
   

12 اأغ�سط�س عطلة راأ�س ال�سنة الهجرية 
للجهات االحتادية والقطاع اخلا�س

•• دبي -وام:

لَُة للعام 1443 هجرية  تقرر اأن تكون اإجازة راأ�س ال�سنة الهجرية املَُرحَّ
اأن  على   ،2021 اأغ�سط�س   12 اخلمي�س  ي��وم  االحت��ادي��ة،  احلكومة  يف 

اأغ�سط�س. ي�ستاأنف الدوام يوم االأحد 15 
جاء ذلك يف تعميم اأ�سدرته الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية 
اعتمد  وال��ذي  الر�سمية،  العطالت  ب�ساأن  ال��وزراء  لقرار جمل�س  ا�ستناداً 

اأجندة العطالت الر�سمية.
وبهذه املنا�سبة رفعت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  »رع��اه اهلل«، و�ساحب 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات. كما هناأت �سعب 

دولة االإمارات واالأمتني العربية واالإ�سالمية بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
من جهة اأخرى اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني اأن يوم اخلمي�س 
املوافق 12 اأغ�سط�س اجلاري عطلة مدفوعة االأجر جلميع العاملني يف 
راأ�س  مبنا�سبة  الدولة  يف  اخلا�س  القطاع  و�سركات  وموؤ�س�سات  من�ساآت 

ال�سنة الهجرية للعام 1443.

توفري لقاح كوفيد- 19 من �سينوفارم للأطفال من 3 اإىل 17 عاما 
•• اأبوظبي -وام:

بداأت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة بتوفري لقاح كوفيد-
�سينوفارم لالأطفال من عمر 3 اإىل17 عاماً يف عدة مراكز  19 من 
مت  اأن  بعد  موعد..وذلك  حجز  ب��دون  �سحة  ل�سبكة  تابعة  ومن�ساآت 

اعتماد اللقاح من قبل وزارة ال�سحة.              )التفا�سيل �س3(

الرئي�س الفرن�سي يتحدث اأمام املوؤمتر الدويل لدعم لبنان  الذي عقد عرب الفيديو جنوب فرن�سا   )ا ف ب(

عنا�سر االأمن يعاينون موقع انفجار ال�سيارة امللغومة يف كابول  )ا ف ب(

حريق ناجت عن �سقوط �ساروخ قرب م�ستوطنة ا�سرائيلية قريبة من لبنان

بهدف تعزيز مكانة دبي العاملية كمركز رائد يف التقنيات امل�ستقبلية

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما ب�ساأن تنظيم ا�ستخدام 
تقنية الطباعة ثلثية االأبعاد باأعمال البناء يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأ�����س����در 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
حاكم  ب�سفته  اهلل،  رع���اه  ال����وزراء، 
24 ل�سنة  اإمارة دبي، املر�سوم رقم 
ا�ستخدام  تنظيم  ب�����س��اأن   2021
يف  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة  تقنّية 
اأعمال البناء يف اإمارة دبي، على اأن 
تكون بلدية دبي هي اجلهة املعنية 
وفق  املر�سوم  هذا  اأه��داف  بتحقيق 
ال�سالحيات واملهام املحددة لها يف 
املر�سوم، وذلك بهدف تنظيم  ن�س 
ثالثّية  الطباعة  تقنّية  ا�ستخدام 
كاّفة  ال��ب��ن��اء يف  ب���اأع���م���ال  االأب����ع����اد 
املباين  ِن�سبة  االإم���ارة، ورف��ع  اأنحاء 
التي يتم تنفيذها با�ستخدام تقنّية 
ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ّي��ة االأب���ع���اد يف دبي 
ن�سبة  وحتقيق  تدريجّية،  ورة  ب�سُ
اإجمايل  م���ن   25% ع���ن  ت��ق��ل  ال 
بعد  ت�سييدها  �سيبداأ  التي  املباين 
املر�سوم  ه��ذا  باأحكام  العمل  تاريخ 
وذلك بحلول عام 2030. ويهدف 
 2021 ل�سنة   24 رق���م  امل��ر���س��وم 

انتهاء حادث ناقلة النفط يف بحر العرب

قائد اجلي�س الربيطاين: حان وقت الت�سدد مع اإيران
•• عوا�صم- وكاالت:

يف  التجارية  البحرية  العمليات  مراقبة  مركز  اأعلن 
بريطانيا، االأربعاء، انتهاء احلادث الذي �سهدته ناقلة 

نفط يف بحر العرب، م�ساء الثالثاء.
اأن  امل��رك��ز، وفقما نقلت عنه وكالة روي���رز،  واأ���س��اف 

نهاية احلادث متت بعد مغادرة املقتحمني لل�سفينة.
واأو�سح اأن ناقلة النفط وطاقمها يف و�سع اآمن، واأن 

احلادثة انتهت.
اأعلنت  الربيطانية  البحرية  ال��ت��ج��ارة  هيئة  وك��ان��ت 
يف وق��ت �سابق، وق���وع ح���ادث خطف حمتمل وق��ع يف 

منطقة خليج ُعمان التي تقع �سمن بحر العرب.
واأو����س���ت ال��ه��ي��ئ��ة، يف اإ���س��ع��ار حت��ذي��ري ���س��اب��ق ا�ستند 
احلذر  بتوخي  ال�سفن  ثالث،  ط��رف  من  م�سدر  اإىل 

ال�سديد يف املنطقة.
ه��ذا وق��ال قائد اجلي�س ال��ربي��ط��اين، اجل���رال نيك 
كارتر، االأربعاء، اإن الوقت قد حان للت�سدد يف التعامل 
حركة  ا�ستهدفت  ح���وادث  �سل�سلة  غ���داة  اإي����ران،  م��ع 
ط��ه��ران متورطة  اإن  ل��ن��دن  ت��ق��ول  العاملية  ال��ن��اق��الت 

فيها.
و�سرح كارتر يف مقابلة اإذاعية: ما نحتاج اإىل القيام 
به، ب�سكل اأ�سا�سي، هو حتميل اإيران م�سوؤولية �سلوكها 

املتهور للغاية.
واأ�ساف قائد اجلي�س الربيطاين: لقد ارتكبوا خطاأ 
كبريا يف الهجوم الذي قاموا به �سد �سفينة مري�سر 
تدويل حالة  اإىل  اأدى  لقد  املا�سي.  االأ�سبوع  �سريت 

اللعب يف اخلليج اإىل حد كبري.

هذا  مثل  الأن  ال���ردع  اإع���ادة  علينا  النهاية  يف  وت��اب��ع: 
ال�سلوك هو الذي يوؤدي اإىل الت�سعيد.

االإي���راين يف ح��ال ع��دم ردعه  ال�سلوك  اأن  و�سدد على 
�سوء  اإىل  ���س��دي��دة  ب�سهولة  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  "ميكن 
ك��ارث��ي��ا للغاية ع��ل��ى جميع  ال��ت��ق��دي��ر و���س��ي��ك��ون ذل���ك 

�سعوب اخلليج واملجتمع الدويل.
وب�����داأ اخل�����رباء ي��ت��ح��دث��ون ع���ن ���س��ي��ن��اري��وه��ات للرد 
ا�ستهداف  اإي��ران على خلفية  ال��دويل على  الع�سكري 
بحر  يف  �سريت  مري�سر  االإ�سرائيلية  النفط  ناقلة 

العرب،  قبل اأيام.
ويعتقد اخلرباء اأن الرد على هجوم الناقلة لن يخرج 
فر�س  اأو  ع�سكرية،  ���س��رب��ات  ه��ي  اح��ت��م��االت   4 ع��ن 
عقوبات اقت�سادية وع�سكرية جديدة، اأو اإلزام طهران 

بدفع تعوي�سات.
وت�سمل ال�سيناريوهات املطروحة للرد اأي�سا ا�ست�سدار 
ال��دويل خلنق نظام احلكم  ق��رار من جمل�س االأم��ن 
اإي��ران �سيا�سيا واقت�ساديا، على غ��رار ما حدث يف  يف 
ال��راح��ل �سدام  ال��ع��راق��ي  ن��ظ��ام الرئي�س  امل��ا���س��ي م��ع 

ح�سني.
ومما يزيد من احتمال ت�سدد املجتمع الدويل حيال 
اإي��ران هو احل��ادث املريب ال��ذي وقع يف خليج ُعمان، 
نفط،  ناقلة  م�سلحون  اقتحم  حيث  الثالثاء،  م�ساء 
ق��ال��ت ع���دة م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة ب��ح��ري��ة اإن��ه��م مرتبطون 

باإيران.
ورغم اأن احلادثة انتهت وغادر امل�سلحون ال�سفينة اإال 
اإي���ران لن ت��رك حركة  اأن ذل��ك ي��رك انطباعا ب��اأن 

التجارة الدولية يف البحار و�ساأنها.

باري�س تتعهد بـ100 مليون يورو اإ�سافية لل�سعب اللبناين ووا�سنطن تعلن تقدمي مائة مليون دوالر

ماكرون وبايدن يطالبان باإ�سلحات حقيقية وك�سف ملب�سات انفجار بريوت 
•• باري�س-اأ ف ب:

افتتح الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
الفيديو  ع��رب  االأرب���ع���اء  م���اك���رون 
موؤمترا دوليا لدعم لبنان الغارق 
جمددا  منددا  م�ستفحلة  اأزم��ة  يف 
ب���ق���ادة ه����ذا ال��ب��ل��د وواع������دا مبئة 
اإ����س���اف���ي���ة يف دعم  ي������ورو  م���ل���ي���ون 

مبا�سر لل�سعب اللبناين.
واأك���������د م�����اك�����رون ال��������ذي ي����راأ�����س 
املوؤمتر  ه����ذا  امل��ت��ح��دة  االأمم  م���ع 
ال�سنوية  ال��ذك��رى  يف  يعقد  ال��ذي 
اأن  ب��ريوت  م��رف��اأ  النفجار  االأوىل 
يراهنون  اللبنانيني  "امل�سوؤولني 
على ما يبدو على اهراء الو�سع 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ت��ع��ط��ي��ل��ه��م  م����ع 
ج����دي����دة م���ن���ذ اأ�����س����ه����ر واع���ت���م���اد 
ذلك  اأن  على  م�سددا  اإ���س��الح��ات، 

ي�سكل خطاأ تاريخيا واخالقيا.
اليوم  م����وؤمت����ر  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 
اإن�����س��اين ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك �سيك 
اتخذنا  م�����س��ي��ف��اً:  ب���ي���ا����س،  ع��ل��ى 
ال�سيا�سيني  �سد  �سارمة  ت��داب��ري 

اللبنانيني الفا�سدين.
املقر ال�سيفي  واأك���د م��اك��رون م��ن 
يل  ب��ورم  يف  الفرن�سيني  للروؤ�ساء 
االأزمة  فرن�سا  ج��ن��وب  يف  م��ي��م��وزا 
تكن  ل���ب���ن���ان مل  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
اإفال�س  ن��ت��ي��ج��ة  اأت����ت  ب���ل  ح��ت��م��ي��ة 
�سخ�سي وجماعي واختالالت غري 

وال�سفافية م�سيفا تعاونت فرن�سا 
ودول اأخرى لتوفري كل املعلومات 
م�ستعدون  ون��ح��ن  ل��دي��ن��ا  امل��ت��اح��ة 
�سروريا  ي��زال  ال  فني  تعاون  الأي 
يف اإطار التحقيق الذي يرقب كل 

ال�سعب اللبناين نتائجه.
من جانبه اأعلن الرئي�س االأمريكي 
جو بايدن االأربعاء تقدمي حواىل 
امل�ساعدة  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ون  م��ئ��ة 
داعيا  للبنان،  اجلديدة  االإن�سانية 
اللبنانيني  ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني 
ومكافحة  االقت�ساد  اإ���س��الح  اإىل 

الف�ساد.
وقال يف ر�سالة عرب الفيديو وجهها 
اإىل موؤمتر دويل حول لبنان يعقد 
االأرب��ع��اء عرب االإن��رن��ت لن تكون 
اإذا  ك��اف��ي��ة  م�����س��اع��دة خ��ارج��ي��ة  اأي 
مل يلتزم قادة لبنان باإجناز العمل 
القا�سي  ال�سروري  اإمن��ا  ال�سعب 
ومكافحة  االق���ت�������س���اد  ب���اإ����س���الح 
الف�ساد م�سيفا هذا اأ�سا�سي، يجب 

البدء االآن.
امل��وؤمت��ر ممثلون عن  وي�����س��ارك يف 
ومنظمة  دول�����ة  اأرب����ع����ني  ح�����واىل 

دولية.
اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 
: بعد م��رور عام  بيان  االأمل���اين يف 
على االنفجار يف مرفاأ ب��ريوت، ال 
يزال حجم الدمار مروعاً وخلفيات 

هذه الكارثة غري وا�سحة.

مربرة. واأ�ساف الطبقة ال�سيا�سية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة جم��ت��م��ع��ة ا���س��ت��م��رت يف 
تعميق )االأزمة( من خالل اعطاء 
ال�سخ�سية  مل�����س��احل��ه��ا  االول���وي���ة 
ال�سعب  م�سالح  ق��ب��ل  وان�����س��اره��ا 

اللبناين.
ي�ستمر  اأال  ي�ستحق  لبنان  واأ�ساف 
نهاية  ال  ما  اإىل  معتمدا  بالعي�س 

على الت�سامن الدويل.
وم�����س��ى ي��ق��ول م��وؤمت��ر ال��ي��وم هو 
ال�سعب  ل���دع���م  اإن�������س���اين  م���وؤمت���ر 

وهو غري م�سروط لكن لن نعطي 
�سيكا على بيا�س للنظام ال�سيا�سي 
االأزمة  ب��داي��ة  منذ  الأن��ه  اللبناين 

وقبلها حتى كان معتال.
فرن�سية  م�����س��اع��دات  ع���ن  واأع���ل���ن 
يورو  مليون  مئة  بقيمة  ج��دي��دة 
يف االأ�سهر ال�12 املقبلة مع اإر�سال 
ن�سف مليون جرعة من اللقاحات 
امل���������س����ادة ل���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا يف 

االأ�سابيع املقبلة.
االأمم  ان  االأل��ي��زي��ه  ق�سر  وي��ف��ي��د 

لبنان  ح����اج����ات  ت����ق����در  امل���ت���ح���دة 
350 مليون  باأكرث من  اجلديدة 
�سيما  ال  ع���دة  جم����االت  يف  دوالر 
وال�سحة  والتعليم  الغذائية  املواد 

وتنقية املياه.
ك��ذل��ك باجناز  م���اك���رون  وط���ال���ب 
مرفاأ  ان���ف���ج���ار  ح�����ول  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
نتائجه  ت�����س��در  ال����ذي مل  ب����ريوت 

بعد، مع مرور �سنة على الكارثة.
اللبنانيني  امل�����س��وؤول��ني  اأن  واأك�����د 
باحلقيقة  ل�����س��ع��ب��ه��م  م���دي���ن���ون 

طالبان ت�ستهدف وزير الدفاع 
االأفغاين واجلي�س يدافع عن املدن 

�سقوط �سواريخ قرب م�ستوطنة قريبة من لبنان 

كوريا ال�سمالية بني اجلوع والكوفيد:

كيم جونغ اأون م�ستعد لتقدمي تنازالت مقابل االأرز؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى الأكرب  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، فتح  ح�سب 
دولة منغلقة يف العامل، الباب اأمام ا�ستئناف املحادثات 
للح�سول على اإعفاء من العقوبات الدولية التي تثقل 

كاهل االقت�ساد الكوري ال�سمايل.
هل �سينفد الطعام يف كوريا ال�سمالية؟ االإ�سارات من 

بيونغ يانغ مقلقة. قال م�سرعون كوريون جنوبيون، 
يوم الثالثاء، اإن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
اأون، يود تخفيف بع�س العقوبات الدولية املفرو�سة 
مفاو�سات  ال�ستئناف  م�ستعًدا  و�سيكون  ب��الده.  على 
نزع ال�سالح النووي مقابل انفراج ميكنه من ت�سدير 
وف��وق كل ذلك،   ... املكرر  ال��وق��ود  وا�سترياد  امل��ع��ادن، 

مليون طن من االأرز.               )التفا�سيل �س11(

•• كابول-اأ ف ب:

اأع���ل���ن���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان االأرب����ع����اء 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن ال���ه���ج���وم ال���ذي 
ال���دف���اع يف كابول  وزي����ر  ا���س��ت��ه��دف 
متوعدة  قتلى،  ثمانية  عن  واأ�سفر 
م�سوؤولني حكوميني كبارا بهجمات 
املعارك  ت�����س��ت��م��ر  ح���ني  يف  ج���دي���دة، 
كربى  م��دن  ث��الث  على  لل�سيطرة 

يحا�سرها املتمردون.
با�سم احل��رك��ة ذبيح  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
قبل  ال��ل��ي��ل��ة  ب��ي��ان  اهلل جم��اه��د يف 
جمموعة  �سنت  )الثالثاء(  املا�سية 
باأ�سلحة  املجهزين  املجاهدين  من 
انتحاريا  ه��ج��وم��ا  وث��ق��ي��ل��ة  خفيفة 
ع��ل��ى م��ق��ر اإق����ام����ة وزي�����ر ال���دف���اع. 
"بداية  الهجوم هو  اأن هذا  واأو�سح 
�سد  م��ق��ب��ل��ة  انتقامية"  ع��م��ل��ي��ات 

م�سوؤولني حكوميني.
نفذ اجلي�سان االأفغاين واالأمريكي 
ع��م��ل��ي��ات ق�����س��ف ج�����وي يف االأي������ام 
تقدم  لعرقلة  االأخ���رية يف حم��اول��ة 

طالبان يف عدة مدن رئي�سية.
وه���ذا ه��و اأول ه��ج��وم ب��ه��ذا احلجم 

•• بريوت-وكاالت:

اأط���ل���ق���ت خ��م�����س��ة �����س����واري����خ من 
غ�����رب ق�ساء  م����ن  ل���ب���ن���ان  ج���ن���وب 
الليطاين  ن��ه��ر  ق���رب  م��رج��ع��ي��ون 
باجتاه اإ�سرائيل، و�سقطت يف داخل 

اإ�سرائيل.
ب�سبع  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س  ورد 
لبنان يف  قذائف على احل��دود مع 
�سهل مرجعيون مقابل م�ستوطنتي 

املطلة وتلة احلمام�س.
الوطنية لالإعالم  الوكالة  وافادت 
جمهولة  ������س�����واري�����خ  ع�������دة  اأن 
امل�سدر، اأطلقت يف اجتاه االرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة، �سقط منها 2 
يف الداخل و 3 يف �سهل مرجعيون، 
مما ت�سبب باندالع حريق يف املرج. 
وت���وج���ه���ت ق������وات ال��ي��ون��ي��ف��ل اىل 
�سقطت  حيث  وحميطها  املنطقة 
ال�����س��واري��خ و���س��ريت دوري����ات على 

طول احلدود. 

ق��ت��ل��ى وج���رح���ى ب��ان��ف��ج��ار 
دم�سق يف  ع�سكرية  حافلة 

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل �سخ�س واأ�سيب 3 على االأقل، 
ع�سكرية  حافلة  ���س��رب  ان��ف��ج��ار  يف 
قالت  ح�سبما  االأرب��ع��اء،  دم�سق،  يف 

وكالة االأنباء ال�سورية.
ون���ق���ل���ت ال����وك����ال����ة ال���ر����س���م���ي���ة عن 
اإن  م�سدر يف موقع االنفجار قوله 
ناجم  االنفجار  اأن  توؤكد  املعطيات 
عن ما�س كهربائي اأدى اإىل انفجار 
خزان الوقود يف احلافلة وا�ستعاله.

اأربعة  ق��ت��ل  م��ن��ف�����س��ل،  ح�����ادث  ويف 
بينهم  واح���دة،  عائلة  م��ن  مدنيني 
ث��الث��ة اأط��ف��ال، �سباح االأرب���ع���اء يف 
ا�ستهدف  ت���رك���ي  م��دف��ع��ي  ق�����س��ف 
�سمال  يف  عي�سى  عني  بلدة  حميط 
�سوريا، على ما اأفاد املر�سد ال�سوري 

حلقوق االإن�سان.
ريف  ت���رك���ي���ة يف  ق�������وات  وت��ن��ت�����س��ر 
�سنته  هجوم  منذ  ال�سمايل  ال��رق��ة 
اأكتوبر  االأك�����راد يف  امل��ق��ات��ل��ني  ���س��د 

يف كابول تتبناه طالبان منذ اأ�سهر. 
ا�ستهداف  تتجنب  احل��رك��ة  وك��ان��ت 
ال��ع��ا���س��م��ة ب��ع��د ت��وق��ي��ع ات���ف���اق مع 
وا�سنطن يف �سباط فرباير 2020 
ان�سحاب  ع��ل��ى  ي��ن�����س  ال���دوح���ة  يف 
ج���م���ي���ع اجل������ن������ود االأج�������ان�������ب من 
كبريان  انفجاران  اأفغان�ستان.وهز 
�سيارة مفخخة،  ناجم عن  اأحدهما 
كابول  م�سلح،  هجوم  مع  بالتزامن 
م�ساء الثالثاء. ُقتل ثمانية مدنيني 

 وي���ك���ث���ف اجل���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين من 
دورياته يف املنطقة و�سط حالة من 

الهدوء احلذر .
وق�����ال اجل��ي�����س االإ����س���رائ���ي���ل���ي اإن 
����س���ف���ارات اإن��������ذار ل��ل��ت��ح��ذي��ر من 
�سمال  يف  ان���ط���ل���ق���ت  ������س�����واري�����خ 

اإ�سرائيل قرب حدود لبنان، ام�س.

بح�سب  اآخ��ري��ن،   20 نحو  واأ�سيب 
ن�����س��رت��ه��ا �سباح  ج���دي���دة  ح�����س��ي��ل��ة 

االأربعاء وزارة الداخلية.
واح���ت���اج���ت ال����ق����وى االأم���ن���ي���ة اإىل 
املهاجمني  الإخ������راج  ع����دة  ���س��اع��ات 
ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا ج��م��ي��ع��ا، اأح���ده���م يف 
ان��ف��ج��ار االآل��ي��ة وث��الث��ة اآخ����رون يف 
النار على ما ذكرت  تبادل الإط��الق 
وزارة الداخلية. ووقع الهجوم قرب 

املنطقة اخل�سراء املح�سنة.

االإنذار  �سفارات  اأن  بيان  وذك��ر يف 
ث����الث م��ن��اط��ق على  ان��ط��ل��ق��ت يف 

االأقل قرب احلدود مع لبنان.
ويجري رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
ووزي�����ر دف���اع���ه، يف ه����ذه االأث���ن���اء، 
م�����س��اورات ب�����س��اأن ال��ت��ط��ورات قرب 

احلدود اللبنانية.

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

مواقــيت ال�صالة
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حمد ال�رشقي يفتتح م�شت�شفى 
حممد بن زايد التخ�ش�شي يف الفجرية

اأخبار الإمارات

كارثة مرفاأ بريوت.. اللبنانيون 
مل يفيقوا من احلزن والغ�شب

عربي ودويل

امللويل خلتام م�شرية زاخرة.. 
ويد م�رش ملفاجاأة تاريخية 

الفجر الريا�شي

خميم في�سبوك للذكاء اال�سطناعي من 15 اإىل 26 اأغ�سط�س
الربنامج الوطني للمربجمني يدرب طلب 

اجلامعات على مهارات الربجمة والذكاء
•• دبي-وام:

اأعلن الربنامج الوطني للمربجمني عن تنظيم خميم في�سبوك للذكاء اال�سطناعي 
للمرة االأوىل يف املنطقة خالل الفرة من 15 اإىل 26 اأغ�سط�س احلايل، بالتعاون 
متنوعة  مبجموعة  اجلامعات  ط��الب  متكني  بهدف  العاملية،  في�سبوك  �سركة  مع 
مع  يتما�سى  مبا  الربجمة  لغات  ا�ستخدام  على  وتدريبهم  الرقمية  امل��ه��ارات  من 
اجلهود الوطنية لتمكني املربجمني واإ�سراكهم يف م�سرية التحول الرقمي بدولة 

االإمارات.
ياأتي تنظيم املخيم �سمن خمرجات ومبادرات الربنامج الوطني للمربجمني الذي 
اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ورواد  املواهب  بيئة جاذبة حتت�سن  لتهيئة  اهلل،  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
االأعمال واالأكادمييني وال�سركات النا�سئة والعاملية مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة دولة 

االإمارات الريادية يف جمال الربجمة.                   )التفا�سيل �س5(

رائ��داً على  اإىل جعل دبي مركزاً 
ُم�����س��ت��وى امل��ن��ِط��ق��ة وال����ع����امل يف 
الطباعة  تقنّية  ا�ستخدام  جمال 
ثالثّية االأبعاد، وخف�س التكلفة 
وتقليل املُّدة املُ�ستغرقة يف تنفيذ 
اأع���م���ال ال��ب��ن��اء، مب���ا ُي�����س��اِه��م يف 

دفع عجلة االقت�ساد يف االإمارة، 
العاملّية،  ت��ن��اُف�����ِس��ّي��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
واملُ���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، من 
املُخّلفات  ن�����س��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل  خ����الل 

الناجتة عن اأعمال البناء.
)التفا�سيل �س2(

طائرة الكاظمي تعود من وا�سنطن 
حمملة باآالف قطع االآثار املنهوبة 

•• بغداد-وكاالت:

ه��ب��ط��ت ط���ائ���رة رئ��ي�����س ال������وزراء 
العراقي يف بغداد االأ�سبوع املا�سي 
بعد زيارة ر�سمية للواليات املتحدة، 
ت�سمنت حمولتها 17 األف قطعة 
اأثرية اأعادها متحف بارز وجامعة 
اإع���ادة  اأك���رب عملية  ل��ي��ج يف  اآي��ف��ي 
ل���الآث���ار ال��ع��راق��ي��ة امل��ن��ه��وب��ة على 
االإطالق، طبقا ملا اأوردته نيويورك 

تاميز االأمريكية.
تكدي�س  مت  ال�����ث�����الث�����اء،  وي��������وم 
اخل�سب  من  امل�سنوعة  ال�سناديق 
القطع  اآالف  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
واملنحوتات الفخارية )وهي قطع 
م��ن ب��الد م��ا ب��ني ال��ن��ه��ري��ن، مهد 
العامل(  يف  االأوىل  احل�������س���ارات 
بع�س  ت���ع���ر����س  ط����اول����ة  ب���ج���ان���ب 
القطع االأثرية، حيث تولت وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��راق��ي��ة م��ه��م��ة حفظ 

الكنوز الثقافية.

ازمة غذاء يف كوريا ال�سمالية



اخلميس   5  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13307  
Thursday    5   August   2021   -  Issue No   13307

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 191،032 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على 

وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،519 حالة اإ�سابة 
حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
5 حاالت م�سابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت  686،981 حالة.   كما  امل�سجلة 
عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  تداعيات  من  وذل��ك 
املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة  1،965 حالة.   واأعربت  الدولة  الوفيات يف 

اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء  عن 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني،  جلميع  ال��ع��اج��ل 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة 

و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،470 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  جهة  من  حالة.   664،130 ال�سفاء  ح��االت 
ووقاية املجتمع عن تقدمي 51،290 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل 
تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية  ال�ساعات ال� 24 
حتى ام�س 16،935،702 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 171.23 جرعة 
لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-
التطعيم والتي  عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  و�سعياً   19

�ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 191,032 فح�سا ك�سفت عن 1,519 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,470 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تقدم 51,290 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

بهدف تعزيز مكانة دبي العاملية كمركز رائد يف التقنيات امل�ستقبلية

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما ب�ساأن تنظيم ا�ستخدام تقنية الطباعة ثلثية االأبعاد باأعمال البناء يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأ�����س����در 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�سفته حاكم 
اإم����ارة دب���ي، امل��ر���س��وم رق��م /24/ 
تنظيم  ب�������س���اأن   2021 ل�����س��ن��ة 
ثالثية  الطباعة  تقنّية  ا�ستخدام 
اإمارة  البناء يف  اأع��م��ال  االأب��ع��اد يف 
دبي"  "بلدية  تكون  اأن  على  دب��ي، 
هي اجلهة املعنية بتحقيق اأهداف 
ال�سالحيات  وف���ق  امل��ر���س��وم  ه���ذا 
واملهام املحددة لها يف ن�س املر�سوم، 
ا�ستخدام  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ه��دف  وذل����ك 
االأبعاد  ث��الث��ّي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  تقنّية 
اأنحاء  ك���اّف���ة  يف  ال��ب��ن��اء  ب���اأع���م���ال 
التي  املباين  ِن�سبة  ورف��ع  االإم���ارة، 
تقنّية  ب��ا���س��ت��خ��دام  تنفيذها  ي��ت��م 
دبي  يف  االأب��ع��اد  ث��الث��ّي��ة  الطباعة 
ن�سبة  وحتقيق  تدريجّية،  ورة  ب�سُ
ال تقل عن /%25/ من اإجمايل 
بعد  ت�سييدها  �سيبداأ  التي  املباين 
املر�سوم  هذا  باأحكام  العمل  تاريخ 
وذلك بحلول عام 2030. ويهدف 
املر�سوم رقم /24/ ل�سنة 2021 
رائ���داً على  اإىل جعل دب��ي م��رك��زاً 
ُم�ستوى املنِطقة والعامل يف جمال 
ثالثّية  الطباعة  تقنّية  ا�ستخدام 

التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ورف��ع��ه��ا 
وُمتابعة  العتماِدها،  دب��ي  الإم���ارة 
ال�سلطة  م��ع  بالتن�سيق  تنفيذها 
البلدية  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي  امل��خ��ت�����س��ة 
مناطق  على  املُ�سِرفة  لطات  وال�سُّ
ة، واملناطق احُلّرة  التطوير اخلا�سّ
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، 
قانوناً  ة  خُمت�سّ اأخ��رى  جهة  واأي 
والّرقابة  البناء  ُرخ�����س  ب��اإ���س��دار 

على اأعمال البناء يف اإمارة دبي.
تقنية  ا�ستخدام  تنظيم  اإط��ار  ويف 
ال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة االأب������ع������اد يف 
املر�سوم  حظر  فقد  البناء  اأع��م��ال 
ن�ساط  اأي  ُم����زاول����ة  ���س��خ�����س  اأي 
با�ستخدام  البناء  ب��اأع��م��ال  يتعّلق 
االأبعاد يف  الطباعة ثالثّية  تقنّية 
على  لنف�سه  ال��روي��ج  اأو  االإم����ارة 
هذا الّنحو، اإال بعد احُل�سول على 
ت�سريح ُم�سبق بذلك من البلدّية، 
جل،  وت�سنيفه وقْيده لديها يف ال�سِّ
ويتم اإ�سدار هذا الت�سريح والقيام 
ب��ع��م��ل��ّي��ة ال��ت�����س��ن��ي��ف وال���ق���ْي���د يف 
روط واملُتطّلبات  جل وفقاً لل�سُّ ال�سِّ
واالإجراءات التي ي�سُدر بتحديِدها 
قرار من ُمدير عام بلدية دبي يف 
ه��ذا ال�����س��اأن. وت�����س��ري اأح��ك��ام هذا 
���ا ورد يف  امل��ر���س��وم على ال��ّرغ��م مِمّ
يجوز  ال  بحيث  اآخ���ر،  ت�سريع  اأي 
الأي جهة يف االإم���ارة، مبا يف ذلك 

اخلا�سة  االخ����ت����ب����ارات  وحت���دي���د 
ب�����امل�����واد االأول������ي������ة واالإ������س�����اف�����ات 
املُ�ستعملة  واخللطات  ال�سناعية 
با�ستخدام  ال���ب���ن���اء  اأع�����م�����ال  يف 
االأبعاد،  ثالثية  الطباعة  تقنية 
ة  اخلا�سّ االخ����ت����ب����ارات  وك����ذل����ك 
للمباين  االإن�����س��ائ��ي��ة  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 
التي يتم تنفيذها با�ستخدام هذه 
ال��ت��ق��ن��ّي��ة، وف���ق���اً ل��ل��وائ��ح وك����ودات 
واملُوا�سفات  واال�سراطات  البناء 
املُ����ع����ت����م����دة يف ه���ذا  وامل���ق���اي���ي�������س 
بيانات  ق���اع���دة  واإن�������س���اء  ال�������س���اأن، 
الأع��م��ال ال��ب��ن��اء املُ��ن��ّف��ذة يف اإم���ارة 
الطباعة  تقنّية  ب��ا���س��ت��خ��دام  دب���ي 
ثالثية االأبعاد، وتوفري املعلومات 
لو�سع  ال������الزم������ة  وال�����ب�����ي�����ان�����ات 
الفّنية  وامل��ق��اي��ي�����س  املُ���وا����س���ف���ات 
الطباعة  تقنّية  بتطوير  اخلا�سة 
اإجراء  جانب  اإىل  االأبعاد،  ثالثية 
الفنية  وال����ت����ج����ارب  ال����درا�����س����ات 
التقنية،  ه����ذه  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���س 
البحثية  اجل���ه���ات  م���ع  وال���ت���ع���اون 
املُخت�سة  وال��ه��ن��د���س��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
امل���ج���ال، وو���س��ع اخلطط  يف ه���ذا 
ا�سراتيجية  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
ا�ستخدام  اإىل  ال��رام��ي��ة  االإم������ارة 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  تقنية 
اأعمال  وتنفيذ  ت�سميم  جم��ال  يف 
ا�سر�سادية  واإع��داد مناذج  البناء، 

وتقليل  التكلفة  وخف�س  االأب��ع��اد، 
اأعمال  تنفيذ  يف  املُ�ستغرقة  املُ���ّدة 
عجلة  دف��ع  يف  ُي�ساِهم  مبا  البناء، 
وتعزيز  االإم��������ارة،  يف  االق��ت�����س��اد 
واملُحافظة  ال��ع��امل��ّي��ة،  تناُف�ِسّيتها 
ال��ب��ي��ئ��ة، م���ن خ����الل تقليل  ع��ل��ى 
ن�سبة املُخّلفات الناجتة عن اأعمال 
بيئة  اإيجاد  اإىل  باالإ�سافة  البناء، 
البناء  اأع���م���ال  لت�سجيع  ���زة  حُم���فِّ
با�ستخدام تقنّية الطباعة ثالثّية 
ال�ّسركات  وا���س��ت��ق��ط��اب  االأب����ع����اد، 

الرائدة يف هذا املجال.
اخت�سا�سات  امل����ر�����س����وم  وح��������ّدد 
اإن�ساء  اأه��م��ه��ا:  ب��ل��دي��ة دب���ي وم���ن 
لتخطيط  ُمتكاِمل  نظام  وتطبيق 
البناء  اأع��م��ال  وتنفيذ  وت�سميم 
التجميلّية  واملُج�ّسمات  والهياكل 
تقنّية  ب��ا���س��ت��خ��دام  االإم�������ارة  ف�����ي 
و�سمان  االأبعاد،  ثالثّية  الطباعة 
اأعمال  يف  التقنّية  ه��ذه  ا�ستخدام 
واملُوا�سفات  للمعايري  البناء وفقاً 
وو�سع  املُ����ع����ت����م����دة،  ال���ه���ن���د����س���ي���ة 
التنفيذية  وال���ل���وائ���ح  ال����ربام����ج 
ال����غ����ر�����س. كما  ل����ه����ذا  ال�����الزم�����ة 
وت�سجيل  بتاأهيل  البلدية  تخت�س 
واملُقاولني  املُهند�سني  وت�سنيف 
العاِملني بتقنية الطباعة ثالثية 
واملعايري  االأ�س�س  وو�سع  االأب��ع��اد، 
وامل���ت���ط���ل���ب���ات ال�����الزم�����ة ل���ذل���ك، 

��ل��ط��ات املُ�����س��ِرف��ة ع��ل��ى مناطق  ال�����سُّ
����ة وامل���ن���اط���ق  ال���ت���ط���وي���ر اخل����ا�����سّ
امل��ايل العاملي،  احُل��ّرة ومركز دب��ي 
ملُزاولة  التِّجاري  الرخي�س  منح 
با�ستخدام  البناء  ُمقاوالت  ن�ساط 
االأبعاد،  ثالثّية  الطباعة  تقنّية 
الرخي�س  ط��ال��ب  ُح�����س��ول  ق��ب��ل 
على ت�سريح بذلك من بلدّية دبي 
على  جل  ال�سِّ يف  وقْيِده  وت�سنيفه 
الّنحو املُ�سار اإليه يف املر�سوم. كما 
رئي�سي  بناء  ُمقاول  الأي  يجوز  ال 
القيام بتنفيذ اأعمال البناء بتقنّية 
عن  اإال  االأب��ع��اد  ثالثّية  الطباعة 
طريق ُمقاول ُم�سّنف على ن�ساط 
الطباعة  بتقنّية  البناء  ُم��ق��اوالت 
ثالثّية االأبعاد، ما مل يُكن املُقاول 
الّرئي�سي ُمرّخ�ساً له مُبزاولة هذا 
�س  كتخ�سُّ ب��ه  وُم�سّنفاً  الّن�ساط 
ه  �سِ تخ�سُّ ج����ان����ب  اإىل  ف����رع����ي 

الرئي�سي.
وُتطّبق اأحكام املر�سوم رقم /24/ 
اأعمال  ك��اّف��ة  على   2021 ل�سنة 
اإمارة  البناء التي يتم تنفيذها يف 
الطباعة  تقنّية  ب��ا���س��ت��خ��دام  دب���ي 
االأب�����ع�����اد، وع���ل���ى جميع  ث���الث���ّي���ة 
املجال  بهذا  العاِملني  االأ�سخا�س 
ذل���ك مناطق  االإم������ارة، مب��ا يف  يف 
واملناطق  ����ة،  اخل����ا�����سّ ال���ت���ط���وي���ر 

احُلّرة، ومركز دبي املايل العاملي.

