحية.
اللجنة  رئي�س  واأك��دت من جهتها 
امل��ن��ظ��م��ة ���س��ي��ك��و ه��ا���س��ي��م��وت��و اأن 
ملنع  جهدنا  ق�سارى  نبذل  "نحن 
اأي تطور لكوفيد19-. اإذا وجدنا 
يف النهاية اأن هناك تف�سياً، فلدينا 

خطة للتعامل معه".
اأن  ه����ا�����س����ي����م����وت����و  واأ��������س�������اف�������ت 
اإىل  ي��اأت��ون  ال��ذي��ن  "الريا�سيني 
قلقني  ي���ك���ون���ون  رمب�����ا  ال����ي����اب����ان 
اأن  ي��ج��ب  ال�سبب  ول��ه��ذا  ل��ل��غ��اي��ة. 

نتحلى بال�سفافية متاماً".
بعناية  ال�ستعداد  "علينا  وتابعت 
وال���ت���اأك���د م���ن اأن���ن���ا ج��م��ي��ع��اً نتبع 

الإجراءات".
وهذه "الإجراءات امل�سادة" لي�ست 
كافية لطماأنة ال�سكان يف اليابان، 
كانت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  خ�سو�ساً 

 1300 نحو  طوكيو  فيه  ت�سجل 
ب��ف��ريو���س كورونا  اإ���س��اف��ي��ة  ح��ال��ة 

يومياً خالل الأيام الأخرية.
ل���ك���ن رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة 
اأكد  الدولية الأمل��اين توما�س باخ، 
مكافحة  اإج������راءات  اأن  اخل��م��ي�����س 
تعمل  الأومل��ب��ي��اد  يف  كوفيد19- 
وتدعم  تتبع  ال��وف��ود  واأن  بنجاح، 

تلك الإجراءات.
ب��ع��د زي�����ارة القرية  ب���اخ  واأ����س���اف 
م�سلحتهم  يف  "هذا  الأومل���ب���ي���ة 

وت�سامناً مع �سكان طوكيو".
من  ال���ع���دي���د  اأع�������رب  اأن  و����س���ب���ق 
ق��ل��ق��ه��م حيال  ال��ري��ا���س��ي��ني ع���ن 

الظروف ال�سحية لالألعاب.
ال�سلة  ك�����رة  لع���ب���ة  وان�������س���ح���ب���ت 
ك��ام��ب��اج خوفاً  ل��ي��ز  الأ����س���رتال���ي���ة 
على �سحتها الذهنية يف الفقاعة 
ال�سحية "املرعبة" بح�سب قولها، 
فيما اعتربت الرباعة الربيطانية 

�سارة ديفيز "حقاً، اأ�سعر وكاأننا يف 
ال�سجن".

واأبدت ن�سبة كبرية من اليابانيني 
معار�ستها لإقامة الألعاب بح�سب 

ا�ستطالعات عدة للراأي.
وم���ن���ع���ت ال�������س���رط���ة ح������واىل 30 
"اأوقفوا  يهتفون  كانوا  متظاهراً 
الأرواح  و"احموا  الأوملبياد" 
حماولتهم  اأث��ن��اء  الأوملبياد"  قبل 
اإىل باخ  ت��ق��دمي ر���س��ائ��ل اح��ت��ج��اج 
اأثناء ح�سوره حمادثات يف فندق 

فخم.
الياباين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأع����رب 
اأن  اأمله يف  يو�سيهيدي �سوغا عن 
جتلب الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة الإث���ارة 

متفرجني". دون  من  "حتى 
اليابانية  ال����ق����ن����اة  ع�����رب  وق�������ال 
الر�سمية "حتى من دون جماهري 
اأعتقد اأنه من املهم اإثارة احلما�سة 

)...( للنا�س يف اليابان والعامل".

طوكيو  اأوملبياد  ال�سوريون  يدخل 
و�سط اأحالم ك�سر حاجز امليداليات 
الثالث التي ح�سل عليها اأبطالهم 
ال�سابقة  م�����س��ارك��ات��ه��م  ت���اري���خ  يف 
يف الل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، اآخ��ره��ا قبل 
�سبعة ع�سر عاماً يف اأثينا 2004.

�سغرية  ب��ب��ع��ث��ة  ����س���وري���ا  ت�������س���ارك 
وريا�سية  ري��ا���س��ي��ني  خم�سة  م��ن 
الدين  جم����د  ومي��ث��ل��ه��ا  واح��������دة، 
الرّباع  ال���ع���ايل(،  )ال���وث���ب  غ����زال 
اأحمد  )وزن109+(،  اأ�سعد  معن 
اأمين  ال�سباح  )فرو�سية(،  حم�سو 
حممد  فرا�سة(،  م   200( كلزية 
كرة  ولعبة  )الرتياتلون(  ما�سو 
عاما(   12( ظاظا  هند  الطاولة 

اأ�سغر ريا�سية يف الألعاب.
وياأمل فرا�س معال رئي�س اللجنة 
جيدة،  نتائج  حتقيق  يف  الأومل��ب��ي��ة 
ال��ت��ي اعرت�ست  ال�����س��ع��وب��ات  رغ���م 
ريو  مع  مقارنة  ال�ستعداد  عملية 
احل���روب  اأزم�����ة  خ���الل   ،2016

التي كانت تعي�سها البالد.