الطباعة  بتقنية  اخلا�سة  للُعقود 
تت�سّمن  االأب���������ع���������اد،  ث�����الث�����ّي�����ة 
����روط واالأح������ك������ام ال���ع���اّم���ة  ال���������سُّ
التقنّية  ه��ذه  با�ستخدام  املُتعلِّقة 
اأعمال  وتنفيذ  ت�سميم  جم��ال  يف 
مع  �سراكات  يف  خ��ول  وال��دُّ البناء، 
اخلربة  وبيوت  العاملّية  املُوؤ�ّس�سات 
املجال بغر�س  �سة يف هذا  املُتخ�سِّ
يف  التقنّية  ه��ذه  ا�ستخدام  تعزيز 
املُثلى  اال�ستفادة  وحتقيق  االإم��ارة 
اأو  مهام  اأي  اإىل  باالإ�سافة  منها، 
���س��الح��ّي��ات اأخ�����رى ت��ك��ون الزمة 
لتحقيق اأهداف هذا املر�سوم، يتم 
تكليُفها بها من املجل�س التنفيذي 
الإم���ارة دب��ي. وح���ّدد امل��ر���س��وم رقم 
/24/ ل�سنة 2021، قيام بلدية 
اجلهات  ك��اّف��ة  م��ع  بالتن�سيق  دب��ي 
احُلكومّية  وغ�����ري  احُل����ك����وم����ّي����ة 
واحلواِفز  الّدعم  لتوفري  املعنّية، 
الالزمة  وامل����زاي����ا  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
رين  واملُطوِّ املُ�ستثِمرين  لت�سجيع 
واملُقاولني  واملُ������الك  ال��ع��ق��اري��ني 
تقنّية  ا�ستخدام  على  واملُهنِد�سني 
الطباعة ثالثّية االأبعاد يف تنفيذ 
اأعمال البناء يف اإمارة دبي، وتتوىّل 
ق��اِئ��م��ة باحلواِفز  اإع����داد  ال��ب��ل��دّي��ة 
�سيتم  التي  وامل��زاي��ا  والت�سهيالت 
خُم��ت��ل��ف اجلهات  م���ن  ت���وف���ريه���ا 
احُلكومّية،  وغ�����ري  احُل���ك���وم���ّي���ة 

املر�سوم  ه�����ذا  اأح����ك����ام  ت���خ���ل  وال 
وال�سالحّيات  ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات 
املُ�سِرفة  ��ل��ط��ات  ب��ال�����سُّ امل���ن���وط���ة 
ة،  اخلا�سّ التطوير  مناطق  على 
احُل����ّرة مب��ا فيها مركز  وامل��ن��اط��ق 
ت��ويّل مهام  امل��ايل العاملي، يف  دب��ي 
ت���دق���ي���ق واع����ت����م����اد املُ���خ���ّط���ط���ات 
الأعمال  ال��ه��ن��د���س��ّي��ة  وال��ت�����س��ام��ي��م 
تنفيذها  ي����ت����م  ال�����ت�����ي  ال�����ب�����ن�����اء 
با�ستخدام تقنّية الطباعة ثالثّية 
االأبعاد واالإ�سراف والّرقابة عليها 
عة  اخلا�سِ امل��ن��اط��ق  ح���دود  �سمن 
ُت���راِع���ي تلك  اأن  الإ���س��راِف��ه��ا، ع��ل��ى 
املهام  ل��ه��ذه  توّليها  يف  لطات  ال�سُّ
االأح�����ك�����ام امل���ن�������س���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف 
األ����زم املر�سوم  ه���ذا امل��ر���س��وم. ك��م��ا 
��ل��ط��ات املُ�����س��ِرف��ة ع��ل��ى مناطق  ال�����سُّ
ة، واملناطق احُلّرة  التطوير اخلا�سّ
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، 
هذا  اأه���داف  حتقيق  يف  املُ�ساهمة 
امل��ر���س��وم، وع��ل��ى وج��ه اخل�سو�س 
املباين  ِن�سبة  الهدف املحدد برفع 

التي يتم تنفيذها با�ستخدام تقنّية 
الطباعة ثالثّية االأبعاد يف االإمارة 
ن�سبة  وحتقيق  تدريجّية،  ورة  ب�سُ
ال تقل عن /%25/ من اإجمايل 
بعد  ت�سييدها  �سيبداأ  التي  املباين 
املر�سوم  هذا  باأحكام  العمل  تاريخ 
2030 وذلك  وذل��ك بحلول ع��ام 

عة الإ�سراِفها. يف املناطق اخلا�سِ
عليها  املن�سو�س  االأحكام  وُتطّبق 
الأعمال  ��م��ة  املُ��ن��ظِّ ال��ت�����س��ري��ع��ات  يف 
لطة  ال�سُّ ل��دى  بها  املعمول  البناء 
��ة وذل�����ك ب���ال���ق���در ال���ذي  املُ��خ��ت�����سّ
ال ت��ت��ع��ار���س ف��ي��ه م��ع اأح���ك���ام هذا 
م��دي��ر عام  وُي�������س���در   .. امل���ر����س���وم 
الالزمة  ال����ق����رارات  دب����ي  ب��ل��دي��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأح����ك����ام ه�����ذا امل���ر����س���وم، 
وُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر 
فيه  ي��ت��ع��ار���س  ال�����ذي  امل�����دى  اإىل 
رقم  باملر�سوم  وُيعمل  واأح��ك��ام��ه. 
تاريخ  من   2021 ل�سنة   /24/
اجلريدة  يف  وي��ن�����س��ره  �����س����دوره، 

الر�سمية.

بعد العمل باأحكام هذا املر�سوم دبي �ستكون م�سنوعة بتقنية الطباعة ثلثية االأبعاد بحلول عام 2030 دبي  يف  ت�سييدها  �سيبداأ  التي  املباين  اإجمايل  % من   25 •
املخت�سة بتنظيم ا�ستخدام تقنّية الطباعة ثلثّية االأبعاد باأعمال البناء يف االإمارة  احلكومية  اجلهة  دبي  • بلدية 

والتنظيم وتوفري الدعم واحلوافز والت�سهيلت واملزايا اللزمة لهذا القطاع باالإ�سراف  املرتبطة  واالخت�سا�سات  املهام  كافة  البلدية  • تتوىل 

بلدية العني تنتهي من درا�سة حول م�ستقبل املرافق الرتفيهية
•• العني-وام:

ان��ت��ه��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني من 
درا�����س����ة ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل امل���راف���ق 
بالتعاون  امل��دي��ن��ة  يف  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
بهدف  االم������������ارات  ج���ام���ع���ة  م�����ع 
املرافق  ه���ذه  االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى 
ومعرفة  ال���ع���امل���ي  امل�������س���ت���وى  اإىل 
املدينة  �سكان  واحتياجات  تطلعات 
واحلدائق  الرفيهية  املرافق  من 
م�ساريع  ����س���م���ن  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
للخم�سني  اال�ست�سرافية  البلدية 
اأف�سل  تطبيق  ع��رب  امل��ق��ب��ل��ة  �سنة 
مرافق  وتوفري  العاملية  املمار�سات 

ترفيهية وخدمية اأكرث جاذبية .
وتعنى الدرا�سة - التي مت تنفيذها 
ع��ل��ى خ��م�����س م��ن��اط��ق رئ��ي�����س��ي��ة يف 
تعميم  و����س���ي���ت���م  ال����ع����ني  م���دي���ن���ة 
املدينة  بقية مناطق  نتائجها على 
على  ب���االط���الع  االأول  امل��ق��ام  يف   -
امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���االت 
والرفيهية،  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 
وترفيهية  خدمية  مرافق  وابتكار 
ح�ساري  ب���اأ����س���ل���وب  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

واملرافقة  تنفيذ م�ساريع احلدائق 
مدينة  يف  اجل���دي���دة  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
مطابقتها  م���دى  وم��ع��رف��ة  ال��ع��ني 
عمليات  اج��راء  بعد  املعايري  لهذه 
الرفيهية  ل���ل���م���راف���ق  ال��ت��ق��ي��ي��م 
م�ساريع  ا�ستحداث  ع��رب  القائمة 
موا�سفات  ذات  احل��دائ��ق  لت�سبح 
مع  التن�سيق  اإىل  باالإ�سافة  عاملية 
ال�سركاء اال�سراتيجيني واجلهات 
ال�ستيفاء  امل��دي��ن��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
م����ع����اي����ري احل�������دائ�������ق وامل������راف������ق 
مركز  مثل  امل�ستقبلية  الرفيهية 
تخطيط  وق��ط��اع  والتحكم  النقل 
الفوائد  اإىل  ال��غ��ايل  ون���وه  امل����دن. 
املتوقع حتقيقها من الدرا�سة عند 
اإجن��ازه��ا لت�سمل ال��ري��ادة يف قطاع 
امل���راف���ق ال��رف��ي��ه��ي��ة وال��ت��وف��ري يف 
وا�ستدامة  الت�سغيلية،  امل���وازن���ات 
املوارد، وزيادة عدد الزوار، وارتفاع 
املرافق  ع��ن  ال�����س��ك��ان  ر���س��ا  ن�سبة 
مدينة  يف  واخل��دم��ي��ة  الرفيهية 
اإي������رادات جديدة  ال��ع��ني، واإي���ج���اد 
ت�سجيع  خ�������الل  م�����ن  ل���ل���ب���ل���دي���ة 

اال�ستثمار يف هذه املرافق.

واح���ت���ي���اج���ات���ه���م احل��ق��ي��ق��ي��ة من 
مقرح  ورف��ع  الرفيهية،  امل��راف��ق 
الرفيهية  املرافق  م�ستقبل  حول 
يف مدينة العني، ودرا�سة م�ستويات 
يف  املمار�سة  ال�سلبية  ال�سلوكيات 
حلول  وو���س��ع  الرفيهية  امل��راف��ق 

للحد منها واإدارتها.
ال���درا����س���ة  اإن  ال�����زرع�����وين  وق������ال 
رئي�سيتني  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  م���رت 
اإىل  مق�سمة  رئي�سية  مرحلة  وك��ل 
ت���ب���داأ مبرحلة  وال���ت���ي  م��رح��ل��ت��ني 
ت��ق��ي��ي��م وحت��ل��ي��ل ال��و���س��ع احلايل 
مدينة  يف  ال��رف��ي��ه��ي��ة  ل��ل��م��راف��ق 
التجارب  ح�سر  وم��رح��ل��ة  ال��ع��ني، 
املطبقة  وال�����ع�����امل�����ي�����ة  امل����ح����ل����ي����ة 
املرافق  يخ�س  فيما  وم��ع��اي��ريه��ا 
ون�سر  اإع��داد  ومرحلة  الرفيهية، 
ا�ستبيان ملعرفة احتياجات ال�سكان 
للمرافق  امل�ستقبلية  وتطلعاتهم 
ث���م م��رح��ل��ة ح�سر  ال��رف��ي��ه��ي��ة، 
م�ستقبل  عن  والتو�سيات  النتائج 

املرافق الرفيهية للمدينة.
العني  مدينة  بلدية  اأن  اإىل  واأ�سار 
ت�سعى للقيام بدرا�سات ا�ست�سرافية 

متجدد ومتنوع تتنا�سب مع طبيعة 
وثقافة ال�سكان وبتكلفة اأقل وتكون 

م�سدراً جلذب الزوار.
تعزيز  اإىل  ال��درا���س��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا 
رفاهية و�سعادة املجتمع من خالل 
وترفيهية  خدمية  م��راف��ق  توفري 
�سكان  وثقافة  طبيعة  مع  تتنا�سب 
جاذبا  م�سدرا  وتعد  العني  مدينة 
ل�����ل�����زوار ع����رب ت��ن��ف��ي��ذ م���ث���ل ه���ذه 
التي ت�ساهم يف  العلمية  الدرا�سات 
للمرافق  تطويرية  خطط  و���س��ع 
اخل���دم���ة وال��رف��ي��ه��ي��ة ب���ن���اًء على 
الأف�سل  ووفقاً  ال�سكان  احتياجات 
اخلا�سة  وامل���ع���اي���ري  امل���م���ار����س���ات 

باملرافق الرفيهية واخلدمية.
عبداهلل  ط������ارق  امل���ه���ن���د����س  واأك�������د 
ال�سيانة  ق�سم  رئي�س  ال��زرع��وين 
ع��م��ل��ي��ات اخلدمات  ف��ري��ق  رئ��ي�����س 
الفنية يف بلدية العني اأن الدرا�سة 
ركزت على اال�ستفادة من التجارب 
املحلية والعاملية املطبقة يف جمال 
على  والتعرف  الرفيهية،  املرافق 
املدينة  يف  ال�����س��ك��ان  ا���س��ت��خ��دام��ات 
ال�سكان  راأي  ومعرفة  واإع��داد  لها، 

لتطوير  متخ�س�سة  م�ستقبلية 
الرفيهية  وم��راف��ق��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
املوؤ�س�سات  بالتعاون مع  واخلدمية 
ال����دول����ة  امل���ع���ت���م���دة يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الدولة مثل اجلامعات ويف  وخارج 
االم��ارات وذلك  مقدمتهم جامعة 
العلمية  اخل��ربات  من  لال�ستفادة 
للموؤ�س�سات البحثية املتخ�س�سة يف 
جمال التطوير واالبتكار لتطوير 
واخلدمية  ال��رف��ي��ه��ي��ة  امل����راف����ق 
العامة يف املدينة، من اأجل حتقيق 
القطاعات  ه����ذه  يف  اال����س���ت���دام���ة 
احل���ي���وي���ة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل مع 
لتقدمي  اال�سراتيجيني  ال�سركاء 
امل��ب��ت��ك��رة حتقيقا  اأف�����س��ل احل��ل��ول 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا وا�����س����ت����دام����ة 
م�ستقبل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  م����وارده����ا 

االأجيال القادمة.
واأكد الدكتور حممد الغايل خوجلي 
بلدية  م��ن  ال��درا���س��ة  ف��ري��ق  ع�سو 
خل�ست  الدرا�سة  اأن  العني  مدينة 
حتديد  م��ن��ه��ا  م��ه��م��ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
ملوا�سفات  وعاملية  حملية  معايري 
اأ�سا�سها مراعاة  احلدائق يتم على 

للمرافق  العاملية  املعايري  ت��راع��ي 
واملنتزهات  واحل��دائ��ق  الرفيهية 
وتطلعات  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ع 

الدرا�سة  ه����ذه  ن��ت��ائ��ج  اإن  وق�����ال 
م����راف����ق  ت�����وف�����ري  ����س���ت�������س���اه���م يف 
ترفيهية م�ستقبلية باأفكار مبتكرة 

جم��ت��م��ع م��دي��ن��ة ال���ع���ني وزواره������ا 
وت�سورهم للمرافق الرفيهية يف 

امل�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات
توفري لقاح كوفيد19- من �سينوفارم للأطفال 

من 3 اإىل 17 عاما 
•• اأبوظبي -وام:

بداأت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" بتوفري لقاح "كوفيد19-" 
ومن�ساآت  مراكز  عدة  يف  عاماً  اإىل17  من "�سينوفارم" لالأطفال من عمر 3 
اللقاح  اعتماد  مت  اأن  بعد  م��وع��د..وذل��ك  حجز  "�سحة" ب��دون  ل�سبكة  تابعة 
من قبل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لالإ�ستخدام الطارىء بناًء على نتائج 
"فايزر- لقاح  توفري  �سيتوا�سل  كما  املحلي  والتقييم  ال�سريرية  الدرا�سات 

بيونتيك" للفئة العمرية من12 عاماً فما فوق.

"�سحة"  قامت  املجتمع  اأف��راد  جلميع  الالزمة  الوقاية  �سمان  على  وحر�ساً 
اأبوظبي عرب مركز"�سحة"  "�سينوفارم" يف  "كوفيد19-" من  بتوفري لقاح 
امل�سرف  ومركز  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  لتطعيم"كوفيد19-" 
�سي لالأطفال ويف جمال�س امل�سرف واملنهل والبطني ويف العني يتوفر  التخ�سّ
للموؤمترات  العني  مركز  "كوفيد19-" يف  مركز"�سحة" لتطعيم  يف  اللقاح 
ومركز الطوية التخ�س�سي لالأطفال وجمل�س فلج هزاع. اأما يف الظفرة فيتم 
توفري اللقاح يف جمال�س دملا وغياثي واملرفاأ وليوا وال�سلع ومركز الظفرة لطب 

الظفرة. جمعية  قاعة  االأ�سرة ومركز "�سحة" لتطعيم "كوفيد19-" يف 

دبي للثقافة ت�ستحدث الع�سوية الذهبية للمكتبات العامة
•• دبي-وام:

اإجراء  ع��ن  للثقافة"  "دبي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  اأعلنت 
العامة  مكتباتها  ع�����س��وي��ة  يف  اال����س���راك  خ��دم��ة  ع��ل��ى  حت�����س��ي��ن��ات 
امل�ستهدفة  الفئات  لبع�س  خم�س�سة  ذهبية  ع�سوية  وا���س��ت��ح��داث 
وذلك انطالقاً من الهدفني الرئي�سني ملركز منوذج دبي املتمثلنَي يف 

رفع كفاءة اخلدمات وزيادة الركيز على املتعاملني.
اإن املبادرة  اإدارة املكتبات العامة  وقال حممد جا�سم العريدي مدير 
مة  جزء من التزام "دبي للثقافة" بالتح�سني امل�ستمر للخدمات املقدَّ
يف مكتباتها العامة وتطوير م�ساريع ت�سهم يف حتقيق ر�سا املتعاملني 

للم�سركني  تتيح  العامة  دب��ي  مكتبة  يف  الع�سوية  اأن  اإىل  ولفت   .
جماناً  االإن��رن��ت  وا�ستخدام  املكتبة  خ��ارج  املعرفية  امل���واد  ا�ستعارة 
املكتبة  خ��دم��ات  ا�ستخدام  عند  للر�سوم  تخفي�س  على  واحل�����س��ول 
دبي  لهيئة  االإل��ك��روين  امل��وق��ع  طريق  ع��ن  عليها  احل�سول  وميكن 

للثقافة اأو عرب التطبيق الذكي ملكتبة دبي العامة.
ووذكر اأن اأ�سحاب الع�سوية الذهبية العائلية يحق لهم ا�ستعارة 35 
كتاباً بداًل من 25 بينما ُيتاح لالأفراد الكبار ا�ستعارة 30 كتاباً بداًل 
من 20 يف حني يتمكن االأطفال دون ال�سن الثانية ع�سرة من ا�ستعارة 
20 كتاباً بداًل من 10 كتب ..اأما مدة اال�ستعارة التي تبلغ لالأع�ساء 

العاديني 28 يوماً فقد اأ�سبحت للفئات الذهبية 35 يوماً.

ال�سارقة  خريية  م�ساريع  قيمة  درهم  مليون   140.3
اخلارجية خلل الن�سف االأول

•• ال�صارقة-وام: 

اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 
اخلريية  م�����س��اري��ع��ه��ا  ق��ي��م��ة  اأن 
الن�سف  خ�����الل  ال�����دول�����ة  خ�������ارج 
بلغت  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
و�سملت  دره���م،  مليون   140.3
امل�����س��اع��دات احليوية  م���ن  ح��زم��ة 
 110 يف  اخل����ريي����ة  وامل���������س����اري����ع 
دول����ة ع���رب ق�����ارات ال���ع���امل وذلك 
يف اإط�����ار ح��ر���س دول����ة االإم������ارات 
بجانب  وال��وق��وف  امل�����س��اع��دة  على 
 . ال��ع��امل  ال��ف��ق��رية ح��ول  ال�سعوب 
وقال حممد حمدان الزري مدير 

تلك  وتنوعت  درهم  مليون   7.2
ال��ف�����س��ول م���ا ب���ني ف�����س��ول تعليم 
االأطفال ومراكز لتحفيظ القراآن 
املدر�سية  بجانب جتهيز احلقائب 

وتوزيعها على الطالب.
ت���ويل  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  اإىل  ون�������وه 
اهتماما  ال�����س��ح��ي��ة  امل�������س���روع���ات 
كبريا من خالل ما تقوم بتنفيذه 
م���ن م�����س��اري��ع مت��ث��ل ب��ن��ي��ة حتتية 
القطاع  يف  اأ����س���ا����س���ي���ة  ورك�����ي�����زة 
حيث  ال��ن��ائ��ي��ة،  باملناطق  ال�سحي 
بالتن�سيق  امل�ساريع  اإدارة  متكنت 
ومكاتب  ال����دول����ة  ����س���ف���ارات  م����ع 
م�ساريع   7 اإن�����س��اء  م��ن  اجلمعية 

الع�سرات  ل�سالح  ج���اءت  اجل���اري 
ال���ع���امل والتي  ال�����دول ح����ول  م���ن 
م�سجدا   1030 ب��ن��اء  ت�����س��م��ن��ت 
�سمن جهود اجلمعية يف الت�سهيل 
اأداء  النائية  امل��ن��اط��ق  اأه���ايل  على 
بتكلفة  وذل���ك  ال��دي��ن��ي��ة  ال�سعائر 
اإجمالية بلغت نحو 72.1 مليون 
 9034 ح��ف��ر  ج��ان��ب  اإىل  دره����م 
عميقة  اآب��ار  بني  ما  خمتلفة  بئرا 
وارتوازية و�سطحية بقيمة مليون 
بتنفيذ  دره��م، كما تقوم اجلمعية 
م���ي���اه وحمطات  ���س��ب��ك��ة  ومت���دي���د 
النقية  امل��ي��اه  توفر  التي  التحلية 

للقرى النائية.

اإدارة امل�ساريع والكفاالت باجلمعية 
ال�سارقة  خريية  يف  ن�سعى  اإننا   "
جاهدين للو�سول لكل حمتاج يف 
متييز  دون  ال��ع��امل  ب��ق��اع  خمتلف 
اأن  اإىل  اأو ل��ون، م�سريا  بني جن�س 
التي  اخلارجية  امل�سروعات  جميع 
بتوجيهات  تاأتي  اجلمعية  تنفذها 
م��ب��ا���س��رة م���ن ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  القا�سمي  حم��م��د 
اإدارة اجلمعية ومبعاونة من كافة 
الر�سالة  تاأدية  �سبيل  يف  االأع�ساء 

املوكلة اإلينا".
املنفذة  امل�ساريع  اأن  واأو�سح الزري 
العام  م��ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ���الل 

ولفت اإىل اأن اجلمعية �سيدت منذ 
نهاية  حتى  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع 
يونيو نحو 51 بيت اإيواء للفقراء 
الذين ال ماأوى لهم ب�سبب تعر�س 
الزالزل  بفعل  لل�سقوط  منازلهم 
بلغت  اإجمالية  بتكلفة  وال��ك��وارث 
ونفذت  دره���م،  مليون   3.6 نحو 
والتي  الوقفية  امل�ساريع  عددا من 
78 حمل  ن��ح��و  ب���ن���اء  مت��ث��ل��ت يف 
درهم  مليون  بقيمة  خ��ريي  وق��ف 
م�����زودة ب��ال��ب�����س��ائ��ع ال���الزم���ة ومت 
ت�سليمها لعدد من االأ�سر حمدودة 
الدخل وبناء 136 ف�سال درا�سيا 
بنحو  ت����ق����در  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة 

منذ بداية العام.
ب��ال�����س��ك��ر اجلزيل  ال����زري  وت��وج��ه 
اأ���س��ح��اب االأي����ادي  اإىل امل��ت��ربع��ني 

2.1 مليون درهم  بتكلفة  �سحية 
فيما اأنفقت اجلمعية 24.3 األف 
مكفول   25701 لكفالة  دره���م 

ال���ب���ي�������س���اء مل����ا ق����دم����وه م����ن دعم 
وت���ربع���ات ك��ان��ت ال��ع��ام��ل االأك����رب 
لتنفيذ كافة امل�ساريع املعلن عنها.

قّطاعًا..  ة عاملية لعر�س اأحدث اخلدمات واملُنتجات يف 11  من�سّ

B2B معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية ُيطلق �سل�سلة ندوات افرتا�سية وُيقّدم للعار�سني خدمة

لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
ة عاملية  والفرو�سية باعتباره من�سّ
املبيعات  وزي��ادة  االأعمال  لتطوير 
العالمة  وق����وة  ح�����س��ور  وت��ع��زي��ز 
موؤكدين  ل��ل�����س��رك��ات،  ال��ت��ج��اري��ة 
يف  املُ�ساركة  على  الدائم  حر�سهم 

خُمتلف دوراته. 
وبهدف جعل املُ�ساركة كعار�س يف 

اللقاءات  وع��ق��د  اخل�����رباء،  روؤى 
مع  والتفاعل  والتجارية،  املهنية 

رّواد االأعمال االآخرين. 
املعر�س  ن�����دوات  اأوىل  يف  ����س���ارك 
واالأكادميي  ال�سّقار  االفرا�سية 
�سركة  م��وؤ���س�����س  ال��ك��م��دة  حم��م��د 
الفنانة  ل��ل�����س��ق��ور،  "الكمدة" 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة االإم�����ارات�����ي�����ة ع���زة 

االأمني  مهدي  ال�سيد  القبي�سي، 
اأحمد اال�ست�ساري واملُحرف يف فن 
الرب،  رح��الت  وتطوير  الت�سويق 
ب��االإ���س��اف��ة ل��رائ��د االأع��م��ال توين 
و�سائل  يف  املوؤثرين  اأح��د  كريو�س 
اأ�ساد  حيث  االجتماعي.  التوا�سل 
ُم�ساركاتهم  بتجربة  املُ�����س��ارك��ون 
الناجحة يف ال��دورات املا�سية من 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب�����داأ م��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
لل�سيد والفرو�سية تنظيم �سل�سلة 
افرا�سية  ح�����واري�����ة  ج���ل�������س���ات 
ي�����س��ت�����س��ي��ف ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من 
والعار�سني  ني  واملُخت�سّ اخل��رباء 
ف��ع��ال��ي��ات��ه، حيث  واملُ�����س��ارك��ني يف 
ُيقّدم نخبة من خرباء ال�سناعات 
ق�����ّط�����اع�����اً   11 يف  ال�������ب�������ارزي�������ن 
تقييمهم  احل����دث،  منها  يت�سّكل 
جتاربهم  ح�����ول  وان���ط���ب���اع���ات���ه���م 
بالدورات  املُ�����س��ارك��ة  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
امل��ع��ر���س يف �سقل  ودور  امل��ا���س��ي��ة، 
اأعمالهم،  وت���ط���وي���ر  خ���ربات���ه���م 
كيفية  ح��ول  املُ�ستقبلية  وروؤاه����م 
للحدث  النمو  من  املزيد  حتقيق 
ال�سرق  يف  ن���وع���ه  م���ن  االأ����س���خ���م 
االأو�سط واأفريقيا، وتعزيز جمال 

�سناعاتهم على نحو اأو�سع. 
من   )18 )ال�������  ال��������دورة  وُت����ق����ام 
 ،"2021 "اأبوظبي  امل���ع���ر����س 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان، ممثل احلاكم  زاي��د  بن 
نادي  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
���س��ق��اري االإم�����ارات، وذل���ك خالل 
الفرة من 27 �سبتمرب ولغاية 3 
اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي 
من  بتنظيم  للمعار�س،  الوطني 

مع امل�ساركني االآخرين. 
واأكد معايل ماجد علي املن�سوري 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال��ع��ام لنادي  ل��ل��م��ع��ر���س، االأم����ني 
تعزيز  اأّن  االإم����������ارات،  ����س���ق���اري 
اخلا�سة  االإل��ك��رون��ي��ة  ��ات  امل��ن�����سّ
لل�سيد  الدويل  اأبوظبي  مبعر�س 
والفرو�سية، ياأتي باعتبار احلدث 
الراثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه����م  اأح����د 
واالقت�سادية الكربى على خارطة 
املعار�س الدولية، وبهدف حتقيق 
والتفعيل  ال��ت��ط��وي��ر  م���ن  م���زي���د 
والت�سهيالت  اخل��دم��ات  مل�ستوى 
الوطنية  ل���ل�������س���رك���ات  املُ����ق����ّدم����ة 
دائم،  ب�سكل  والدولية  واالإقليمية 
ال�سركات  مع  التوا�سل  ولتعميق 
ة احلري�سة على التواجد  املُخت�سّ
الدائم يف املعر�س وُم�ساعدتها يف 
وفتح  التجارية،  عالماتها  تعزيز 
قنوات تخاطب فاعلة مع املُهتمني 

يف كافة اأنحاء العامل. 
ك��م��ا وُي��ت��ي��ح امل���وق���ع االإل���ك���روين 
العار�سة  ل��ل�����س��رك��ات  ل��ل��م��ع��ر���س 
ل�����وائ�����ح ب����ال����ق����واع����د واالأن����ظ����م����ة 
م��راع��ات��ه��ا، وخا�سة من  ال��واج��ب 
بتعليمات  التقيد  ���س��رورة  ح��ي��ث 
وت���و����س���ي���ات ات���ف���اق���ي���ة ال���ت���ج���ارة 
والنباتات  ب��احل��ي��وان��ات  ال��دول��ي��ة 
"�سايت�س"،  ب��االن��ق��را���س  امل��ه��ددة 

ن��ادي �سقاري االإم���ارات. ويحظى 
ر�سمية من هيئة  برعاية  احل��دث 
ال�سندوق  اأب���وظ���ب���ي،   - ال��ب��ي��ئ��ة 
احلبارى،  على  للحفاظ  ال���دويل 
وم�������رك�������ز اأب������وظ������ب������ي ال����وط����ن����ي 
�سركة  القطاع  وراع��ي  للمعار�س، 
"بينونة لتجارة املعدات الع�سكرية 
وال�سيد"، اإ�سافة لرعاة الفعاليات 
العاملية  ال��ف��ار���س  ���س��رك��ة  ك��ل م��ن 
للفرو�سية،  ظبيان  ن��ادي  للخيم، 

و�سركة "�سمارت ديزاين". 
املُنّظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وُت���ق���ّدم 
مميزة  دورة  العام،  هذا  للمعر�س 
ات االفرا�سية  متزج ما بني املن�سّ
اإطالق  بهدف  وذل��ك  وال��واق��ع��ي��ة، 
وتو�سيع  لها  وال��روي��ج  املُنتجات 
اأعمال ال�سركات واعتماد املوزعني 
لتعزيز  ب���االإ����س���اف���ة  وال�������س���رك���اء، 
ر����س���ال���ة امل���ع���ر����س احل�������س���اري���ة يف 
الراث  و���س��ون  املُ�����س��ت��دام  ال�سيد 
ُتتيح  ل��ه. كما  ال��ث��ق��ايف وال��روي��ج 
واالإقليميني  املحليني  للعار�سني 
لعقد  ف��ري��دة  وال��دول��ي��ني، فر�سة 
ال�سالت  وت��ف��ع��ي��ل  االج��ت��م��اع��ات 
والروابط بني ال�سركات ال�سغرية 
ة  من�سّ خ����الل  م���ن  وامل��ت��و���س��ط��ة 
B2B لل�سركات ورجال االأعمال، 
قناة  اإىل  امل��ع��ر���س  ب��ح��ي��ث حت����ّول 
وتبادل  ال�سناعة  لتطوير  �ساملة 

لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
وقت  اأّي  م��ن  اأ�سهل  والفرو�سية، 
اللجنة  اأط���ل���ق���ت  ف���ق���د  م�������س���ى، 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة، جم��م��وع��ة من 
التفاعلية  االإل��ك��رون��ي��ة  ات  املن�سّ
واخلدمات،  باملعلومات  والغنية 
للعار�سني من خالل  ُيتاح  بحيث 
ا�ستكمال  االإل�����ك�����روين  امل����وق����ع 
ك��اف��ة اإج����راءات املُ�����س��ارك��ة، وحجز 
اأن�سطة  كتنظيم  متنوعة  خدمات 
�������س���ة ����س���م���ن ب���رن���ام���ج  ُم���ت���خ�������سّ
ف���ع���ال���ي���ات احل��������دث، وال���و����س���ول 
ُكتيب  وحتميل  العار�سني  لدليل 
الدعم  على  واحل�سول  املبيعات، 

الت�سويقي الذي يحتاجونه. 
العار�سون  ي�����س��ت��ط��ي��ع  وك����ذل����ك 
التوا�سل  اإمكانية  من  اال�ستفادة 
العار�سة  ال�������س���رك���ات  ك���اف���ة  م����ع 
ورّواد  الراعية  واجلهات  االأخ��رى 
االأع���م���ال، و���س��ائ��ر امل��ع��ن��ي��ني حول 
وخدماتهم  ومنتجاتهم  اأن�سطهم 
اأق�سى قدر ممكن  للح�سول على 
وعقد  العمل  تطوير  ف��ر���س  م��ن 
ال�����س��راك��ات، وذل���ك ع��رب الو�سول 
 B2B ���ة  م���ن�������سّ اإىل  امل����ب����ا�����س����ر 
ل��الأع��م��ال ب��ني ال�����س��رك��ات، بحيث 
يكون باإمكانهم حجز االجتماعات 
تلقي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  م��ب��ا���س��رًة، 
طلبات االجتماع وعقد ال�سفقات 

وافية  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اأ�سلحة  وبيع  �سراء  اإج���راءات  عن 
تهم  املعر�س  فرة  خالل  ال�سيد 
والراغبني  املُ�����س��ّن��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
ب��ال�����س��راء ع��ل��ى ح���ّد ���س��واء، مب��ا يف 
و�سكاكني  وال�سهام  االأقوا�س  ذلك 
ومواعيد  واآلية  و�سروط  ال�سيد، 
املُ�ساركة يف قطاع الفنون واحلرف 

اليدوية. 
ُي���ذك���ر اأّن������ه، وم����ع ت�����س��اع��ف عدد 
ال����ع����ار�����س����ني خ�������الل ال�����������دورات 
16 م�����ّرة،  اأك������رث م����ن  امل���ا����س���ي���ة 
االأخرية  ال���دورة  ا�ست�سافت  فقد 
عن  يزيد  ما   )2019 )اأبوظبي 
مرموقة  جت��اري��ة  ع��الم��ة   670
من 41 دولة، حر�ست على عر�س 
من  وخدماتها  ابتكاراتها  اأح��دث 
املُتنوعة   11 ال�  القطاعات  خالل 
للمعر�س، وهي: الفنون واحلرف 
ال�سقارة،  ال��ف��رو���س��ي��ة،  ال��ي��دوي��ة، 
رحالت ال�سيد وال�سفاري، ُمعّدات 
ال�سيد والتخييم، اأ�سلحة ال�سيد، 
البيئة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م�����س��اري��ع 
لها،  وال��روي��ج  الثقايف  وال���راث 
م���رك���ب���ات وُم�����ع�����ّدات ال���رف���ي���ه يف 
الهواء الطلق، املنتجات واخلدمات 
البيطرية، ُمعّدات �سيد االأ�سماك 
وو�سائل  ال��ب��ح��ري��ة،  وال��ري��ا���س��ات 

ة.  االإعالم املُخت�سّ

وفد من الدبلوما�سية الثقافية يزور األبانيا 
•• دبي -وام:

بحث وفد من معهد الدبلوما�سية الثقافية بدبي خالل زيارته جمهورية 
بني  ال�سالم  ثقافة  ون�سر  الديني  الت�سامح  مفاهيم  تعزيز  �سبل  األبانيا 

األبانيا واالإمارات.
ومت خالل زيارة الوفد - الذي تراأ�سه الدكتور حممد كامل املعيني موؤ�س�س 
ورئي�س املعهد الدوىل للدبلوما�سية الثقافية بدبى - توقيع اتفاقية تعاون 
تعزيز  اإىل  تهدف  االألبانية  "البا�سان"  مدينة  بلدية  عمدة  مع  م�سرك 
الزيارات  وت�سجيع  الب�سرية  الكوادر  وتدريب  وال�سالم  الت�سامح  مفاهيم 

الثقافية واقامة املعار�س الفنية بني البلدين .
هذه  بتوقيع  �سعادته  " عن  " البا�سان  مدينة  عمدة  التيا  غلديان  وع��رب 
ون�سر  الت�سامح  مفاهيم  تعزيز  اإىل  والرامية  نوعها  االأوىل من  االإتفاقية 

القيم الثقافية امل�سركة التي تتبناها دولة االمارات وجمهورية األبانيا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  اأبوظبي،   - والنقل  البلديات  لدائرة  التابع  املتكامل  النقل  مركز  اأطلق 
لوحات فنية تتمثل يف �سورة لكل من املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ثراه"،  اهلل  "طيب 
الدولة "حفظه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
وتتكون تلك ال�سور من عمالت معدنية خمتلفة تنتمي اإىل 88 بلداً، وتعك�س 
االنفتاح  املجتمعي وقّيم  والتناغم  الثقايف  االن�سجام  ين�سهر فيه  دولياً  جتان�ساً 
القيادة  تعزيزها  يف  وت�ستمر  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأر���س��اه��ا  التي  والت�سامح 

الر�سيدة للدولة. كما اأعد املركز لوحة فنية كبرية تعرب عن التكامل احلا�سل يف 
خدمات وقطاع النقل العام باإمارة اأبوظبي والتطور احلا�سل يف هذا القطاع.

وتنبع فكرة اللوحات الفنية من مفهوم تاأثري التكنولوجيا الرقمية على منط 
حياتنا اليومية والتغري احلا�سل يف �سلوكيات واآليات الدفع متا�سيا مع التطورات 
التقنية التي ي�سهدها العامل اليوم .. فبعد اأن كان م�ستخدمو و�سائل النقل العام 
من  احلافلة  اإىل  �سعودهم  ل��دى  املعدنية  بالعمالت  التذكرة  تعرفة  يدفعون 
خالل و�سعها يف �سندوق الدفع املخ�س�س لذلك داخل احلافلة، جند اليوم اأن 
ا�ستخدام تلك العمالت بات �سيئا من املا�سي، وهذا ما توثقه تلك اللوحات التي 
تعك�س التغري يف �سلوك املجتمع والتحول الذي طراأ على اأ�سلوب وو�سائل الدفع 

والتوجه نحو قنوات الدفع الرقمية.

قطاع  يف  للدفع  كو�سيلة   2013 عام  املعدنية  بالعمالت  التعامل  اإيقاف  وقبل 
للدفع  املخ�س�سة  ال�سناديق  تلك  يف  جتد  اأن  جدا  املعتاد  من  كان  العام،  النقل 
االأجنبية  وبالعمالت  بالدرهم  املعدنية  العمالت  من  خليطاً  احلافالت  داخ��ل 
وح�سارات  ثقافات  متثل  والتي  العامل  دول  خمتلف  من  ال�سياح  بها  ياأتي  التي 
بع�سها  م��ع  تتفاعل  العمالت  تلك  وك���اأن  فيه  يبدو  م�سهد  يف  وذل��ك  خمتلفة، 
البع�س لتج�سد ثقافة التاآخي والعي�س امل�سرك وت�سكل تناغماً وان�سجاماً بني 

خمتلف الثقافات واحل�سارات.
االمتنان  وعميق  االإم���ارات  لدولة  وامل�ساعر  احلب  عن  اللوحات  تلك  تعرب  كما 
واالعتدال  والت�سامح  املحبة  اأ�س�س  على  بنوه  الذين  البلد  هذا  لقادة  والتقدير 
وجعلوه قدوة بني كل دول العامل للرخاء والعطاء، وال �سيما اأن هذه املبادرة تاأتي 

يف ظل االحتفاالت بعام اخلم�سني حيث ت�سكل جزءاً من احتفاالت مركز النقل 
�سبيته،  اأ�سامة  الفنان  العمل  هذا  نفذ  وقد  للدولة.  الذهبي  باليوبيل  املتكامل 
اأو  اللوحات  العرب الذين يتميزون باملوهبة يف تركيب مثل هذه  الفنانني  اأحد 
اللوحات القائمة على جتميع القطع املعدنية، وقد حقق اأحد االأرقام القيا�سية 

لدى مو�سوعة جيني�س لالأرقام القيا�سية يف هذا املجال.
ويف ظل التطور احلا�سل يف مناحي احلياة كافة، حيث مت�سي م�سرية التطور 
واالزدهار يف اإمارة اأبوظبي قدما مبختلف القطاعات وخا�سة قطاع النقل الذي 
يوؤدي دورا متزايدا يف ت�سهيل احلياة اليومية لل�سكان ور�سم امل�ستقبل لالأجيال 
ن�سري جتاه  لنا ونحن  املوجهة  البو�سلة  يبقى  تراثنا وما�سينا  اأن  اإال  القادمة، 

امل�ستقبل يف رحلة عرب الزمن على خطى االآباء واالأجداد.

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
موؤ�س�سة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  امل��ج��ت��م��ع 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  االإم������������ارات 
وال���ه���ي���ئ���ات ال�����س��ح��ي��ة االأخ�������رى يف 
الدولة فعاليات االحتفال باالأ�سبوع 
الذي  الطبيعية  للر�ساعة  العاملي 
"حماية  العام حتت �سعار  ياأتي هذا 
م�سوؤولية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���ر����س���اع���ة 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل�����ك  م�سركة"، 
الر�ساعة  باأهمية  املجتمعي  الوعي 

ممار�ستها  وت��ر���س��ي��خ  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
من  حمايتها  على  العمل  وحتفيز 
العامة.  ال�������س���ح���ة  حت�����س��ني  اأج������ل 
تنظيم  ال����ف����ع����ال����ي����ات  وت���ت�������س���م���ن 
من  ع���دد  يف  تثقيفية  حم��ا���س��رات 
حول  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 
ل�سحة  الطبيعية  الر�ساعة  فوائد 
على  العمل  و�سرورة  والطفل،  االأم 
حمايتها، كما توظف الوزارة خالل 
التوا�سل  ق��ن��وات  جميع  الفعاليات 
الر�سائل  ل��ب��ث  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  م��ع 
فوائد  ح���ول  املجتمعية  ال��ت��وع��وي��ة 

ال��ر���س��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ودوره������ا يف 
حت�سني ال�سحة اجل�سدية والنف�سية 
ل���الأط���ف���ال وح��م��اي��ت��ه��م م���ن فر�س 

االإ�سابة باالأمرا�س.

جهود رائدة
عبد  ح�سني  الدكتور  �سعادة  واأ���س��ار 
ال���رح���م���ن ال����رن����د وك����ي����ل ال��������وزارة 
والعيادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ساعد 
اأن  اإىل  ال��ع��ام��ة  وال�سحة  ال�سحية 
االأ�سبوع العاملي للر�ساعة الطبيعية 
ميثل منا�سبة لت�سليط ال�سوء على 

اجل��ه��ود ال���رائ���دة ل��دول��ة االإم�����ارات 
الطبيعية  ال���ر����س���اع���ة  ح���م���اي���ة  يف 
وال���ت���ي م���ن اأب����رزه����ا اإ�����س����دار ق���رار 
ذات  املنتجات  ت�سويق  تنظيم  ب�ساأن 
و�سغار  ال��ر���س��ع  ب��ت��غ��ذي��ة  ال��ع��الق��ة 
الوالدين  حلماية  وذل���ك  االأط��ف��ال 
احلليب  ����س���رك���ات  ا����س���ت���غ���الل  م����ن 
و�سائل  م���ن  واحل�����د  اال���س��ط��ن��اع��ي 
ال�سحيحة  غري  والتوزيع  الت�سويق 
واملعلومات  االأم  ح��ل��ي��ب  ل���ب���دائ���ل 
الر�ساعة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  اخل��اط��ئ��ة 
ال�������ذي مت االع�������راف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ت���اأث���ري �سلبي  ب�����اأن ل��ه��ا  ب���ه ع���امل���ي���اً 
الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  ان��ت�����س��ار  ع��ل��ى 
وا�ستمرارها، منوهاً اإىل اأن م�ساركة 
ال������وزارة يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ي��اأت��ي يف 
باأهمية  الوعي  لزيادة  �سعيها  اإط��ار 
ال��ر���س��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ودوره�������ا يف 
حت�سني ال�سحة اجل�سدية والنف�سية 
لالأطفال واالأمهات من خالل زيادة 
والتي  الطبيعية  الر�ساعة  معدالت 
لتكوين  االأم����ث����ل  ال���ط���ري���ق���ة  ت���ع���د 
اإىل  اأ�سرية �سحية للو�سول  عالقة 
اأفراده  يتمتع  اآم��ن  �سحي  جمتمع 

الدكتور  واأك���د  والعافية.  بال�سحة 
ال��رن��د ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى تنفيذ 
العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سيات 
بالر�ساعة  ال��ب��دء  على  بالت�سجيع 
ال�����س��اع��ة االأوىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة خ���الل 
من الوالدة واالقت�سار عليها خالل 
ال�ستة اأ�سهر االأوىل واال�ستمرار بها 
حتى �سن عامني اأو اأكرث مع اإدخال 
االأط��ع��م��ة ال��ك��اف��ي��ة، مل��ا ل��ه��ا م��ن اأثر 
امل��ن��اع��ي وحماية  ت��ق��وي��ة اجل��ه��از  يف 
امل����وال����ي����د اجل�������دد م����ن االأم�����را������س 
فرة  ط��وال  منها  املعدية  وال�سيما 

الر�ساعة والطفولة.

ــة الــر�ــســاعــة  ــاف ــق ــيــخ ث تــر�ــس
الطبيعية 

من جانبها اأ�سارت الدكتورة ع�سمت 
ال���ق���ا����س���م رئ��ي�����س��ة ق�����س��م االأم����وم����ة 
الفعاليات  اأن  اإىل  وال���ط���ف���ول���ة 
الر�ساعة  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  تهدف 
الطبيعية وت�سجيع وتوعية االأمهات 
وزيادة  الطبيعية  الر�ساعة  باأهمية 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة  م��ع��دالت��ه��ا، 
االأم والطفل والو�سول اإىل جمتمع 

�سحي خايل من االأمرا�س، موؤكدًة 
بتوفري  ال�سحية  املوؤ�س�سات  ال��ت��زام 
خدمة ا�ست�سارات الر�ساعة الطبيعية 
وبناء  والتعاطف  النف�سي  وال��دع��م 
الثقة وتوفري املعلومات والتو�سيات 
م�����ن قبل  ال���ع���م���ل���ي���ة  وامل���������س����اع����دة 
هذا  يف  متخ�س�سات  ا���س��ت�����س��اري��ات 
املجال لتمكني االأمهات من ممار�سة 
ثقافة  وتعزيز  الطبيعية،  الر�ساعة 
ممار�ستها باأ�س�س �سحيحة للحفاظ 

على �سحة االأم والطفل.

•• ال�صارقة-الفجر:

تنمية مواهب  اإط��ار حر�سها على  يف 
االأج����ي����ال اجل���دي���دة واالرت����ق����اء بها، 
بتعزيز  "فّن" املعنية  نّظمت موؤ�س�سة 
لالأطفال  االإع����الم����ي  ال���ف���ن  ودع�����م 
ور�س  �سل�سلة  االإم���ارات،  يف  والنا�سئة 
عّرفت  م�����وؤخ�����راً،  اف���را����س���ي���ة  ع��م��ل 
خاللها امل�ساركني على اأهم اخليارات 
ال�سناعة  جم���ال  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

ال�سينمائية.
وا����س���ت�������س���اف���ت امل����وؤ�����س���������س����ة امل����خ����رج 
ال��ذي قاد  االإم��ارات��ي عبيد احلمودي 

اأعمارهم  ت��ت��ج��اوز  مم���ن  امل�����س��ارك��ني 
اأقيمت  عمل  ور�سة  وعرب  عاماً    17
العمانية  "اجلمعية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لل�سينما وامل�سرح"، و�سحيفة الروؤية، 
ال�سينمائية  الفنون  اأ�سا�سيات  لتعلم 
واال������س�����ت�����ف�����ادة اأح���������دث االأ����س���ال���ي���ب 
واملمار�سات االإبداعية يف املجال، فيما 
امل��وؤ���س�����س��ة وع���رب من�سة  ا���س��ت�����س��اف��ت 
"علي  االإم��ارات��ي  الفنان  االن�ستغرام 
باأعماله  ع�����ّرف  ال�����ذي  الك�سواين" 
جمال  يف  وروؤي��ت��ه  �سناعتها،  وط���رق 
امل���ع���ارف الفنية  ال���ف���ّن وال��ك��ث��ري م���ن 

ال�سرورية. 

ر�سوم متحركة
املتحركة،  الر�سوم  بفّن  ي��ع��ّرف  ومب��ا 
عقدت املوؤ�س�سة وبالتعاون مع "اأطفال 
ال�سيفي  املع�سكر  �سمن  ال�سارقة" 
ور�سة  االأط��ف��ال  مراكز  تنظمه  ال��ذي 
عمل ابداعية ا�ست�سافت فيها جميلة 
اأحمد التي قّدمت لالأطفال من اأعمار 
اأ�سا�سية مبا  معارف  عاماً   12 –  6
حيث  احل��رك��ة،  اإي��ق��اف  بتقنية  يتعّلق 
الر�سوم  ع��امل  على  امل�ساركون  تعّرف 
امل��ت��ح��رك��ة، وت��ع��ّل��م��وا اأ���س��ال��ي��ب وطرق 
اخلا�سة  افالمهم  ل�سناعة  ج��دي��دة 

بطرق ب�سيطة و�سهلة. 
ت�سوير الطعام

"مدينة  وك������وادر  ط����الب  وا���س��ت��ف��اد 

االإن�سانية"  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
االأطعمة  ت�سوير  ع��م��ل  ور���س��ة  م��ن 
عمر،  فاطمة  امل�سورة  قدمتها  التي 
عرفت  امل�ساركني على اأبرز اخليارات 
االإعدادات  حت�سري  بكيفية  املتعّلقة 
�سور  اللتقاط  املثالية  واخللفيات 
اأط���ب���اق ال��ط��ع��ام وامل�������س���روب���ات، كما 
اأر����س���دت���ه���م ال����س���ت���خ���دام االأج����ه����زة 
لتحقيق  جمموعاتهم  وتخ�سي�س 
ذلك  ج���ان���ب  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج،  اأف�����س��ل 
الر�سم  عمل  ور�سة  املوؤ�س�سة  نّظمت 
تعلم  اآرت"  "فيكتور  ال��ت��و���س��ي��ح��ي 
خ��الل��ه��ا امل�����س��ارك��ون م���ن ع��م��ر 13 

اأي  ف���وق، كيفية حت��وي��ل  ف��م��ا  ع��ام��اً 
با�ستخدام  ف��ن��ي  ع��م��ل  اإىل  ����س���ورة 

برنامج "اأدوبي اإلي�سريتور".

برنامج خربات من اخلارج
املنت�سبة   املوؤ�س�سة قد اختارت  وكانت 
"هيا اإ�سماعيل"، للم�ساركة وح�سور 
امل����خ����ي����م ال�������س���ي���ف���ي االف����را�����س����ي 
نيويورك  "اأكادميية  تنظمه  ال���ذي 
لالأفالم"، نظراً ملهاراتها يف �سناعة 
اأفالم الر�سوم املتحركة، والإبداعاتها 
ال����ور�����س  ون�������س���اط���ه���ا يف خم���ت���ل���ف 

والفعاليات التي �ساركت فيها.

مركز النقل املتكامل يعد لوحات فنية من عملت نقدية معدنية تعك�س التطور التقني يف و�سائل الدفع

يف اإطار حر�سها على تعزيز الوعي املجتمعي باأهمية الر�ساعة الطبيعية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطلق فعاليات االأ�سبوع 
العاملي للر�ساعة الطبيعية

عرب �سل�سلة ور�س عمل قدمها فنانون متخ�س�سون ونخبة من اخلرباء يف املجال

»فّن« تعّرف االأجيال اجلديدة على اأبرز املعارف ال�سينمائية واالإبداعية 

•• ال�صارقة-وام:

بحث �سعادة اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة 
ال�سارقة خالل لقائه اأم�س وفداً من �سركة اأدنوك للتوزيع 
التنفيذي  اللمكي  الرئي�س  �سعيد  ب��در  املهند�س  برئا�سة 
باخلدمات  االرت���ق���اء  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال�����س��ب��ل   ، ل��ل�����س��رك��ة 
املتعاملني  اإ����س���ع���اد  جم����ال  يف  ت�����س��ب  ال���ت���ي  وت��ط��وي��ره��ا 

اأدن���وك ومراكز  م��ن خ��الل حمطات  املقدمة  ب��اخل��دم��ات 
وزارة  اإ�سراتيجية  مع  ان�سجاماً  وذل��ك  الفني  الفح�س 
باخلدمات  املتعاملني  ر�سا  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية 
املقدمة.  واأ�ساد اللواء ال�سام�سي بالدور املهم الذي تقدمه 
اأدنوك يف خدمة واإ�سعاد املتعاملني موؤكداً اأهمية التعاون 
ال�سارقة  �سرطة  وا�ستعداد  حر�س  وم��دى  اجلانبني  بني 
ع��ل��ى م��د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون يف جم���االت اإ���س��ع��اد املتعاملني 

جودة  يعزز  ومبا  املعايري  اأف�سل  وفق  املقدمة  باخلدمات 
احلياة.

ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ي  خ��ال��د  امل��ق��دم  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
االآليات وال�سائقني واملقدم حممد عالي مدير اإدارة املرور 

والدوريات و عدد من �سباط �سرطة ال�سارقة.
ويف ختام الزيارة قدم اللواء �سيف ال�سام�سي درعاً تذكارياً 

للوفد الزائر متمنياً لهم التوفيق يف خدمة املجتمع.

تعاون بني �سرطة ال�سارقة واأدنوك للتوزيع 
يف جمال تطوير اخلدمات 

فقد املدعو/  بالل ح�سني امي 
بنغالدي�س    ، على  قربان  دى 
اجلن�سية  - جواز  �سفره رقم 
)BW0473673( �سادر 
م���ن ب���اك�������س���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

   0554684940

فقدان جواز �سفر
عي�سى  والء   / امل����دع����و  ف���ق���د 
عبداهلل عو�س حجازى ، م�سر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A06646250(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0009597
م�ق�دم م�ن املخطر: وائل عاطف علي قطب - م�سري اجلن�سية - يحمل هوية اماراتية رقم )7-6154906-1986-781(

املخطر اإليها: اأر�ستقراط هومز للمقاوالت �س، ذ،م، م وميثلها / جمال عبدالعزيز ح�سيني �سيد اأحمد
 - 0505780555 042383666-هاتف  – تليفون   205 – مكتب رقم  اإمارة دبي- اخلليج التجاري - فندق جي دبليو ماريوت ماركيز  عنوان�ها: 

فاك�س 042383668
املو�س�وع: اإخطار ب�سداد مبلغ )30،000( درهم،

املخطر اليها مدينة للمخطر مببلغ وقدره )30،000( درهم، )وثالثون األف درهم(،
مبوجب ال�سيك رقم 100027 وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي بتاريخ 2020/07/21 ،

وحيث اأن املخطر توجه اىل البنك بذلك ال�سيك اإال اأنه تفاجاأ بعدم ا�ستطاعته �سرف ال�سيك لعدم كفاية الر�سيد،
طالب املخطر املخطر اإليها مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزامه و�سداد مبلغ ال 30،000( درهم اال اأنه رف�س الوفاء بالتزام و�سداد البلغ، مما احلق اأ�سراراً 
باملنذر وفوت عليه اأرباح نتيجة هذا االإخالل،  ورغم مطالبات املخطر امل�ستمرة ورغم اإقرار املخطر اإليها بال�دين ووعدها بت�سوية االأمر وديا يف كل مرة، 
اإال اأنه من الوا�سح اأنها ا�ستمرت املماطلة والت�سويف حيث عجزت حتى تاريخ اليوم عن تنفيذ اي وعد من وعودها بالوفاء بالتزامها ب�سداد املبلغ امل�ستحق 

م�ستغله حر�س املنذرة على املحافظة على العالقة الودية التي تربطها بها،
وملا كان ذلك وبح�سب ن�سو�س قانون املعامالت املدنية بح�سب ن�س املادة )318( التي جاء فيها:

ال ي�سوغ الأحد اأن ياأخذ مال غريه بال �سبب �سرعي فاإن اأخذه فعليه رده،
وما جاء يف املادة )1/304( من نف�س القانون اأنه: “ على اليد ما اأخذت - حتى توؤديه”،

بقانون رقم 1 ل�سنة 1987م عل�ى ان�ه املعدل  م  ل�سنة1985   5 رقم  املدنية  املعامالت  قانون  من  حيث ن�ست املادة )338( 
)يجب وفاء باحلق متى ا�ستويف �سروطه ا�ستحقاقه القانونية فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذ عينيا اأو تعوي�سا طبقا للن�سو�س القانون(

بناء عليه نتوجه اإليكم باالإنذار القانوين الإخطار كم ب�سرور �سداد مبلغ املديونية التي تر�سدت يف ذمتكم وق�در ها)(در هم ل�سالح املنذرة مبوجب ال�سيكات 
التي �سابق بيانها ودون تاأخري واال �سوف تقوم املنذرة باالجراءات القانونية للتنفيذا جربا عينيا او تعوي�سيا،

و على الرغم من ان املنذرة طالبتكم من قبل وديا مرارا وتكرارا ب�سداد املبلغ املطالب به واملذكور يف هذا االنذار اإال اأن هذه املطالبة باءت بالف�سل الإمتناعكم 
عن ال�سداد دون م�سوغ �سرعي او قانوين االأمر الذي يعترب ت�سرفكم هذا مبثابة اإخالل بالتزمالكم جتاه املنذرة مما يرتب عليه مطالبتكم اأمام الق�ساء 
باملديونية والتعوي�س عن االأ�سرار التي حلقت بها جراء اإمتناعكم عن الوفاء بالتزامتكم،  واأن املادة 172 من قانون املعامالت املدنية رقم 5 ل�سنة1985 

م املعدل بقانون رقم 1 ل�سنة 1987م الفقرة )1 - 2( ن�ست عل�ى اأن�ه:
)اإذا مل يوف اأح�د املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد االآخر بعد اإعذاره املدين اأن يطالب بتنفيذ العقد اأو بف�سخه ويجوز، للفا�سي اأن يلزم املدين 

بالتنفيذ للحال اأو ينظره اإىل اأجل م�سمى وله اأن  يحكم بالف�سخ وبالتعري�س يف كل حال اإن كان له مقت�سى(.
لذلك ، فاإن املخطر ومبوجب هذا االإخطار مينح خمطر اليها الفر�سة االأخرية لالإ�سراع ب�سداد املبلغ امل�ستحق وقدره )30،000( درهم، )ثالثون األف 
درهم خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا االإنذار فاإن مل تنفذ املخطر اليها التزامها بال�سداد، ف�سوف يلجاأ املخطر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�سة 

ال�ست�سدار حكم ق�سائي �سدها ب�سداد املبلغ والر�سوم الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اليها

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

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

•• اأبوظبي-وام:

الهيئة  االإن�سانية عن بدء مقابالت  اأعلنت جامعة حممد بن زايد للعلوم 
الذين  ع��دد  و�سل  حيث   ،2022  -  2021 اجلامعي  للعام  التدري�سية 
قرابة  اأ�سل  من  مر�سح   200 اإىل  الوظيفية  املقابلة  مرحلة  اإىل  انتقلوا 
مت تقدميه عرب من�سات اجلامعة من خمتلف بلدان العامل  طلب   8000
العربي، حيث ت�سمل اإجراءات القبول مقابالت وظيفية مع املر�سحني تليها 

املرحلة الثانية من االختبارات العامة والتخ�س�سية.
ال��ظ��اه��ري، م��دي��ر جامعة حممد  ال��دك��ت��ور خ��ال��د اليبهوين  ���س��ع��ادة  واأك���د 
ا�ستقطاب  املهنية يف  املعايري  اأعلى  االإن�سانية على تطبيق  للعلوم  زايد  بن 
اأع�ساء الهيئة االأكادميية اجلدد، واأن اجلامعة تلقت عددا هائال  واختيار 
واختيار  وفرزها  الطلبات  هذه  مع  التعامل  مت  وقد  االلتحاق  طلبات  من 
الطلبات املر�سحة للمقابلة بعناية ودقة ومبا يتنا�سب مع تطلعات اجلامعة 

االأكادميية والبحثية.

اأبواب التوظيف  يذكر اأن جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية فتحت 
منذ �سهر مار�س 2021 لتعيني اأ�ساتذة م�ساركني يف اللغة العربية واآدابها 
االجتماع  وعلم  الفل�سفة  تخ�س�سات  ويف  وعلومها  االإ�سالمية  والدرا�سات 
العربي،  املخطوطات واخلط  واالآث��ار وحتقيق  التاريخ  النف�س وعلم  وعلم 
العلمي  امل��وؤه��ل  على  احل�سول  يف  الر�سح  ���س��روط  اجلامعة  ح���ددت  وق��د 
املطلوب يف التخ�س�س، واخلربة الكافية يف التدري�س اجلامعي والتميز يف 

البحث العلمي، باالإ�سافة اإىل االإملام بو�سائل وتقنيات التعليم احلديثة.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية ت�سم كادراً 
اأكادميياً متميزا من جميع اأنحاء العامل حر�ساً على ح�سول طالبها على 
تطرح  جامعة  اأول  اأنها  عن  ف�ساًل  االأك��ادمي��ي  التعليم  م�ستويات  اأف�سل 
برنامج ت�سامح وتعاي�س على م�ستوى العامل كما تهدف اإىل تعزيز منظومة 
التعليم العايل يف الدولة، وذلك عرب تقدمي برامج اأكادميية متخ�س�سة يف 
مرحلة البكالوريو�س ومرحلة الدرا�سات العليا يف العلوم االإن�سانية والربط 

بني املعرفة والفكر االأكادميي وموؤ�س�سات املجتمع.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية تعلن بدء مقابلت الهيئة التدري�سية

•• الفجرية -وام: 

ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  ثمن �ساحب 
حاكم الفجرية الدور الريادي الذي يقوم به �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
يف دعم جهود الدولة يف الت�سدي جلائحة  كورونا وذلك يف اإطار املحافظة 
على �سحة جميع االأفراد من مواطنني ومقيمني ومن اأجل تعزيز اجلهود 

العاملية للحد من انت�سار الفريو�س.
ال�سيخ  م�ست�سفى  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإمارة الفجرية بح�سور �سمو ال�سيخ حممد  حممد بن زايد التخ�س�سي يف 

بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية.
كافة  يف  التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  م��ن  ع��دد  �سمن  امل�ست�سفى  افتتاح  ي��اأت��ي 
مدن الدولة، والتي يتم تنفيذها من قبل �سركة طموح للخدمات ال�سحية 

اأبوظبي  يف  ال�سحة  ودائ���رة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ع  بالتعاون 
نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبتوجيهات من �ساحب 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
املركزة  للعناية  �سريراً خم�س�ساً   56 منها  �سريرا   216 امل�ست�سفى  وي�سم 
مكتبا  امل�ست�سفى  ي�سم  كما  واخلفيفة،  املتو�سطة  للحاالت  �سريراً  و160 
19. وقام �ساحب  املر�سى وخمتربا لفحو�سات كوفيد  ل�سوؤون  متخ�س�سا 
التخ�س�سي  امل�ست�سفى  م��راف��ق  يف  تفقدية  بجولة  الفجرية  حاكم  ال�سمو 
العمل  واإج�����راءات  اإ�سراتيجيات  ح��ول  املخت�سني  م��ن  ���س��رح  اإىل  وا�ستمع 

بامل�ست�سفى، والتجهيزات من معدات واأدوات طبية.
كما اطلع �سموه على اال�ستعدادات التي مت اتخاذها من اأجل تزويد امل�ست�سفى 
بجميع املعدات واالأدوات الطبية الالزمة ومدى جاهزية الطاقم الطبي من 
الطوارئ  اإدارة  فريق  اإ���س��راف  حت��ت  وذل��ك  وممر�سني  واأط��ب��اء  اأخ�سائيني 

واالأزمات والكوارث املحلي يف اإمارة الفجرية.

واأكد �سموه اإن االإم��ارات توفر خدمات الرعاية الطبية وفق اأف�سل املعايري 
الطبية املتبعة وباأعلى م�ستويات اجلودة للمر�سى، فقد مت تزويد امل�ست�سفى 
التخ�س�سي اجلديد باأحدث االأجهزة واملرافق التي تلبي احتياجات املر�سى 
وقال   .19 كوفيد  جلائحة  للت�سدي  املتبعة  العاملية  املعايري  الأعلى  وفقاً 
ال�سحي  النظام  ج��ودة  اإن  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
العايل الذي تتمتع به الدولة �ساهم يف احتواء االأزمة من خالل تطبيق نظام 
التق�سي بكفاءة عالية، وتوفري الفحو�سات الدورية ملختلف �سرائح املجتمع، 
عالوة على تاأمني امل�ست�سفيات املتخ�س�سة التي توفر احلجر والعزل الطبي 
للمر�سى امل�سابني وفق اأعلى معايري اجلودة، وذلك لتعزيز قدرات القطاع 
ما  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  ملواجهة  اال�ستيعابية  ال��ق��درة  وزي���ادة  الطبي، 
اأولوياتها، وت�سعى  االإن�سان يف مقدمة  االإم��ارات ت�سع �سحة  اأن دولة  يوؤكد 

للحفاظ عليها واالرتقاء بها.
ال��ت��ي تبذلها اجل��ه��ات ال�سحية  ب��اجل��ه��ود  ���س��م��وه  اأ���س��اد  ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة  ويف 

اختالف  على  الطبية  ل��ل��ك��وادر  ال�سكر  موجهاً  ال�����س��دد،  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  يف 
االإداري���ني  وك��ذل��ك  وم�ساعدين  متري�س  واأط��ق��م  اأط��ب��اء  م��ن  تخ�س�ساتها 
وجميع فرق العمل امليداين حيث متثل جهودهم الركيزة االأوىل للنجاح يف 
ال�سيطرة على انت�سار الفريو�س متمنياً �سموه لهم جميعاً ال�سالمة والتوفيق 

والنجاح يف مهامهم.
الديوان االأمريي  ال�سنحاين مدير  �سعادة حممد �سعيد   .. ح�سر االفتتاح 
قائد  الكعبي  غ��امن  ب��ن  اأح��م��د  حممد  ال��ل��واء  و�سعادة  الفجرية،  حكومة  يف 
عام �سرطة الفجرية رئي�س فريق ادارة الطوارئ واالأزمات والكوارث املحلي 
عام  مدير  نائب  ال�سام�سي  اأرح��م��ه  حممد  �سيف  و�سعادة  الفجرية،  الإم���ارة 
الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث، و�سعادة الدكتور حممد 
املهند�س حممد  املجتمع و�سعادة  ال�سحة ووقاية  العلماء وكيل وزارة  �سليم 
القطاع  يف  امل�سوؤولني  من  وع��دد  الفجرية  بلدية  ع��ام  مدير  االأف��خ��م  �سيف 

ال�سحي والطبي يف وزارة ال�سحة وحكومة الفجرية.

•• ال�صارقة-الفجر:

وا���س��ل��ت اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���س��م��ي��ة من 
ال��رب��وي��ة يف حتفيز  روؤاه���ا  حتقيق 
ال��ط��ل��ب��ة ال���س��ي��م��ا م���ن امل��ق��ي��م��ني يف 
اال�ستفادة  بفر�س  الداخلي  ال�سكن 
تنمية  امل��ت��اح��ة يف  االإم���ك���ان���ات  م���ن 
ا�ستغالل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  م��واه��ب��ه��م 

االإجازة ال�سيفية ب�سكل اأمثل .
ت��ن��ظ��ي��م عمادة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ا�ستهدفت  ملحا�سرة  الطلبة  �سوؤون 
الطلبة القاطنني بال�سكن الداخلي 
وتناولت مو�سوع )ا�ستثمار االإجازة 
ال�سيفية( وذلك من خالل ح�سور 
ال��ط��ل��ب��ة ب��ع��د ت��ط��ب��ي��ق االإج�������راءات 
للتباعد  ال�����الزم�����ة  االح������رازي������ة 

اجل�سدي وذلك م�ساء اأم�س االأول.
وح�سورا  تفاعال  املحا�سرة  �سهدت 
م���ل���م���و����س���ا م�����ن ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ة 

القا�سمية وركزت على بيان الفر�س 
ال�ستثمار  ال��ط��ل��ب��ة  اأم������ام  امل���ت���اح���ة 

االإجازة ال�سيفية احلالية مبا يعود 
وميكنهم  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  عليهم 

االأكادميية  ح�سيلتهم  زي����ادة  م��ن 
�ستى  واملعرفية وتنمية قدراتهم يف 

املجاالت.
االأ�����س����ت����اذ هيثم  امل���ح���ا����س���ر  ووج������ه 
التي  ال��ن�����س��ائ��ح  م��ن  ع���دد  ال�سيمي 
من  للطلبة  ك��ب��رية  ف���وائ���د  ت�����س��ك��ل 
ا�ستثمارهم  اأه���م���ي���ة  ب���ي���ان  خ����الل 
العطلة  خ����الل  ف���راغ���ه���م  الأوق�������ات 
ال�����س��ي��ف��ي��ة مب���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ي بناء 

�سخ�سياتهم املعرفية واملهارية.
احل�سور  الطلبة  ال�سيمي  وع���رف 
على طرق اكت�ساب لعدد من املهارات 
ال����الزم����ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط الأوق���ات���ه���م 
وحتديد املهام واالأولويات والتعرف 
عرب  ال���وق���ت  اإدارة  خ���ط���وات  ع��ل��ى 
والتمارين  االأن�سطة  من  جمموعة 
لالأعمال  ج������دول  و����س���ع  ل��ك��ي��ف��ي��ة 

خاللها  م��ن  الفتا  اليومية  وامل��ه��ام 
االإيجابية  االآث��ار  تو�سيح  بيان  اإىل 
ال���ت���ي ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ال���ط���ال���ب من 

ا�ستثماره لوقت فراغه.
ت�سييع  م��غ��ب��ة  ب���ي���ان  اإىل  وت���ط���رق 

ب�سكل  ا����س���ت���ث���م���اره  وع������دم  ال����وق����ت 
خم��ط��ط م���ن خ����الل ال��ت��ط��رق اإىل 
االأ����س���رار ال��ن��اج��م��ة ع��ن ع���دم �سغل 
اهتمام  اإىل  م��ن��وه��ا  ال���ف���راغ  وق����ت 
ال�������س���ري���ع���ة االإ�����س����الم����ي����ة ال����غ����راء 

مبو�سوع الوقت واأهميته م�ست�سهدا 
باالآيات القراآنية واالأحاديث النبوية 
التي حتث االإن�سان امل�سلم على ح�سن 
ا�ستثمار وقت فراغه مبا يعود عليه 

وعلى جمتمعه بالنفع والفائدة.

•• دبي-وام:

للذكاء  في�سبوك  "خميم  تنظيم  عن  للمربجمني"  الوطني  "الربنامج  اأعلن 
 26 اإىل   15 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل  املنطقة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  اال�سطناعي" 
اأغ�سط�س احلايل، بالتعاون مع �سركة "في�سبوك" العاملية، بهدف متكني طالب 
ا�ستخدام  على  وتدريبهم  الرقمية  امل��ه��ارات  من  متنوعة  مبجموعة  اجلامعات 
لغات الربجمة مبا يتما�سى مع اجلهود الوطنية لتمكني املربجمني واإ�سراكهم 
يف م�سرية التحول الرقمي بدولة االإمارات. ياأتي تنظيم املخيم �سمن خمرجات 
ومبادرات "الربنامج الوطني للمربجمني" الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ورواد االأعمال واالأكادمييني  املواهب  حتت�سن  جاذبة  بيئة  لتهيئة  اهلل"،  "رعاه 
وال�سركات النا�سئة والعاملية مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة دولة االإمارات الريادية يف 
جمال الربجمة. و�سيتم اختيار 50 طالباً من نخبة طالب اجلامعات للم�ساركة 
يف دورات تدريبية وحما�سرات معرفية يف جمال الربجمة، وتعريفهم باأحدث 

الو�سائل التكنولوجيا يف جمال الذكاء اال�سطناعي. واأكد معايل عمر بن �سلطان 
العلماء وزير دولة للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بعد، اأن حكومة االإم��ارات تدعم اإن�ساء جمتمعات رقمية متكاملة تواكب تنامي 
القطاعات  وك��اف��ة  والعمل  احل��ي��اة  مناحي  خمتلف  يف  ال��ربجم��ة  تطبيقات  دور 
احليوية، من خالل متكني ال�سباب باملهارات الرقمية التي متّكنهم من االبتكار 

وو�سع احللول واالأفكار اجلديدة التي حتول التحديات اإىل فر�س م�ستقبلية.
اإطار  تاأتي يف  املخيم  لتنظيم  "في�سبوك" العاملية  ال�سراكة مع  اإن  وقال معاليه 
حر�س حكومة دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
"رعاه اهلل" على  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
العاملية  التكنولوجيا  ال�سركات  وك��ربى  احلكومات  خمتلف  مع  التعاون  تعزيز 
املعرفية يف جماالت  املهارات  اكت�ساب  الدولة من  وال�سباب يف  الطالب  لتمكني 
الذكاء اال�سطناعي والربجمة، واإ�سراكهم يف م�سرية ت�سميم و�سناعة امل�ستقبل. 
من جهته، قال عزام علم الدين مدير ال�سيا�سة العامة ملنطقة ال�سرق االأو�سط 
"في�سبوك" : نفخر بالتعاون مع الربنامج الوطني  اأفريقيا وتركيا يف  و�سمال 

الذكاء  لتكنولوجيا  وداعمة  �ساملة  منظومة  اإن�ساء  جهود  لدعم  للمربجمني 
تقنيات  وتطبيق  تطوير  يف  خربتنا  و�سنوظف  االإم���ارات،  دول��ة  يف  اال�سطناعي 
للذكاء  في�سبوك  "خميم  يف  للم�ساركني  لنوفر  اال�سطناعي  والذكاء  الربجمة 
اال�سطناعي" برناجماً تدريبياً �ساماًل من �ساأنه اأن يك�سبهم القدرات االأ�سا�سية 
التي توؤهلهم لال�ستفادة من تقنيات الذكاء اال�سطناعي اجلديدة واملتقدمة مبا 
ي�سهم بالتايل يف تر�سيخ مكانة دولة االإمارات كوجهة جاذبة للمربجمني وتعزيز 

م�ساركتهم يف تطور ومنو وازدهار جمتمعهم.
اأ�سبوعني  مدى  على  ي�ستمر  الذي  اال�سطناعي  للذكاء  في�سبوك  خميم  ويتيح 
العمل  ور���س  تت�سمن  التي  الفعاليات  م��ن  جمموعة  �سمن  امل�ساركة  للطالب 
التدريبية واجلل�سات املعرفية، وعدد من الباحثني يف جمال الذكاء اال�سطناعي 
�سيتلقى  كما   .. املجال  ه��ذا  وخ��رباء ومتخ�س�سني يف  العامل  اأن��ح��اء  من جميع 
تعلم  مكتبة  على  للتعرف  في�سبوك  املطور  يوم  فعاليات  حل�سور  دع��وة  الطلبة 
تعلم  تقنيات  اأحدث  التعرف على  الطالب من  و�سيتمكن   .PyTorch االآلة 
االآلة، وح�سور اجلل�سات املعرفية التي يقدمها نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني 

يف جم���االت ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي، اأه��م��ه��ا م��ع��اجل��ة ال��ك��الم وال�����س��وب، الروؤية 
الذكاء  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  التعليم،  وتعزيز  االآل���ة،  تعلم  ونظرية  احلا�سوبية، 
ق�س�س  على  التعرف  عرب  امل�سروعات  وتطوير  االأع��م��ال  ري��ادة  يف  اال�سطناعي 
باملخيم  بامل�ساركة  للراغبني  الدولة.  وميكن  اإطالقها من  ل�سركات مت  النجاح 
https://docs.google. امل��وق��ع  ع��رب  اإل��ك��رون��ي��اً  ط��ل��ب��ات��ه��م  ت��ق��دمي 
com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ZDuDX8eP9I0K0-
TX8zXnoAbioN RsdFjFcxguZyfcnppEXw/
الذي  للمربجمني"  ال��وط��ن��ي  "الربنامج  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   viewform
اإىل  االإم���ارات، يهدف  دول��ة  اال�سطناعي يف حكومة  الذكاء  ي�سرف عليه مكتب 
دعم املبادرات الوطنية واال�سراتيجيات امل�ستقبلية لدولة االإمارات الرامية اإىل 
تنمية قدرات املواهب الوطنية وا�ستقطاب اأ�سحاب املهارات الرقمّية من خمتلف 
ال�سركات  عدد  وتو�سيع  الإن�ساء  الالزمة  التحتية  البنية  وتوفري  العامل،  اأنحاء 
االأعمال  ل���رواد  الفر�سة  اإت��اح��ة  يف  الربنامج  ي�سهم  كما  االب��ت��ك��ار.  على  املبنية 
لدعم  الربجمة  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  النا�سئة  وال�سركات  امل�ساريع  واأ�سحاب 
م�سرية التحول الرقمي يف خمتلف القطاعات الرئي�سية، وتوفري فر�س للتعاون 
االأفكار  لتطبيق  وخارجها  االإم���ارات  دول��ة  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  مع 

الواعدة وحتويلها اإىل م�ساريع متكاملة.