قال بطل ال�سباحة ال�سابق مل�سافات 
"املع�سكرات  طويلة لفران�س بر�س 
التدريبية ا�ستعدادا لطوكيو كانت 
ن��وع��ي��ة م��ن ك��اف��ة ال��ن��واح��ي، لكن 
تاأثرت ب�سكل  امل�ساركات اخلارجية 
انعك�س  وه��ذا  كورونا  ب�سبب  كبري 
���س��ل��ب��ا ع��ل��ى لع���ب ال���وث���ب العايل 
جمد غزال الذي مل ي�سارك منذ 
خارجية  م�����س��اب��ق��ة  اأي  يف  �سنتني 
بعد مع�سكره التدريبي يف �سلطنة 

عمان".
املادية  العقوبات  اأن  معال  وي��رى 
ال�سورية  الريا�سة  على  املفرو�سة 
م����ن ق���ب���ل الحت�����������ادات ال���دول���ي���ة 
قي�سر،  لقانون  تطبيقا  والقارية 
مل يكن لها تاأثري كبري "مل جنعل 
العقوبات املالية توؤثر علينا وعلى 
ا�ستعدادات لعبينا. لدينا ميزانية 

من احلكومة".
�سعبة  امل��ن��اف�����س��ة  ت��ب��دو  ح���ني  ويف 
اأن  اإل  امليداليات،  على  باحل�سول 
معن  بالرباع  تفاوؤله  اأب��دى  معال 

اأ�سعد  مب��ع��ن  "متفائلون  اأ���س��ع��د 
اأ�سعد  جيدة..  كانت  وحت�سرياته 
وجمد غزال هما الأبرز يف حتقيق 
م��ن��اف�����س��ة م�����س��رف��ة ون���اأم���ل مبعن 

التتويج مبيدالية".

ويعاين لعب الوثب العايل جمد 
ب��رون��زي��ة مونديال  غ���زال، ح��ام��ل 
2017 للعاب القوى، من متاعب 
كثرية، من بينها عدم وجود مدرب 
خا�س كما قال لفران�س بر�س "مل 

اأربع  امل�سكلة منذ  لهذه  جند حال 
�سنوات. قناعتي هي باملدرب عماد 
���س��راج وه��و ال���ذي او���س��ل��ن��ي، لكنه 
يعمل يف �سلطنة عمان ونحاول اأن 

يتواجد معنا يف طوكيو".

اأ�سهر  اأربعة  منذ  "اأتدّرب  واأ�ساف 
�سلطنة  مع�سكر  م��ن  ع��ودت��ي  بعد 
عمان، لكن كورونا اأثرت على �سري 
ا�ستعدادي  ال��ت��دري��ب��ي��ة.  اخل��ط��ة 
لأومل���ب���ي���اد ري����و ك����ان اأف�����س��ل رغم 
الأزم����ة ال��ن��ي ك��ان��ت م��وج��ودة من 
التي  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��ارك��ات  حيث 
ا�سارك  ومل  مل�����س��ت��واي،  او���س��ل��ت��ن��ي 
منذ �سنتني يف اأي بطولة خارجية 

ب�سبب كورونا وقيود ال�سفر".
الآن  ي��ع��رف  اأن���ه ل  غ���زال  ويعترب 
يف  اأ����س���ارك  "مل  م�����س��ت��واه  حقيقة 
بطولتنا  يف  املا�سيتني  ال�سنتني 
التي تقام يف اأوروبا ب�سبب كورونا 
و�سعوبة احل�سول على التا�سرية. 
م�������س���ت���واي  ح���ق���ي���ق���ة  اأع�����������رف  ل 
ونتيجتي جمهولة، واآخر م�ساركة 
2019 يف  ك��ان��ت يف  خ��ارج��ي��ة يل 
وحققت  الع�سكرية  العامل  بطولة 
 2.20 بارتفاع  الف�سية  امليدالية 

م".
وعما اذا كانت م�ساركته يف طوكيو 

قد تكون الخرية له بعد اأن و�سل 
"يف  ق��ال  والثالثني  الرابعة  ل�سن 
الأوملبية  امل�ساركة  �ستكون  طوكيو 
كّل مرة  واأن��ا متفائل.  الرابعة يل 
اقول اأنها �ستكون امل�ساركة الخرية 
يل ثم ا�ستمر. ل م�ستحيل يف حال 

توفر م�ستلزمات النجاح.
واح���ت���ل غ����زال امل���رك���ز ال�����س��اب��ع يف 
اأن  علما  م(،   2.29( ري��و  اأوملبياد 
يبلغ  ال�سخ�سي  ال��ق��ي��ا���س��ي  رق��م��ه 
يف  ال��ت��ح��دي  دورة  يف  م   2.36

بكني 2016.
اأ�سعد  ال��رب��اع معن  ي��اأم��ل  ب����دوره، 
)27 عاما( اأن يتخل�س من اأوجاع 
كتفه التي تلت م�ساركته يف بطولة 
ني�سان/ يف  اأوزب��ك�����س��ت��ان  يف  اآ���س��ي��ا 

املا�سي، عندما حقق ثالث  اأبريل 
ف�سيات برقم قيا�سي حملي قدره 
كلغ )195 خطف و238   433
نرت( "اأتدرب �سمن خطة مدرو�سة 
من كافة النواحي مع اأخي قي�س، 
املطلوبة  الأم��ور  كافة  لنا  وتتوفر 

والتح�سري  واملكمالت  الغذاء  من 
لوملبياد طوكيو اأف�سل بكثري من 

عملية التح�سري قبل ريو".
عانيت  اآ���س��ي��ا،  ب��ط��ول��ة  "بعد  ت��اب��ع 
م�����ن اأوج����������اع يف ك���ت���ف���ي وامت���ن���ى 

اجتاوزها".
وكان معن حل يف املركز اخلام�س 
ع�سر يف اأوملبياد ريو و�سارك حينها 
جمموعته  وب��ل��غ��ت   +105 ب���وزن 
كلغ )180 خطف و220   400

نرت(.
م�ساركاتها  خ��الل  �سوريا  اأح���رزت 
 1948 ع��ام  ب���داأت  التي  ال�سابقة 
3 ميداليات،  الأوملبية  الألعاب  يف 
ذه��ب��ي��ة ح�����س��دت��ه��ا غ����ادة ���س��ع��اع يف 
اأتالنتا  يف  ال�����س��ب��اع��ي��ة  م�����س��اب��ق��ة 
احلّر  للم�سارع  ف�سية   ،1996
 100 وزن  يف  ع��ط��ي��ة  ج����وزي����ف 
 1984 اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  ك��ل��غ يف 
نا�سر  ل����ل����م����الك����م  وب������رون������زي������ة 
اأثينا  يف  كلغ  ال�سامي يف وزن 91 