حمد ال�سرقي يفتتح م�ست�سفى حممد بن زايد التخ�س�سي يف الفجرية

اجلامعة القا�سمية توعي طلبتها املقيمني يف ال�سكن الداخلي بفر�س ا�ستثمار االإجازة ال�سيفية

خميم في�سبوك للذكاء اال�سطناعي ينعقد خالل الفرتة من 15 اإىل 26 اأغ�سط�س

الربنامج الوطني للمربجمني يدرب طلب اجلامعات على مهارات الربجمة والذكاء
  : العلماء  �سلطان  • عمر 

خمتلف  يف  الربجمة  تطبيقات  دور  تنامي  تواكب  متكاملة  رقمية  جمتمعات  اإن�ساء  تدعم  االإمارات  • حكومة 
مناحي احلياة والعمل وكافة القطاعات احليوية

خمتلف احلكومات وال�سركات العاملية لتمكني الطالب وال�سباب  مع  التعاون  اإطار  يف  تاأتي  في�سبوك  مع  • �سراكتنا 
من اكت�ساب مهارات الربجمة والذكاء اال�سطناعي

احللول واالأفكار اجلديدة التي حتول التحديات اإىل فر�س م�ستقبلية و�سع  يف  ال�سباب  دور  تعزيز  على  • نحر�س 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ناي�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ووتر للمياه املعدنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3860927 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

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

العاملية لالعالم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1080581 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوكو ويل لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3715239 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�ستي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملتي ل�سيانة التكييف املركزي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2808721 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/روز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بايت�س للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2821617 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غروغ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التو�سيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2984387 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سعادة 

لال�ست�سارات التطويرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2741719 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
فايري  ال�س�����ادة/�سويتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للحلويات رخ�سة رقم:2800684 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة موزه يو�سف حممد احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عائ�سة عبدالرحمن علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لزينة  العني  ال�س�����ادة/دانة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1965083 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سيف يو�سف �سيف باال�سلي الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اإلفي�سن للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة   رخ�سة رقم:2232533 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سليم ح�سن احمد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حمد عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1182486  باال�سم التجاري:الروؤية اخل�سراء 
للمقاوالت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:يونايتد بوتيك للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 4-1 - قطعة 31 - حمل 189 

وحدة دائرة بلدية اأبوظبي واخرين
CN 2522990 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات   2
االدارية ،  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/1 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/4  - بالرقم:2105021221 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دون رايت الدارة العقارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1183312 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وائل �سعد كمال الغندور %18

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عاطف عبدالعظيم زهران %13
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بهاء حممد �سابر على احمد  %18

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ دون رايت الدارة العقارات
DON RITE REAL ESTATE

اإىل / دون رايت الدارة العقارات ذ.م.م
  DON RITE REAL ESTATE L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها  6820004
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�سة  6820011

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�سرق  ما�س  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنتجات العناية باجل�سم و امل�ساج
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1132597 

تعديل اإ�سم جتاري من/
 موؤ�س�سة ما�س ال�سرق لتجارة املنتجات العناية باجل�سم و امل�ساج

EAST DIAMOND HEALTH CARE MASSAGE PRODUCT SHOP

اإىل / ما�س ال�سرق لتجارة املنتجات العناية باجل�سم و امل�ساج ذ.م.م
 EAST DIAMOND HEALTH CARE MASSAGE PRODUCT SHOP L.L.C

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3924456 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعود حممد ح�سن حممد الزرعونى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد طناف بخيت طناف املنهاىل

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة

TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING

اإىل/ تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جولناز للزهور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2217033 
تعديل اإ�سم جتاري من/ جولناز للزهور ذ.م.م

GOLNAZ FLOWERS L.L.C

اإىل/ بتل بوك�س للزهور وال�سوكوالته ذ.م.م
PETAL BOX FLOWERS & CHOCOLATE L.L.C
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 تعديل ن�ساط / اإ�سافة حت�سري احللويات  5621007
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الهدايا - بالتجزئة  4773402 

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بي�ست براي�س �سنر - �سركة ال�سخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:2985682 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ال�سيد عبداهلل عبدالهادى ال�سيدعماد الها�سمى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 ال�سيد عبداهلل عبدالهادى ال�سيدعماد الها�سمى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كامبيز اكربى  %49
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بي�ست براي�س �سنر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BEST PRICE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بي�ست براي�س �سنر ذ.م.م
 BEST PRICE CENTER L.L.C

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه �سي اي كابيتال كومري�سيال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN بروكرز ذ.م.م   رخ�سة رقم:3769304 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فايلو دمييروف �ساراليف %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /
حذف �سوراج امروتالل تهاكرار امرو تالل دهرياج الل تهاكرا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف افايلو دمييروف �ساراليف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ة ت�سي�س كابتل للدارة الت�سويقية ذ م م

 CHASE CAPITAL MARKETING MANAGEMENT L.L.C

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيج العمال البالط

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1014831 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء 

 حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من 100 % اإىل %0

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امني �ساه نياز باد �ساه  %100 

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الربق الالمع لتجارة النفايات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1305011 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساران تانيتى تانيتى بولي�سوارا راو  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل على �سيف حممد الزعابى من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل على �سيف حممد الزعابى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الربق الالمع لتجارة النفايات
AL BARQ AL LAMEA WASTE TRADING

اإىل/ الربق الالمع لتجارة النفايات ذ.م.م
  AL BARQ AL LAMEA WASTE TRADING L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة النفايات البال�ستيكية  4669104
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة النفايات الورقية والكرتونية  4669101

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة النفايات واخلردة غري املعدنية اخلا�سة باإعادة الدوران  4669103
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

البيطرية  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ف����ازت 
فعاليات كوجنر�س  باحت�سان  موؤخراً 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال���ب���ي���ط���ري���ة يف 
يف  ���س��ي��ع��ق��د  وال�������ذي  ال�37،  دورت�������ه 
اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي ب����دول����ة االإم��������ارات 
 31-29 ال���ف���رة  ال��ع��رب��ي��ة  خ����الل 
الدكتورة  واأع��رب��ت   .2022 م��ار���س 
االإمارات  جمعية  رئي�سة  �سعبان  روال 
واعتزازها  �سعادتها  ع��ن  البيطرية 
اأب���وظ���ب���ي ع��ا���س��م��ة دولة  ب��اح��ت�����س��ان 
لفعاليات  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اجلمعية  تنظمه  ال���ذي  ال��ك��وجن��ر���س 
�سي�سهد  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ط��ري��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
�سخ�س   5000 ي��ف��وق  م��ا  م�����س��ارك��ة 
من اأطباء وخرباء وعاملون يف املجال 
الهام،  العاملي  بهذا احلدث  البيطري 
ال��ذي يقام  اأن ه��ذا احل��دث  مو�سحة 
���س��ن��وي��اً ي��ك��ت�����س��ب اأه��م��ي��ة ك���ب���رية مبا 
حماور  و  م��و���س��وع��ات  م��ن  يت�سمنه 
 108 �سيجري بحثها ومناق�ستها يف 
وك�سفت  وحم���ا����س���رات.  ع��م��ل  ور�����س 
الكوجنر�س  اأن  ���س��ع��ب��ان  ال���دك���ت���ورة 
جائزة  اإط�����الق  م����رة  الأول  ���س��ي�����س��ه��د 
اآل  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
البيطرية  العلمية  لالبتكارات  نهيان 
العاملية  اجل���م���ع���ي���ة  ك����وجن����ر�����س  يف 
ال��ب��ي��ط��ري��ة، و���س��ي��ج��ري ت��ق��دمي هذه 
اجل��ائ��زة على م��دار االأع���وام القادمة 
با�سم  الكوجنر�س  بها  �سينّظم  ال��ت��ي 
ال��دك��ت��ورة روال  وق��ال��ت  زاي���د.  ال�سيخ 
خالل  م���ن  جن��ح��ن��ا  ل��ق��د  �سعبان:" 
اجلمعية  اإىل  قدمناه  ال��ذي  عر�سنا 
با�ست�سافة  الفوز  البيطرية  العاملية 
املناف�سة  رغ��م  الكوجنر�س،  فعاليات 
جمعية  اأن  ج���ان���ب  اإىل   ، ال���ك���ب���رية 
ت��ع��ت��رب حديثة  ال��ب��ي��ط��ري��ة  االإم������ارات 
 ،2016 ال��ع��ام  يف  وتاأ�س�ست  ال��ن�����س��اأة 
ولكن هذا االأمر كان دافعاً لنا لتقدمي 
ب�سرف  ل���ل���ف���وز  االأف���������س����ل  ال���ع���ر����س 

ا�ست�سافة هذا احلدث العاملي، والذي 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  تنظيمه  ���س��ي��ج��ري 
منطقة ال�سرق االأو�سط". واأ�سافت د. 
االإمارات  دولة  �سعبان:" لقد جنحت 
ف��ريو���س كورونا  تف�سي  م��ن  يف احل��د 
التدريجية  ال���ع���ودة  وب���دء  امل�����س��ت��ج��د، 
قد  االأم����ر  وه���ذا  الطبيعية،  للحياة 
الكوجنر�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ���س��ج��ع��ن��ا 
اجلل�سات  بع�س  اإق��ام��ة  م��ع  واق��ع��ي��اً، 
واالح�����داث اف��را���س��ي��اً، وي��ع��ت��رب هذا 
بعد  ال��ذي يقام واقعياً  احل��دث االأول 
تنظيم  ج��رى  حيث  اجلائحة،  تف�سي 
نيوزيالندا  يف  ال��ك��وجن��ر���س  اج��ت��م��اع 
ب�سبب  اف��را���س��ي��اً   2020 ال��ع��ام  يف 
ت��ف�����س��ي اجل���ائ���ح���ة، وك����ان م���ن املقرر 
اجلاري،  العام  يف  ت��اي��وان  يف  تنظيمه 
اجلائحة  ب�سبب  تاجيله  ج��رى  ولكن 
و   ،2023 العام  بها يف  يقام  ان  على 
اأبوظبي  يف  واق��ع��ي��اً  اق��ام��ت��ه  �سيجري 
20-31 م��ار���س من  ال��ف��رة  خ���الل 
رحب  جهته  وم���ن   ."2022 ال��ع��ام 
احلو�سني  اأح����م����د  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور/ 
ملجموعة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي   ال����رئ����ي���������س 
املنظمة  ال�����س��رك��ة  االإع���الم���ي���ة    اآزور 
ل��ل��ك��وجن��ر���س ب���ف���وز دول�����ة االإم�������ارات 
احت�سان  ب�����س��رف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العاملية  اجلمعية  كوجنر�س  فعاليات 
اأن  مو�سحاً  اأب��وظ��ب��ي،  يف  البيطرية 
االإم��ارات جنحت يف اأن تكون الوجهة 

املف�سلة الحت�سان وتنظيم اأهم واأبرز 
الفعاليات االإقليمية والعاملية.

ه���ذا احلدث  اأن  احل��و���س��ن��ي  د.  واأك����د 
اجلهات  م��ن  ك��ب��ريا  اإه��ت��م��ام��اً  ي�سهد 
ال�سيادية حلكومة اأبوظبي  ، وتنظيمه 
على  االن��ط��ب��اع  يعطي  واق��ع��ي  ب�سكل 
قوة ال�سيا�سة الر�سيدة للعودة للحياة 
الطبيعية ، مما يوؤكد جناح االإمارات 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  تف�سي  م��ن  احل���د  يف 
الطبيعية  احلياة  وم��ع��اودة  امل�ستجد، 

مع االلتزام باالإجراءات االحرازية.
العاملية  اجلمعية  كوجنر�س  يهدف  و 
جمع  " WAVC" اإىل  البيطري 
االطباء البيطريني من جميع اأنحاء 
ال��ع��امل لتبادل اخل���ربات وامل��ع��رف��ة يف 
تتمثل  البيطري، حيث  الطب  جمال 
اأهم حماور املوؤمتر ال�سابع والثالثني 
ال���ب���ي���ط���ري  ال������ع������الج  يف  ل����ل����ح����دث 
البيطرية  ال�����س��ح��ة  االإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي، 
باالإ�سافة  احل���ي���وان  رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة، 
وت�سليط  واالب��ت��ك��ارات  التقنيات  اإىل 
واح��دة حيث  نهج �سحة  ال�سوء على 
والنبات  والب�سر  احل��ي��وان  �سحة  اإّن 
والبيئة مرابطة يف ما بينها.  ونهج 
"�سحة واحدة" هو نهج متكامل يقّر 
ويكفل عمل  االأ�سا�سية  العالقة  بهذه 
املتخ�س�سني يف قطاعات متعددة يًدا 
ال�سحية  ل��ل��م��خ��اط��ر  ل��ل��ت�����س��دي  ب��ي��د 
التي تتهّدد احليوان والب�سر والنبات 
اأي�ساً  الكوجنر�س  ويتناول  والبيئة.  
يف  وت��اأث��ريات��ه��ا   -19 كوفيد  جائحة 
خم��ت��ل��ف جم�����االت ال��ع��م��ل واحل���ي���اة، 
البيطري  ال���ط���ب  ي��ع��ت��رب  ال  ح���ي���ث 
ا���س��ت��ث��ن��اء م��ن��ه��ا ل���ذا ���س��ي��ج��ري اإف����راد 
م�ساحة لها �سمن حماور الكوجنر�س 
ال�سعيد  على  لها  اال�ستجابة  وكيفية 
ال�سوء على �سرورة  وت�سليط  العاملي 
اإج��راءات من�ّسقة عرب خمتلف  اتخاذ 
القطاعات حلماية ال�سحة واحليلولة 
ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����ن����ظ����م  ت����ع����ر�����س  دون 

الختالالت.

•• الريا�س-وام:

حمد  ال���رك���ن  ال��ف��ري��ق  م���ع���ايل  زار 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد 
ي��راف��ق��ه معايل  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
حامد  ب����ن  ف���ي���ا����س  اأول  ال���ف���ري���ق 
القوات  اأرك��ان  الرويلي رئي�س هيئة 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ق��ر مركز  امل�����س��ل��ح��ة 
الع�سكري  االإ����س���الم���ي  ال��ت��ح��ال��ف 
العا�سمة  يف  االإره����������اب  مل���ح���ارب���ة 

ال�سعودية الريا�س.
وتاأتي هذه الزيارة يف �سياق التبادل 
امل���ع���ريف ب���ني ال������دول االأع�������س���اء يف 
التحالف فى اطار حماربة االإرهاب 
والتطرف، حيث ا�ستمع معاليه اإىل 
التحالف  ج��ه��ود  ع��ن  ل  مف�سَّ ���س��رح 
االإ����س���الم���ي يف حم���ارب���ة االإره������اب 
املتطرف  الفكر  حم��ارب��ة  يف  ودوره 
ملجابهة  اجل���ه���ود  ك���اف���ة  وت��ن�����س��ي��ق 

التهديدات االإرهابية يف دول العامل 
اال�سالمي واملنطقة.

واأك����د م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال���زي���ارة على 
اأهمية تعزيز اأمن وا�ستقرار املنطقة 
ومواجهة كل ما من �ساأنه تقوي�س 

و�سدد  ب���ال���ع���امل،  ال�������س���الم  ج���ه���ود 
موا�سلة  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال��رم��ي��ث��ي 
ت��ع��زي��ز وتعميق  و  ال�����دوؤوب  ال��ع��م��ل 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رك، وذل����ك يف ظل 
التن�سيق والتعاون والت�ساور امل�ستمر 

بني البلدين.
الركن  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ق�����ام  ك���م���ا 
ح����م����د حم����م����د ث��������اين ال���رم���ي���ث���ي 
بعد  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س 
ال�سعودية  ال�����س��رك��ات  ب���زي���ارة  ذل���ك 

�سركة  ومنها  الدفاعية  لل�سناعات 
و�سركه  امل��ت��ق��دم��ة،  االإل��ك��رون��ي��ات 

ال�سالم ل�سناعه الطريان.
منتجات  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  واط�����ل�����ع 
داعماً  ُت����َع����دان  ال��ل��ت��ني  ال�����س��رك��ت��ني 

اململكة  روؤي�������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  رئ��ي�����س��ي��اً 
ال����ذي  ال����رائ����د  وال��������دور   2030
وتطوير  ت�����س��م��ي��م  يف  ت�����وؤدي�����ان�����ه 
وت�سنيع و�سيانة واإ�سالح االأنظمة 
قطاعات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 

الدفاع والطريان.
القوات  ارك���ان  رئي�س  م��ع��ايل  وع��رب 
مبا  ال�سديد  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  امل�سلحة 
�ساهده من تطور يف ت�سميم وت�سنيع 
الدفاع  ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  و���س��ي��ان��ة 

يف  امل��ت��ن��وع��ة،  ال�سعودية  وال��ط��ريان 
العالية  واحل��رف��ي��ة  ال�سركتني  ك��ال 
والتي  االإن����ت����اج  م���راح���ل  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال�سركات  يف  م��ث��ي��الت��ه��ا  ت�����س��اه��ي 
واعتزازه  فخره  عن  معربا  العاملية 
ال�سناعات  ق���ط���اع  اإل���ي���ه  و����س���ل  مل���ا 
ال�سعودية.  ال��وط��ن��ي��ة  ال��دف��اع��ي��ة 
واأكد معاليه على اأهمية دعم قطاع 
ت�سهد  ال��ت��ي  الع�سكرية  ال�سناعات 
البلدين  ك��ال  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ت��ط��ورا 
اقت�ساديا  راف����دا  وت��ع��د  ال�سقيقني 
الوطنية  ال�����س��ن��اع��ات  ل��دع��م  مهما 
ال�سابة  الفنية  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر 
الع�سكرية  ال�����س��ن��اع��ات  جم����ال  يف 
الوطنية لالمارات  امل�سالح  ويدعم 
واململكة العربية ال�سعودية يف تنويع 
من  لعدد  الذاتي  االإعتماد  م�سادر 
ال�سناعات الع�سكرية لكال البلدين 

ال�سقيقني.

•• ال�صـارقة -الفجر:

االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  ك�سفت 
االإج����م����ايل  ال����ع����دد  اأن  ب���ال�������س���ارق���ة، 
تو�سيل  خ��دم��ات  م��ن  للم�ستفيدين 
االأدوي������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة اإىل 
االإعاقة  وذوي  املواطنني  كبار  منازل 
 1983 نحو  بلغ  الفرا�س،  وطريحي 
���س��خ�����س��اً م���ن���ذ ب����داي����ة اإط�������الق هذه 
اخلدمة يف ابريل 2020 ولغاية �سهر 
يونيو 2021. اأن هذه اخلدمة التي 
االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة  تنفذها 
اجلهات  م��ن  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ع���دد من  م��ن  واح����دة  ت��ع��د  ال�سحية، 
التي  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية  امل���ب���ادرات 
الدائرة لوقاية احلاالت من  اأطلقتها 

املخاطر بخطوات ا�ستباقية.

لكافة  الــكــرميــة  احلــيــاة  تــوفــر 
اأفراد املجتمع 

اكدت دائرة اخلدمات االجتماعية، اأن 
القيادة  توجيهات  وفق  تعمل  الدائرة 
ال��ر���س��ي��دة حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، والتي 
حت���ر����س ع��ل��ى ت���وف���ري ح���ي���اة كرمية 
اأفراد املجتمع، واتخاذ خطوات  لكافة 
ا���س��ت��ب��اق��ي��ة، ل�����س��م��ان ح��م��اي��ة خمتلف 

كبار  �سيما  وال  املجتمع،  اأف���راد  ف��ئ��ات 
والفئات  االع���اق���ة،  وذوي  امل��واط��ن��ني 
اأن  اإىل  ال���دائ���رة،  االأخ�����رى. واأ����س���ارت 
جهودها وم�سوؤوليتها ت�ساعفت خالل 
الفرة ال�سابقة ب�سبب جائحة كورونا 
ما ا�ستلزمنا توفري الوقاية والرعاية 
وال���ع���ن���اي���ة ل��ك��اف��ة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
خدمات الدائرة، ولعدم تعر�سهم الأي 
�سوء، خا�سة مع التدابري االحرازية 
التي اتخذتها الدولة ملواجهة كورونا. 
من  متجان�س  فريق  ت�سكيل  مت  حيث 
بتو�سيل  يقومون  الطبية  ال��ك��ف��اءات 
االأدوي������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة اإىل 

االإعاقة  وذوي  املواطنني  كبار  منازل 
ذوي  اأو  املزمنة  االأم��را���س  واأ���س��ح��اب 
وذويهم  حل��م��اي��ت��ه��م  ال��ه�����س��ة  امل��ن��اع��ة 
اأو  امل�ست�سفيات  مراجعة  خطورة  من 
الفرة،  ه��ذه  خ��الل  ال�سحية  املرافق 
تقليل  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  ي�سهم  مم��ا 
ف��ر���س ال��ت��ق��اط ال���ع���دوى واحل���د من 

انت�سار خطورة الوباء. 

التعـاون والتكامل
مع  الكبري  التعاون  ال��دائ��رة،  ونوهت 
امل�ستمر  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال�����س��ح��ة  وزارة 
ل����ت����ق����دمي اأف���������س����ل خ�����دم�����ة الأه���ل���ن���ا 

املجتمع،  ����س���ح���ة  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 
"تو�سيل  خ���دم���ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
االأدوية" ينفذها وي�سرف عليها مركز 
خ���دم���ات ك��ب��ار ال�����س��ن ب���ال���دائ���رة، من 
مهمته  تقت�سر  ال  عمل  فريق  خ��الل 
ب��ل وبتعريف  ال��ت��و���س��ي��ل ف��ق��ط،  ع��ل��ى 
ا�ستخدام  كيفية  امل�ستفيدين  وتوعية 
املحددة،  االأدوية واجلرعات واالأوقات 
وك���ي���ف���ي���ة ت���خ���زي���ن االأدوي����������ة وط����رق 
املنا�سبة  احل�����رارة  ودرج�����ات  ح��ف��ظ��ه��ا 
ل��ه��ا، ع���الوة ع��ل��ى ت��ق��دمي االإر����س���ادات 
وتوجيههم  ال��وق��ائ��ي��ة  واال���س��ت�����س��ارات 
ال�سكر،  اأو  ال�����س��غ��ط  ق��ي��ا���س  بكيفية 

وك���ي���ف���ي���ة ت���ق���دمي���ه ج����رع����ة ال�������دواء 
وف���ق امل��و���س��ى ب���ه، ل�����س��م��ان احلفاظ 
والفئات  ال�����س��ن  ك���ب���ار  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 
خدمتهم.  على  والقائمني  ال�سعيفة 
ال�سن  ك���ب���ار  وي��ت��ي��ح م���رك���ز خ���دم���ات 

خدمة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  للم�ستفيدن 
التوا�سل  خالل  من  املنزلية  الرعاية 
اأو   ،800700 ال�ساخن  اخل��ط  على 
https:// االإل��ك��روين  املوقع  عرب 

عرب  التوا�سل  اأو   ،/sssd.shj.ae

وذلك   ،065015995 ال��وات�����س��اب 
�سمن جهود الدائرة امل�ستمرة لتقدمي 
خ����دم����ات م���ت���م���ي���زة ت����راع����ي ظ����روف 
خمتلف  من  م�ستفيديها  واحتياجات 

الفئات العمرية. 

الرميثي يزور مركز التحالف االإ�سلمي الع�سكري ملحاربة االإرهاب وعددا من �سركات ال�سناعات الدفاعية ال�سعودية

تعزيزًا حلماية كبــار املواطنني وطريحي الفرا�س  

تو�سيل االأدوية اإىل 1983 ح�الة يف ال�سارقة

•• ال�صارقة - وام:

�سارك وفٌد من جمعية مر�سدات االإمارات يف املوؤمتر االفرا�سي العاملي 
للمر�سدات 37، والذي اأقيم حتت �سعار "من�سي معاً.. من�سي بعيداً"، 
االأع�ساء  املنظمات  125 من  ، بح�سور  املرئي  التوا�سل  تقنيات  عرب 

من خمتلف دول العامل.
اإدارة  وق��ال��ت ���س��ع��ادة م���رمي حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
اجلمعية اإن جمعية مر�سدات االإمارات حتر�س على ترجمة توجيهات 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو   ، ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
قدماً  امل�سي  يف  االإم���ارات،  مر�سدات  جمعية  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
نحو دعم احلركة الك�سفية واالطالع على خمتلف اجلهود التي ت�سب 
املوؤمتر  هذا  يف  وم�ساركتنا  ا�ستمراريتها،  ودوام  تطويرها  م�سلحة  يف 

والتعريف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اخل���ربات  خمتلف  م��ن  اال�ستفادة  يف  ت�سهم 
بتجربة احلركة الك�سفية يف دولة االإمارات.

اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�����س��ري��دي،  ���س��امل  عائ�سة  اجلمعية  وف��د  ت��راأ���س 
املطرو�سي،  ه��دى  الدكتورة  مب�ساركة  للمر�سدات،  االإم���ارات  جمعية 
مدير جمعية مر�سدات االإم��ارات، وعدد من املنت�سبات، وناق�س الوفد 
جملة من املقرحات واالآراء بني اجلمعية وفتيات الك�ّسافة واأقاليمها، 
وب���ني اجل��م��ع��ي��ات االر���س��ادي��ة االأع�����س��اء ب��ه��دف ف��ت��ح امل���ج���ال، واإتاحة 
الفر�س لتبادٍل اأكرب للمعارف وتعزيز ر�سالة اجلمعية العاملية وفتيات 

الك�ّسافة.

م�ساركة  اإن   - املوؤمتر  خالل  لها  كلمة  يف  ال�سريدي-  عائ�سة  قالت  و 
على  االإماراتية  الك�سفية  احلركة  ح�سور  تعك�س  املوؤمتر  يف  اجلمعية 
ب��ني جميع  ال��ن��ظ��ر  االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، وت��ق��ّرب وج��ه��ات  ال�سعيدين 
االأع�ساء من خالل ما يناق�سه املوؤمتر من مقرحات تتعّلق بالنظام 
وفتيات  للمر�سدات  العاملية  للجمعية  الداخلية  واللوائح  االأ�سا�سي، 
وتعيني  وانتخاب  التعديالت  واعتماد  الت�سويت  جانب  اإىل  الك�سافة، 
اأع�ساء املجل�س العاملي للفرة املقبلة، ما ي�سهم يف تعزيز عمل املر�سدات 
واإع��ادة النظر حول العديد من الق�سايا واملوا�سيع التي تعمل عليها 
اجلمعية، ما يدفع باجتاه االرتقاء باحلركة الك�سفية ويو�سع من نطاق 

اخلربة وامل�سوؤولية.
اأعماله  املدرجة �سمن جدول  املو�سوعات  العديد من  املوؤمتر  وناق�س 
منها الت�سديق على تقرير اجلمعية العاملية للمر�سدات الذي ي�سدر كّل 
ثالث �سنوات، واملوافقة على دليل اإجراءات املوؤمتر، كما تخلله تقدمي 
قبولها،  على  للت�سويت  ال���دول  م��ن  لعدد  الكاملة  الع�سوية  طلبات 
كما حدد املوؤمتر اخلطة اال�سراتيجية لل�سنوات املقبلة، و ا�ستعر�س 
�سيا�سة املر�سدات وفتيات الك�سافة، واختار قرب�س ال�ست�سافة املوؤمتر 

العاملي القادم.
العامة  لل�سيا�سات  امل�سّرعة  العليا  االأع��ل��ى  ال�سلطة  امل��وؤمت��ر  يعترب  و 
للجمعية العاملية للمر�سدات وفتيات الك�سافة ملا يتناوله �سمن حماوره 
حركة  �سعيد  على  املهمة  املوا�سيع  من  للعديد  نقا�س  من  وجل�ساته 
قبل  م��ن  عليها  والت�سويت  املقرحات  وا�ستقبال  العاملية  امل��ر���س��دات 

الدول االأع�ساء امل�ساركة فيه.

�سرطة دبي تنجز 3991 معاملة �سهادة فقدان جواز ال�سفر عرب البلوك ت�سني 

جتربة مر�سدات االإمارات يف موؤمتر عاملي

يقام للمرة االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط

اأبوظبي تفوز باحت�سان فعاليات كوجنر�س اجلمعية 
2022 مار�س  العاملية البيطرية خلل الفرتة 31-29 

•• دبي-وام:

 3 اإج���راء  ع��ن  دب��ي  اأعلنت �سرطة 
"�سهادة  م��ع��ام��ل��ة  و991  اآالف 
عرب  ال�سفر"  ج���������واز  ف������ق������دان 
املرتبطة  ت�سني"  "البلوك  تقنية 
للهوية  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
واجلن�سية والنيابة العامة يف دبي 
وحماكم دبي وذلك منذ اإطالقها 
يف �سهر فرباير من العام اجلاري.
واأكد العميد خالد نا�سر الرزوقي 
للذكاء  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
اال���س��ط��ن��اع��ي يف ���س��رط��ة دب���ي اأن 
ج����واز  ف����ق����دان  "�سهادة  خ���دم���ة 
"البلوك  منظومة  ع��رب  ال�سفر" 
مع  متا�سياً  تطبيقهاً  ت�سني" جاء 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإط�����الق 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اإ�سراتيجية االإمارات للمعامالت 
الرقمية " بلوك ت�سني 2021 " 
التقنيات  ت��ط��وي��ع  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
لتحويل  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  امل���ت���ق���دم���ة 
ة  من�سّ اإىل  احلكومية  التعامالت 
العميد  ول����ف����ت  ت�������س���ني.  ب����ل����وك 

معاملة  اإج����راء  اأن  اإىل  ال���رزوق���ي 
"�سهادة  خ���دم���ة  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
عرب  ال�سفر"  ج���������واز  ف������ق������دان 
تعترب  ت�سني"  "البلوك  منظومة 
اآمنة وُم�سفرة، مو�سحا اأنه مُيكن 
للح�سول  ال��ت��ق��دمي  للمتعاملني 
عليها من خالل موقع وتطبيقات 
���س��رط��ة دب����ي وك���ذل���ك م���ن خالل 
 "SPS " مراكز ال�سرطة الذكية 
اخلدمة  ن����واف����ذ  خ�����الل  م����ن  اأو 
�سمن  مبا�سرة  واملرتبطة  املُتاحة 
�سل�سلة "البلوك ت�سني" يف النيابة 
والهيئة  دب����ي  وحم���اك���م  ال���ع���ام���ة 

االحتادية للهوية واجلن�سية.

للمتعامل  مي��ك��ن  اأن����ه  اإىل  ون����وه 
احل���������س����ول ع���ل���ى ال���������س����ه����ادة عن 
ط���ري���ق ال�����ربي�����دي االإل�����ك�����روين 
مراكز  زي�����ارة  اإىل  احل���اج���ة  دون 
اأن  اإىل  م�سريا  املتعاملني،  اإ�سعاد 
احل�سول على �سهادة فقدان جواز 
�سفر يف ال�سابق كان يحتاج اإىل 5 
امل�ساركة  اجلهات  لكل من  زي��ارات 
يف تقدمي اخلدمة يف 4 اأيام عمل 
"البلوك  تقنية  بف�سل  اليوم  لكن 
ال�سركاء  م���ع  امل�����س��رك��ة  ت�سني" 
االإ�سراتيجيني ال يحتاج املتعامل 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  م��راك��ز  ل��زي��ارة 
بطريقة  اخل���دم���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  واإمن�����ا 

ذكية و�سهلة واآمنة.
فقدان  "�سهادة  خدمة  اأن  واأو�سح 
اإطالقها  ج�����اء  ال�سفر"  ج������واز 
متا�سياً مع توجهات القيادة العامة 
منظومة  تطبيق  يف  دب��ي  ل�سرطة 
و"البلوك  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

املجتمع  اإ�سعاد  اأج��ل  من  ت�سني" 
والتي�سري على املتعاملني، معترباً 
اأن هذه اخلدمة خف�ست اإجراءات 
التقدمي على �سهادة فقدان جواز 
 3 اإىل  خ����ط����وات   8 م����ن  ال�����س��ف��ر 

خطوات ذكية فقط.

ل��������وؤاوؤه حممد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
اح��م��د �سالمه،  ال�����س��ي��د  حم��م��د 
�سفره  ج����واز  م�����س��ر اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A26404585( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ا���س��م��ه��ان حممد 
اح��م��د �سالمه،  ال�����س��ي��د  حم��م��د 
�سفره  ج����واز  م�����س��ر اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A19318139( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
حممد  ح������ور   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اح��م��د �سالمه،  ال�����س��ي��د  حم��م��د 
�سفره  ج����واز  م�����س��ر اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A15714620( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
حممد  ن�������ور   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اح��م��د �سالمه،  ال�����س��ي��د  حم��م��د 
�سفره  ج����واز  م�����س��ر اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A12804342( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز مهيب اليدوي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1181560 
تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز مهيب اليدوي

MOHIEB MANUAL BAKERY

اإىل/ بقالة بختار
  BAKHTAR GROCERY 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع ال�سجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4723001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بقالة  4711003

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�ساط / حذف خمبز تنور  4781003 

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديزاين توبيا كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3846061 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ديزاين توبيا كافيه

DESIGNTOPIA CAFE

اإىل/ مطعم وكافيه ديزاين توبيا

  DESIGNTOPIA CAFE & RESTURANT 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم  5610001 

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اجمري لل�سيانه العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1794096 

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجمري لل�سيانه العامه

AJMER GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ اجمري للمقاوالت وال�سيانه العامه 

  AJMEER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002 

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بارامونت للمواد الغذائية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2117761 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل احمد حممد �سامل الظاهرى  %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يعقوب ف�سل را�سد الف�سل الدو�سرى %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة موؤ�س�سة �سامل اأحمد لالإ�ستثمار

SALEM AHMED INVESTMENT EST

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف موؤ�س�سة �سامل اأحمد لالإ�ستثمار
SALEM AHMED INVESTMENT EST

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب ف�سل را�سد الف�سل الدو�سرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف االجتاه الواحد لال�ستثمار ذ.م.م

 ONE WAY INVESTMENT L.L.C.

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حت�سيل ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1514146 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمران را�سد عبداهلل را�سد النعيمى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة ابوظبي لال�ستثمار )اديج( ذ.م.م

ABU DHABI INVESTMENT GROUP )ADIG( L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة ابوظبي لال�ستثمارات املالية والعقاريه - اديج

  ABU DHABI INVESTMENT GROUP FOR FINANCE & REAL ESTATE - A D I G

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمران را�سد عبداهلل را�سد النعيمى 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9970
اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/09 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده ثاين على عبود احمد الظاهري + عبدالروؤوف حممد على ال�سيبانى و او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
                                                           الو�سف         �سعر التقييم  

                                                    اأغرا�س مكتبيه             17,500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مو مي كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3948050 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فاطمه م�سبح علي عبود الزيودي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خمي�س حميد خمي�س حممد ال�سويدي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
االحتاد  ال�س�����ادة/ديوان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199615 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ديوان لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

DEWAN INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد ا�سماعيل عبا�س ا�سماعيل اخلورى

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
للفعاليات  ال�س�����ادة/كيوي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وحفالت الزفاف ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1202538 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد ا�سماعيل مريزا عبداجلبار ال رحمه %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عجمان القاب�سة )ذ.م.م
AJMAN HOLDING )L.L.C(

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

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

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/ال�سرخه  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:3936459 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حم�سن حممد ح�سن علي العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف بطي علي خليفة كدا�س القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307
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اأكد رئي�س الوزراء اللبناين املكلف جنيب ميقاتي، االأربعاء، اأن الوطن 
يف خطر، وال �سيء ينقذه �سوى الوحدة والرفع عن االأنانيات وامل�سالح 
مرفاأ  النفجار  االأوىل  ال�سنوية  الذكرى  يف  ميقاتي،  ال�سخ�سية.وقال 
يطالبون  م��ا  ال�سحايا يف  اأه���ايل  اإىل جانب  نقف  اإن��ن��ا  االأل��ي��م  ب��ريوت 
“اجلميع  كاملة.وطالب  احلقيقة  واإظ��ه��ار  العدالة  حتقيق  جلهة  ب��ه 
املن�سود،  الهدف  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من  الق�ساء  مع  التعاون  بوجوب 
واإن����زال ال��ع��ق��اب بجميع ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم ي��د يف ه��ذه اجل��رمي��ة بحق 
االأوىل النفجار مرفاأ  ال�سنوية  الذكرى  “يف  الوطن وال�سعب«. وتابع  
الذين �سقطوا يف  ال�سحايا  اأرواح  اأمام  اأنحني  اأن  اإال  بريوت ال ي�سعني 
هذا اليوم امل�سوؤوم من عمر الوطن«.وتقرر اأن يكون ذكرى انفجار مرفاأ 
بريوت يوم حداد وطني، حيث عطلت االإدارات العامة واملوؤ�س�سات العامة 
والبلديات،  العامة  واملوؤ�س�سات  ب���االإدارات  االأع��الم  ونك�ست  والبلديات 
وعدلت الربامح العادية يف حمطات االإذاع��ة والتلفزيون مبا يتنا�سب 

مع الذكرى االأليمة، ت�سامناً مع عائالت  ال�سحايا.

حث كبري اجلمهوريني يف جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ 
االأم���ريك���ي ج��ي��م ري�����س، ح��ك��وم��ة ب���الده ع��ل��ى “فعل امل��زي��د ملواجهة 
وذلك بعد حوادث اعتداء على ال�سفن  االأجندة االإرهابية الإيران”، 

يف مياه اخلليج.
لي�ست  “هذه  اإن  نيوز عربية”،  ل�”�سكاي  ت�سريحات  ري�س يف  وق��ال 

املرة االأوىل التي تهاجم فيها اإيران �سفنا دولية«.
وكالة  نقلت  بعدما  البارز  اجلمهوري  ال�سيناتور  ت�سريحات  وتاأتي 
“من  اإنه  اأمنية بحرية، االأربعاء، قولهم  3 م�سادر  عن  “رويرز” 
املرجح اأن قوات مدعومة من اإيران قد ا�ستولت على ناقلة نفط يف 

اخلليج«.
وجاء ذلك بعد اأن ذكرت هيئة التجارة البحرية الربيطانية يف وقت 

�سابق اأن “حادث خطف حمتمال” وقع يف مياه اخلليج، الثالثاء.
مبثابة  االأ���س��ب��وع  ه��ذا  ح�سلت  ال��ت��ي  “الهجمات  اأن  ري�����س  واأ���س��اف 
“هذه  اأن  مو�سحا  امل�ستمرة”،  االإرهابية  اإي��ران  باأجندة  اآخر  تذكري 
اأمريكية  مواطنة  اختطاف  حم��اول��ة  لها  ي�ساف  التي  االع��ت��داءات 
والهجمات على القوات الع�سكرية والدبلوما�سيني يف اخلارج، توؤكد 
املتحدة  ال���والي���ات  م�سالح  ع��ل��ى  احلقيقي  االإي�����راين  اخل��ط��ر  ع��ل��ى 
و�سركائها يف املنطقة«.وتابع: “على الواليات املتحدة اأن تفعل املزيد 

ملواجهة االأجندة االإرهابية الإيران«.

اأعلنت بكني االأربعاء ت�سديد القيود على �سفر مواطنيها اإىل اخلارج 
يف مواجهة تزايد االإ�سابات بفريو�س كورونا يف ال�سني.

وقالت �سلطات الهجرة اإنها وب�سكل موقت “لن تقوم باإ�سدار جوازات 
�سفر عادية ووثائق دخول-خروج اأخرى” لدواع غري �سرورية.

لكن هذا ال يعني بعد حظرا �سامال على ال�سفر اإىل اخلارج.
اإن  موؤمتر �سحايف  هياتو يف  ليو  الهجرة  �سلطات  امل�سوؤول يف  وق��ال 
االأ�سخا�س الذين لديهم “حاجة حقيقية ملتابعة الدار�سة يف اخلارج 

اأو وظيفة اأو ن�ساط جتاري” �سُت�سدر وثائقهم بعد عملية تدقيق.
يف  النزول  من  ال�سفن،  مئات  منت  على  االأجنبية  الطواقم  وُمنعت 

املرافئ ال�سينية وتغيري نوبات العمل.
واأمرت احلكومة املركزية بلديات بوقف النقل العام و�سيارات االأجرة 
يف  النقل  وزارة  اأعلنت  ح�سبما  للفريو�س،  تف�سيا  ت�سهد  مناطق  يف 

املوؤمتر ال�سحايف نف�سه.
اأظهرت  كوفيد،  على  الق�ساء  يف  باإجنازاتها  ال�سني  تباهت  وبعدما 
يف  حمليا  انتقلت  دلتا  باملتحورة  اإ���س��اب��ات  النطاق  وا�سعة  فحو�س 

اأنحاء البالد.

عوا�صم

بريوت

بكني

وا�شنطن

ما�س: ال نرى اأي تقدم 
يف حل االأزمة اللبنانية

•• برلني-وكاالت

يف ذكرى االنفجار املروع الذي وقع يف مرفاأ بريوت، �سكا وزير اخلارجية 
االأملاين هايكو ما�س من عدم اإحراز تقدم يف لبنان.

وقال ما�س يف بيان �سادر عن وزارة اخلارجية �سباح االأربعاء: بعد مرور عام 
على االنفجار يف مرفاأ بريوت، ال يزال حجم الدمار مروعاً وخلفيات هذه 

الكارثة غري وا�سحة«.
امل�ساعدة  وقدمت  �سريعاً  اأملانيا يف ذلك احلني جاء  رد فعل  اأن  وذكر ما�س 
على الفور، م�سيفاً يف املقابل اأنه بالرغم من مرور عام، مل يتح�سن الو�سع 

هناك بالن�سبة للعديد من املت�سررين.
وقال ما�س: “ال يوجد حتى االآن اأي تقدم على االإطالق يف ت�سكيل احلكومة 
غري  ت�سرفاً  ذلك  معترباً  عاجل”،  ب�سكل  املطلوبة  االإ�سالحات  تنفيذ  اأو 
م�سوؤول نظراً لتدهور الو�سع االقت�سادي، م�سرياً اإىل اأن النا�س هناك مل 
يعدوا يعرفون كيف يطعمون عائالتهم، مو�سحاً اأن نظام العقوبات الذي 
فر�سه االحت��اد االأوروب��ي على لبنان من اأج��ل احلفاظ على ال�سغط على 

�سناع القرار ال�سيا�سي يعترب لذلك “�سحيحاً و�سرورياً«.
اأملانيا املزيد من امل�ساعدات خالل موؤمتر دعم لبنان،  ووعد ما�س بتقدمي 
م�سرياً يف املقابل اإىل اأن الو�سع ال�سعب يف لبنان ال ميكن حله اإال من قبل 

ال�سيا�سيني هناك، وقال: “يجب اأن يتحركوا ب�سرعة االآن«.
ويف االنفجار الذي وقع يف 4 اأغ�سط�س )اآب( 2020 ُدمرت اأجزاء كبرية 
من املرفاأ واالأحياء ال�سكنية املجاورة له يف بريوت. ويقال اإن االنفجار نتج 
عن كميات كبرية من نرات االأمونيوم الكيميائية �سديدة االنفجار، والتي 

مت تخزينها يف امليناء ل�سنوات دون اتخاذ تدابري وقائية.
وحتى االآن مل يتم تو�سيح االأ�سباب الدقيقة التي اأدت اإىل االنفجار ومل يتم 
االأربعاء  اليوم  االأوىل  ال�سنوية  الذكرى  امل�سوؤولني. ويف  الك�سف عن هوية 

�سُيجرى اإغالق املن�ساآت العامة وتنكي�س االأعالم.