.2004

اأحلم �سورية يف ك�سر حاجز امليداليات الثلث يف طوكيو 

اأكدت التقارير ال�سحافية، اأن هاري كني قد يرف�س العودة 
اإىل التدريبات التمهيدية للمو�سم اجلديد مع توتنهام، من 
اأجل ممار�سة ال�سغط على الإدارة لالنتقال اإىل مان�س�سرت 

�سيتي.
وفقاً ل�سحيفة التلغراف التي ذكرت اأن زمالئه يف اإجنلرتا 

يعتقدون اأنه قد ل يعود اإىل مقر توتنهام.
واأع���ل���ن امل����درب اجل��دي��د ن��ون��و اإ���س��ب��ريي��ت��و ���س��ان��ت��و بالفعل 
واأن���ه يخطط  املنتخب الإجن��ل��ي��زي ه��و لع��ب��ه��م،  ق��ائ��د  اأن 

لإجراء حمادثات مع الهداف )27 عاماً( عندما يعود من 
العطلة.

اأن العديد من  وم��ع ذل��ك، ت�سري الإدع����اءات الأخ���رية، اإىل 
اأع�ساء فريق غاريث �ساوثغيت الذين اأم�سوا للتو الأ�سابيع 
ال�ستة املا�سية مع كني، يعتقدون اأنه من املحتمل األ يعود 

اإىل التدريب.
الإدارة  جمل�س  رئي�س  مع  اتفاق  لديه  اأن  على  كني  وي�سر 
دانيال ليفي، باأن ي�ستمع توتنهام اإىل العرو�س املقدمة له 

هذا ال�سيف.
لكن ليفي عازم على التم�سك بنجمه، ورف�س بالفعل عر�ساً 
بقيمة 100 مليون جنيه اإ�سرتليني من مان�س�سرت �سيتي 

مقابل بيعه.
تعيينه  منذ  ك��ني  اإىل  نونو  يتحدث  مل  ذل��ك،  غ�سون  ويف 

كبديل جلوزيه مورينيو.
الإدع��اءات اجلديدة �سحيحة، فقد ينتظر  واإذا كانت هذه 

بع�س الوقت لهذه املناق�سة.

خطة كني للنتقال اإىل مان�س�سرت �سيتي

اأول اإ�سابة كورونا يف القرية الأوملبية 

اأتلتيكو مدريد يرّكز على اجلانب الفني يف مع�سكره
يف  ال��ف��ن��ي،  اجل��ان��ب  على  #اأتلتيكو_مدريد،  لع��ب��و  رك��ز 
�سهدت  ال��ذي  التدريب  يف  �سيجوبيا،  مدينة  يف  مع�سكرهم 
عودة جنم و�سط الفريق، �ساوؤول اإىل التدريبات اجلماعية، 

بعد تدربه منفرداً اخلمي�س
وكان �ساوؤول قد غاب عن تدريبات، يف الوقت الذي زادت فيه 
�سيجريها  تبادلية  �سفقة  يف  طرفا  �سيكون  باأنه  ال�سائعات 
الفريق  اإىل  الالعب  اأج��ل رحيل  بر�سلونة من  الفريق مع 

وهو  جريزمان،  اأن��ط��وان  الفرن�سي  �سم  مقابل  الكتالوين 
الأمر الذي مل يتم تاأكيده حتى الآن.

واأج����رى ك��ل م��ن ج��ي��ف��ري ك��ون��دوج��ب��ي��ا وم��ارك��و���س باولوا 
تدريبات منفردة، بعدما عدم تعافيهما من الإ�سابات التي 
حلقت بهما موؤخراً، بينما تدرب باقي الفريق بالكرة، وركز 
اجلهاز الفني على اجلانب الفني يف التدريبات، قبل مو�سم 

ي�سعى فيه الفريق ملوا�سلة التاألق وحتدي الكبار.

وت��درب عدد من لعبي الفريق الرديف مع جنوم الفريق 
م�ستويات  وق��دم��وا  م�����س��غ��رة،  م��ب��اراة  يف  و���س��ارك��وا  الأول، 
�سيميوين  دييغو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  لإق��ن��اع  ج��ي��دة، يف حم��اول��ة 
وجهازه، باأحقيتهم باللعب للفريق الأول. وعلى جانب اآخر 
وا�سل الكولومبي �سانياغو اأريا�س تعافيه من الإ�سابة التي 
حلقت به موؤخراً، بعد تعر�سه لك�سر يف الكاحل قبل ثمانية 

اأ�سهر.

دوناروما،  جيانلويجي  الإي���ط���ايل  احل���ار����س  ان�����س��م 
ل�سفوف باري�س �سان جريمان الفرن�سي ب�سكل ر�سمي، 
الإيطايل يف �سفقة  وذلك قادماً من �سفوف ميالن 

جمانية.
اأعمال  وكيل  اأن  ديبورتيفو،  م��ون��دو  �سحيفة  ذك��رت 
ق��ام بعر�س موكله  راي��ول،  الإي��ط��ايل، مينو  احلار�س 
�سان  ب���اري�������س  اإىل  ي��ن��ق��ل��ه  اأن  ق��ب��ل  ب��ر���س��ل��ون��ة  ع��ل��ى 

جريمان.
راتب  طلب  راي��ول  اأن  الإ�سبانية،  ال�سحيفة  واأك��دت 

12 مليون يورو �سنوياً للحار�س �سايف من 
جاء  بر�سلونة  م��ن  ال��رد  لكن  ال�سرائب، 