كارثة مرفاأ بريوت.. اللبنانيون مل يفيقوا من احلزن والغ�سب

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�����س��ودان، م�ساء  م��ع  اإثيوبي احل���دود  اآالف   3 ع��رب 
اأول اأول اأم�س االثنني يف اأكرب موجة الجئني جتتاز 

احلدود بني البلدين،
اإق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي يف نوفمرب   منذ ان���دالع ال��ق��ت��ال يف 
امل���ا����س���ي، ب����ني ج��ب��ه��ة حت���ري���ر االإق���ل���ي���م وال����ق����وات 

االحتادية التابعة حلكومة اآبي اأحمد.
وا�ستقر الالجئون االإثيوبيون يف منطقة الق�سارف 

ال�سودانية املحاذية للحدود.
اإج��م��ايل ع���دد الالجئني  ال��رق��م، ي�سبح  وم���ع ه���ذا 
االإثيوبيني يف ال�سودان نحو 90 األفا، معظمهم من 

الن�ساء واالأطفال.
“كونا”  الر�سمية  ال�سودانية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
املوجة  ه����ذه  اإن  ال���ق���ول  ت�����س��م��ي��ه  مل  م�����س��در  ع���ن 
االأمنية  االأو���س��اع  تفاقم  اإىل  ت�سري  اجل��دي��دة رمب��ا 
النزاعات  ت�ساعد  ج��راء  اأثيوبيا  غربي  واالإن�سانية 

امل�سلحة فيها.
ا�ستقبلت  ال�سودانية  ال�سلطات  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
الالجئني الذين ينتمون لقبائل الكومنت من اإقليم 

اأمهرة االإثيوبي، حيث وفرت لهم املاأوى املوؤقت.

الوطن غطاء و�سرت
املجاورة  اأم���ه���رة  منطقة  م��ن  الج��ئ��ني  وا���س��ت��ق��ب��ال 
الإق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي ي�سري اإىل ات�����س��اع رق��ع��ة ال��ق��ت��ال يف 
يجري  ما  معرفة  من  التاأكد  ي�سعب  لكن  اإثيوبيا، 
الذي  التعتيم  ب�سبب  ال��دق��ة  وج��ه  على  اإثيوبيا  يف 

تفر�سه احلكومة املركزية.
وذك�����رت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة يف االأي������ام االأخ������رية اأن 
اال�ستباكات امتدت اإىل اإقليمي اأمهرة وعفار �سمايل 

اإثيوبيا.
وا�ستعلت �سرارة ال�سراع بني قوات احلكومة املركزية 
تيجراي  لتحرير  ال�سعبية  واجلبهة  اأبابا  اإدي�س  يف 
من  االحتادية  القوات  ومتكنت  املا�سي،  نوفمرب  يف 
اجلبهة  لكن  �سريعا،  االإقليم  على  ال�سيطرة  ب�سط 
لها  خا�سعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  معظم  ا���س��ردت 
اأ�سال يف يونيو حزيران ويوليو متوز املا�سيني. لكن 

الطريق اأمام معظم امل�ساعدات اأ�سبح م�سدودا.
واندلع ال�سراع على خلفية اإجراء اجلبهة انتخابات 
اأب����اب����ا، واتخذت  حم��ل��ي��ة اع���ت���ربت حت��دي��ا الأدي�������س 

االأخ����رية م��ن ه��ج��وم اجل��ب��ه��ة ع��ل��ى ق��اع��دة اجلي�س 
ذريعة ل�سن حملة ع�سكرية وا�سعة النطاق.

 اأعباء متزايدة
ا�ستقبال  مركز  مدير  وه��و  حممد،  يعقوب  ويقول 
املركز  اإن  ال�����س��ودان��ي��ة،  ال��الج��ئ��ني  مل��ع��ت��م��دي��ة  ت��اب��ع 
ا�ستقبل االأحد املا�سي نحو 79 الجئا عرب معظمهم 
اإث��ي��وب��ي��ة متاخمة  ���س��ب��اح��ة م���ن م��ن��ط��ق��ة  احل�����دود 
ال�سوداين  االإري����ري  االإث��ي��وب��ي  احل���دودي  للمثلث 
اأدىل  التي  املعلومات  ح�سب  داخلية،  ا�ستباكات  بعد 

بها الالجئون.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف  حم��م��د  واأ�����س����اف 
عربية” اأن معظم من و�سل اإىل املركز اأخريا كانوا 
18 و  اأعمارهم ما بني  ت��راوح  من ال�سباب الذين 

30 عاما،
 عازيا ذلك اإىل ال�سعوبات التي يواجهها كبار ال�سن 
اخلطرة  العبور  ط��رق  �سلك  يف  والن�ساء  واالأط��ف��ال 
التوتر االإمني  ال�سباحة وغريها يف ظل حالة  مثل 

ال�سديد يف اإقليم تيغراي.
اإذا ما  اأو ينفي  اأن يوؤكد  اأنه ال ي�ستيطع  و�سدد على 
كان ال�سودان قد ا�ستقبل يف يوم واحد 3 اآالف الجئ 
اإثيوبي، لكنه اأكد اأن ما هو متوفر لديه يظهر ازدياد 

موجات اللجوء خالل االأيام االأخرية.

ال�سلطات  على  اإ�سافيا  عبئا  ي�سكل  ذلك  اأن  واعترب 
الطبيعية  االو�����س����اع  ت�����ردي  ظ���ل  يف  ال�������س���ودان���ي���ة 
الالجئني  ال��ك��ل��ي  ال���ع���دد  وو�����س����ول  وال��وج�����س��ت��ي��ة 
امل��ت��واج��دي��ن يف امل��رك��ز ال���ذي ي��دي��ره اإىل اأك���رث من 
اآالف   6 نحو  وه��ي  اال�ستيعابية  قدرته  اأ�سعاف   6

�سخ�س.

 م�سدر القلق الرئي�سي
ونوه اإىل اأن اأكرب م�سدر للقلق حاليا يت�سل بتف�سي 
بع�س االأمرا�س املعدية؛ م�سريا اإىل ت�سجيل حاالت 
عديدة من مر�س نق�س املناعة الطبيعية “االإيدز” 
باملركز  امل�سجلني  الالجئني  ب��ني  الكبد  والتهابات 

منذ بدء موجة اللجوء يف نهاية العام املا�سي.
العاملية تف�سي  “اأطباء بال حدود”  واأك��دت منظمة 
ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ال��ف��ريو���س��ي يف ع���دد م���ن خميمات 
ال��الج��ئ��ني يف والي���ت���ي ال��ق�����س��ارف وك�����س��ال، �سرق 

ال�سودان.
وحذر خمت�سون من خطورة انت�سار املر�س يف املدن 

واملناطق ال�سودانية القريبة من املخيمات.
ويقول الفاحت عمر ع�سو نقابة اأطباء ال�سودان ملوقع 
يف  تكمن  االك��رب  امل�سكلة  اإن  عربية”  نيوز  “�سكاي 
اإي��واء الالجئني على  العديد من مع�سكرات  انفتاح 

املدن الرئي�سية يف �سرق ال�سودان.

اآالف عربوا بيوم واحد  3

 ارتفاع عدد الجئي اإثيوبيا يف ال�سودان

•• بريوت-اأ ف ب

عام  م��رور  ذك��رى  اللبنانيون  يحيي 
ع��ل��ى ان��ف��ج��ار م���رف���اأ ب����ريوت الذي 
اأودى بحياة اأكرث من مئتي �سخ�س 
ودمر اأحياء يف املدينة وفاقم انهياراً 
مطالبني  البالد،  ينه�س  اقت�سادياً 
بالعدالة ومنتقدين انعدام حما�سبة 

امل�سوؤولني عن الكارثة.
وبالتزامن، تعقد الدول املانحة عرب 
فرن�سا  م��ن  ب��دع��وة  الفيديو  تقنية 
موؤمترها  املتحدة،  االأمم  وبرعاية 
اأجل  “من  االن��ف��ج��ار  م��ن��ذ  ال��ث��ال��ث 
تاأمل اأن جتمع خالله مبلغ  لبنان”، 

350 مليون دوالر.
اأحزاب معار�سة وجمموعات  ودعت 
احتجاجات  خ��الل  تاأ�س�ست  نا�سطة 
احلاكمة  ال��ط��ب��ق��ة  ����س���د   2019
ع��دة من  مناطق  ت��ظ��اه��رات يف  اإىل 
بريوت، حتت �سعار “العدالة االآن«.

اآب/اأغ�������س���ط�������س  م����ن  ال�����راب�����ع  ويف 
مرفاأ  يف  ح���ري���ق  ان���دل���ع   ،2020
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  تاله  ب��ريوت 
غ(  ت   15،00( دق����ائ����ق  وب�������س���ع 
اإىل  اأ����س���داوؤه  و�سلت  ه��ائ��ل  انفجار 
جزيرة قرب�س، واأحلق دماراً �سخماً 
يف املرفاأ واأحياء يف حميطه وطالت 

اأ�سراره معظم املدينة و�سواحيها.
ن��ت��ج االن��ف��ج��ار ع��ن ك��م��ي��ات �سخمة 
من مادة نيرات االأمونيوم خمزنة 
 12 رق���م  ال��ع��ن��رب  2014 يف  م��ن��ذ 
يف امل��رف��اأ م��ن دون اإج����راءات وقاية. 
وم�سوؤولني  م��وظ��ف��ني  اأن  وت���ب���ني 
وع�سكرية  اأمنية  واأجهزة  �سيا�سيني 
تخزينها  مب��خ��اط��ر  يعلمون  ك��ان��وا 

ومل يحركوا �ساكناً.
على  �سخ�ساً   214 االن��ف��ج��ار  قتل 
املرفاأ  يف  م��وظ��ف��ون  ب��ي��ن��ه��م  االأق�����ل 
واإه���������راءات ال��ق��م��ح وع��ن��ا���س��ر فوج 
اط����ف����اء ك����ان����وا ي����ح����اول����ون اإخ����م����اد 
احل���ري���ق، ك��م��ا ق�����س��ى اأ���س��خ��ا���س يف 
املت�ساقط  ال��زج��اج  ج���راء  م��ن��ازل��ه��م 
الطرق  اأو يف  �سياراتهم  واآخ��رون يف 
ودفنت عائالت  واملحالت.  واملقاهي 

ك���ث���رية جم�����رد اأ�����س����الء ب��ق��ي��ت من 
اأبنائهم.

وقال جفري �سرتوين )32 عاماً(، 
اأح������د م���وظ���ف���ي اإه�����������راءات ب����ريوت 
امل����دم����رة وال�������ذي ف���ق���د ع�������دداً من 
“ال  بر�س  فران�س  لوكالة  زم��الئ��ه، 
زل���ت اأت���ذك���ر ك���ل م���ا راأي���ت���ه يف ذلك 
اأن يخربونا  اليوم.. كان يجدر بهم 
باإمكاين  ك���ان  امل�����واد،  ت��ل��ك  ب���وج���ود 
)زمالئي(  ال�����س��ب��اب  م��ن  اأط��ل��ب  اأن 

املغادرة بعد اندالع احلريق«.
ال�����ذي حتطمت  ال�������س���اب،  واأ�����س����اف 
�سواحي  اأح�����د  يف  م��ن��زل��ه  واج���ه���ة 
ملاذا  يوم  اأنف�سنا كل  “ن�ساأل  بريوت، 
يحا�سب  اأن  ننتظر  زلنا  وما  قتلوا؟ 
البلد  ي�سرقون  ال��ذي��ن  امل�����س��وؤول��ون 

منذ �سنوات«.
ال�سنوات  خ�����الل  ����س���ه���د  ب���ل���د  ويف 
ال���ع�������س���ري���ن امل����ا�����س����ي����ة اغ����ت����ي����االت 
ال��ن��ق��اب عن  يك�سف  وت��ف��ج��ريات مل 
يحا�سب  ومل  ن�����ادرا،  اإال  م��ن��ه��ا،  اأي 
اللبنانيون  زال  اأي من منفذيها، ال 
ي�����ن�����ت�����ظ�����رون اأج��������وب��������ة ل���ت���ح���دي���د 

اإىل  اأدت  التي  وال�سرارة  امل�سوؤوليات 
وق���وع اأح���د اأك���رب االن��ف��ج��ارات غري 

النووية يف العامل.
واأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات االأرب����ع����اء يوم 
اأو  ر�سمية  م�ساركة  ال  لكن  ح���داد. 
التحركات  م��ن  اأي  يف  م�سوؤول  الأي 

التي نظمت الإحياء الذكرى.
اإىل م�سريات  اأه��ايل ال�سحايا  ودع��ا 
تنطلق عند ال�ساعة الثالثة والن�سف 
)12،30 بتوقيت غرينت�س( باجتاه 
�سلوات  ت����الوة  �ستتم  ح��ي��ث  امل���رف���اأ 
متام  وع��ن��د  وم�سيحية.  اإ���س��الم��ي��ة 
اأي  دقائق،  و�سبع  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
حلظة وقوع االنفجار، �سُتتلى اأ�سماء 

ال�سحايا.
ك���ذل���ك ���س��ت��ن��ط��ل��ق ت���ظ���اه���رات دعت 
معار�سة  وجمموعات  اأح��زاب  اليها 
تلتقي  اأن  واأط��ب��اء، على  وحم��ام��ون 
قرب املرفاأ قبل التوجه اإىل جمل�س 

النواب.
االإثنني  ال�����س��ح��اي��ا  اأه������ايل  وح������ّدد 
للم�سوؤولني  ����س���اع���ة   30 م���ه���ل���ة 
م�سوؤولني  ع���ن  احل�����س��ان��ات  ل��رف��ع 

طارق  التحقيق  قا�سي  ا�ستدعاهم 
بيطار ليمثلوا اأمام الق�ساء.

���س��م��وع يف منطقة  اإ����س���اءة  وخ����الل 
ال���ث���الث���اء، قالت  اجل���م���ي���زة م�����س��اء 
على  ت�سيل  وال��دم��وع  بكور،  مريفت 
بر�س،  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  وج��ن��ت��ي��ه��ا 
من  ج����روح����ن����ا  ك�����ل  “ا�ستيقظت 
جديد.. ولي�ست جروح عام فقط بل 
م��ّر علينا وك��ل ما خ�سرناه”  كل ما 

يف هذا البلد.
اأننا  اأ�ستوعب  ال  زل��ت  “ال  وت�سيف 
وكيف  االأرواح..  ه���ذه  ك��ل  خ�����س��رن��ا 
�سخ�س”.  ك��ل  بحق  ن��اأت��ي  اأن  علينا 
الذين  ب����االأه����ايل  “اأفكر  وت��اب��ع��ت 
اأتخيل  اأن  اأ�ستطيع  وال  ي��ت��ع��ذب��ون، 
اأم واأذك��ر خويف  اأنا  ما ي�سعرون به.. 
على ابنتي وما قد يكون ح�سل معها 

حلظة اندالع االنفجار«.
االجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على 
اأ�سابيع  م��ن��ذ  م�����س��ت��خ��دم��ون  ي��ن�����س��ر 
امل�ساركة  اأج���ل  م��ن  للتعبئة  دع���وات 
يف التجمعات والتظاهرات االأربعاء، 
م��ع ���س��ع��ارات وه��ا���س��ت��اغ��ات خمتلفة 

م�سوؤولون”،  كلهم  �سحايا،  “كلنا 
 ، ن” نات_االآ رفعوا_احل�سا ا “

“لن_نن�سى«.
لوكالة  ق�����س��ائ��ي��ة  م�����س��ادر  واأك������دت 
اأن اجل��زء االأك��رب من  فران�س بر�س 

التحقيق انتهى.
وبعد نحو خم�سة اأ�سهر على ت�سلمه 
ب�سبب  �سابق  اإث��ر تنحي قا�س  امللف 
بيطار  اأع���ل���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ة،  ���س��غ��وط 
ا�ستجواب  ع���زم���ه  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 
االأعمال  ت�����س��ري��ف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
ووّجه  عليه،  كمدعى  دي���اب  ح�سان 
ك��ت��اب��اً اىل ال��ربمل��ان ط��ل��ب ف��ي��ه رفع 
احل�����س��ان��ة ع��ن ث��الث��ة ن���واب �سغلوا 
االإذن  ط��ل��ب  ك��م��ا  وزاري�����ة،  منا�سب 
اأمنية وادعى  اأجهزة  مبالحقة قادة 
ع��ل��ى ق��ائ��د اجل��ي�����س ال�����س��اب��ق. لكن 
ال�سيا�سية  واالأذون�������ات  احل�����س��ان��ات 

تقف اليوم عائقاً اأمامه.
واأظ����ه����رت ت���ق���اري���ر اأول����ي����ة اأع���ده���ا 
االنفجار  بعد  مبا�سرة  اأم��ن��ي  جهاز 
كانت  االأمونيوم  نيرات  اأط��ن��ان  اأن 
قابلة  م������واد  ج���ان���ب  اإىل  خم���زن���ة 

براميل  مثل  واالنفجار،  لال�ستعال 
من مادة امليثانول والزيوت واأطنان 

من املفرقعات النارية، وفتيل.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وات��ه��م��ت 
بانتهاك  ال�سلطات  الثالثاء  ووت�س 
احلق باحلياة وجرم االإهمال بعدما 
تق�سري  خ��ا���س  حتقيق  يف  اأظ��ه��رت 
واأمنيني  ���س��ي��ا���س��ي��ني  م�������س���وؤول���ني 
���س��ح��ن��ة نيرات  ق�����س��ي��ة  م��ت��اب��ع��ة  يف 
منظمة  اتهمت  ك��ذل��ك  االأم��ون��ي��وم. 
بعرقلة  ال�سلطات  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و 

جمرى التحقيق “بوقاحة«.
وتف�سي  االن��ف��ج��ار  ك��ارث��ة  وع��ّم��ق��ت 
االنهيار  ق��ب��ل��ه��ا،  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
ي�����س��ه��ده لبنان  ال����ذي  االق��ت�����س��ادي 
البنك  و�سنفه   2019 �سيف  منذ 
ال���دويل ب��ني االأ���س��واأ يف ال��ع��امل منذ 

منت�سف القرن التا�سع ع�سر.
اللبنانيني  ن�����س��ف  م��ن  اأك����رث  وب����ات 
حت��ت خ��ط ال��ف��ق��ر، وف��ق��دت اللرية 
املئة  يف   90 م���ن  اأك�����رث  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
م���ن ق��ي��م��ت��ه��ا اأم�����ام ال�������دوالر، فيما 
باأكرث  اأ�سا�سية  م��واد  اأ�سعار  ارتفعت 
املوؤمتر  املئة.ويهدف  يف   700 من 
ال��دويل اإىل تاأمني اأك��رث من 350 
حلاجات  لال�ستجابة  دوالر  مليون 
الرئا�سة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ال�����س��ك��ان، وف���ق 
الفرن�سية. و�ست�سارك فيه دول عدة 
والواليات  وق��ط��ر  ال�سعودية  بينها 
يقّدم  امل��رف��اأ،  انفجار  املتحدة.ومنذ 
اإن�سانية  م�ساعدات  الدويل  املجتمع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ن دون  م��ب��ا���س��رة اىل 
املتهمة  ال���دول���ة  امل����رور مب��وؤ���س�����س��ات 
ف��ي��م��ا ي�سرط  وال����ه����در،  ب��ال��ف�����س��اد 
باإ�سالحات  ت��ق��وم  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل 
ي�ساعد  م��ادي  دع��م  لتقدمي  جذرية 
ع���ل���ى اخ���������راج ل���ب���ن���ان م�����ن اأزم����ت����ه 
االق��ت�����س��ادي��ة.ل��ك��ن رغ����م االأزم������ات 
املتالحقة وال�سغوط الدولية، ف�سل 
امل�سوؤولون اللبنانيون بالتو�سل اإىل 
ات���ف���اق ي��ت��ي��ح ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة منذ 
ا�ستقالة حكومة دياب اإثر االنفجار، 
والتي ال تزال تقوم مبهام ت�سريف 

االأعمال.

الطفلة يوفا.. »ملك« خطفه 
اإرهابيو داع�س بعد ق�سة ماأ�ساوية

•• بغداد-وكاالت

اجتاح  عندما  �سنوات،   3 جت��اوز  بالكاد  عمرها  ك��ان  اإي��زي��دي��ة  طفلة  يوفا 
�سمايل غرب  �سنجار  عرقيتها، يف منطقة  االإرهابي موطن  داع�س  تنظيم 

العراق يف اأغ�سط�س 2014.
الداع�سيون  اقتحمها  التي  بنات  تل  اأهلها يف قرية  ت�سكن مع  يوفا  وكانت 

وعاثوا فيها ف�سادا.
اإىل  ولدى اقراب مركبات داع�س من منزل الطفلة، �سارع والدها حيدر 
20 فردا، بينهم االأطفال، وو�سعهم يف  اأفراد عائلته وعددهم يفوق  جمع 

�سيارة دفع رباعي انطلق بها خارج القرية هربا من داع�س.
ذلك  اأث��ن��اء  ويف  مالحقته،  يف  ا���س��ت��م��روا  االإره���اب���ي  التنظيم  عنا�سر  لكن 
مر،  اأحالهما  خيارين  اأم���ام  االأب  ك��ان  املركبة.وهنا  م��ن  الطفلة  �سقطت 
اأن ي�ستعيد الطفلة وت�سقط العائلة كلها يف يد الدواع�س الذين كانوا  اإما 

يالحقون املركبة، واإما يتخلى عنها ُمكرها وينجو بالبقية.
وبعدما ابتعدت العائلة االإيزيدية كثريا عن اخلطر الداع�سي، نزل اأفرادها 
من املركبة لت�سدم االأم بفقدان طفلتها.وحني �ساألت زوجها عن الطفلة، 
اأبلغها باحلقيقة املرة على انفراد، وبرر ذلك باأنه اتخذ القرار ال�سعب كي 
يحمي بقية اأفراد العائلة.ويوؤكد حيدر اأن قلب زوجته ال يزال مك�سورا رغم 

مرور كل هذه ال�سنني، ورغم اأنها تدرك اأن قرار زوجها كان �سائبا.
�سوى  وال��داه��ا  ميتلك  وال  االآن،  حتى  االإي��زي��دي��ة  الطفلة  على  يعرث  ومل 
ال�ساب  الر�سام  خّلد  يوفا،  الطفلة  ذك��رى  تن�سى  ال  لها.وحتى  �سور  ب�سع 
اأي�سا  ال�����داوودي، وه��و  ل��وح��ة.وي��ق��ول  ال�����داوودي، ق�ستها يف  ع��ب��دو  ح�سن 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  ده��وك  مبحافطة  �ساريا  خميم  يف  يعي�س  اإيزيدي 
اإن اللوحة جت�سد ما حدث مع حيدر وعائلته. ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 

واأ�ساف الر�سام الذي نقل تفا�سيل الق�سة اأن “اللوحة تظهر مراآة ال�سيارة 
اجلانبية، ويوفا  ترتدي ف�ستانا ورديا يف اخللف، وهي و�سط الطريق بعد 
وقوعها من �سيارة اأبيها، بينما عربات اإرهابيي داع�س على بعد اأمتار قليلة 

منها«.

•• عوا�صم-وكاالت

حتاول ال�سلطات االإيرانية، بعد ت�ساعد لهجات اال�ستنكار، 
االإف����الت م��ن االت��ه��ام��ات ال��ت��ي ت�����س��اق ���س��ده��ا ب��ع��د تزايد 
النفط  ناقالت  على  الهجوم  يف  �سلوعها  ح��ول  امل��وؤ���س��رات 
ببواعث  ت�سببها  خلفية  وع��ل��ى  ع��م��ان،  خليج  منطقة  يف 
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�سحف  امل���الح���ة.ووف���ق���اً  اأم����ن  ع��ل��ى  ق��ل��ق 
الت�سعيد مع  تبدو عازمة على  اإي��ران  فاإن  االأربعاء،  اأم�س 
اإ�سرارها على لعب دور يفوق حجمها قد ت�سل عقباها اإىل 
اأجل الهروب بعيداً من  مواجهات ع�سكرية وكل ذلك من 
طهران  حكومة  تواجهه  الذي  واخلارجي  الداخلي  التاأزم 

ورئي�سها اجلديد.

نحو الت�سعيد
ويرى خرياهلل خرياهلل يف �سحيفة “العرب” اللندنية اأن 
االإ�سارات تزداد باأن منطقة ال�سرق االأو�سط واخلليج تبدو 
مقبلة على اأحداث كبرية يف ظّل اإ�سرار اإيران على لعب دور 
يفوق حجمها والذهاب بعيدا يف لعبة الت�سعيد، قد ت�سل 
اإىل مواجهات ع�سكرّية تتجاوز ما ن�سهده منذ �سنوات عّدة، 
خ�سو�ساً يف �سوريا حيث تق�سف اإ�سرائيل بني حني واآخر 
مواقع اإيرانية، من دون ا�ستبعاد حتّول لبنان اإىل جزء من 
مواجهة �ساملة يف املنطقة يف ظّل �سيطرة حزب اهلل عليه.

ويعترب الكاتب اأنه لي�س امام اإيران �سوى الت�سعيد الأ�سباب 
بالرئي�س  عينه.  ال��وق��ت  يف  واأم��ري��ك��ي��ة  واإقليمية  داخ��ل��ي��ة 
اجلديد اإبراهيم رئي�سي �سيكون عاجزاً عن القيام بعملية 
واأن  اأواًل  اقت�سادي  اأّن ف�سله ف�سل  نقد للذات من منطلق 
ال قدرة له على اإيجاد اأي حل لهذه امل�ساكل حّتى لو و�سع 
نف�سه يف احل�سن ال�سيني كلياً. وعلى �سعيد اآخر ال جتد 
البلد  اإىل هذا  ت�سّدرها  املذهبّية  �سوى ميلي�سياتها  اإيران 
العربي اأو ذاك، والو�سع اللبناين احلايل قد يكون اأو�سح 
اإدارة  ب��اأّن  فاإن طهران ترف�س االع��راف  اأما دولياً  مثال. 
جو بايدن عاجزة عن تكرار جتربة باراك اأوباما التي كانت 
تختزل كّل اأزمات ال�سرق االأو�سط واخلليج يف امللّف النووي 

باأن كل دول املنطقة تعر�س على رفع  االإي��راين، ال�سيما 
جميع العقوبات.

بواعث قلق
فاإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  االأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  وب��ح�����س��ب 

االأحداث االأخرية،
5 ناقالت نفط  املا�سية  ال�ساعات   ال�سيما مع ت�سجيل يف 
ت�سكل بواعث  يف خليج عمان باأنها “لي�ست حتت القيادة”، 
م�سادر   3 ترجيح  مع  املنطقة،  يف  املالحة  اأم��ن  على  قلق 
اإي��ران ا�ستولت  اأن تكون قوات مدعومة من  اأمنية بحرية 
البحرية  التجارة  وك��ال��ة  نّبهت  اأن  بعد  نفط،  ناقلة  على 

الربيطانية اإىل “اختطاف حمتمل«.

اإدانة خليجية
اخلليجي”  “التعاون  جم��ل�����س  دان  م��ت�����س��ل،  اإط�����ار  ويف 
و�سط  ُع��م��ان،  ���س��واح��ل  قبالة  النفط  ناقلة  على  ال��ه��ج��وم 
مثل  جت��اه  م�سوؤولياته  بتحمل  ال���دويل  املجتمع  مطالبة 
هذه االعتداءات ا�ستناداً اإىل القانون الدويل ل�سمان عدم 
النفطية  واالإم���دادات  التجارة  تكرارها مبا يحفظ حركة 
ويتوافق  املنطقة.  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  يحفظ  وكذلك 
ب�”غري  االأوروب���ي  البيان اخلليجي مع ما و�سفه االحت��اد 

مقبول وي�سر بال�سالم واال�ستقرار يف هذه املنطقة«.

�سحف عربية: اإيران تختار الت�سعيد مع بداية ع�سر رئي�سي
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عربي ودويل
 فرق االإطفاء تاأمل يف ال�سيطرة على حريق كبري قرب اأثينا 

•• اثينا-اأ ف ب

رمادي  دخان  على  االأربعاء  اأثينا  �سكان  ا�ستيقظ 
يغطي ال�سماء ورائحة قوية ب�سبب حريق �سمال 
العا�سمة اليونانية، عند �سفح جبل بارن�س كانت 
“يف  ف���رق االإط���ف���اء ي��اأم��ل��ون يف ال�����س��ي��ط��رة عليه 

ال�ساعات القليلة املقبلة«.
ان��دل��ع احل��ري��ق ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ث��الث��اء وتعر�ست 
امل��ن��ازل واحل���ان���ات وال�����س��رك��ات الأ�سرار  ع�����س��رات 
 30 ب��ع��د  ع��ل��ى  ف��ارمي��ب��وم��ب��ي  م�����س��اء يف  ج�سيمة 
للتقديرات  وف��ق��ا  اأث��ي��ن��ا،  غ��رب  �سمال  كيلومرا 

الذي  ال��وق��ت  يف  ذل���ك  لل�سلطات.ياأتي  االأول���ي���ة 
موجة  الأ���س��واأ  اأ�سبوع  منذ  اليونان  فيه  تعر�ست 
حر منذ ثالثة عقود، مع حرارة تخطت يف بع�س 
الوزراء  رئي�س  مئوية.وقال  درج��ة   43 املناطق 
كريياكو�س ميت�سوتاكي�س الذي زار فارميبومبي 
البلدة الرئي�سية املت�سررة من احلريق الواقعة يف 
غابة �سنوبر عند �سفح جبل بارن�س “لقد واجهنا 

حريًقا �سعًبا يف ظروف �سديدة احلرارة«.
نيكو�س  امل����واط����ن  ح���م���اي���ة  وزي������ر  ن���ائ���ب  واأك�������د 

هارداليا�س اأن “الليلة كانت �سعبة للغاية«.
االأرب��ع��اء من  وق��ال خالل موؤمتر �سحايف �سباح 

فارميبومبي  االإط���ف���اء يف  ف���رق  ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز 
“كانت هناك اأربع جبهات” لكن “حاليا تراجعت 
االآن ال يزال  حدة احلرائق وهناك حريق واح��د 

م�ستعال«.
�سباح  االإط��ف��اء  ل��ف��رق  ال�سحايف  املكتب  واأع��ل��ن 
تتم  اأن  ون���اأم���ل  اأف�����س��ل  “الو�سع  اأن  االأرب����ع����اء 

ال�سيطرة على احلريق خالل ال�ساعات املقبلة«.
وك�����ان اأك�����رث م���ن 500 م���ن ع��ن��ا���س��ر االإط���ف���اء 
م��دع��وم��ني ب��خ��م�����س م���روح���ي���ات وع�������س���رات من 

قاذفات املياه ال يزالون يعملون �سباح االأربعاء.
النريان  اأ�ستعلت  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  بنتيلي  بعد 

املحيطة  الثالثة  اجل��ب��ال  ث��اين  بارن�س  جبل  يف 
باأثينا، ما اأدى اإىل تناثر الرماد وت�ساعد الدخان 

فوق العا�سمة اليونانية.
اأ�سار م�سور فيديو يف وكالة فران�س بر�س اإىل اأن 
اأ�سباح  كقرية  بدت  املركزية  فارميبومبي  �ساحة 

خالية من ال�سكان.
واأجلي اأكرث من 300 �سخ�س من هذه املنطقة 

ومن قريتني جماورتني.
وفًقا لالحتاد اليوناين للفرو�سية، نقل ما يقرب 
يف  الفرو�سية  مراكز  يف  كانوا  ح�سان   200 عن 

املنطقة من دون اأن ت�ساب باأذى.

يديعوت: اإ�سرائيل لن ترتدد يف �سرب اأهداف اإيرانية
•• القد�س-وكاالت

قالت �سحيفة “يديعوت اأحرونوت” اأن اإ�سرائيل لن 
اأنها  تاأكد لها  اإيرانية متى  اأه��داف  ت��رّدد يف �سرب 
بادرت اإىل االعتداء على املالحة البحرية، و�ستوا�سل 

ن�ساطها يف الرب واجلو �سد االأن�سطة االيرانية.
على  تعليقاً  اإ�سرائيلي  اأم��ن��ي  م�سدر  م�سدر  وق��ال 
امل��ا���س��ي ع��ل��ى �سفينة  ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع  ال��ه��ج��وم يف 
اإ�سرائيلية بطائرة دون طيار اإيرانية، اإن “االعتداء 
االإي��������راين ع��ل��ى ال�����س��ف��ن ل���ن مي�����س ب��ح��ري��ة عمل 
ُعمان،  ليلة اجلمعة يف خليج  ا�سرائيل«.ويف هجوم  
بريطاين.  وحار�س  الروماين  ال�سفينة  قبطان  قتل 
اإيران فيهما  وا�ستدعت بريطانيا ورومانيا �سفريي 

لالحتجاج على الهجوم .

خطاأ ا�سرتاتيجي
خطاأ  ارتكبت  اإي���ران  ب��اأن  اقتناع  ثمة  ا�سرائيل،  ويف 
ب��ال��ه��ج��وم ال����ذي اأث����ار ���س��غ��ط��اً دولياً  ا���س��رات��ي��ج��ي��اً 

�سدها يجب ا�ستغالله يف الفرة املقبلة متهيداً لرد 
اإ�سرائيلي.

ورغ��م اأن االإي��ران��ي��ني ب��دوا واث��ق��ني م��ن اأنف�سهم يف 
اإال  ا�سرائيلية،  �سفن  االأخرية على  الهجمات  اأعقاب 
بهم  �سيلحق  عملياتياً  خطاأ  املرة  هذه  ارتكبوا  اأنهم 

�سرراً يندمون عليه.
الهجوم،  اإنه رغم  اأم�س،  اإ�سرائيل  وقالت م�سادر يف 
يف  االإ�سرائيلي  اجلي�س  اإىل  املن�سوب  الن�ساط  ف��ان 
الذي  هو  اأجنبية،  تقارير  ح�سب  البحرية،  ال�ساحة 
اأك��رث منه يف  االإي��ران��ي��ني  ل��ردع  ال�ساحة مكاناً  جعل 
اجلي�س  يعمل  اللتني  واجل��وي��ة  ال��ربي��ة  ال�ساحتني 
اإطار  االأخ����رية يف  ال�����س��ن��وات  االإ���س��رائ��ي��ل��ي فيهما يف 

معاركه �سد اإيران.

ال�ساحة البحرية مل ت�ستنفد
وح�سب تلك امل�سادر، وخالفاً االدعاءات التي ظهرت 
يف االأيام املا�سية، فاإن ال�ساحة البحرية مل ت�ستنفد، 
اإ�سرائيل لن تردد يف  اأه��داف، فاإن  واذا توفرت لها 

العمل �سدها.
وت���ن���اول وزي����ر ال���دف���اع ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س امل��و���س��وع يف 
مداوالت الكني�ست، قائاًل، اإن “الهجوم االأخري على 
بحارة غري  اإىل مقتل  اأدى  وال��ذي  �سريت  مري�سر 
م�ساركني يف قتال، خالفاً للقانون الدويل واالأخالق 

االإن�سانية، هو ت�سعيد«.
يجعلنا  ال��ذي  ال�سبب  بال�سبط  ه��و  “هذا  واأ���س��اف 
ملزمني بالعمل االآن �سد اإيران التي ال ت�سعى فقط 
�سباق  يف  اأي�ساً  وتت�سبب  بل  الع�سكري  ال��ن��ووي  اإىل 
ت�سلح خطري، وتقو�س اال�ستقرار يف ال�سرق االأو�سط، 
وت�سلح ميلي�سيات اإرهابية متلك مئات الطائرات، يف 
اإي��ران، واليمن، والعراق ويف دول اأخ��رى، وكلها من 
اإنتاج ال�سناعة االيرانية. كلهم يهددون املنطقة، يف 

الرب واجلو والبحر«.
واأ�ساف غانت�س “متلك اإ�سرائيل جملة من االأدوات 
كل  و�سنحا�سب  مواطنيها،  عن  للدفاع  واالإمكانيات 
تخدمنا  التي  وبالو�سائل  بنا،  للم�سا�س  ي�سعى  من 
فقط.  اإ�سرائيلياً  لي�س مو�سوعاً  اأمننا. هذا  وتخدم 

االإي���راين  ال��ع��دوان  نتيجة  راأى  ال���ذي  كله  فالعامل 
ملزم بالعمل، وكل اتفاق مع اإيران يجب اأن يتناول 

اإزالة هذا التهديد عن املنطقة، وتعديها على  اأي�ساً 
االبرياء وعلى االقت�ساد العاملي«.

•• قندهار-اأ ف ب

ل�����س��ك��رك��اه يف جنوب  ���س��ك��ان  ي���ح���اول 
هجوم  م��ن  ه��رب��ا  ال��ف��رار  اأفغان�ستان 
م�ساد للجي�س االأفغاين لطرد حركة 
ط���ال���ب���ان ال���ت���ي ب���ات���ت ت��ه��اج��م مدنا 

رئي�سية يف البالد.
واالأرب����ع����اء ت�����س��ب��ب ل��غ��م ان��ف��ج��ر على 
اإ�سابة  يف  ك���اب���ول  يف  ط���ري���ق  ج���ان���ب 
بح�سب  ب����ج����روح  اأ����س���خ���ا����س  ث���الث���ة 
انتحاري قرب  ال�سرطة، غداة هجوم 
م���ن���زل وزي�����ر ال���دف���اع اأع��ل��ن��ت حركة 

طالبان م�سوؤوليته عنه .
ل�����س��ك��رك��اه ع��ا���س��م��ة والي����ة هلمند  يف 
اأح����د م��ع��اق��ل امل��ت��م��ردي��ن ح��ي��ث دارت 
ب��ع�����س م���ن اأ����س���ر����س امل����ع����ارك خالل 
انت�سار القوات االأجنبية مدة ع�سرين 
املدينة  مغادرة  ال�سكان  يحاول  عاما، 

االأربعاء تلبية لتوجيهات اجلي�س.
وقال حليم كرميي اأحد �سكان املدينة 
“غادرت العائالت التي متلك املال اأو 
التي  العائالت  لكن  منازلها.  �سيارة، 
معنا،  احل���ال  كما  الو�سائل  متلك  ال 
اأين  اإىل  نعرف  دي��اره��ا. ال  فبقيت يف 

نتوجه وباأي طريقة«.
واأكد �سالح حممد وهو مقيم اآخر يف 
املدينة “ال �سبيل للهروب من املنطقة 
لنا  �سمانة  متوا�سلة. ال  املعارك  الأن 

باأننا لن نقتل على الطريق. احلكومة 
وحركة طالبان تدمراننا«.

القتال،  يف  العالقون  املدنيون  ويدفع 
الثمن باهظا يف ل�سكركاه البالغ عدد 
قتل  فقد  ن�سمة.  األ��ف   200 �سكانها 
واأ�سيب  م��دن��ي��ا   40 ع��ن  ي��ق��ل  م��ا ال 
والع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات  118 يف 
االأمم  بعثة  اأعلنت  م��ا  على  االأخ���رية 

املتحدة يف اأفغان�ستان.
ودع����ا اجل����رال ���س��ام��ي ����س���ادات كبري 
���س��ب��اط اجل��ي�����س االأف���غ���اين يف جنوب 

عرب  بثها  م�سجلة  ر���س��ال��ة  يف  ال��ب��الد 
و�سائل االعالم، ال�سكان الثالثاء اإىل 
م�ساد  لهجوم  حت�سبا  املدينة  مغادرة 
“ننا�سدكم  احلكومية.وقال  للقوات 
مغادرة منازلكم يف اأقرب وقت ممكن. 
و�سنقاتلهم  )امل��ت��م��ردي��ن(  ���س��ن��واج��ه 
اأي  ي��ب��ق��ى  “اأال  م��ت��وع��دا  ب�سرا�سة” 
قيد  على  طالبان  حركة  م��ن  عن�سر 
قويان  ان����ف����ج����اران  وه�����ز  احلياة”. 
بينهما  ف�سلت  الثالثاء  م�ساء  كابول 
اأ�سخا�س على  ثمانية  وقتل  �ساعتان. 

20 تقريبا يف ح�سيلة  االأق��ل وج��رح 
اأ�سدرتها وزارة  الهجوم  جديدة لهذا 

الداخلية االأفغانية �سباح االأربعاء.
يقودها  مفخخة  اآل��ي��ة  انفجرت  فقد 
انتحاري اأوال اأمام منزل نائب جماور 
ملنزل وزير الدفاع اجلرال با�سم اهلل 
حممدي الذي مل ي�سب يف االعتداء. 
ومت��ك��ن م��ع��ت��دون ع��دة بعد ذل��ك من 
اأفادت  ال��ن��ائ��ب على م��ا  دخ���ول م��ن��زل 
م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة ع���دة ل��وك��ال��ة فران�س 
اإىل  االأمنية  القوى  بر�س.واحتاجت 

�ساعات عدة الإخراج املهاجمني الذين 
قتلوا جميعا، اأحدهم يف انفجار االآلية 
وثالثة اآخرون يف تبادل الإطالق النار 

على ما ذكرت وزارة الداخلية.
ووقع الهجوم قرب املنطقة اخل�سراء 
املح�سنة التي ت�سم خ�سو�سا الق�سر 
وال�������س���ف���ارات وه���و يج�سد  ال��رئ��ا���س��ي 
التي تواجهها  ال�سعوبات  اأخرى  مرة 
الهجمات  اأم����ام  امل��رن��ح��ة  احل��ك��وم��ة 
اأرجاء  كل  يف  طالبان  حلركة  املن�سقة 

البالد.

واأع���ل���ن���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان االأرب����ع����اء 
متوعدة  ال��ه��ج��وم  ع���ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
بهجمات  كبارا  حكوميني  م�سوؤولني 

جديدة.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م احل���رك���ة ذبيح 
املا�سية  “الليلة  بيان  يف  جماهد  اهلل 
)ال�����ث�����الث�����اء( ����س���ن���ت جم���م���وع���ة من 
املجاهدين املجهزين باأ�سلحة خفيفة 
مقر  على  ان��ت��ح��اري��ا  هجوما  وثقيلة 
واأو�سح اأن هذا  اإقامة وزير الدفاع”. 
الهجوم هو “بداية عمليات انتقامية” 

مقبلة �سد م�سوؤولني حكوميني.
االأ�سهر  يف  طالبان  حركة  وا�ستولت 
ريفية  مناطق  على  االأخ��رية  الثالثة 
رئي�سية  ح���دودي���ة  وم��ع��اب��ر  ���س��ا���س��ع��ة 
خالل هجوم خاطف با�سرته مع بدء 
ان�سحاب القوات االأجنبية الذي ينبغي 
اآب/اغ�سط�س.  31 بحلول  ينجز  اأن 
وب���ع���دم���ا الق����ت م���ق���اوم���ة خ��ف��ي��ف��ة يف 
قبل  طالبان  حركة  انتقلت  االأري���اف، 
امل�����دن الكربى  ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ى  اأي������ام 
وال  والي���ات.  عوا�سم  ع��دة  حما�سرة 

تزال هذه املدن حتت �سيطرة اجلي�س 
اأثرا  �سيخلف  اإح��داه��ا  �سقوط  اأن  اإال 

معنويا مدمرا لل�سلطة.
اأي��ام عدة  تتواجه حركة طالبان منذ 
قندهار  ق��رب  احلكومية  ال��ق��وات  م��ع 
هرات  ويف  ال���ب���الد  ج���ن���وب  يف  اأي�����س��ا 
يف ال���غ���رب، ث���اين وث���ال���ث اأك����رب مدن 

البالد.
واأعلنت �سلطات والية هرات الثالثاء 
اأن القوات االأفغانية ا�ستعادت مناطق 
عدة يف �سواحي عا�سمة الوالية من 
يف  تقدمت  كانت  التي  طالبان  حركة 
املدينة.  م�سارف  اإىل  االأخ���رية  االأي���ام 
وم�ساء  ه�����رات  يف  االث���ن���ني  وم�������س���اء 
مواطنون  �سعد  ك��اب��ول،  يف  ال��ث��الث��اء 
اإىل  ن���زل���وا  اأو  االأ����س���ط���ح  اإىل  اأف���غ���ان 
دعما  اأكرب”  “اهلل  هاتفني  ال�����س��وارع 
للجي�س وتعبريا عن رف�سهم حلركة 
حركة  ع��ودة  احتمال  طالبان.ويثري 
كبري  ع��دد  قلق  ال�سلطة  اإىل  طالبان 
حكمت  احلركة  وكانت  االأف��غ��ان.  من 
العام  ون��ه��اي��ة   1996 ب���ني  ال���ب���الد 
بحكمها  ي��ط��ي��ح  اأن  ق���ب���ل   2001
بقيادة  دويل  حت��ال��ف  ج���دا  امل��ت�����س��دد 
ت�سليم  رف�سها  بعد  املتحدة  الواليات 
احلادي  اإث��ر هجمات  بن الدن  اأ�سامة 
ع�سر من اأيلول/�سبتمرب يف الواليات 

املتحدة.

مقتل 40 مدنيا واأ�سيب 118 يف 24 �ساعة

�سكان ل�سكركاه يحاولون الفرار قبل هجوم م�ساد للجي�س االأفغاين 

بايدن ي�سيد بجهود التلقيح �سد كوفيد19 يف اأمريكا والعامل 
•• وا�صنطن,-اأ ف ب

بتوزيع  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اأ�ساد 
110 ماليني  اأك��رث م��ن  املتحدة  ال��والي��ات 
العامل،  ح����ول  لكوفيد-19  م�����س��اد  ل��ق��اح 
الذين  االأمريكيني  نف�سه  الوقت  يف  حا�ساً 
االإ����س���راع يف  اإىل  ب��ع��د  ال��ل��ق��اح��ات  يتلقوا  مل 
اأخ��ذه��ا يف م��واج��ه��ة ان��ت�����س��ار امل��ت��ح��ورة دلتا 

ال�سديدة العدوى.
األ���ق���اه يف البيت  وق����ال ال��رئ��ي�����س يف خ��ط��اب 

غري  ج���ائ���ح���ة  ن�����واج�����ه  “نحن  االأب����ي���������س 
يقولون  “اخلرباء  م�����س��ي��ف��ا  امللقحني”، 
يف  تت�ساعد  االإ�سابات  ه��ذه  �سرى  اإننا  لنا 
االأ�سابيع املقبلة، وهي ماأ�ساة ميكن اإىل حد 

كبري جتّنبها«.
تطعيم  يف  وامل�ساعدة  اأمريكا  “تلقيح  وتابع 
العامل. بهذه الطريقة، نو�سك على هزمية” 

اجلائحة.
واأر�سلت الواليات املتحدة 111،701،000 
جرعة لقاح اإىل اأكرث من �ستني دولة، وقدمت 

اآل���ي���ة كوفاك�س  ال��ق�����س��م االأك�����رب م��ن��ه��ا ع���رب 
الدولية لتوفري لقاحات اإىل الدول الفقرية، 
االحتاد  مثل  �سركاء  م��ع  بالتعاون  وك��ذل��ك 
االإفريقي اأو جمموعة الكاريبي )كاريكوم(، 
على ما اأعلن البيت االأبي�س يف وقت �سابق، 
امل��ق��ّدم��ة من  تلك  يفوق  لقاحات  ع��دد  وه��و 

“كّل البلدان االأخرى جمتمعة«.
و�سّدد بايدن على اأّن “من م�سلحة الواليات 
يعرف  الفريو�س ال  ذل��ك.  تفعل  اأن  املتحدة 

حدوًدا«.

الترّبعات  “هذه  االأمريكي  الرئي�س  واأردف 
جمانية”، م�سريا اإىل اأن بالده ال تفر�س يف 
يف وقت  اأو �سروط”،  “اأّي مطالب  مقابلها 
ورو�سيا  ال�سني  ب��اأّن  �سكوك  بانتظام  ت�سري 
الأغرا�س  لقاحاتهما  ت��وزي��ع  ت�ستخدمان 
ذلك  نفعل  “نحن  بايدن  وقال  دبلوما�سية. 

الإنقاذ االأرواح واإنهاء هذه اجلائحة«.
وال������دول ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل�����س��ت��ف��ي��دة ه���ي حتى 
جرعة(  ماليني  )ثمانية  اإندوني�سيا  االآن 
وال��ف��ي��ل��ي��ب��ني وك��ول��وم��ب��ي��ا )���س��ت��ة ماليني 
اأك��رث(، وكذلك فيتنام وبنغالد�س  اأو  جرعة 
وباك�ستان وجنوب اإفريقيا )خم�سة ماليني 
جرعة اأو اأكرث(. وهذه الهبات “لي�ست �سوى 

ح�سب البيت االأبي�س. البداية”، 
و���س��ُت��ب��ا���س��ر ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اع��ت��ب��ارا من 
نهاية ال�سهر اإر�سال ن�سف مليون جرعة من 
لقاح فايزر وعدت بتقدميها ملئة من البلدان 

النامية.
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، ���س��دد ب��اي��دن مرة 
االأمريكيون  يتلقى  اأن  جديدة على �سرورة 
ملّقحني،  غري  كنتم  “اإذا  قائاًل  اللقاحات، 
اللقاح”.  على  اح�سلوا  اأرج��وك��م  اأرج��وك��م، 
القطاع  يف  امل��ب��ادرات  ببع�س  الرئي�س  واأ�ساد 
“ووملارت  �سركات  باال�سم  �ساكرا  اخل��ا���س، 
وتاي�سون  ودي������زين  ون��ت��ف��ل��ي��ك�����س  وغ���وغ���ل 
موظفيها  على  �ستفر�س  التي  لالأطعمة” 

تلقي اللقاحات.
وبلغت الواليات املتحدة االثنني ن�سبة 70% 
من البالغني الذي تلقوا جرعة واحدة على 
بعد  لكوفيد-19،  امل�ساد  اللقاح  من  االأق��ل 

ال��راب��ع من متوز/ تاريخ  �سهر على  ح��واىل 
يوليو الذي حدده الرئي�س لتحقيق ذلك.

خ�سو�سا  التلقيح،  حملة  ت��ب��اط��وؤ  اأن  غ��ري 
والغرب  امل��ح��اف��ظ��ة يف اجل��ن��وب  امل��ن��اط��ق  يف 
االأو�سط االأمريكي، كما بني فئات املواطنني 
اأقليات  م��ن  واملتحدرين  وال��ف��ق��راء  ال�سبان 
اإت���ن���ي���ة، ح����ال دون حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف يف 

الوقت املحدد.
ل��ك��ن ي��ب��دو اأن وت����رية ال��ت��ط��ع��ي��م ت��غ��ريت يف 
االأ�سابيع االأخرية وال �سيما يف الواليات التي 

ت�سجل اأعلى ح�سيلة من االإ�سابات.
ن�سبة  ب��داأت  الذي  الدميوقراطي  والرئي�س 
�سعبيته تراجع يف االأيام االأخرية مع بقائها 

فوق ال�%50، يحتاج اإىل ا�ستعادة املبادرة.
وه���و ي��خ��رج م���ن اأ���س��ب��وع م�����س��ط��رب، �سهد 
خ�����س��و���س��ا ����س���دور ت��و���س��ي��ات ج���دي���دة عن 
االأمريكيني،  تو�سي  ال�سحية،  ال�سلطات 
امل���ل���ق���ح���ني م���ن���ه���م، مب�����ع�����اودة و�سع  ح���ت���ى 
املناطق  يف  الداخلية  امل�ساحات  يف  الكمامات 

التي ت�سجل انت�سارا وا�سعا للفريو�س.
واأث����ار ذل��ك اح��ت��ج��اج��ات بع�س ال��ن��واب من 
بع�سهم  ف��ت��ح��دى  اجل��م��ه��وري��ة،  امل��ع��ار���س��ة 
اأم����ام ع��د���س��ات امل�����س��وري��ن االأ���س��ب��وع املا�سي 
داخل  الكمامات  و�سع  تلزم  التي  التعليمات 

جمل�س النواب.
كما واجه البيت االأبي�س انتقادات من ي�سار 
احلزب الدميوقراطي، لعدم ا�ستباقه انتهاء 
من  امل�ستاأجرين  طرد  عمليات  تعليق  مهلة 
م�ساكنهم يف حال تاأخرهم عن �سداد بدالت 

االإيجار.

وفيات كوفيد-
19 يف اإندوني�سيا 
تتجاوز 100 األف 

•• جاكرتا-رويرتز

ذك�����رت ق���ن���اة )����س���ي.اإن.ب���ي.����س���ي 
االأربعاء  التلفزيونية  اإندوني�سيا( 
ال�سحة  ل���وزارة  بيانات  عن  نقال 
ج������راء  الوفي������ات  ح�سيل������ة  اأن 
ك�����وفيد-19  مبر�س  االإ�س������ابة 
 100 جت�����اوزت  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  يف 

األف.
اإندوني�سيا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 
اإ�����س����اب����ة   35867 ����س���ج���ل���ت 
بفريو�س  جديدة  وف��اة  و1747 
اإجمايل  ي��رت��ف��ع  وب��ه��ذا  ك���ورون���ا. 
اإىل ثالثة  ال��ب��الد  االإ���س��اب��ات يف 
والوفيات  األ��ف��ا،  و532  ماليني 

اإىل 100636.

رو�سيا ت�سهد ارتفاعا يف االإ�سابات 
والوفيات ب� »كورونا«

•• مو�صكو -وام: 

�سهدت ح�سيلة االإ�سابات والوفيات بفريو�س “كورونا “ يف رو�سيا ارتفاعا خالل ال�ساعات ال�24 
املا�سية.واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبحاربة تف�سي الفريو�س التاجي يف رو�سيا يف تقريرها 
ال�24 املا�سية، مقابل  اإ�سابة جديدة بالعدوى خالل ال�ساعات   22589 اليومي عن ت�سجيل 
22010 اإ�سابات يوم اأم�س االأول.ولفتت اإىل اأن ح�سيلة �سحايا كورونا �سجلت ارتفاعا طفيفا 
بواقع 790 حالة وفاة، مقارنة مع معدالت اأم�س االأول / 788 وفاة/، باالإ�سافة اإىل متاثل 
اإجمايل عدد االإ�سابات  21952 مري�سا خالل اليوم االأخري لل�سفاء من هذا الوباء.واأ�سبح 
األفا و784  6 ماليني و356  بالفريو�س التاجي التي �سجلت يف رو�سيا منذ بداية اجلائحة 

اإ�سابة موؤكدة منها 161 األفا و 715 حالة وفاة و5 ماليني و679 األفا و842 حالة �سفاء.

االحتاد االأوروبي: الناتو ال ميكن 
اأن يكون بديًل للتحالف �سد داع�س

•• بغداد-وكاالت

�سرح �سفري االحتاد االأوروب��ي يف العراق مارتن هوت باأن حلف �سمايل 
االأطل�سي )ناتو( ال ميكن اأن يكون بدياًل عن التحالف الدويل لهزمية 

تنظيم داع�س يف العراق.
االأربعاء  ن�سرته  العراقية  “ال�سباح”  ل�سحيفة  ت�سريح  وقال هوت، يف 
:”ال ميكن للناتو اأن يكون بدياًل للتحالف الدويل لهزمية داع�س، الأن 
مهمة الناتو يف العراق غري قتالية، تهدف اإىل تقوية املوؤ�س�سات االأمنية 
العراقية لتكون قادرة على منع عودة داع�س ومكافحة االإرهاب وحتقيق 
بالتدريب  ال��ع��راق  ط��ري��ق جتهيز  ع��ن  ذل��ك  يفعلون  وه��م  اال���س��ت��ق��رار، 

وامل�سورة وبناء القدرات«.
واملطارات  الع�سكرية  ال��ق��واع��د  �سد  امل�ستمرة  “الهجمات  اأن  واأ���س��اف 
تهدد  طائ�سة  تخريبية  حم��اوالت  هي  الدبلوما�سية  واملمثليات  املدنية 

ا�ستقرار العراق ومتا�سكه، وتلحق ال�سرر بهيبة الدولة«.
العراقيني للخطر،  الهجمات تعر�س حياة  “هذه  اإن  بالقول  وا�ستطرد 
ب�سكل  ت�سهم  واأي�ساً  الرئي�سيني،  ال�سحايا  يكونون  ما  غالباً  ولالأ�سف 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ���س��راع،  ال��ع��راق كمنطقة  الدولية جت��اه  النظرة  كبري يف 
نفور امل�ستثمرين االأجانب الذين يحتاج العراق اإليهم ب�سدة. واالأغلبية 
الهجمات  ه��ذه  ي��دع��م��ون  وال  ه��ذا  يتفهمون  ال��ع��راق��ي��ني  م��ن  العظمى 

املتهورة«.
وحول روؤيته للحوار اال�سراتيجي بني العراق والواليات املتحدة، قال 
“الواليات املتحدة االأمريكية �سريك مهم للعراق ومن اجليد  اإن  هوت 
روؤية كال البلدين وهما يعيدان حوارها اال�سراتيجي، ونحن م�سرورون 
بروؤية االختتام الناجح للجولة االأخرية من هذا احلوار، وباالأخ�س يف 

ما يتعلق بوجود القوات الع�سكرية االأمريكية يف العراق«.
واأكد اأن االحتاد االأوروبي يدعم احلكومة العراقية الإجراء االنتخابات 
الربملانية املقبلة مبوعدها، وك�سف عن ا�ستعدادات الإر�سال بعثة اأوروبية 
ملراقبتها و�سمان نزاهتها، مع تقدمي م�ساعدة تقنية للمفو�سية العليا 

امل�ستقلة لالنتخابات بقيمة 5.5 ماليني يورو. 
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معدل قيا�سي باإ�سابات كورونا يف اإ�سرائيل
•• تل اأبيب -وام:

اإ���س��رائ��ي��ل معدال  ك��ورون��ا يف  اإ���س��اب��ات  �سجلت 
مت  حيث  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لليوم  قيا�سيا 
بالفريو�س  اإ�سابة جديدة   3269 ت�سخي�س 
موؤ�سر  االأخ����������رية،يف  ����س���اع���ة  ال�24  خ�����الل 
ال�ستمرار االرتفاع باالإ�سابات اخلطرية، رغم 
بح�سب  املوجبة  الفحو�سات  نتائج  ا�ستقرار 
اأم�س.  االإ�سرائيلية  ال�سحة  وزارة  اأف���ادت  ما 
بانتقال  اأق��رت جلنة وزاري���ة تو�سية  يف وق��ت 
القطاعني العام واخلا�س اإىل اآلية العمل عن 
بعد و تقرر اأن ت�ستوعب ال��وزارات احلكومية 
%50 من موظفيها . تدخل القيود اجلديدة 
حّيز التنفيذ بدءا من يوم االأحد 8 اأغ�سط�س 

اجلاري.
 200 فاإن  االإ�سرائيلية  ال�سحة  لبيان  ووفقا 
بالفريو�س  اإ���س��اب��ت��ه��م  ت�����س��خ��ي�����س  مت  مم���ن 

فيما  �سياحية  رح��ل��ة  ب��ع��د  ال��ب��الد  اإىل  ع����ادوا 
األف عينة   98 اأخذ  اأم�س  االأول الثالثاء  مت 
النتائج  اأظ��ه��رت  ك��ورون��ا  الكت�ساف  خم��ربي��ة 
%3.3 منها موجبة يف موؤ�سر ال�ستقرار  اأن 
.و  ال�سابقة  االأي����ام  يف  �سجلت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
م�سابا   449 ا�سرائيل  م�ست�سفيات  يف  يرقد 
ب��ح��ال��ة خ��ط��رية جدا  237 م�����س��اب��ا  ب��ي��ن��ه��م 
التنف�س  باأجهزة  م�سابا   48 رب��ط  مت  بينما 
معدل  ت�سجيل  ا�ستمرار  اال�سطناعي.ومع 
قيا�سي يوميا باالإ�سابات تتجه وزارة ال�سحة 
التقييدات  املزيد من  اإىل فر�س  اال�سرائيلية 
العدوى  �سل�سلة  لقطع  امل�سددة  واالإج����راءات 
حيث تتجه العتماد “ال�سارة البنف�سجية”ما 
يعني احلد من التجمهر يف االأ�سواق واملراكز 
ال���ت���ج���اري���ة وامل����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة واأ�����س����واق 

ال�سوارع.
الوزارية  ال��ل��ج��ن��ة  اأق�����رت  ف��ي��م��ا  ذل���ك  وي���اأت���ي 

/كابنيت  ك����ورون����ا  ل�������س���وؤون  اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
ك����ورون����ا/ م�����س��اء ال���ث���الث���اء، ف���ر����س ارت�����داء 
الكمامات الواقية على املتجمهرين يف اأماكن 

مفتوحة باالإ�سافة اإىل ت�سديد قيود “ال�سارة 
اخل�سراء” يف ظل االرتفاع احلاد باالإ�سابات 

اليومية امل�سجلة بفريو�س كورونا.

بدء حماكمة املعار�سة كولي�سنيكوفا يف بيلرو�س 
•• مو�صكو-اأ ف ب

اإحدى  كولي�سنيكوفا،  م��اري��ا  حماكمة  مين�سك  يف  ب���داأت 
يف  االح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  يف  الرئي�سية  ال��ث��الث  ال�سخ�سيات 
بنظام  ل��الط��اح��ة  ال��ت��اآم��ر  بتهمة   ،2020 يف  ب��ي��الرو���س 

الرئي�س األك�سندر لوكا�سنكو االأربعاء، يف جل�سة مغلقة.
اأن  )بيلتا(  الر�سمية  البيالرو�سية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت 
مع  �ستحاكم  اأ�سهر،  ع�سرة  منذ  امل�سجونة  كولي�سنيكوفا، 
يف  ال��ب��ارزان  املعار�سان  زن��اك.وي��واج��ه  ماك�سيم  حماميها 
ال�سلطة”  على  لال�ستيالء  “التاآمر  بتهمة  اإدانتهما  حال 
�سبع  ول��غ��اي��ة  ���س��ن��وات  خم�س  اإىل  ت�سل  باحلب�س  ع��ق��وب��ة 

�سنوات ب�سبب “امل�س باالأمن القومي«.
قمع  حملة  لوكا�سنكو  ي��ك��ّث��ف  فيما  امل��ح��اك��م��ة  ه���ذه  ت��اأت��ي 
امل�سبوقة  غري  التظاهرات  منذ  املعار�سة  اأ�سكال  كل  �سد 
ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي و���س��ارك فيها ع�����س��رات اآالف 
اأن  معتربين  انتخابه  اإع����ادة  على  اح��ت��ج��اج��اً  االأ���س��خ��ا���س 
اأيلول  يف  كولي�سنيكوفا  م��زورة.اأوق��ف��ت  كانت  االنتخابات 
ق�سري.  منفى  اإىل  ال��ب��الد  م��غ��ادرة  رف�ست  بعدما  بتمرب 
وحتدثت املعار�سة عن تعر�سها لعملية “خطف” على يد 

عنا�سر من اال�ستخبارات البيالرو�سية الذين غطوا راأ�سها 
بكي�س واقتادوها اإىل احلدود االأوكرانية، لكنها اأفلتت من 
ومّزقت  اآخَرين  معار�َسني  مع  تنقلها  كانت  التي  ال�سيارة 

جواز �سفرها ملنع نفيها ق�سراً مما ادى اإىل توقيفها.
 57( باباريكو  فيكتور  ل��دى  وزن��اك  كولي�سنيكوفا  عملت 
ُحكم عليه  ال��ذي  املعروفة  املعار�سة  ال��وج��وه  اأح��د  ع��ام��اً(، 

موؤخراً بال�سجن 14 عاما بتهمة الف�ساد.
�سبعة  من  املكون  التن�سيق”،  “جمل�س  من  هما  واملتهمان 
اأع�ساء و�سكلته املعار�سة بعد االنتخابات الرئا�سية املتنازع 
�سلمي  ان��ت��ق��ال  ل�سمان   2020 اآب/اأغ�����س��ط�����س  يف  عليها 

لل�سلطة.
قيادة  تولني  ن�ساء  واح��دة من ثالث  كولي�سنيكوفا  وكانت 
تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  املعار�ستني  م��ع  االحتجاجات، 
اأ�سبحت وجه املعار�سة، وفريونيكا ت�سيبكالو اللتني  التي 

غادرتا البالد ب�سغط من ال�سلطات.
على  ال��ث��الث��اء  ُع��رث  باملعار�سة  تتعلق  ق�سية  اح���دث  ويف 
منظمة  رئي�س  �سي�سوف،  فيتايل  ال��ب��ي��الرو���س��ي  النا�سط 
العا�سمة  يف  حديقة  يف  م�سنوقا  البيالرو�سي”  “البيت 

االأوكرانية، بعد يوم من فقدان اأثره.

ا�ستقوا  اإنهم  امل�سرعون  ويوؤكد     
املخابرات  وكالة  من  معلوماتهم 
الرئي�سية يف كوريا اجلنوبية بعد 
الكوريتني  ب��ني  اإعالمية  اإح��اط��ة 
االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي. وب��ح�����س��ب ما 
ورد، اأعرب كل من كيم جونغ اأون 
مون  اجلنوبي  الكوري  والرئي�س 
جاي اإن، عن رغبتهما يف ا�ستعادة 
اإعادة  اإىل  كيم  دع��ا  حيث  ال��ث��ق��ة، 
االخوة- بني  املبا�سرة  االت�ساالت 

االعداء بعد عام من ال�سمت.
   من جهته، اأكد البنك املركزي يف 
املا�سي،  االأ�سبوع  اجلنوبية  كوريا 
ال�سمايل  ال��ك��وري  االق��ت�����س��اد  اأن 
منذ  ل��ه  انكما�س  اأك��رب  م��ن  عانى 
ب�سبب   ،2020 �سنة  ع��اًم��ا   23
عقوبات االأمم املتحدة، واإجراءات 
واإغ����الق   ،19- ك��وف��ي��د  اح���ت���واء 
احل������دود م���ع ال�������س���ني، واأح������وال 
هذا  م�سطربة  ا���س��ت��م��رت  ج��وي��ة 
العام. اأعقبت الفي�سانات املدمرة 
م���وج���ة ح�����ّر ت�����س��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا قبة 
حرارّية مماثلة لتلك التي خنقت 
اأواخر يونيو  اأمريكا ال�سمالية يف 

دونالد  ال�سابق  للرئي�س  امل�سبوق 
ترامب مع زعيم كوريا ال�سمالية 

كيم جونغ اأون.
ال�سمالية  ك���وري���ا  ت��خ��ت��رب  مل     
�سواريخها  اأو  النووية  اأ�سلحتها 
العابرة  املدى  طويلة  البالي�ستية 

للقارات منذ عام 2017، 
ق���ب���ل االج����ت����م����اع ال���ت���اري���خ���ي يف 
�سنغافورة بني الزعيم كيم جونغ 

اأون وترامب عام 2018. 
الثالث  ال���ل���ق���اءات  ف�����س��ل��ت  وق����د 
اإق���ن���اع كوريا  ال��زع��ي��م��ني، يف  ب��ني 
اأ�سلحتها  عن  بالتخلي  ال�سمالية 
النووية اأو برناجمها لل�سواريخ.

   والحظ مراقبو عقوبات االأمم 
املتحدة امل�ستقلون،

 اأن كوريا ال�سمالية حافظت على 
املتعلقة  وتلك  النووية  براجمها 
عام  ط��وال  وو�سعتها  باملقذوفات 
للعقوبات،  ان��ت��ه��اك  يف   2020
بحوايل  متويلها  يف  ���س��اع��د  وق���د 
�سرقه  م���ا  دوالر،  م��ل��ي��ون   300

قرا�سنة االإنرنت.
عن لو باري�سيان

ومطلع يوليو.

تطهر كبر يف االإدارة
   وبحلول منت�سف يوليو، تلقت 
ملم   21 النا�سك”،  “مملكة 
فقط من االأمطار، وفًقا لو�سائل 
االإع����الم احل��ك��وم��ي��ة، وه���ي كمية 
قليلة جًدا بحيث ال ميكن زراعة 
البالد  مت����ر  ح���ي���ث  امل���ح���ا����س���ي���ل، 
حتى  دائمة.  غ��ذاء  باأزمة  بالفعل 
كيم و�سف الو�سع باأنه “متوتر” 

يف منت�سف يونيو.
االأ�سخا�س  م���ن  اأح����د  ال  ل��ك��ن     
اإيل،  ج��ون��غ  كيم  ب��اب��ن  املحيطني 

وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ع��ق��وب��ات على 
لي�ست  لكنها  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ك��وري��ا 

ملزمة لدول اأخرى.
اإدارة  ك��ب��ري يف     وق����ال م�����س��وؤول 
ل��روي��رز يف  ب��اي��دن  الرئي�س ج��و 
مل  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  م���ار����س، 
الدبلوما�سية  للجهود  ت�ستجب 
منت�سف  م��ن��ذ  ال��ك��وال��ي�����س  وراء 

فرباير.
   وتظهر اإدارة بايدن حذرا عندما 
العلني  ب��ال��و���س��ف  االأم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  جت��اه  لنهجها 
قائلة اإنها جتري مراجعة �ساملة 
ل�����س��ي��ا���س��ت��ه��ا ب��ع��د االل����ت����زام غري 

ا�ستعادة الثقة من اجل االرز ادارة بايدن حذرة

كيم جونغ اأون م�ستعد للتنازلازمة غذاء يف كوريا ال�سمالية

امل���خ���زون���ات  اأن  اإىل  ا������س�����ارة  يف 
النق�س.  ل�����س��د  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ون  ل��ن 
الغذائية  امل��واد  متاجر  اأن  خا�سة 
الكورية  احلكومة  اأن�ساأتها  التي 
ال�����س��م��ال��ي��ة م����وؤخ����ًرا ل��ل��ت��ح��ك��م يف 
كان  وال��ت��ي  و�سعره،  االأرز  عر�س 
م���ن امل���ق���رر ت���وف���ريه���ا م���ن هذه 
�سيكون  الع�سكرية،  امل�ستودعات 

لديها القليل لتبيعه.
   وقد تلقى جميع كبار ال�سباط 
ر�سالة بعد اأربعة اأيام من االإعدام، 
التي  ال���ع���ق���وب���ة  م�����ن  حت�����ذره�����م 
تنتظرهم عند اي “تقييم قا�س” 
اأعلى.  م���ن  ال�������س���ادرة  ل����الأوام����ر 

ي�����س��م��ح ل��ن��ف�����س��ه ب��ال��ت��ع��ب��ري عن 
ديلي  �سحيفة  وق��ال��ت  خم��اوف��ه. 
والتي  ���س��ي��ول،  وم��ق��ره��ا  ك��ي��ه،  اإن 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  يف  م�سادر  لها 
املحكمة  ع��ل��ى  اأح����ال  ق��د  ك��ي��م  اإن 
عن  م�����س��وؤواًل  ج���رااًل  الع�سكرية 
ملع�سكر  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  اخل���دم���ات 
 18 يف  واأع����دم  للجي�س،  ت��دري��ب 
ي��ول��ي��و. الأن����ه ان��ت��ق��د ب�����س��ك��ل غري 
الواقعي”،  “بغري  وا�سفا  ر�سمي، 
خم���ازن  “بفتح  اخل���ا����س  االأم�����ر 
اأين  “من   :“ الع�سكرية  احلبوب 
لي�س  ان���ه  االأرز،  ه���ذا  ك��ل  �سننتج 
قال ال�سابط،  رمال قاع النهر”، 

قادرة  �سواريخ  اإط��الق  واختربت 
على �سرب الواليات املتحدة.

ـــاعـــي  ـــس ـــ� امل ــــى  عــــل رد  ال 
الدبلوما�سية وراء الكوالي�س

التابع  االأم�����ن  ات���خ���ذ جم��ل�����س     
ل�����������الأمم امل������ت������ح������دة جم���م���وع���ة 
كوريا  �سد  العقوبات  من  وا�سعة 
الكيانات  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سمالية، 
املنعزلة،  ال����دول����ة  يف  واالأف���������راد 
النووية  ال�ستمرارها يف براجمها 
حتد  يف  البالي�ستية  وال�ساروخية 
كما  امل���ت���ح���دة.  االأمم  ل����ق����رارات 
فر�ست الواليات املتحدة واليابان 

الزعيم  اأج��رى  يونيو،  نهاية  ويف 
تطهري  عملية  ال�سمايل  ال��ك��وري 

وا�سعة داخل اإدارته.
   ل��ق��د ج��ع��ل م����ون م���ن حت�سني 
ال������ع������الق������ات ال����دب����ل����وم����ا�����س����ي����ة 
واالقت�سادية مع كوريا ال�سمالية 
اأ�سّرت  ب��ي��ن��م��ا  ق�����س��وى،  اأول���وي���ة 
امل���ت���ح���دة م���ن���ذ فرة  ال�����والي�����ات 
ال���ع���الق���ات مع  اأن  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة 
اأن  ال�����س��م��ال��ي��ة ال مي��ك��ن  ك���وري���ا 
عن  تتخلى  ال  اأنها  طاملا  تتح�سن 
وال�ساروخية.  النووية  براجمها 
واأج������رت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة �ست 
 ،2006 ع��ام  نووية منذ  جت��ارب 

- يعاين االقت�ساد الكوري ال�سمايل من اأكرب انكما�س له منذ 23 عاًما, ومتر البلد باأزمة غذاء دائمة
- مل ت�ستجب كوريا ال�سمالية للجهود الدبلوما�سية 

وراء الكوالي�س منذ منت�سف فرباير
- اإدارة بايدن حذرة وجتري مراجعة �ساملة 

ل�سيا�ستها جتاه كوريا ال�سمالية 

كوريا ال�سمالية بني اجلوع والكوفيد:

كيم جونغ اأون م�ستعد لتقدمي تنازالت مقابل االأرز...؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

دولة  الأكرب  االأعلى  القائد  فتح  اجلنوبية,  كوريا  ح�سب 
منغلقة يف العامل, الباب اأمام ا�ستئناف املحادثات للح�سول 
كاهل  تثقل  الــتــي  الــدولــيــة  العقوبات  مــن  اإعــفــاء  على 

االقت�ساد الكوري ال�سمايل.
هل �سينفد الطعام يف كوريا ال�سمالية؟ االإ�سارات من بيونغ 

يانغ مقلقة. 
قال م�سرعون كوريون جنوبيون, يوم اأم�س االأول الثالثاء, 
اأون, يود تخفيف  اإن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ 

و�سيكون  بالده.  على  املفرو�سة  الدولية  العقوبات  بع�س 
مقابل  النووي  ال�سالح  نزع  مفاو�سات  ال�ستئناف  م�ستعًدا 

انفراج ميكنه من ت�سدير املعادن,
 وا�ستراد الوقود املكرر ... وفوق كل ذلك, مليون طن من 

االأرز.
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت

كتبت مرا�سلة �سحيفة “فاينن�سال تاميز” 
بوزرجمهر،  جنمة  طهران  يف  الربيطانية 
اأن الرئي�س االإيراين اإبراهيم رئي�سي يتوىل 
حتديات  اإي�����ران  ت���واج���ه  وق���ت  يف  من�سبه 
هائلة، اآخرها تظاهرات احتجاج على نق�س 
اال�ستعداد  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ك��ه��رب��اء،  امل��ي��اه 
االإتفاق  اإح��ي��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل��ل��م��ح��ادث��ات 

النووي مع القوى العاملية.
يخلف  اأن  البع�س  يتوقع  ال���ذي  ورئي�سي 
خامنئي،  ع��ل��ي  اهلل  اآي�����ة  االأع���ل���ى  امل��ر���س��د 
يونيو  يف  اأج��ري��ت  التي  االإنتخابات  يف  ف��از 
اإقبال منذ  ن�سبة  اأدن��ى  و�سهدت  )حزيران( 
1979، بعد حظر  االإ�سالمية عام  الثورة 

م�ساركة اأكرث مناف�سيه جدية.
“ثقة  ب��اأن  رئي�سي  اأق��ر  االإن��ت��خ��اب��ات،  وبعد 
يف  ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب��ة  �سوهتها”  ال��ن��ا���س 
البالد، وتوجه باللوم عن خيبة االأمل هذه، 
اإىل الرئي�س الو�سطي املنتهية واليته ح�سن 
روح���اين. وك��ان روح��اين وق��ع ع��ام 2015 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ع  ال���ن���ووي  االإت����ف����اق 
اأتى الرئي�س  اأن  اأ�سا�سية اأخرى، اإىل  وقوى 

االأمريكي دونالد ترامب ليلغي االتفاق عام 
2018 ويعاود فر�س العقوبات.

امل���ت���ب���ددة ميكن  ال��ث��ق��ة  اإن  رئ��ي�����س��ي  وق�����ال 
على  ال��رك��ي��ز  ط��ري��ق  م��ن  “اإ�سالحها”، 
اجل���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة ع���و����س ال���ب���ح���ث عن 
“اإ�سالح  اأن  واأ����س���اف  اأج��ن��ب��ي��ة.  م�����س��اع��دة 

الو�سع احلايل ممكن«.
نزاع دويل

وع��ل��ى رغ���م ذل����ك، ف����اإن ال��رئ��ي�����س اجلديد 
نزاع  م��واج��ه��ة  ن��ف�����س��ه يف  ي��ج��د  اأن  مي��ك��ن 
اإ�سرائيل االأحد  دويل جديد بعدما اتهمت 
طهران بالتورط يف هجوم بطائرة م�سرية 
على ناقلة نفط قبالة �سلطنة عمان، حيث 

قتل اإثنان من اأفراد الطاقم.
�سريت”  “مري�سر  الناقلة  ملكية  وتعود   

اإىل ملياردير اإ�سرائيلي. 
وقال وزير اخلارجية الربيطاين دومينيك 
تكون  اأن  قوياً”  “احتمااًل  ه��ن��اك  اإن  راب 
اإي����ران ن��ف��ذت ال��ه��ج��وم “يف ان��ت��ه��اك وا�سح 

للقانون الدويل”.
 ونفت اإيران اأي تورط.