يعاين  الفريق  واأن  خ�سو�ساً  بالرف�س، 
الرواتب  كتلة  م���وازن���ة  يف  م�سكلة  م��ن 
ليونيل  ج���ع���ل  اأم�������ر  وه�����و  ب���ال���ف���ري���ق، 
اأجل  من  للن�سف  راتبه  يخف�س  مي�سي 

ال�ستمرار مع الفريق.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م من 

الرف�س الأول من 

اأجل القبول براتب  بر�سلونة، عاد رايول جمدداً من 
اإع��ط��اء احل��ار���س رات��ب يف  قليل يف املو�سم الأول، م��ع 
ما  وه��و  ي���ورو،  مليون   24 اإىل  ي�سل  ال��ث��اين  املو�سم 
رف�سه بر�سلونة جمدداً، ومن بعدها مت اإغالق الباب 

اأمام احلار�س الإيطايل.
ي�سارك  اأن  بر�سلونة  اإدارة  من  اأي�ساً  راي��ول  وطالب 
يورو  على  والذي حت�سل موؤخراً  الإيطايل،  احلار�س 
يف  الأقل  على  مباراة   15 يف  م�ساركته  من   ،2020

املو�سم.
ويعاين بر�سلونة حالياً يف مركز حرا�سة 
امل��و���س��م، خ�سو�ساً  ب��داي��ة  قبل  امل��رم��ى 
بينما  اإ�سابة،  من  يعاين  �ستيغن  واأن 
الأمر  وه��و  للرحيل،  طريقه  يف  نيتو 
الكاتالوين  ال���ن���ادي  ���س��ي��ج��ع��ل  ال����ذي 
يتعاقد مع حار�س جديد، رمبا يكون 
الوليد،  بلد  م��ن  ما�سيب  ج���وردي 
ف��رن��ان��دي��ز من  اآي���ت���ور  اأو 

ليفانتي.

�سبب رف�س بر�سلونة 
التوقيع مع دوناروما



�ساب يفقد رئتيه متاما ب�سبب كورونا
ترك اجل�سم بال مناعة يف مواجهة فريو�س كورونا خماطرة كربى 
قد توؤدي اإىل نتائج وخيمة، ولعل اأبرزها تدمري الرئتني كما حدث 

يف حالة �ساب اأمريكي يف الع�سرينات من عمره.
ول يقول م�سنعو اللقاحات امل�سادة ل�"كورونا" اإنها تعطي وقاية 
املرتتبة  التداعيات  خطورة  من  تقلل  لكنها  الفريو�س،  من  تامة 
عليه اإىل حد كبري.  ومن اأبرز خماطر الإ�سابة مبر�س "كوفيد 
اأداء  يف  تام  ف�سل  اإىل  يتطور  رمبا  الذي  الرئوي،  19"  اللتهاب 
الرئتني، وهذا ما حدث مع بليك بارغاتزي البالغ من العمر 24 

عاما، الذي ي�سكن ولية جورجيا الأمريكية.
وكان بارغاتزي الوحيد من بني اأفراد عائلته الذي مل يح�سل على 
اللقاح امل�ساد لكورونا، بح�سب تلفزيون "دبليو اأ�س بي" يف مدينة 
لأخذ  ال�ساب  رف�س  مبعث  وكان  جورجيا.  ولية  عا�سمة  اأتالنتا 
اللقاح قلقه ب�ساأن الآثار اجلانبية، فقال لعائلته اإنه ينوي النتظار 

ل�سنوات قبل اخل�سوع للتطعيم.
 ،19 ب�كوفيد  اأ���س��ي��ب  م��ا  ���س��رع��ان  اإذ  ينتظره  مل  ال��ف��ريو���س  لكن 
اأثناء ح�سور حفل مو�سيقي يف  العدوى  تلقى  اأنه  وتعتقد عائلته 
اأ�سهر يف   3 بليك  ب�سدة. وق�سى  ولية فلوريدا، وتدهورت حالته 
الأطباء  يفقد  اأن  قبل  خمتلفة،  م�ست�سفيات   3 يف  املركزة  العناية 

الأمل يف تعايف رئتيه، فقرروا ا�ستئ�سالهما وا�ستبدالهما.

الإعدام ل�سفاح هوليوود 
ُحكم على مايكل غارغيولو امللقب �سفاح هوليوود، بالإعدام لقتله 
امراأتني يف اأوائل العقد الأول من القرن احلايل، اإحداهما كان من 

املقرر اأن يواعدها املمثل الأمريكي اأ�ستون كوت�سر ليلة اجلرمية.
وقد تعر�ست ال�سحيتان لطعنات عدة خ�سو�سا يف ال�سدر، وُعرث 

على اإحداهما مقطوعة الراأ�س تقريبا.
وقال قا�س يف لو�س اأجنلي�س يف هذه الق�سية، اأينما ذهب )مايكل( 

غارغيولو، حّل معه املوت والدمار.
عاما من عقوبة الإعدام يف الوقت  و�سيفلت غارغيولو البالغ 45 
 .2019 اأحكام الإع��دام منذ  اإذ جّمدت كاليفورنيا تنفيذ  احل��ايل، 

ومل ُتنزل هذه العقوبة بحق اأي �سجني يف الولية منذ 2006.
اأ�ستون كوت�سر يعرف ال�سحية الأوىل، وهي طالبة ت�سميم  وكان 
اأزياء يف �سن 22 عاما تدعى اآ�سلي اإلريين وكانت على موعد مع 

املمثل ليلة وفاتها يف اأواخر العام 2001.

مهرجان كان مينح �سعفته الذهبية
ال�سعفة  ج��ائ��زة  ال�سينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  مت��ن��ح 
النهاية:  ح��ت��ى  وع���ده���ا  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  دورة  خ��ت��ام  ال��ذه��ب��ي��ة، يف 
ومّل  ال�سينما  �سالت  اإىل  احلياة  بعودة  اجلائحة  رغ��م  الحتفال 

�سمل الأ�سرة ال�سينمائية العاملية.
للكوري  "بارا�سايت"  �سيخلف  ال��ذي  العمل  ملعرفة  ترقب  وي�سود 
اجلنوبي بونغ جون-هو الفائز باجلائزة املرموقة عام 2019 قبل 
تف�سي فريو�س كورونا. ومل يظهر هذه ال�سنة اأي عمل ُينظر اإليه 
الر�سمية  امل�سابقة  نهاية  للفوز، يف  الأوف��ر حظا  اأن��ه  بو�سوح على 
التي تناف�س فيها 24 فيلما. الإجابة على هذا الت�ساوؤل بيد جلنة 
التحكيم التي يرتاأ�سها املخرج �سبايك يل، اأول فنان اأمريكي اأ�سود 
بينها  متنوعة  �سخ�سيات  ع��داده��ا  يف  وت�سم  املن�سب،  ه��ذا  ي�سغل 
ميلني  واملغنية  فيليو  ميندون�سا  كليرب  ال��ربازي��ل��ي  ال�سينمائي 
فارمر. و�سيعقد اأع�ساء اللجنة اجتماعات مغلقة يف اإحدى فيالت 

مدينة كان ال�ساحلية جنوب �سرق فرن�سا حل�سم النتائج.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سم ثعبان يوقف النزيف املهدد للحياة يف ثوان!
ابتكرت جمموعة من العلماء، مبا يف ذلك من جامعة وي�سرتن يف كندا، نوعا من املادة الال�سقة الغراء الفائق التي 

تلت�سق باأن�سجة اجل�سم وميكن ا�ستخدامها ملنع حدوث نزيف يهدد احلياة.
batroxobin، املوجود يف �سم ثعابني  اأو   reptilase با�سم  املعروف  الدم  اإنزمي تخرث  املادة الال�سقة  وت�ستخدم 
lancehead. ثم يت�سابك هذا الإنزمي مع جيالتني معدل ميكن و�سعه يف اأنبوب �سغري لتحقيق تقدم حمتمل 

منقذ للحياة.
وقال اأ�ستاذ الهند�سة يف جامعة وي�سرتن، كيربي ماكيوننت، وزمالوؤه يف الدرا�سة يف بيان: اأثناء ال�سدمة والإ�سابة 
ونزيف الطوارئ، ميكن تطبيق هذا الغراء الفائق بب�ساطة عن طريق ال�سغط على الأنبوب واإلقاء �سوء مرئي، مثل 

موؤ�سر الليزر، فوقه لب�سع ثوان. وحتى م�سباح الهاتف الذكي �سيقوم بهذه املهمة.
من  ال�سمايل  اجل��زء  الأ�سلي  موطنها  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  �سمّية  الثعابني  اأك��رث  بني  من   ،lancehead وتعد 

القارة.
ويف مرحلة البلوغ، ميكن اأن ي�سل طولها اإىل ما بني 30 و50 بو�سة، ومن املعروف اأنها تبحث عن فري�سة يف مزارع 
الن واملوز، وت�سرب العمال دون �سابق اإنذار. ويبلغ معدل ال�سموم 124 ملليغرام يف املتو�سط  ، على الرغم من اأنه 

ميكن اأن ي�سل اإىل 342 ملليغرام.
10 اأ�سعاف قوة �سمغ الفيربين الإكلينيكي، والذي يعترب  ويحتوي مانع الت�سرب اجلديد على قوة ل�سقة تبلغ 

املعيار الذهبي لل�سناعة للجراحني يف العيادات ويف املجال.
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م�سري يتقلد و�سام فار�س من الرئي�س الإيطايل.. ما ق�سته؟
م�سرية ممتدة من العطاء للم�سري فرن�سي�س اأمني، ُكللت موؤخًرا مبنحه 
الإيطايل  ال�سفري  الو�سام من  ت�سلم  اإيطاليا-؛ حيث  فار�س -جنمة  و�سام 
بالقاهرة جامباولو كانتيني، الأربعاء، يف مقر ال�سفارة الإيطالية، نيابة عن 

الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريال.
اأمني بداية من عمله مر�سًدا  واأ�ساد ال�سفري الإيطايل يف القاهرة بجهود 
الأق�سر  يف  الإيطالية  القن�سلية  متثيله  وكذلك  الأيطالية،  للغة  �سياحًيا 
واجلامعات  املعاهد  يف  الإي��ط��ال��ي��ة  اللغة  بتدري�س  م���روًرا  م�سر،  جنوبي 
الثقافية  والأن�سطة  الفعاليات  تنظيم  يف  امل�ساهمة  اإىل  و�سوًل  امل�سرية، 
اأن  متمنًيا  التكرمي،  بهذا  �سعادته  اأم��ني عن  واأع��رب  واإيطاليا.  بني م�سر 
تتحقق -يف املجال الثقايف- املقولة التي تقول اإن م�سر واإيطاليا هما تواأم 
اإذ  البحر املتو�سط، ملا لهما من عالقة قدمية وعميقة، وممتدة اإىل الآن، 
اإيطاليا مكانة مميزة، كونها ل تثري امل�سكالت،  حتتل اجلالية امل�سرية يف 
ويتبواأ اأبناوؤها منا�سب مميزة. وي�سيف اأمني يف حديثه ملوقع �سكاي نيوز 
عربية اأن امل�سريني يذكرون اأن اجلالية الإيطالية يف بداية القرن املا�سي 
اليونانية يف م�سر. يحكي  بعد اجلالية  تعداًدا  الأك��رب  تعد اجلالية  كانت 
فرن�سي�س اأمني )60 عاًما( ق�سة ارتباطه بالثقافة الإيطالية منذ طفولته، 
م�سرًيا اإىل التحاقه مبدار�س الفرن�سي�سكان مبدينة الأق�سر ودرا�سته اللغة 
الإيطالية منذ مراحل التعليم الأوىل، كما اأن والدته و�سقيقته كانتا جتيدا 

اللغة الإيطالية، مما �ساعده على اتقانها يف بواكري حياته.