منذ  االأ���س��واأ  اجلفاف  اإي���ران  تعاين  وبينما 
يوؤثر  ال��ذي  االأم��ر  الكهرباء،  ونق�س  عقود 

الت�سخم  م��ن  اأ���س��اًل  ي��ع��اين  اقت�ساد  على 
وال��ع��ق��وب��ات ووب����اء ك���ورون���ا، ف���اإن املحللني 
�سريع.  حت��وٍل  ح�سول  اإم��ك��ان  يف  ي�سككون 
االإيرانيني  م���ن  امل��ئ��ة  يف   3 ف��ق��ط  وت��ل��ق��ى 

اللقاح الكامل �سد كوفيد-19.
قرارات �سريعة

“البالد  اإن  ل��ي��الز  �سعيد  امل��ح��ل��ل  وي��ق��ول 
رئي�سي  على  ويتعني  م��ت��وت��ر،  بو�سع  مت��ر 
ق��رارات �سريعة وجدية يف ما يتعلق  اتخاذ 
واللقاح  الت�سخم  م��ث��ل  امل��ل��ح��ة  بالق�سايا 
وقت  و���س��راء  راب��ح��ة  ورق���ة  على  للح�سول 
حتى يحني وقت اتخاذ قرار كبري يف �ساأن 
نَر  مل  والعقوبات...لكننا  النووي  االإتفاق 
فوزه تفر�س  رئي�سي منذ  اأي مبادرة من 
اأنه �سيكون ق��ادراً على اإجناز �سيء كبري يف 

االيام املئة االأوىل” من رئا�سته.
واأح������د ال��ت��ح��دي��ات ال���ك���ربى ل���ن ت���ك���ون يف 
اأن  اإي��ران، واإمن��ا يف فيينا، حيث من املقرر 
تعاود املفاو�سات حول االإتفاق النووي بعد 
وجتري  ر�سمياً.  مهامه  رئي�سي  يتوىل  اأن 
طهران مفاو�سات مع القوى العاملية، حيث 
غري  ب�سكل  فيها  املتحدة  الواليات  ت�سارك 
مبا�سر.و�سبق لرئي�سي اأن اأعلن اأنه يرغب يف 

حت�سني العالقات مع اجلوار، عو�س العامل 
الغربي. وقال اإنه “من اأجل امل�ساعدة على 
احلل  ف��اإن  اإقليمي،  وا�ستقرار  اأم��ن  حتقيق 
االإقليمية  ال����دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  يف  يكمن 
باالإ�ستناد اإىل الثقة املتبادلة وعدم ال�سماح 

بتدخل القوى )الغربية( يف املنطقة«.
اأي  اإع��ط��اء  االآن  امل��ت�����س��ددون حتى  ورف�����س 
مف�سلني  امل��ف��او���س��ات،  نتيجة  ح��ول  وع���ود 
ال��رك��ي��ز على االأول���وي���ات ال��داخ��ل��ي��ة، مثل 
املئة  يف   44.2 ال���ب���ال���غ  ال��ت�����س��خ��م  ك���ب���ح 
واإزالة العقبات من اأمام االإنتاج ال�سناعي، 
والتعامل  ال��ك��ه��رب��اء  يف  النق�س  وم��ع��اجل��ة 
املحللني  ل���ك���ن  امل�����وازن�����ة.  يف  ال���ع���ج���ز  م����ع 
�سيتمكن  ك��ي��ف  ي��ت�����س��اءل��ون  االإ���س��الح��ي��ني 
التي  العقوبات  بينما  رئي�سي من فعل هذا 
حتظر ت�سدير النفط واملعامالت التجارية 

االأخرى، ال تزال مفرو�سة.
رئ��ي�����س��ي مواجهة  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ع��ني  ك���ذل���ك، 
بتهدئة  تتمثل  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اجلنوبية  خوز�ستان  مبحافظة  ال��ت��وت��رات 
ال��غ��رب��ي��ة، ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأك���رب حقول 
االإحتجاجات  اإىل  وال��غ��از.وال��داف��ع  النفط 
الزراعات  اأج��ل  من  املياه  على  الطلب  ك��ان 

ه���دف���اً  رئ���ي�������س���ي  ي���ك���ن  وامل�����وا������س�����ي. ومل 
باأنه  اأت��ه��ام��ات  ي��واج��ه  وق��ت  للمحتجني يف 

ك��ان ج���زءاً م��ن جلنة اأم���رت ب��اإع��دام اأالف 
الثمانينات. ومع ذلك، هتف  املعار�سني يف 

و”ال  الديكتاتور”  “لي�سقط  املتظاهرون 
غزة وال لبنان، حياتي من اأجل طهران«.   

فاينن�سال تاميز: رئي�سي اأمام حتديات كبرية من النووي اإىل نق�س املياه والكهرباء

االأردن يعيد فتح املعرب احلدودي مع �سوريا اليونان اأمام معادلة �سعبة مع ارتفاع حاالت كوفيد 
•• اثينا,اأ ف ب

املتاحف  اأم�����ام  -ت�����س��ه��د ط���واب���ري االن��ت��ظ��ار 
على  اجل��زر  اإىل  املتجهة  املكتظة  وال��ق��وارب 
ا�ستئناف احلركة ال�سياحية يف اليونان، بعد 
املا�سي،  ال�سيف  البالد  ال��زوار عن  غ��اب  اأن 
ال�سلطات  يقلق  دلتا  امل��ت��ح��ورة  انت�سار  لكن 

والقيمني على القطاع.
احتاد  رئي�س  فالتاكي�س  ميخالي�س  ي��ق��ول 
اأن  ك��ري��ت  يف  ال�سياحية  ال��رح��الت  منظمي 

عدد الزوار يف متوز يوليو يف اجلزيرة التي 
تقريبا  “ت�ساعف  �سياحيا،  مقيا�سا  تعترب 

مقارنة بالعام املا�سي«.
العام املا�سي خ�سرت اأكرب جزيرة يف اليونان 
 ،2019 بعام  مقارنة  �سياحها  من   70%

قبل تف�سي جائحة كورونا.
�سناعة ال�سياحة التي تعد حمرك االقت�ساد 
من  ال���زوار  على  تقليدًيا  وتعتمد  اليوناين 
�سمال اأوروبا، ت�سررت ب�سدة يف عام 2020 
اإيطاليا  اأو  اإ�سبانيا  يف  ح��دث  مثلما  مت��ام��ا 

ب�سبب تدابري العزل واإغالق احلدود.
ل��ك��ن ه���ذا ال��ع��ام اأع��ط��ى االط����الق الر�سمي 
للمو�سم ال�سياحي يف منت�سف اأيار مايو، قبل 

�سهر واحد من عام 2020، دفعا للقطاع.
اأ�سواقها  ا���س��ت��ع��ادت  ق��د  ال��ي��ون��ان  اأن  وي��ب��دو 
االأمل���ان  اح��ت��ل  اأغ�سط�س  اآب  يف  التقليدية: 
يليهم  احل������ج������وزات،  يف  االوىل  امل����رت����ب����ة 
والفرن�سيون  واالإي��ط��ال��ي��ون  الربيطانيون 
ال�سركات  احت�����اد  م��ع��ه��د  ل��ت��وق��ع��ات  وف���ًق���ا 

ال�سياحية.

تكاثر  اأن  م��ن  ال�سحية  ال�سلطات  وح���ذرت 
حاالت كوفيد وال �سيما االإ�سابات باملتحورة 
دلتا التي “�ست�سود يف اليونان كما يف العامل 

�سينعك�س �سلبا على هذا التفاوؤل. باأ�سره”، 
وح������ذر ي��ان��ي�����س ري��ت�����س��و���س رئ���ي�������س احت����اد 
منظمي الرحالت ال�سياحية من اأن “الزخم 
االإيجابي ميكن اأن يتبعه يف اأي وقت انعدام 

االأمن«.
“الأول  ت��غ��ري��دة  ك��ت��ب يف  ويف مت��وز/ي��ول��ي��و 
مرة منذ �سنوات ال ميكننا التكهن بايرادات 
اأكيد  واح���دا  “�سيئا  اأن  معترباً  ال�سياحة” 

وهو اأن الوباء يتطلب �سروط �سفر اآمنة«.
تظهر ج��زي��رة ك��ري��ت ب��ال��ل��ون االأح��م��ر على 
اخل��ري��ط��ة ال��وب��ائ��ي��ة ل��ل��ي��ون��ان. ع��ل��ى غرار 
اأثينا  ال�����س��ي��اح��ي��ة االأخ�����رى م��ث��ل  ال��وج��ه��ات 

وجزيرة ميكونو�س ال�سهرية يف بحر اإيجه.
 ، �سهرين  ط���وال  لل�سياح  ك��ب��ري  ت��دف��ق  ب��ع��د 
زي��ادة ح��ادة يف حاالت  �سهدت جزيرة كريت 
كورونا يف متوز يوليو. وارتفع العدد اليومي 
يونيو  حزيران  يف  مئات  ب�سع  من  للحاالت 

اإىل اأكرث من 1500 يف االأ�سابيع االأخرية.
ودقت ميكونو�س ناقو�س اخلطر يف منت�سف 
متوز يوليو، عندما ت�ساعف عدد االإ�سابات 

اأربع مرات يف اأ�سبوع ليتخطى ال300.
االتهام  اأ�سابع  ال�سحية  ال�سلطات  ووجهت 
اإىل احلفالت التي تنظم �سرا واأعادت فر�س 
حظر جتول ليليا ملدة اأ�سبوع واحد مع قيود 
200 األف يورو  اأخرى وغرامات ت�سل اإىل 
القيمني  ا�ستياء  اأث���ار  م��ا  املخالفة،  ح��ال  يف 

على القطاع.

مقتل �سرطي على ُبعد اأمتار من البنتاغون 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الدفاع  اأمتار قليلة من مبنى وزارة  ُبعد  ُقتل �سرطي يف هجوم على 
تاأّهب  ح��ال  يف  وجيزة  لفرة  ُو�سعت  التي  )البنتاغون(  االأمريكّية 

ق�سوى، وفق ما اأعلنت �سرطة املبنى.
بالبقاء  ال�سوت  مكرّبات  عرب  الدفاع  وزارة  ملوّظفي  اأوام��ر  و�سدرت 
غرينت�س(  بتوقيت   14،40(  10،40 ال�ساعة  ح��واىل  املبنى  داخ��ل 
بعد �سماع اأعرية نارية عّدة يف حمّطة للحافالت بالقرب من املبنى 

ال�سهري يف فرجينيا.
لكّن خم��ارج حمّطتي   12،10 ال�ساعة  نحو  التاأّهب  ح��ال  رف��ع  ومّت 
اأحد مداخل  اأمتار قليلة من  ُبعد  املرو واحلافالت، وكلتاهما على 

املدنّية  الوحدة  اآخر.وقالت  اإ�سعار  حتى  مغلقة  �ستبقى  البنتاغون، 
امل�سوؤولة عن اأمن البناغون يف بيان، اإّن “قّوة حماية البنتاغون ُتعرب 
ُقِتل يف  البنتاغون  �سرطة  لعن�سر من  املاأ�سوّية  للخ�سارة  اأ�سفها  عن 
احلادث الذي وقع �سباح اليوم يف حمّطة حافالت البنتاغون«.واأ�سار 
م�سوؤول يف وزارة الدفاع طلب عدم ذكر ا�سمه، اإىل اأّن ال�سرطي ُقتل 
متاأّثًرا بطعنات، بينما اأ�سيب مهاجمُه بالر�سا�س وُقِتل.وقال قائد 
اآمنة،  واملنطقة  انتهى  “احلادث  ل�سحافّيني  كو�سيه  وودرو  ال��ق��ّوة 

واالأهّم من ذلك اأّن جمتمعنا مل يعد مهّدًدا«.
الواقعة  مبالب�سات  يتعّلق  م��ا  يف  ج���ّداً  متحّفظاً  البنتاغون  وب��ق��ي 
ورف�س، على مدى �ساعات عّدة، تاأكيد وفاة عن�سر ال�سرطة، يف حني 
امل�سوؤولني يف فرجينيا ُيقّدمون تعازيهم عرب توير.  كان كثري من 

وكتب ال�سناتور الدميوقراطي من فريجينيا مارك وارنر على توير 
“اأ�سعر بحزن �سديد ملوت �سرطي يف البنتاغون ُقِتل هذا ال�سباح يف 
الظهر  بعد  حملية  تلفزيونية  ق��ن��وات  جم��ن��ون«.وب��ث��ت  عنيف  عمل 
يف  م�ست�سفى  اأم���ام  متجّمعني  ال�سرطة  رج��ال  م��ن  لع�سرات  لقطات 

وا�سنطن حيث مّت نقل ال�سرطي الإجراء مرا�سم لتكرميه.
واأمر وزير الدفاع لويد اأو�سنت الذي مل يُكن يف املبنى وقت احلادث، 

بتنكي�س االأعالم يف البنتاغون تكرمًيا لل�سرطي.
وقال اأو�سنت يف بيان اإّن “هذا ال�سرطي مات اأثناء اأداء واجبه، حيث 
البنتاغون  يف  يعملون  الذين  االأ�سخا�س  اآالف  ع�سرات  يحمي  ك��ان 
م�سرًيا اإىل اأّنه مات “بعد جروح اأ�سيب بها هذا  يومًيا اأو يزورونه”، 

ال�سباح«.

االنتحار يف العراق اأكرث من اأي وقت م�سى 
•• بغداد-وكاالت

ال�سحة  وزارت���ا  ت�سدرها  التي  الر�سمية  االأرق���ام  ت�سري 
والداخلية يف العراق، اإىل جانب املفو�سية العليا امل�ستقلة 
حلقوق االإن�سان، اإىل اأن البلد ي�سهد اأعدادا متزايدة من 
حاالت االنتحار كل عام، بلغت خالل العام املا�سي 644، 

وهو الرقم املكت�سف منها فح�سب.

اأن االأرق�����ام  اإىل  ال��ع��راق��ي  ل��ل��و���س��ع  امل���راق���ب���ون  وي�����س��ري 
وا�سحة من  اأغلبية  الأن  الرقم،  اأ�سعاف هذا  احلقيقية 
جانب  م��ن  عنها  الك�سف  اأو  اإع��الن��ه��ا  ي��ت��م  ال  احل����االت 
االأو�ساط  العائلة يف  ت��اأث��ري على  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  االأه����ل، 
االجتماعية، كذلك الأن االنتحار يف الكثري من احلاالت، 
يكون  ن�سبيا،  ال�سغريات  للفتيات  بالن�سبة  خ�سو�سا 

نتيجة ظروف عائلية قاهرة يتم التكتم عليها.

االنتحار،  م��ن �سحايا  واح����دا  ال�����س��ائ��ي  ج��دع��ان  وك���ان 
االج��ت��م��اع��ي��ة خالل  االأو����س���اط  ع��رف��ت ق�سته يف  ف��ق��د 
ف�سل اخلريف املا�سي، الأنه انتحر بطريقة تراجيدية، 
العا�سمة  برٍج عال و�سط  اأعلى  بنف�سه من  األقى  حينما 
العراقية، ثم وجدوا يف جيوبه �سورة لطفليه التواأمني 
وورقة �سغرية مكتوب عليها: “مل يفعل اأحد بي �سيء، 

اإال اأن كل �سيء من حويل مل يعد ُيحتمل«.
حينما  ع��ام��ا   30 العمر  م��ن  يبلغ  ك��ان  ال���ذي  ال�سائي 
انتحر، هاجر مع عائلته قبل ذلك ب�سنتني من قريته يف 
ريف مدينة البعقوبة �سمال �سرقي بغداد، بعدما كانت 
متاما،  جفت  قد  ت�سلهم  التي  وال�سواقي  االأن��ه��ار  مياه 
العا�سمة،  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن  يتمكن  ومل 
ح�سبما اأخربت عائلته و�سائل االإعالم املحلية فيما بعد، 
االأمر الذي اأحدث به اآثاراً نف�سية مراكمة اإىل اأن اأقدم 

على ما فعله.
وت�سكل حالة ال�سائي منوذجا تقليديا الأو�ساع املواطنني 
العراقيني، خ�سو�سا يف بغداد واملناطق اجلنوبية، حيث 
الهائلة  ال�سكانية  ال��زي��ادة  مع  البطالة  اأ�سباب  تراكم 
احلياة  على  امل�سلحة  والتنظيمات  الف�سائل  و�سيطرة 

العامة.
ويف  الدليمي،  ه��دى  العراقية  النف�سية  اخل��ب��رية  لكن 
حديثها مع موقع �سكاي نيوز عربية، ت�سيف اإىل ذلك 3 

اأ�سباب اأخرى تراها خا�سة بالو�سع العراقي.
الهجرة  وزارة  اأ�سدرتها  التي  االأرق���ام  “ح�سب  وتقول: 

ال�سعب العراقي تعر�س  العراقية، فاأن ثلث  واملهجرين 
حلالة نزوح واحدة خالل ال�سنوات الع�سرة االأخرية، اأي 
قرابة 12 مليون مواطن عراقي. والنزوح عامل رهيب 
داخل  العالقات  و�سكل  والقيم  العي�س  اأمن���اط  لتغيري 

االأ�سرة والعالقة مع املحيط«.
وت�سيف هدى: “بح�سب االإح�ساءات العاملية، فاإن ن�سبة 
االن��ت��ح��ار يف اأو���س��اط ال��ن��ازح��ني 4 اأ���س��ع��اف ن�سبتهم يف 
اإذا  الو�سع  �سيكون  فكيف  امل�ستقرة،  املجتمعات  اأو�ساط 
عرفنا اأن ن�سف النازحني العراقيني اأقاموا يف مع�سكرات 

موؤلفة من جمموعة من اخليم؟«.
ا�ستثنائي  ت��اأث��ري  ث��م��ة  “كذلك  اخل���ب���رية:  وت�����س��ت��ط��رد 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  يف  االإن������اث  ل��ل��ح�����س��ور 
املحافظة  بالغ  العراقي  املجتمع  بالذات.  منها  امل�سورة 
والرابط �سمن العائلة املمتدة، وحينما تتعر�س واحدة 
فاأن  الو�سائل،  تلك  االبتزاز عرب  لنوع من  الفتيات  من 
اإق��دام��ه��ا على االن��ت��ح��ار ت��غ��دو ك��ب��رية للغاية،  اإم��ك��ان��ي��ة 
واالإح�ساءات املتوفرة لدى وزارة الداخلية تك�سف ذلك 

بو�سوح«.
احلياة  يف  القانون  تطبيق  غياب  فاإن  االأمرين،  و”فوق 
ال�سبان  م��ن  وا���س��ح��ة  ف��اأغ��ل��ب��ي��ة  م��ه��م،  دور  ذو  ال��ع��ام��ة 
العراقيني ي�سعرون مبزيج من القنوط والكاآبة والعجز 
امليلي�سيات  اأف���راد  مل�سايقات  اليومي  تعر�سهم  نتيجة 
و���س��ع��وره��م ب��ف��ق��دان االأم����ان م��ن ج���راء ان��ت�����س��ار �سبكات 

اجلرمية املنظمة املرعية منها«.

تركيا تنتقد امل�سروع االأمريكي 
باإعادة توطني االأفغان 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب

ثالثة،  دول  اإىل  باللجوء  املتمثلة  املتحدة  ال��والي��ات  خطة  اأن��ق��رة  انتقدت 
مثل تركيا، الإعادة توطني اآالف االأفغان الذين قد يكونون عر�سة خلطر 

االنتقام من حركة طالبان نظراً اإىل ارتباطهم بالواليات املتحدة.
اأعلنت وزارة اخلارجية االأمريكية االإثنني عن برنامج جديد الإعادة توطني 
افغان معّينني كالجئني يف الواليات املتحدة، قبل اقل من �سهر من موعد 

ان�سحاب القوات االأمريكية بالكامل من افغان�ستان يف 31 اآب اأغ�سط�س.
ي�سمل هذا الربنامج املرجمني االأفغان الذين عملوا مع القوات االأمريكية 
واالأفغان  املتحدة  ال��والي��ات  متولها  التي  امل�ساريع  يف  امل�ساركني  واالأف��غ��ان 

الذين عملوا ل�سالح منظمات غري حكومية اأو و�سائل اإعالم اأمريكية.
يتم  ريثما  تقريباً،  عاًما  املنطقة  يف  ثالثة  دول  اإىل  االأفغان  نقل  ي�ستغرق 

ا�ستكمال العملية االإدارية.
توؤكد تركيا التي ت�ست�سيف بالفعل اأكرث من اأربعة ماليني الجئ، معظمهم 
من �سوريا، اأنه مل يتم ا�ست�سارتها قط. وهي تخ�سى تدفق جديد لالجئني 

من اأفغان�ستان مع االن�سحاب الو�سيك للقوات االأمريكية.
قالت وزارة اخلارجية يف بيان م�ساء الثالثاء “من غري املقبول ال�سعي حلل 

امل�سكلة يف بالدنا دون موافقة بالدنا«.
كمكان  باك�ستان،  وكذلك  تركيا،  اإىل  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وا�سارت 

حمتمل الإعادة توطني االأفغان.
واعتربت وزارة اخلارجية الركية اأن امل�سروع االأمريكي �سيوؤدي اإىل “اأزمة 

هجرة �سخمة يف منطقتنا«.

•• عمان-اأ ف ب

اأعاد االأردن االأربعاء حركة ال�سحن يف مركز جابر ن�سيب 
احل�����دودي م���ع ���س��وري��ا اإىل م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل اإغالقه 
يف  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ط��ورات  نتيجة  امل��ا���س��ي  ال�سبت  “موؤقتا” 
التخلي�س  �سركات  اأ���س��ح��اب  نقيب  ���س��وري��ا.واأع��ل��ن  جنوب 
بيان  يف  عاقولة  اأب��و  اهلل  �سيف  االردن  يف  الب�سائع  ونقل 
املغادرة  ال�سحن  ح��رك��ة  ع���ودة  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  “املوافقة 
والقادمة من واإىل مركز حدود جابر، كما كانت عليه قبل 

االإغالق، اعتباراً من اأم�س )االأربعاء(«.
واأ�ساف اأن “العمل جار بنظام الباك تو باك )املبادلة بني 
ال�ساحنات(، للواردات من �سوريا ولبنان، وكذلك ال�سادرات 

االأردنية، حتى اإ�سعار اآخر«.
احلدودي  ن�سيب  جابر  مركز  ال�سبت  اأغلق  االردن  وك��ان 
تطورات  نتيجة  والب�سائع  للركاب  “موقتا”  �سوريا  مع 
ب�28 �سخ�ساً  اأودت  اأمنية جنوب �سوريا وا�ستباكات عنيفة 

اخلمي�س املا�سي.وكانت عمان اعلنت االأربعاء املا�سي انها 
اعتبارا من  �سوريا  ن�سيب مع  ت�سغيل مركز جابر  �ستعيد 
االأح��د املا�سي ب�سكل �سبه ع��ادي، بعد نحو عام على عمله 
ب�سكل حمدود يف اإطار اإجراءات للحد من انت�سار فريو�س 
اأغ�سط�س  اآب   12 يف  امل��رك��ز  اأغ��ل��ق  االردن  ك���ورون���ا.وك���ان 
االإ���س��اب��ات بفريو�س  ع��دد  ارت��ف��اع يف  2020 بعد ت�سجيل 
مع  الحقا  فتحه  �سوريا.واأعيد  من  القادمني  بني  كورونا 
اعتماد قيود ت�سمنت نظام نقل تباديل للركاب والب�سائع 
)باك تو باك(، وال�سماح لعدد حمدد ب150 �سخ�سا يوميا 
املغادرون  ك��ان  بينما  بالعبور،  االأردن،  اىل  القادمني  م��ن 
من  م�سبقة.وكان  اأردنية  موافقة  اىل  بحاجة  والقادمون 
املقرر تخفيف القيود ب�سكل كبري اعتبارا من االأحد ومبا 
للحافالت  وال�سماح  التباديل،  النقل  نظام  اإلغاء  يت�سمن 
وزي���ادة عدد  وال��ع��ودة منه  ال�����س��وري  اإىل اجل��ان��ب  بالعبور 
القادمني وال�سماح باملغادرة بدون موافقة م�سبقة. ومعرب 

جابر ن�سيب هو املعرب الرئي�سي بني االأردن و�سوريا.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 1 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  352226 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:    ووك هاي بي تي ئي ال تي دي
وعنوانه:  55 �سرياجنون نورث اأفنيو 4، #07-07 ا�س9، �سنغافورة 555859، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والكافيهات  وامل��ط��اع��م  وامل����اآدب  وال�����س��راب  بالطعام  التموين  خ��دم��ات  وال�����س��راب؛  ال��ط��ع��ام  اإع����داد  خ��دم��ات 
والكافيريات واملطاعم اخلفيفة واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ومطاعم اخلدمة الذاتية؛ قاعات 

املاآدب واملطاعم ال�سغرية وامل�سروبات وجميعها واردة يف الفئة 43.  
الواق�عة بالفئة:  43

ملقالة  مميزة  ���س��ورة  الكلمات  وف��وق   "WOK HEY" الكلمات  م��ن  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
متحركة.

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 1 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  352224 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:    ووك هاي بي تي ئي ال تي دي 
وعنوانه:  55 �سرياجنون نورث اأفنيو 4، #07-07 ا�س9، �سنغافورة 555859، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والكافيهات  وامل��ط��اع��م  وامل����اآدب  وال�����س��راب  بالطعام  التموين  خ��دم��ات  وال�����س��راب؛  ال��ط��ع��ام  اإع����داد  خ��دم��ات 
والكافيريات واملطاعم اخلفيفة واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ومطاعم اخلدمة الذاتية؛ قاعات 

املاآدب واملطاعم ال�سغرية وامل�سروبات وجميعها واردة يف الفئة 43.  
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة: كتبت عبارة  " WOK HEY " باللغة االجنليزية.       
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  352247 تاريخ: 2021/06/01

بيانات االأولوية: 
اال�سم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س.ب. 1522 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات 
اأملا�س،  ذه��ب،  الدقيقة،  الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية،  واالأح��ج��ار  املجوهرات  اأخ��رى، 
�سغرية  متدلية  حلي  )جم��وه��رات(،  �سل�سلية  قالئد  )جم��وه��رات(،  للزينة  دبابي�س  )جم��وه��رات(،  اأ���س��اور 
اأق���راط، علب للمجوهرات، قالئد )جم��وه��رات(، حلي )جم��وه��رات(، خ��وامت )جموهرات(،  )جم��وه��رات(، 
�سوار  الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من  حلي �سغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
وخامت مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�ساور للحقائب )جموهرات( ، حلي متدلية 
اأو�سمة من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة، هياكل جذعية من معادن  اأو  )جموهرات(، نيا�سني 
نفي�سة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�س حلي، بالتني )فلز(، 

اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة، �ساعات يد.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  GAIA by damasباللغة االإجنليزية.

  اال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

EAT 170859

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

ف����ق����د امل������دع������و/ ب����ان����دان����ا 
ناندى جور ناندى ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8736065N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0563341362

فقدان جواز �سفر
احمد  �سروق  املدعو/  فقد 
اليمن     ، ال��ع��ول��ق��ى  ���س��ال��ح 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05121234( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506139016

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

اإيران تتجاوز عتبة 4 مليني اإ�سابة بكوفيد19- 
•• طهران-اأ ف ب

جتاوزت اإيران، اأكرث دول ال�سرق االأو�سط تاأثرا بفريو�س كورونا، عتبة 
اإ�سابة االأربعاء، وفق االأرقام الر�سمية لوزارة ال�سحة،  اأربعة ماليني 

مع ت�سجيل ح�سيلة قيا�سية لالإ�سابات لليوم الثالث تواليا.
واأفادت الوزارة عن ت�سجيل 39357 اإ�سابة جديدة يف ال�ساعات االأربع 
والع�سرين املا�سية، ما يرفع اإجمايل عدد االإ�سابات اىل 4019084 

منذ بدء ظهور كوفيد-19 يف البالد يف �سباط براير 2020.
ال�ساعات  يف  وف���اة   409 االإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  �سجلت  ذل���ك،  اىل 

املا�سية، ما يرفع اإجمايل عدد �سحايا اجلائحة اىل 92194.
اأن االأرقام الر�سمية تبقى ما دون  اأكدوا  اأن  اإيرانيني  و�سبق مل�سوؤولني 

الفعلية.

اإي��ران ح�سيلة قيا�سية من  التوايل تعلن فيه  الثالث على  اليوم  وهو 
امل�سوؤولون  يعتربه  ما  �سمن  ت�ساعدي  لن�سق  ا�ستمرار  يف  االإ�سابات، 
اىل  االأوىل  بالدرجة  تعود  الوبائي،  التف�سي  من  خام�سة”  “موجة 

متحورة دلتا ال�سديدة العدوى.
واأتت احل�سيلة اجلديدة يف يوم تراأ�س الرئي�س اإبراهيم رئي�سي جل�سة 
اأفاد  ما  وفق  كوفيد-19،  مبكافحة  املعنيني  امل�سوؤولني  من  عدد  مع 
املر�سد  قبل  م��ن  للجمهورية  رئي�سا  تن�سيبه  غ��داة  الرئا�سة،  موقع 
للهيئة  االإث��ن��ني  اأوع���ز  اآي���ة اهلل علي خ��ام��ن��ئ��ي.وك��ان خامنئي  االأع��ل��ى 
الحتواء  الالزمة”  “االإجراءات  باتخاذ  اجلائحة،  ملكافحة  الوطنية 

املوجة اجلديدة من التف�سي الوبائي.
ومنذ بدء جائحة كوفيد-19، مل تفر�س ال�سلطات االإيرانية اإجراءات 
اإغالق �سامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العامل، 

عازية ذلك للظروف االقت�سادية ال�سعبة العائدة بالدرجة االأوىل اىل 
العقوبات االأمريكية.

و�سكا امل�سوؤولون من تاأثري العقوبات على امكان ا�سترياد اللقاحات، ال 
�سيما ل�سعوبة القيام بالتحويالت املالية الالزمة من اأجل احل�سول 
براير  �سباط  اأطلقت يف  التي  الوطنية  التلقيح  تزال حملة  عليها.وال 
مت�سي ب�سكل اأبطاأ مما كان ماأموال. ومن اأ�سل اإجمايل عدد ال�سكان 
الذي يناهز 83 مليون �سخ�س، تلقى نحو 11 ماليني �سخ�س جرعة 
2،8 مليون  تلقى  ك��ورون��ا، يف حني  لقاح م�ساد لفريو�س  واح��دة من 

�سخ�س فقط اجلرعتني، وفق اأرقام وزارة ال�سحة االأربعاء.
اإيران على تطوير  و�سعيا لتعوي�س نق�س اللقاحات امل�ستوردة، عملت 
منح  املا�سية  الفرة  يف  ال�سلطات  واأعلنت  حملية.  لقاحات  م�ساريع 

موافقة طارئة على ا�ستخدام اثنني من هذه اللقاحات.

اأكوام من النفايات تتكد�س يف اأملانيا 
اإثر الفي�سانات الكارثية 

منح امل�ستاأجرين االأمريكيني مهلة 
حتى اأكتوبر جتنبا لطرد جماعي 

•• نيديرت�صي�صن-اأ ف ب

ال�����س��داأ اإىل م��ف��رو���س��ات حمّطمة،  ت��اآك��ل��ه��ا  اأج��ه��زة  م��ن 
مكّبات  يف  اأن��واع��ه��ا  على  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  اأك����وام  تتكّد�س 
ال��ب��ل��دات االأمل���ان���ي���ة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت��ه��ا ف��ي�����س��ان��ات هائلة 
املخّلفات  هذه  التخّل�س من  ال�سكان جاهدين  ويحاول 

التي توازي بكّميتها تلك املجّمعة خالل �سنة.
اآالت اجلرف  النفايات تعمل  اأم��ام جبل كبري من  ومن 
هورتنباخ  �سا�سا  ي�سّرح  عليه،  الق�ساء  على  والتنقيب 
مدير مركز التخزين يف نيديرت�سي�سن “مل اأ�سهد اأمرا 

مماثال يف اأملانيا«.
األ���ف ط��ّن من   35 “لدينا راه��ن��ا هنا ح���واىل  وي���ردف 
امل��ج��ّم��ع��ة من  ال��ت��خ��ّل�����س منها  ي�سعب  ال��ت��ي  امل��خ��ّل��ف��ات 
اإىل  الكّمية عينها  نقلنا  اأن  لنا  و�سبق  املنكوبة.  املنطقة 
مكّب«.وي�سري هورتنباخ اإىل اأن “كّمية النفايات ال تزال 
مقّدرا اأن يكون ن�سف هذه النفايات  كبرية يف املوقع”، 
م��ن ح��ي��ث احل��ج��م ق��د ُج��ّم��ع م��ن��ذ ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي حّلت 

باملنطقة قبل ثالثة اأ�سابيع.
ويقع وادي نهر اآر، وهو اأحد روافد الراين الذي فا�ست 
15 متوز يوليو، على بعد حواىل  اإىل   14 مياهه ليل 

ع�سرين كيلومرا من املوقع.
وعلى طرقات الوادي، خّلف الوحل غبارا وحّلت �ساحنات 
يزورون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�سياح  م��واك��ب  حم��ّل  النفايات 
الطبيعية  امل�ساهد  بهذه  للتمّتع  كبرية  باأعداد  املنطقة 

اخلاّلبة.
من اآالت لغ�سل املالب�س اأو االأواين وب��ّرادات اإىل كرا�س 
واأرائ��ك، تتكد�ّس بقايا ق�س�س حمطمة على علّو اأمتار 
يف مكّب نيديرت�سي�سن. وهي خمّلفات جرفتها ال�سيول 

هذه  ه��ول  على  ت�سهد  العائمة  امل��ن��ازل  م��ن  خ��رج��ت  اأو 
االأق��ّل يف  187 �سخ�سا على  اأودت بحياة  التي  الكارثة 

البلد.
التغرّي  �سببه  يح�سل  ما  اأّن  و�سيا�سّيون  خرباء  ويعتقد 
االأملانية  امل�ست�سارة  دع��ت  ال��ك��ارث��ة،  ه��ذه  واإث���ر  املناخي. 
للدفع  جّدا”  ك��ب��ري  “جهد  ب���ذل  اإىل  م��ريك��ل  اأن��غ��ي��ال 

بال�سيا�سات املناخّية ُقدما.
طاقتنا  اأق�������س���ى  “بلغنا  ه���ورت���ن���ب���اخ  ���س��ا���س��ا  وي����ق����ول 
ما  ���س��وى  امل��وق��ع  يف  نقبل  اأن  ميكننا  وال  اال�ستيعابية. 
امل�ساحة  �سيق  ب�سبب  ال��ي��وم،  يف  م��ن��ه  خ���رج  م��ا  ي����وازي 

الالزمة ملعاجلة النفايات«.
اإزال����ة االأن��ق��ا���س جت��ري باأعلى  وع��ن��دم��ا ك��ان��ت عمليات 

م�ستوياتها، كانت �ساحنة واحدة ت�سل كّل دقيقة اإليه.
النفايات هذا  ي�ستقبل موقع معاجلة  كّله، ال  ومع هذا 
�سوى جزء من املخّلفات، فمواد البناء واأجذاع االأ�سجار 
امتداد  على  امل��ن��ازل  اأم���ام  مكّد�سة  ت���زال  ال  واأغ�سانها 
النفايات، مّت ح�سد ما ي�سل  الطرقات.وبغية نقل هذه 
العمال  م��ن  م��رات  ب��اأرب��ع  اأك��رث  اأي  �سخ�سا،   170 اإىل 

االأربعني الذين يعملون عادة يف املوقع.
ويعمل املركز على مدار االأ�سبوع، لكن ن�ساطه هو رهن 
ي�سعب  ال��ت��ي  امل��خ��ّل��ف��ات  ه��ذه  لتحميل  الناقلني  ت��وّف��ر 
تدوير  اإع����ادة  م��راك��ز  اأو  م��ك��ّب��ات  ن��ح��و  منها  التخّل�س 
“ال  عاما   51 البالغ  املوقع  مدير  متخ�س�سة.ويقول 
�سخ�س  األ���ف  وقتا«.و30  االأم���ر  �سي�ستغرق  ك��م  اأدري 
اأ�سل  من  الكارثة  بهذه  مبا�سرة  معنيون  ال�سكان  من 
هورتنباخ،  �سا�سا  قول  حّد  على  املنطقة،  يف  األفا   130
النفايات  جمع  من  بّد  “ال  االآخرين  اإىل  بالن�سبة  لكن 

وتفريغها على جري العادة«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اجلناح  من  ب�سغط  االأمريكية  ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت 
الي�ساري للدميوقراطيني، متديد مهلة اإخالء امل�ستاأجرين 
مل�ساكنهم حتى ت�سرين االأول/اأكتوبر، م�ستندة يف ذلك اإىل 
وجود خماطر على ال�سحة العامة يف ظل جائحة كوفيد-

الوقاية  م��راك��ز  م��دي��رة  والين�سكي،  رو���س��ي��ل  19.وكتبت 
العامة  ال�سحة  وك��ال��ة  وه��ي  ومكافحتها،  االأم��را���س  م��ن 
“ظهور  اأّن  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف  الرئي�سية  ال��ف��درال��ي��ة 
املتحورة دلتا اأدى اإىل ت�سريع انت�سار العدوى يف الواليات 
اأكرب،  خلطر  االأمريكيني  من  مزيدا  ُيعر�س  ما  املتحدة، 

خ�سو�سا اإذا كانوا غري ملقحني«.
“هو  االإخ��الء  ملهلة عمليات  التمديد  اأّن هذا  اإىل  واأ�سارت 
ال�����س��يء ال�����س��ح��ي��ح ال���واج���ب ف��ع��ل��ه ح��ت��ى ي��ب��ق��ى ال��ن��ا���س يف 
كوفيد- ينت�سر  حيث  التجمع  اأم��اك��ن  يف  ولي�س  منازلهم 
االأول/ ت�سرين   3 حتى  التمديد  ه��ذا  و�سي�ستمر   .”19
بهذا  للطعن  اإمكانية  هناك  كانت  ح��ال  يف  اأكتوبر.وحتى 
االأرج����ح وقتا  ع��ل��ى  “�سُيتيح  ف��اإن��ه  امل��ح��ك��م��ة،  ال��ت��م��دي��د يف 
اأموال للم�ستاأجرين خ�س�سها الكونغر�س  لدفع  اإ�سافيا” 

يف �سباط/فرباير مل�ساعدتهم على دفع اإيجاراتهم، بح�سب 
ما قال الرئي�س جو بايدن.وي�سجل تاأخري يف و�سول املبالغ 
امل�ستاأجرين  مل�ساعدة  الفدرالية  احلكومة  بها  وعدت  التي 
امل�سرفية.فاالأموال  ح�ساباتهم  اإىل  اإيجاراتهم،  دفع  على 
تدفع اإىل الواليات واملجتمعات املحلية املكلفة بعدها توزيع 
اأنظمة  اإقامة  يتطلب  ذلك  اأن  اإال  االأ�سر.  على  امل�ساعدات 
م��ت��ط��ورة لتلقي ال��ط��ل��ب��ات وال��ت��ث��ب��ت م��ن اأو����س���اع االأف����راد 
ودف��ع االأم���وال وغ��ريه��ا.وب��ال��ت��ايل، مل ي�سل �سوى ثالثة 
مليارات دوالر اإىل االأ�سر من اأ�سل 46 مليار دوالر اأقرتها 
احلكومة بينها 25 مليار دوالر �سرفت يف مطلع �سباط/
اأكرث من ع�سرة ماليني �سخ�س عن دفع  فرباير.وتخّلف 
بدالت اإيجارهم، ح�سب تقديرات “مركز اأولوّيات امليزانّية 
وهو معهد اأبحاث م�ستقّل.وَيعترب نحو 3،6  وال�سيا�سة”، 
منازلهم  من  بالطرد  مهّددين  اأنف�سهم  م�ستاأجر  ماليني 
�سملت  االإح�����س��اءات  ملكتب  درا���س��ة  وف��ق  �سهرين،  مهلة  يف 
مطلع متوز/يوليو 51 مليون م�ستاأجر.وانتهت منت�سف 
ليل ال�سبت مهلة تعليق عملّيات طرد امل�ستاأجرين التي مّت 
متديدها مّرات عّدة. وكانت تلك املهلة قد اأُعِطيت الأ�سباب 

�سحية تتعلق باجلائحة.

مدعية عامة: حاكم نيويورك
 »حتر�س بالعديد من الن�ساء« 

•• نيويورك-اأ ف ب

اأعلنت املدعية العامة لنيويورك ليتي�سيا جيم�س 
جن�سيا  “حتر�س  كومو  اأن���درو  ال��والي��ة  حاكم  اأن 
وذلك  موظفات،  بينهن  الن�ساء”،  م��ن  بالعديد 
مزاعم  يف  م�ستقل  نتائج حتقيق  اإع��الن  �سياق  يف 
اإىل  واأّدت  ال��ن��اف��ذ  ال��دمي��وق��راط��ي  ه���ذا  ط��اول��ت 

مطالبات با�ستقالته الفورية.
ويذكر هذا التقرير املثري، تفا�سيل اّدعاءات 11 
امراأة تر�سم �سورة “مزعجة جّداً لكّنها وا�سحة” 
وكبار  احل��اك��م  مار�سه  م�سيء  �سلوك  م��ن  لنمط 
كومو  �سارع  مزاعم  وهي  جيم�س،  وفق  موظفيه، 
بايدن  ج��و  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ن��ف��ي��ه��ا.ودع��ا  اإىل 
البيت  من  قائاًل  اال�ستقالة،  اإىل  كومو  الثالثاء 

االأبي�س “اأعتقد اأّنه يتعنّي عليه اال�ستقالة«.
“مل ُيالم�س  اأّن��ه  اأّك��د يف وق��ت �سابق  وك��ان كومو 
ملّمحاً اإىل  اأبًدا اأّي �سخ�س بطريقة غري الئقة”، 

اأّنه ي�ستبعد تقدمي ا�ستقالته.
حماكمة  ك��وم��و  �سيواجه  ك��ان  اإذا  م��ا  يّت�سح  ومل 
اأّن  اأ����س���ارت امل��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة اإىل  ج��ن��ائ��ّي��ة، ف��ي��م��ا 

التحقيق كان “مدنّياً بطبيعته«.
وقالت جيم�س خالل موؤمتر �سحايف اإّن التحقيق 
الذي ا�ستمر خم�سة اأ�سهر “خُل�س اإىل اأّن احلاكم 
الن�ساء،  بالعديد من  اأن��درو كومو حتّر�س جن�سّياً 

وان�����ت�����ه�����ك ب�����ذل�����ك ال����ق����ان����ون 
الفدرايل وقانون الوالية«.