�سائق لبناين: حياتنا اأ�سبحت ُمرة مثل قهوتنا
تعرف �سوارع بريوت زكريا غالييني الذي يتجول فيها ب�سيارته الأجرة منذ 
76 عاماً ميار�س  العمر  بلغ من  اأن  بعد  ي��زال  ع��ام��اً، ول   18 ك��ان عمره  اأن 
نف�س العمل لك�سب قوت يومه ال�سئيل يف فرتة ي�سفها باأنها اأحلك الأوقات 
بتاريخ لبنان. قال غالييني وهو يقف يف طابور طويل ميتد ل�ساعات مبحطة 
اأب��داً.. ذل  الوقود مللء خزان �سيارته بالبنزين واهلل ما ن�ستاهل هيدا ال�سي 
عاملحطات. يرزح لبنان حتت وطاأة اأزمة مالية طاحنة، وفقدت عملته اأكرث 
من %90 من قيمتها يف ما يقرب من عامني، و�سقط اأكرث من ن�سف �سكانه 
بني خمالب الفقر. واأ�ساف "فنجان القهوة بي�سل مر مثل هاحلياة... قد 
ما )مهما( حطيت له �سكر". ت�سبب نق�س الإم��دادات الأ�سا�سية ومن بينها 
كمية  اأي  على  للح�سول  بال�ساعات  طوابري  يف  ال�سائقني  وق��وف  يف  الوقود 
رمبا يجدونها من البنزين بنهاية النتظار الطويل. حول هذا الو�سع حياة 
غالييني اإىل معاناة يومية. يغادر الرجل منزله يف ال�سابعة والن�سف �سباحا 
ويق�سي معظم وقته بال�سيارة على الأ�سفلت. عندما بداأ عمله ك�سائق �سيارة 
اأجرة وكان ل يزال يف �سنوات املراهقة، كانت قيمة التو�سيلة بال�سيارة لرية 
واحدة. لكن بالرغم من اأن قيمتها و�سلت الآن لنحو 10000 لرية، اإل اأنه 

اإبنة جوليا روبرت�س على 
ال�سجادة احلمراء يف كان 
املمثلة  اإب���ن���ة  م����ودر   دخ��ل��ت  ه����ازل 
على  روبرت�س   الأم��ريك��ي��ة  جوليا 
يف  مهرجان  احل���م���راء  ال�����س��ج��ادة 
74مع  ال�  بدورته  ال�سينمائي   كان 
ال�سينمائي  داين  امل�����س��ور  وال��ده��ا 
  Flag day فيلم  حل�سور  مودر  
على  ب�سيطاً  ف�ستاناً  هازل  اختارت 
���س��ك��ل ق��م��ي�����س ل��ون��ه اأ���س��ف��ر فاحت 

اأكمامه طويلة وربطت �سعرها.
���س��وداء وكان  ب��دل��ة  وارت����دى داين 
بفخر  اإبنته  كتف  على  ي��ده  ي�سع 
حر�ست  امل�سورين.  عد�سات  اأم��ام 
بعيداً  اأولده����ا  اإب��ق��اء  على  جوليا 
ع��ن الإع���الم والأ���س��واء. يذكر اأن 
جوائز  لثمانية  تر�سحت  روبرت�س 
 Golden ث���الث���ة  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت 
جائزة  وع��ل��ى   Globe awards
 Academy م��ن  مم��ث��ل��ة  اأف�����س��ل 
اأي���ري���ن  يف  دوره�������ا  ع����ن   award

بروكوفيت�س.

بايدن ينتقد في�سبوك.. 
وال�سركة ترد ببيان لذع

البيت  ب��ني  اللهجة  ح��دة  ت�ساعدت 
الأبي�س وفي�سبوك، ب�سبب الت�سليل 
اإذ اع��ت��رب جو  ب��ال��ل��ق��اح��ات،  امل��ت��ع��ل��ق 
على  امل�سللة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  ب��اي��دن 
حول  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اإىل  ت����وؤدي  وال��ت��ط��ع��ي��م  كوفيد19- 
في�سبوك  رف�س  بينما  النا�س،  قتل 
انتقادات الرئي�س الأمريكي. وبينما 
الأبي�س  البيت  مل��غ��ادرة  ي�ستعد  ك��ان 
قال  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  لق�ساء 
بايدن ردا على �سوؤال حول الر�سالة 
مثل  ���س��ب��ك��ات  اإىل  ُي��وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي 
النا�س.  ي��ق��ت��ل��ون  اإّن���ه���م  ف��ي�����س��ب��وك: 
لدينا،  ال���ت���ي  ال���وح���ي���دة  اجل���ائ���ح���ة 
تطال اأ�سخا�ساً مل يتلقوا التطعيم. 
رد  يتاأخر  النا�س. ومل  يقتلون  اإنهم 
بيان  يف  قالت  التي  في�سبوك  �سركة 
اأن في�سبوك  الوقائع ُتظهر  اإن  لذع 
نقطة،  الأرواح.  اإن���ق���اذ  يف  ي�����س��اع��د 
التهامات  اأن  على  و���س��ددت  انتهى. 
ُت�ستت  ل��ن  بحقائق  امل��دع��وم��ة  غ��ري 
اأن  اإىل  املجموعة  واأ�سارت  تركيزنا. 
�ساهدوا  �سخ�س  ملياري  م��ن  اأك��رث 
موثوقة  م��ع��ل��وم��ات  في�سبوك  ع��رب 
وال���ل���ق���اح���ات،  كوفيد19-  ح������ول 
اآخ����ر على  م��ك��ان  اأي  م���ن  اأك����رث  اأي 
ا�ستخدم  لقد  واأ�سافت:  الإنرتنت. 
اأكرث من 3.3 ماليني اأمريكي اأداتنا 
على  احل�سول  و�سبل  مكان  ملعرفة 
متحورة  ت��وؤدي  وق��ت  ويف  التطعيم. 
الإ�سابات،  ع��دد  يف  ارت��ف��اع  اإىل  دلتا 
����س���دد ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س ال��ق��ل��ق من 
حيال  لهجته  التطعيم  حملة  تعرث 
الكربى،  التكنولوجيا  جم��م��وع��ات 
اإي����اه����ا ب�����اأن ت���ب���ذل جهدا  م��ط��ال��ب��ا 

اإ�سافيا ملكافحة املعلومات امل�سللة.

دراجة الأمرية ديانا 
احلمراء للبيع 

ت���ط���رح ل��ل��ب��ي��ع دراج�������ة  الأم��������رية دي���ان���ا  
احلمراء من ماركة رايل �سوبر يف املزاد 
والدها  م��ن  تلقتها  ه��دي��ة  وه��ي  العلني 
�سبن�سر يف  الكونتي�سة رين  اأبيها  وزوجة 
من  تبلغ  كانت  عندما  اأي  ال�سبعينيات 

العمر ت�سع �سنوات.
واختار املعر�س عيد ميالد ديانا ال�ستني 
الذي  العلني  امل����زاد  يف  للبيع  لعر�سها 
�سيفتتح مببلغ 15 األف جنيه اإ�سرتليني 
جنيه  األ�����ف   30 اىل  ي�����س��ل  اأن  ومي���ك���ن 
الزرقاء  دراج��ت��ه��ا  اأن  يذكر  اإ�سرتليني. 
لتنقالتها  الأم��رية  تعتمدها  كانت  التي 
يف لندن والتي ا�سرتتها قبل زواجها من 
 50 مببلغ  اأي�����س��اً  بيعت  ت�سارلز  الأم���ري 

األف يورو يف اأيار 2021 .

زراعة كلى يف املري�س اخلطاأ 
كلى  بزراعة  الأمريكية  امل�ست�سفيات  باأحد  اأطباء  اعرتف 
م��ن م��ت��ربع يف امل��ري�����س اخل��ط��اأ يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن هذا 
الأمريكية  كليفالند  م�ست�سفيات جامعة  وقالت  ال�سهر. 
اإن اخلطاأ الفادح، حدث يف 2 يوليو احلايل، لكن باأعجوبة 
للع�سو  مطابقاً  الكلى،  على  ح�سل  ال��ذي  املري�س  ك��ان 

ومن املتوقع تعافيه.
الآخر  املري�س  جراحة  ف��اإن  امل�ست�سفى،  مل�سوؤويل  ووف��ق��اً 

اأجلت الآن ب�سبب هذا اخلطاأ الفادح.
تكون  لكي  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووف��ق��اً 
عملية زرع الكلى اآمنة وناجحة، يجب اأن يتطابق املري�س 
واملتربع بناًء على عوامل ت�سمل ف�سيلة الدم. ويف حالة 
عدم تطابق ف�سيلة الدم بني املتربع واملتلقى، يتم رف�س 

الع�سو وي�سبب ذلك مب�ساعفات خطرية.
يعلن  )مل  م�سعفني  ت��وق��ي��ف  مت  اخل��ط��اأ،  ل��ه��ذا  ونتيجة 
امل�سوؤولون عن اأ�سمائهما واأدوارهما يف العملية اجلراحية 

اخلاطئة( واإحالتهما لإجازة اإدارية.

طلق ب�625 مليون دولر
�سيدة  �ستح�سل  القانونية،  ال��ن��زاع��ات  م��ن  ���س��ن��وات  بعد 
زوجها  م��ن  طالقها  بعد  فلكي  م��ايل  مبلغ  على  رو�سية 
الرو�سي  امللياردير  تو�سل  فقد  ال���رثاء.  �سديد  ال�سابق 
اإىل  اأحمدوفا  تاتيانا  ال�سابقة  وزوجته  اأحمدوف  فرهاد 
مليون   625 قيمته  للطالق  قيا�سي  مبلغ  ب�ساأن  ت�سوية 

دولر، ق�ست به املحكمة العليا يف لندن عام 2016.
لأحمدوفا  ف��ا���س��ل��ة  حم���اول���ة  اإىل  اخل����الف  ه����ذا  واأدى 
ميلكه  م��رتا   115 ط��ول��ه  ف��اخ��ر  يخت  على  لال�ستيالء 
اأمر  اإىل  بالإ�سافة  امل��ح��اك��م،  خ��الل  م��ن  ال�سابق  زوج��ه��ا 
لها  تيمور  ابنها  يدفع  ب��اأن  يق�سي  منف�سل من حمكمة 
اأكرث من 70 مليون جنيه اإ�سرتليني من اأ�سول الأ�سرة.

يتعلق  الأم���ر  يكن  مل  اأح��م��دوف��ا:  با�سم  متحدث  وق���ال 
مببلغ، بل بزوج يفي بالتزامه جتاه اأ�سرته، راف�سا ادعاء 
متحدث با�سم زوجها ال�سابق باأنه كان من الأف�سل لها األ 
ترفع دعوى ق�سائية. وقالت �سحيفة تاميز الربيطانية 
جنيه  مليون   150 ح��وايل  على  �ستح�سل  اأحمدوفا  اإن 

اإ�سرتليني، �ست�سمل اأي�سا تغطية التكاليف القانونية.

فيلم رعب حقيقي.. اكت�سفت 18 ثعبانا حتت �سريرها
ع��ا���س��ت ام������راأة اأم���ريك���ي���ة حل��ظ��ات م���ن ال���رع���ب، بعدما 
اكت�سفت وجود 18 ثعبانا حتت �سريرها بينما كانت على 

و�سك النوم.
واأفادت �سبكة �سكاي نيوز الربيطانية، باأن تري�س ويل�سر 
اأ�سفل  غريبا  �سيئا  لح��ظ��ت  ج��ورج��ي��ا  ولي���ة  �سكان  م��ن 

�سريرها، وهو قطع الزغب تتحرك.
اإذ لحظت بعد  ذل��ك بكثري،  اأخطر من  ك��ان  الأم��ر  لكن 

قليل اأن هناك �سيئا اآخر يتحرك يف املنطقة ذاتها.
اأفعى، عبارة عن ثعبان   18 ويف النهاية، اكت�سفت تري�س 
اأم و17 فرخا �سغريا لها بعدما قلبت الغرفة راأ�سا على 

عقب.
وتعتقد تري�س اأن الأفعى و�سعت فراخها خالل يوم واحد 

حتت ال�سرير.
ون�سرت املواطنة الأمريكية تفا�سيل ما حدث معها على 

موقع في�سبوك، متحدثة عن جتربة مرعبة مرت بها.

مفاجاأة عن علقة حم�سنا النووي باأ�سلفنا املنقر�سني
ات��خ��ذ ال��ع��ل��م��اء خ��ط��وة اأخ�����رى ن��ح��و ح���ل ل��غ��ز دائم 
مقارنات  ب��اإج��راء  ت�سمح  قد  جديدة  اأداة  با�ستخدام 
لالإن�سان احلديث  ال��ن��ووي  دق��ة بني احلم�س  اأك��رث 

واحلم�س النووي لأ�سالفنا املنقر�سني.
فوفقا لدرا�سة ن�سرت يوم اجلمعة يف جملة �ساين�س 
م��ن اجلينوم  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة   7 ن�سبة  ف���اإن  اأدف��ان�����س��ز، 
اخلا�س بنا يتقا�سمها ب�سر اآخرون ب�سكل فريد، ول 

يت�ساركها اأ�سالف �سابقون اآخرون.
وقال ناثان �سايفر، عامل الأحياء احلا�سوبية بجامعة 
كاليفورنيا واملوؤلف امل�سارك للدرا�سة اجلديدة: هذه 
ن�سبة �سغرية للغاية. هذا النوع من الكت�سافات هو 
الب�سر  نحن  باأننا  التفكري  عن  العلماء  ابتعاد  �سبب 

خمتلفون متاما عن الإن�سان البدائي )نياندرتال(.
امل�ستخرج  النووي  احلم�س  اإىل  الدرا�سة  وا�ستندت 
النياندرتال  لإن�������س���اين  الأح���ف���وري���ة  ال��ب��ق��اي��ا  م���ن 
يعود  وال��ل��ذي��ن  ح��ال��ي��ا،  املنقر�سني  والديني�سوفان 
تاريخهما اإىل حوايل 40 األف اأو 50 األف عام م�ست، 
اأنحاء  جميع  من  حديثا  �سخ�سا   279 من  وكذلك 

العامل.
املعا�سرين  ال��ب�����س��ر  اأن  ب��ال��ف��ع��ل  ال��ع��ل��م��اء  وي���ع���رف 
اإن�سان  م��ع  ال��ن��ووي  احل��م�����س  بع�س  ي��ت�����س��ارك��ون يف 
يت�ساركون  خمتلفني  اأ�سخا�سا  لكن  ال��ن��ي��ان��درت��ال، 
اأج�����زاء خمتلفة م��ن اجل��ي��ن��وم. وك���ان اأح���د اأه���داف 
ال��ب��ح��ث اجل���دي���د ه���و حت��دي��د اجل��ي��ن��ات احل�سرية 

لالإن�سان احلديث.
ويف ال�سياق، قال جون هوك�س، عامل الأنرثوبولوجيا 
القدمية بجامعة وي�سكون�سن يف مادي�سون بالوليات 
اإنها م�سكلة  املتحدة، والذي مل ي�سارك يف الدرا�سة، 
اإح�سائية �سعبة، وقد طور الباحثون اأداة قيمة تاأخذ 

يف العتبار البيانات املفقودة يف اجلينوم القدمي.
وق���د وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأي�����س��ا اأن ج����زءا اأ���س��غ��ر من 
1.5 باملئة فقط - فريد من  اجلينوم اخلا�س بنا - 
نوعه بني ال�ساللت الب�سرية املختلفة وم�سرتك بني 
جميع الأ�سخا�س على قيد احلياة اليوم. وقد حتمل 
�سظايا احلم�س النووي تلك الدلئل الأكرث اأهمية 

على ما مييز الب�سر املعا�سرين حقا.

املمثلة الفرن�صية لو�صي ت�صانغ خالل ح�صورها الدورة 74 ملهرجان كان ال�صينمائي يف مدينة كان , جنوب فرن�صا )ا ف ب(

جيجي حديد تك�سف نوع 
ل لإبنتها املو�سيقى املف�سّ

ك�سفت عار�سة الأزياء الأمريكية من اأ�سول فل�سطينية  جيجي حديد  خالل مقابلة 
مع اإحدى ال�سحف الأجنبية، عن املو�سيقى املف�سلة لإبنتها  خاي  التي تبلغ من العمر 

10 اأ�سهر.
باك�ستانية  زين  اأ���س��ول  م��ن  الإجن��ل��ي��زي  "خاي" الفنان  ووال���د  اإن��ه��ا  وق��ال��ت جيجي 
مالك ، يحر�سان دائماً على اإ�سطحاب طفلتهما يف نزهات طويلة، وخاللها ت�ستمع 
اأغاين  لبع�س  بالإ�سافة  لديها،  املف�سلة  املو�سيقى  وه��ي  البوليوودية  للمو�سيقى 
التم�سك  على  حتر�س  باأنها  �سابقاً  جيجي  �سرحت  وك��ان  العربية.  باللغة  الأطفال 
بخلفيتها وخلفية زوجها الثقافية الأ�سلية يف تربية طفلتهما الأوىل. وتابعت م�سرية 
اإىل اأن خاي حتب كثرياً احليوانات وحتديداً الطيور، وهي تتوقع اأنه يف يوم ما �ستبداأ 

طفلتها يف امتطاء اخليول.