وتابعت اأّن التحقيق وجد اأي�سا 
جن�سّياً  “حتّر�س  ك���وم���و  اأّن 
و�سابقات  ح��ال��ّي��ات  مب��وّظ��ف��ات 
مل�سهّن  نيويورك عرب  يف والي��ة 
بطريقة غري مرّحب بها وغري 
ذات  تعليقات  واإب����داء  ر���س��ائ��ّي��ة 
طبيعة جن�سية موحية اأوجدت 

بيئة عمل معادية للن�ساء«.
واأ�سارت اإىل اأن التحقيق خل�س 

اإج�����راءات  اّت���خ���ذا  اأّن ك��وم��و وف��ري��ق��ه  اإىل  ك��ذل��ك 
االأقل  على  واح��دة  �سابقة  موظفة  �سد  انتقامية 

بعد تقدميها �سكوى يف هذا االإطار.
متلفزاً  بياناً  كومو  اأ�سدر  التقرير،  �سدور  وف��ور 
ينفي فيه كّل تلك املزاعم. وقال “اأّواًل، اأريدكم اأن 
�سخ�س  اأّي  اأالم�س  اأنني مل  مبا�سرة  مّني  تعلموا 
غري  جن�سّية  بتعليقات  اأدل  ومل  الئق  غري  ب�سكل 
63 ع��ام��ا. لقد ع�ست  اأب��ل��غ  “اأنا  الئ��ق��ة«.واأ���س��اف 
كامل حياتي اأمام الراأي العام. هذا بب�ساطة لي�س 
اأنا عليه. وهذا لي�س ما كنت عليه يف اأي وقت  ما 

من االوقات«.
اأنه ن�سر ردا على كّل اّدع��اء وّجهته  واأو�سح كومو 
م�سيفا  االإل��ك��روين،  موقعه  على  ���س��ّده  الن�ساء 
ثم  احلقائق  لقراءة  الكايف  الوقت  خ��ذوا  “رجاء، 

اتخذوا قراركم«.
“ما  قائال  واردة،  غ��ري  اال�ستقالة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
يهمني يف نهاية اليوم هو اإجناز اأق�سى ما ميكنني 
القيام به من اأجلكم )...( وهذا ما اأفعله كل يوم. 
ولن اأ�سرف انتباهي عن هذا العمل. لدينا الكثري 

لنفعله«.
م�ساعدات  م��ن  االأق���ل،  على  ن�ساء  ثماين  واّدع���ت 
لتحر�س  عر�سة  ك��ن  اأن��ه��ن  ح��ال��ي��ات،  اأو  �سابقات 
ل��ف��ظ��ي واإمي��������اءات غ���ري الئ��ق��ة م���ن ك���وم���و، وهو 
اأ���س��ي��د ب���ه ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الوطني  دمي���وق���راط���ي 
ل���ط���ري���ق���ة ت���ع���ام���ل���ه م����ع اأزم�����ة 
يف  ن���ي���وي���ورك  يف  كوفيد-19 

بداية اجلائحة.
وق����ال����ت م���وظ���ف���ة ���س��اب��ق��ة اإن����ه 
العام  و�سع يده حتت قمي�سها 

املا�سي.
وي��رف�����س ك��وم��و ال���دع���وات اإىل 
اأي�سا  وج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ا�ستقالته 
م�������س���وؤول���ون دمي���وق���راط���ي���ون 
الكونغر�س  ويف  ن��ي��وي��ورك  يف 

االأمريكي.

لك�سربي�س: اأي ثمن �سيطلبه اأردوغان 
من الغرب لقاء حماية مطار كابول؟

•• باري�س-وكاالت

اأن  راأى الكاتب الفرن�سي بول فريونيك 
اردوغ���ان  طيب  رج��ب  ال��رك��ي  الرئي�س 
الغربية  ال���دول  على  ن��ف��وذاً  نف�سه  منح 
كابول،  مطار  على  ال�سيطرة  باقراحه 

رغم اأن املبادرة ال تخلو من املخاطر.
لك�سرب�س  جم��ل��ة  يف  ف��ريون��ي��ك،  وك��ت��ب 
ان�����س��ح��اب القوات  اأن����ه م���ع  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
ال��غ��رب��ي��ة، ���س��ح��ب اأردوغ��������ان ب��ي��ادق��ه يف 
االإدارة  م��ع  ت��ف��او���س  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، حيث 
اأمن  ل�سمان  اق��راح��ه  على  االأمريكية 
مطار كابول، بعد ان�سحاب كامل القوات 
 31 يف  ر�سمياً  اأفغان�ستان  من  االأجنبية 

اأغ�سط�س )اآب( احلايل.
التي  “النبيلة”  ال���ن���واي���ا  وراء  ل��ك��ن 
اأع��ل��ن��ه��ا، ُي��ع��ّد اق����راح ال��رئ��ي�����س الركي 
اأي�����س��اً ط��ري��ق��ة ج��ي��دة الإظ���ه���ار املخلب 
االأب��ي�����س اأم����ام ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي جو 
بايدن، خ�سو�ساً يف ظل العالقة املتوترة 

بينهما.
»ياأخد اأردوغان يف االعتبار اأن العالقات 
م���ع ب���اي���دن ���س��ت��ك��ون اأك����رث ت��ع��ق��ي��داً من 
العالقات مع ترامب. ولذلك، فهو ي�سعى 
 ،“ للح�سول على �سمانات منذ البداية 
معهد  مدير  نائب  بليون،  ديدييه  يوؤكد 
واال�سراتيجية  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 

�س يف ال�ساأن تركيا. )IRIS( واملتخ�سّ
وق���ال ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي اجل��دي��د اإنه 
دبلوما�سي يف  يريد احلفاظ على وجود 
كابول، لذا من البديهي اأن عر�س تركيا 

يزيل �سوكة من خا�سرته.
يف الوقت نف�سه، تقّدم تركيا نف�سها على 
اأنها قوة نفوذ متقّدمة على الغرب. فمن 
خالل ال�سيطرة على هذا املطار، يحاول 

اأردوغان فر�س نف�سه كالعب رئي�سي يف 
جماًنا،  ذل��ك  يفعل  ال  “لكنه  املنطقة. 
اأو الواليات  اأوروبا  و�سيعرف كيف يذّكر 
االأخ����رية  �سمحت  اإذا  ب���االأم���ر،  امل��ت��ح��دة 
ملف  يف  امل�ستقبل  يف  ب��ان��ت��ق��اده  لنف�سها 

يقول بليون. اآخر”، 
اإن���ه اخ��ت��ب��ار ك���ان ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س الركي 
املا�سي،  ال��ع��ام  ه���ّدد،  عندما  “خبرياً”، 
“ماليني”  اأم�����ام  اأوروب������ا  اأب������واب  ب��ف��ت��ح 
ال���رغ���م م���ن االتفاق  امل��ه��اج��ري��ن، ع��ل��ى 

املربم يف عام 2016 مع بروك�سل.
ومع ذلك، لن تكون حماية مطار كابول 
منت�سف  ف��ف��ي  ل���رك���ي���ا.  ���س��ه��اًل  ام������راً 
اأنقرة  “طالبان”  يوليو )متوز(، هّددت 
بيان:  يف  احل���رك���ة  وق���ال���ت  ب���االن���ت���ق���ام. 
“نعترب بقاء القوات االأجنبية يف وطننا 
الذريعة،  ك��ان��ت  اأي���اً  دول���ة،  اأي  قبل  م��ن 
اح���ت���الاًل و���س��ي��ع��ام��ل ال���غ���زاة ع��ل��ى هذا 
م�سيفة “اإذا مل تعد ال�سلطات  النحو”، 
يف  وت�ستمر  ق��راره��ا،  يف  النظر  الركية 
قاومنا  كما  �سنقاومها،  بالدنا،  احتالل 

20 عاماً من االحتالل االأجنبي«.
اأي  يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، لي�س ل���دى ت��رك��ي��ا 
اإ���س��اف��ي��ة تتجاوز  ق����وات  ل��ن�����س��ر  خ��ط��ط 

500 جندي يف اأفغان�ستان.
اأف�سل طريقة  “اإن  �ستيفن كوك   يقول 
حل��م��اي��ة ال���ق���وات ال��رك��ي��ة ع��ل��ى املدى 
��ل اإىل ات���ف���اق مع  ال��ط��وي��ل ه���ي ال��ت��و���سّ

طالبان«.
القادة  اأراد  “اإذا  اأن��ه  فريونيك  وخل�س 
ل  للتو�سّ بفر�ستهم  يوؤمنوا  اأن  االأت��راك 
ال�سعب  فمن  الت�سوية،  ه��ذه  مثل  اإىل 
هناك  امل����وج����ودة  ال���ق���وة  اأن  ن��ت��خ��ّي��ل  اأن 
�ستبقى اإىل وقت طويل، مبا يكفي لكبح 

االأ�سوليني يف حالة ف�سل املفاو�سات«.

•• وا�صنطن-وكاالت

الدفاع  موؤ�س�سة  يف  امل�ست�سار  ق��ارن 
ريت�سارد  ال���دمي���وق���راط���ي���ات  ع���ن 
االإيراين  املر�سد  اختيار  غولدبريغ 
رئي�سي  الب���راه���ي���م  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي 
ال�سيئ  ب���االإع���الن  الإي�����ران  رئ��ي�����س��اً 
ال�سمعة للزعيم ال�سوفياتي االأ�سبق 
 ،1956 �سنة  خروت�سيف  نيكيتا 
لالأمريكيني:  ف��ي��ه  ق����ال  وال������ذي 

“�سندفنكم«.
 لكن منا�سري ا�سر�ساء اإيران لن 
يقتنعوا بهذا الكالم الأنهم ي�سرون 
وقت  ه���و  وق����ت  اأي  اأن  ع��ل��ى  دوم�����اً 
منا�سب للتقارب مع اإيران. رئي�سي 
ه���و ق���ا����س م��ع��ل��ق ل��ل��م�����س��ان��ق حكم 
ال�سيا�سيني  ال�����س��ج��ن��اء  اآالف  ع��ل��ى 
خمل�ساً  ي��������زال  وال  ب��������االإع��������دام 
ل��ل��ن��ظ��ام. م���ع ذلك،  اآي��دي��ول��وج��ي��اً 
تن�سيبه  اأن  امل�����س��ر���س��ون  ي��ع��ت��ق��د 
الع�سر  يف  لل�سالم  ال��ب��اب  �سيفتح 

احلايل بطريقة �سحرية.

�سردية خمتلفة متامًا
عاد  ريفيو”،  “نا�سونال  جملة  يف 
�سنة  اإىل  ب����ال����ذاك����رة  غ���ول���دب���ريغ 
امل�سر�سون  ك����ان  ح���ني   ،2013
اأنف�سهم يروجون ل�سردية خمتلفة 
متاماً. بعدما عني خامنئي املعتدل 
املفر�س ح�سن روح��اين يف رئا�سة 
�سنوات  ث��م��اين  ع��ق��ب  اجل��م��ه��وري��ة 
م���ن ت���ه���دي���دات حم���م���ود اأح���م���دي 
واملحللون  االإع������الم  اأ����س���اد  جن�����اد، 
كان  الأن��ه  روح���اين  بفوز  الغربيون 
اإىل  راأي��ه��م  م��وؤك��دة بح�سب  اإ����س���ارة 
ت��ع��رب ن��ح��و حقبة  اإي�����ران ك��ان��ت  اأن 

جديدة ي�سودها االعتدال.
اأن  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  كتبت 
الإنهاء  خطوة  ات��خ��ذوا  االإي��ران��ي��ني 
عزلة دولتهم عرب الت�سويت ب�سكل 
���س��اح��ق الإ����س���الح���ي م��ع��ت��دل وعد 
ب��االن��ف�����س��ال ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ات التي 
اإي��ران على م�سار اال�سطدام  ت�سع 
“�سيكون  وت���اب���ع���ت:  ال����غ����رب.  م���ع 
لتح�سني  ق��وي  تفوي�س  ل��روح��اين 
وحماولة  الدولية  اإي���ران  ع��الق��ات 
ب�ساأن  ال��ت�����س��وي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���س 

كذلك،  النووية”.  اإي��ران  ن�ساطات 
مقااًل  ت���امي���ز  ن���ي���وي���ورك  ن�������س���رت 
متزايداً  “تفاوؤاًل  هنالك  اأن  وج��د 
“م�ستعد  روح���اين  واأن  اإيران”  يف 
الإع���ادة اإط��الق حم��ادث��ات جدية يف 

الق�سية النووية«.

ال معتدل وال اإ�سالحي
روحاين  يكون  اأن  غولدبريغ  ينفي 
اإ���س��الح��ي��اً. لقد  اأو ح��ت��ى  م��ع��ت��داًل 
االأعلى،  للمر�سد  وفياً  خ��ادم��اً  ك��ان 
العمليات  جلنة  يف  ع�سواً  ك��ان  كما 
االأعلى  للمجل�س  التابعة  اخلا�سة 
ال��ق��وم��ي يف ذروة االإره���اب  ل��الأم��ن 
االإي��راين اخلارجي. و�سمل االأخري 
ت��ف��ج��ري ال�����س��ف��ارة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
واغتيال   1992 �سنة  االأرج��ن��ت��ني 
اأربعة معار�سني اإيرانيني يف مطعم 
وتفجري   1992 ���س��ن��ة  ب���ربل���ني 
التعا�سدية  اجل���م���ع���ي���ة  م����رك����ز 
الذي  اآي��ر���س  بوين�س  يف  اليهودية 
 ،1994 ���س��ن��ة  ق��ت��ي��اًل   85 خ��ل��ف 
اأب��راج اخلرب يف ال�سعودية  وتفجري 
بحياة  اأودى  وال��ذي   ،1996 �سنة 

19 طياراً اأمريكياً.
م���ع ذل����ك، وب��امل��ق��ارن��ة م���ع دع����وات 
اإ�سرائيل  الإزال�������ة  جن����اد  اأح����م����دي 
م��ن ال��وج��ود، ب��دا روح���اين معتداًل 
م���ن ح��ي��ث ال���ظ���اه���ر ع��ل��ى االأق�����ل. 
م�ساحة  اأوب��ام��ا  اإدارة  االأم��ر  اأعطى 

ال�سرية  املحادثات  الإظهار  �سيا�سية 
وال�سغط قدماً باجتاه التو�سل اإىل 
االتفاق النووي. بعد ثمانية اأعوام، 
تدوير  م���ن  م���ق���دار  الأي  مي��ك��ن  ال 

الكلمات و�سف رئي�سي باملعتدل.

تناق�ساتهم تف�سحهم
�سنة 1988، وب�سفته مدعياً عاماً 
رئي�سي  اأ����س���در  وم��ت��ح��م�����س��اً،  ���س��اب��اً 
ح���ني ك����ان ع�������س���واً يف جل��ن��ة امل���وت 
ك���ان ي�سفهم  ب���اإع���دام م���ن  اأوام������ر 
على  ����س���اع���ة  ك����ل  ب�”املرتدين”، 
م����دى اأ����س���ه���ر. وق�����ال رئ��ي�����س��ي اإن 
“واحد  ه��ي  ه��ذه  االإع����دام  عمليات 
اأك��رث االإجن���ازات مدعاة لفخر  من 
على  رئ��ي�����س��ي  واظ������ب  النظام”. 
حتفهم  اإىل  االإي���ران���ي���ني  اإر�����س����ال 
طوال عقود: حني كان مدعياً عاماً 
لرئي�س  ونائباً  طهران،  يف  رئي�سياً 
رئي�ساً  وموؤخراً  الق�سائية  ال�سلطة 
ل��ه��ا. ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب، ف��ر���س��ت وزارة 
ع��ل��ى رئي�سي يف  ع��ق��وب��ات  اخل��زان��ة 

.2019
تناق�سات  غ�����ول�����دب�����ريغ  ي���ظ���ه���ر 
اختيار  ك��ان  اإذا  اإي���ران.  م�سر�سي 
“معتدل” رئي�ساً الإيران قد اأف�سح 
يف املجال اأمام عمل الديبلوما�سية، 
اختيار  ي��ك��ون  اأن  امل��ف��ر���س  ف��م��ن 
“مت�سدد” مثل رئي�سي نهاية لهذه 
الديبلوما�سية بح�سب هذا املنطق. 

النووي  لالتفاق  املتحم�سني  لكن 
ال يرون ذلك. كتب وايل ن�سر من 
رئي�سي  اأن  هوبكينز  جونز  جامعة 
“هو اأف�سل اأمل للغرب” للتو�سل 
نيويورك  وراأت  ن���ووي.  ات��ف��اق  اإىل 
تاميز اأّن “املت�سدد االإيراين �سيكون 
االتفاق  اإح��ي��اء  الإع���ادة  اأف�سل ممر 
النووي”. وان�سم علي واعظ ودينا 
اإىل اجلوقة كاتبني يف  ا�سفندياري 
“املت�سددين  اأّن  نف�سها  ال�سحيفة 
فازوا يف اإي��ران. لي�س كل هذا اأنباء 

�سيئة«.

اأمر م�سحك
ل�سوؤون  بايدن  م�ست�سار  �سئل  حني 
�سوليفان  ج��اي��ك  ال��ق��وم��ي  االأم����ن 
�سيعقد  رئي�سي  تعيني  كان  اإذا  عما 
جهد االإدارة يف العودة اإىل االتفاق 
االأمريكية  العقوبات  ورفع  النووي 
ل��الإره��اب يف العامل،  اأك��رب راع  ع��ن 
واحداً  �سخ�ساً  باأن  �سوليفان  اأجاب 
اإي��ران وهو املر�سد االأعلى.  مهم يف 
االإجابة  ه���ذه  اأن  غ��ول��دب��ريغ  ك��ت��ب 
ب��ال�����س��ب��ط ما  م�����س��ح��ك��ة، الأن ه���ذا 
النووي  االت����ف����اق  م��ن��اه�����س��و  ك����ان 
كانت  ح��ني   2013 �سنة  يقولونه 
�سرورة  لفكرة  ت���روج  اأوب��ام��ا  اإدارة 
تبني اتفاق معيوب من اأجل تعزيز 
الكاتب  يتابع  املعتدل”.  “روحاين 
واأن  �سوليفان حمق  اأن  اإىل  م�سرياً 

االإ�سارات  اإح��دى  تعيني رئي�سي هو 
ال�سنة  ه��ذه  خامنئي  اأر�سلها  التي 
ينوي  اأن�����ه  م��و���س��ح��اً  ب���اي���دن  اإىل 
ا�ستخدام اأي اأموال ناجتة عن رفع 
اإيران على  العقوبات لتغذية حرب 

الواليات املتحدة وحلفائها.

ا�ستفزازات خامنئي
لقد ك�سفت وزارة العدل االأمريكية 
اإي����ران  اأواخ�����ر ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي اأن 
ح���اول���ت ���س��ن ه��ج��وم اإره���اب���ي على 
وخطف  االأم����ري����ك����ي����ة  االأرا�������س������ي 
نيويورك.  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ة  م��واط��ن��ة 
العراق  يف  اإي������ران  وك����الء  وه���اج���م 
اأ�سهر  ط����وال  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات 
بدون رد كبري من بايدن. واأطلقت 
من  املرعية  االإره��اب��ي��ة  املجموعات 
واحلوثيني  ح��م��ا���س  م��ث��ل  اإي�������ران 
�سواريخ �سد اإ�سرائيل وال�سعودية. 
ا�ستفزازاته  خامنئي  �سّعد  كذلك، 
ال����ن����ووي����ة خم�������س���ب���اً ال���ي���وران���ي���وم 
معدن  باإنتاج  واأم��ر   60% بن�سبة 
اليورانيوم وحّد من قدرة املفت�سني 

الدوليني على مراقبة برناجمه.

مكانه املنا�سب
يف ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي امل��ه��م��ة، يقول 
“�سندفنك”.  ل��ب��اي��دن:  خ��ام��ن��ئ��ي 
ك��ان رد ب��اي��دن تقدمي االأم����وال. يف 
هو  النووي  االتفاق  املطاف،  نهاية 
يف اجلوهر �سفقة ا�سر�ساء تت�سر 
النووي.  خلف قناع حظر االنت�سار 
االأم���وال مقابل  الإي���ران  توؤمن  هي 
تقييد موؤقت للن�ساط النووي. لكن 
للن�ساطات  االإط��الق  ال تقييد على 
الهادفة اإىل تطوير �سواريخ قابلة 
وكذلك  النووية،  الروؤو�س  لت�سليم 
االأمر بالن�سبة اإىل ن�ساطات النظام 

املتعلقة بهيمنته االإقليمية.
يف موؤمتره ال�سحايف االأول كرئي�س 
الإيران، اأو�سح رئي�سي اأن اإيران لن 
تتفاو�س حول اتفاق اأقوى واأطول 
تاأكيد  خامنئي  واأع����اد  ب��اي��دن،  م��ع 
ذلك االأ�سبوع املا�سي. لهذا ال�سبب، 
االأمريكي  الرئي�س  غولدبريغ  دعا 
ينتمي  حيث  ال�سيئ  االتفاق  لرك 

– املا�سي.

نا�سونال ريفيو... هذا هو املكان املنا�سب للتفاق النووي
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 25  الواق�عة بالفئة:  

باأحرف   ”ABERCROMBIE READY FOR PLAY“ ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
التينية.

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 10 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353064 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  08 يونيو 2021 
II با�س��م:    �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك

املتحدة  الواليات  كاليفورنيا 90266،  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن  وعنوانه:  228 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 لبا�س القدم واملالب�س 

الواق�عة بالفئة:  25
االجنليزية. " باللغة   GO GREEN "  و�سف العالمة: كتبت عبارة

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354567 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  4 يناير 2021 

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

غ�سول ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات حالقة، زيت ا�ستحمام، رذاذ للج�سم ، غ�سول للج�سم؛ بل�سم ال�سعر؛ 
ال�سمرار  لو�سن  غ�سول  �سابون،  �سامبو؛  االأظ��اف��ر؛  ملمع  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات  اال�ستحمام،  جل 
للعرق  و كعطر، م�سادات  �سخ�سي  كمزيل عرق  ي�ستخدم  اجل�سم  رذاذ  ال�سفاه؛  ملمع  �سفاه،  بل�سم  الب�سرة، 
ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  للعرق  م�سادات  باجل�سم؛  للعناية 
م�سادات التعرق، كرميات جتميلية، كرميات جتميلية للعناية باجل�سم، غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ 

م�ستح�سرات جتميل للعناية باجل�سم و باجلمال؛ كولونيا، عطور لال�ستخدام ال�سخ�سي، عطور.
الواق�عة بالفئة:  3

 BY“ اأ�سفله عبارة  و  ب�سكل مميز  “H”  مكتوب  الالتيني  العالمة من احل��رف  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل مميز و يعلوه �سكل لطائر       ا�سغر  HOLLISTER”  بخط 

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354569 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  4 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

غ�سول ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات حالقة، زيت ا�ستحمام، رذاذ للج�سم ، غ�سول للج�سم؛ بل�سم ال�سعر؛ 
ال�سمرار  لو�سن  غ�سول  �سابون،  �سامبو؛  االأظ��اف��ر؛  ملمع  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات  اال�ستحمام،  جل 
للعرق  و كعطر، م�سادات  �سخ�سي  كمزيل عرق  ي�ستخدم  اجل�سم  رذاذ  ال�سفاه؛  ملمع  �سفاه،  بل�سم  الب�سرة، 
ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  للعرق  م�سادات  باجل�سم؛  للعناية 
م�سادات التعرق، كرميات جتميلية، كرميات جتميلية للعناية باجل�سم، غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ 

م�ستح�سرات جتميل للعناية باجل�سم و باجلمال؛ كولونيا، عطور لال�ستخدام ال�سخ�سي، عطور.
الواق�عة بالفئة:  3

 BY“ اأ�سفله عبارة  و  ب�سكل مميز  “H”  مكتوب  الالتيني  العالمة من احل��رف  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل مميز و يعلوه �سكل لطائر  ا�سغر  HOLLISTER”  بخط 

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 10 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353067 
تاريخ اإيداع االأولوية:  08 يونيو 2021

 II با�س��م:    �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك
املتحدة  ال��والي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه:  

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س 
الواق�عة بالفئة:  25

االجنليزية. " باللغة   SKECHERS GO GREEN "  و�سف العالمة: كتبت عبارة
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354546 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�سنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ستح�سرات 
كرميات  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�سة  تبيي�س 
ا�ستحمام )غري طبية( وكرميات �سعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�سم�س وكرميات بعد التعر�س لل�سم�س وكرميات ما 
بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات اال�ستحمام؛ غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( 
غ�سول  اجل�سم؛  ك��رمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سرات  احل��الق��ة؛  بعد  م��ا  م�ستح�سرات  ح��الق��ة؛  م�ستح�سرات  للوجه؛ 
جتميل(؛  )م�ستح�سرات  للوجه  مق�سرات  للج�سم؛  مق�سرات  التجميلي(؛  )لال�ستخدام  اجل�سم  زي��وت  اجل�سم؛  )لو�سن( 
بالب�سرة )م�ستح�سرات  العناية  لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�سن(  لليدين؛ غ�سول  كرميات 
ال�سبة الأغرا�س  بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر  العناية  جتميل(؛ غ�سول 
التجميل؛ م�ساحيق للج�سم؛ كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري الب�سرة؛ م�سحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه 
املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة 
املعطرة )روائح(؛ نا�سرات عطر من الق�سب؛ م�ستخرجات عطرية؛ خال�سات اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ 
بخاخات تعطري الغرف؛ اأكيا�س معطرة للبيا�سات؛ م�ستح�سرات وعالجات لل�سعر؛ جل ت�سفيف ال�سعر وغ�سول ت�سفيف 
ال�سعر؛ �سبغة �سعر؛  العناية بال�سعر لي�ست الأغرا�س طبية؛ �سامبو؛ بل�سم  ال�سعر؛ م�ستح�سرات  ال�سعر و مو�س ت�سفيف 
م�ستح�سرات تنظيف ال�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ لوا�سق لتثبيت 
الرمو�س امل�ستعارة؛ رمو�س م�ستعارة؛ اأظافر م�ستعارة؛ لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار؛ ملمع ال�سفاه؛ م�ستح�سرات املكياج 
للوجه واجل�سم؛ غ�سوالت للج�سم؛ غ�سوالت للفم؛ الآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ 
م�سحوق براق للوجه واجل�سم؛ طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل 

اال�ستحمام.              الواق�عة بالفئة:  3
  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354547 
تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

�سبائك املعادن النفي�سة؛ املعادن النفي�سة غري امل�سغولة اأو ن�سف امل�سغولة؛ متائم )جموهرات(؛ اخلالخيل؛ 
)مرابط(  زمامات  )جموهرات(؛  �سال�سل  )جموهرات(؛  للزينة  دبابي�س  لالأ�ساور؛  �سغرية  حلي  االأ�ساور؛ 
الأكمام القم�سان؛ املجوهرات امل�سنعة ح�سب الطلب؛ االأقراط؛ جموهرات للوجه؛ جموهرات؛ جموهرات 
مقلدة؛ جموهرات بال�ستيكية؛ خوامت )جموهرات(؛ دبابي�س ربطة العنق؛ مالقط ربطة العنق؛ �ساعات يد؛ 
علب ل�ساعات اجليب واليد؛ علب للمجوهرات؛ حلقات للمفاتيح؛ حلي �سغرية حللقات املفاتيح؛ االأحجار 

الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت و اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة. 
الواق�عة بالفئة:  14

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354548 
تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود حيوانات؛ �سناديق م�سنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزالجات؛ حقائب  �سيور  �سبه م�سنع؛  �سبه م�سنعة؛ فرو  اأو  �سيور جلدية؛ جلود م�سنعة  خمرمات جلدية؛ 
فارغة؛ زخارف جلدية لالأثاث؛ حقائب �سفرية وحقائب وحمافظ؛ حقائب ريا�سية لكافة االأغرا�س؛ حقائب حمل لكافة 
لبطاقات  حمافظ  واالأوراق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ساطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  االأغرا�س؛ 
حمل  حقائب  جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حمافظ  جيب(؛  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ  مطرزة؛  حقائب  التعريف؛ 
�سغرية؛ حقائب �سغرية حتمل يف اليد؛ جزدان نقود معدنية لي�ست من معادن نفي�سة؛ حقائب منتجات جتميل تباع فارغة؛ 
تباع فارغة؛ حمافظ بطاقات االئتمان )حمافظ(؛ حامالت بطاقات االئتمان؛ حقائب نهارية  حمافظ منتجات جتميل 
ال�سكل؛ حقائب مالب�س لل�سفر؛ حقائب يد للرجال؛ حقائب قما�سية؛ حقائب  حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�ستطيلة 
علب  جلدية؛  وحمافظ  حقائب  مفاتيح؛  حافظات  اجللد؛  من  م�سنوعة  مفاتيح  حافظات  جزادين؛  يد؛  حقائب  اجليم؛ 
االأغرا�س؛  متعددة  وجزادين  ال�سفر  حلقائب  بطاقات  جلدية؛  �سفر  حقائب  جلدية؛  جزادين  جلدية؛  جرابات  جلدية؛ 
حقائب حمل اأ�سطوانية ال�سكل؛ جرابات؛ جرابات حلمل املكياج واملفاتيح واالأغرا�س ال�سخ�سية االأخرى؛ حقائب ذات �سري؛ 
حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�سوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ حقائب �سفر م�سنوعة من تقليد اجللود 
املدبوغة؛ حقائب تواليت؛ �سناديق �سفرية )حقائب(؛ حقائب ملواد الزينة تباع فارغة؛ جزادين تثبت على الر�سغ؛ �سروج؛ 

�سياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظالت وال�سما�سي والع�سي
18 الواق�عة بالفئة:  

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354571 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�ستحمام؛  اأثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛  املالب�س؛ �سراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
قطع مالب�س �سفلية )مالب�س(؛ �سراويل ق�سرية حتتية؛ قمي�سوالت )�سرات ن�سوية ق�سرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�س(؛  الفرو  من  مالب�س  ال�سوف؛  من  ن�سائية  �سديرات  ال�سوف؛  من  �سفلية  مالب�س  قطع  ال�سوف؛  من 
برن�س  قلن�سوة؛  ذات  قطنية  �سرات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ���س؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�سائية  �سديرات  )مالب�س(؛ 
داخلية؛  ن�سائية  قم�سان حمبوكة؛ مالب�س  للراأ�س( )مالب�س(؛ جوارب مالب�س حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛  )اأغطية 
لل�ساق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س  مالب�س 
)بناطيل(؛ كنزات �سوفية طويلة االأكمام؛ قم�سان طويلة االأكمام؛ �سراويل طويلة لال�ستعمال املنزيل؛ مالب�س لال�ستعمال 
اليومي؛ مالب�س داخلية رجالية؛ قم�سان ريا�سية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛ اأ�سرطة 
جاكيتات  )مالب�س(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�س  ليلية؛  مالب�س  عنق؛  ربطات  املالب�س؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�سة؛ قم�سان بولو؛ قم�سان ن�سف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
�سراويل  �سورتات ق�سرية؛ �سرات؛  ريا�سية؛ �سرات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�سرية؛ مالب�س  �ساالت؛ قم�سان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�س �سباحة للرجال؛ مالب�س �سباحة للن�ساء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�سان ن�سف كم؛ قطع مالب�س علوية 
باإ�سبع؛ لبا�س قدم  القدم؛ �سبا�سب  )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�سان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س م�سادة للرياح؛ لبا�س 
لغري ا�ستخدامات الريا�سة؛ �سنادل؛ اأحذية؛ �سبا�سب؛ اأغطية الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ 

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�س(؛ اأقنعة للنوم.
25 الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة “Hollister”  مكتوبة ب�سكل مميز.      
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 17 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353606 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:    �سنجن نيو اند�سريز بيوميديكال اجنينريينج كو.، ال تي دي. 
اي�ست رود، جين�سا كوميونيتي، كنجزي �سر�ست،  وعنوانه:  الطابق 21، �سنيب بيلدينغ، منر 23، جين�سيو 

بينغ�سان دي�سريكت، �سنجن، غوانغدونغ بروفن�س، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة  ال��دم؛  حتليل  اأج��ه��زة  ال��دم؛  فح�س  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  ت�سخي�س  اأج��ه��زة  طبية؛  واأدوات  اأج��ه��زة 
لال�ستخدام يف التحاليل الطبية؛ اأجهزة فح�س لغايات طبية؛ علب معدة لالأدوات الطبية؛ جهاز الختبار 
اأوعية  جراحية؛  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  الريبوزي  ال��ن��ووي  واحلم�س  ال�سبغي  ال��ن��ووي  احلم�س 
حا�سنات  طبية؛  لغايات  ال�سوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات  تعمل  اأج��ه��زة  الطبية؛  للف�سالت  خ�سي�ساً  م�سنوعة 
للتنف�س  اأجهزة  دعامات؛  طبية؛  لغايات  جم�سات  طبية؛  لغايات  اجل�سم  تاأهيل  اإع��ادة  جهاز  طبية؛  لغايات 
اال�سطناعي؛ جهاز التنف�س اال�سطناعي؛ اأجهزة مراقبة الدهون يف اجل�سم؛ اأجهزة مراقبة تكوين اجل�سم؛ 
املعاجلة  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  اإ�سعاعية  اأج��ه��زة  اجل��ل��وك��وز؛  قيا�س  اأج��ه��زة  الكولي�سرول؛  قيا�س  اأج��ه��زة 
الطبية؛  اجلينية  االختبارات  معدات  االأ�سنان؛  لطب  واأدوات  اأجهزة  الطبية؛  للمعاينة  ط��اوالت  باالأ�سعة؛ 
النظريية  واالأج��ه��زة  امل��ع��دات  طبيعية؛  غري  فريو�س  بروتينات  عن  للك�سف  الت�سخي�سي  االختبار  معدات 
امل�ستخدمة يف الت�سخي�س والعالج؛ حاويات معاجلة خا�سة لالأجهزة الطبية واملحاقن وغريها من النفايات 

الطبية امللوثة.            الواق�عة بالفئة:  10
و�سف العالمة: كتبت كلمة  " Molecision" باأحرف التينية 

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 17 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  353607 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:    �سنجن نيو اند�سريز بيوميديكال اجنينريينج كو.، ال تي دي. 
اي�ست رود، جين�سا كوميونيتي، كنجزي �سر�ست،  وعنوانه:  الطابق 21، �سنيب بيلدينغ، منر 23، جين�سيو 

بينغ�سان دي�سريكت، �سنجن، غوانغدونغ بروفن�س، ال�سني    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ت�سخي�س لغايات طبية؛ كوا�سف عالمات حيوية ت�سخي�سية لغايات طبية؛ كوا�سف كيميائية 
طبية؛  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية؛  لغايات  بيولوجية  م�ستح�سرات  بيطرية؛  اأو  طبية  لغايات 
اإنزميات لغايات طبية؛ م�ستح�سرات  م�ستح�سرات كيميائية لت�سخي�س احلمل؛ منتجات الدم؛ االأم�سال؛ 
لغايات  باالأم�سال؛ م�ستح�سرات كيميائية  اأدوي��ة عالج  لغايات طبية؛  لغايات طبية؛ ورقة كا�سف  اإنزميية 
عقاقري  طبية؛  لغايات  عقاقري  �سيدالنية؛  كيمائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية؛  م�ستح�سرات  �سيدالنية؛ 
اأو البيطري؛ م�ستح�سرات من  كيميائية حيوية؛ م�ستح�سرات كائنات ع�سوية دقيقة لال�ستخدام الطبي 
اأمينية  اأحما�س  تعقيم؛  م�ستح�سرات  جراثيم؛  مبيدات  واحل��ي��واين؛  الب�سري  لال�ستخدام  ن��ادرة  عنا�سر 
بكتريية  م�ستح�سرات  والبيطري؛  الطبي  لال�ستخدام  احليوية  البكريا  م�ستح�سرات  طبية؛  لغايات 
من  املكونة  اجلينية  الهوية  اختبارات  الطبية؛  اجلينات  لفح�س  كوا�سف  والبيطري؛  الطبي  لال�ستخدام 

كوا�سف لغايات طبية؛ م�ستح�سرات ت�سخي�سية لال�ستخدام الطبي اأو البيطري. 
الواق�عة بالفئة:  5

و�سف العالمة: كتبت كلمة  " Molecision" باأحرف التينية 
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 17 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  353604 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:    �سنجن نيو اند�سريز بيوميديكال اجنينريينج كو.، ال تي دي. 
اي�ست رود، جين�سا كوميونيتي، كنجزي �سر�ست،  وعنوانه:  الطابق 21، �سنيب بيلدينغ، منر 23، جين�سيو 

بينغ�سان دي�سريكت، �سنجن، غوانغدونغ بروفن�س، ال�سني    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة  ال��دم؛  حتليل  اأج��ه��زة  ال��دم؛  فح�س  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  ت�سخي�س  اأج��ه��زة  طبية؛  واأدوات  اأج��ه��زة 
لال�ستخدام يف التحاليل الطبية؛ اأجهزة فح�س لغايات طبية؛ علب معدة لالأدوات الطبية؛ جهاز الختبار 
اأوعية  جراحية؛  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  الريبوزي  ال��ن��ووي  واحلم�س  ال�سبغي  ال��ن��ووي  احلم�س 
حا�سنات  طبية؛  لغايات  ال�سوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات  تعمل  اأج��ه��زة  الطبية؛  للف�سالت  خ�سي�ساً  م�سنوعة 
للتنف�س  اأجهزة  دعامات؛  طبية؛  لغايات  جم�سات  طبية؛  لغايات  اجل�سم  تاأهيل  اإع��ادة  جهاز  طبية؛  لغايات 
اال�سطناعي؛ جهاز التنف�س اال�سطناعي؛ اأجهزة مراقبة الدهون يف اجل�سم؛ اأجهزة مراقبة تكوين اجل�سم؛ 
املعاجلة  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  اإ�سعاعية  اأج��ه��زة  اجل��ل��وك��وز؛  قيا�س  اأج��ه��زة  الكولي�سرول؛  قيا�س  اأج��ه��زة 
الطبية؛  اجلينية  االختبارات  معدات  االأ�سنان؛  لطب  واأدوات  اأجهزة  الطبية؛  للمعاينة  ط��اوالت  باالأ�سعة؛ 
النظريية  واالأج��ه��زة  امل��ع��دات  طبيعية؛  غري  فريو�س  بروتينات  عن  للك�سف  الت�سخي�سي  االختبار  معدات 
امل�ستخدمة يف الت�سخي�س والعالج؛ حاويات معاجلة خا�سة لالأجهزة الطبية واملحاقن وغريها من النفايات 

10 الطبية امللوثة.     الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة: كتبت كلمة  " SATLARS " باأحرف التينية 

اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354549 
تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�ستحمام؛  اأثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛  املالب�س؛ �سراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
قطع مالب�س �سفلية )مالب�س(؛ �سراويل ق�سرية حتتية؛ قمي�سوالت )�سرات ن�سوية ق�سرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�س(؛  الفرو  من  مالب�س  ال�سوف؛  من  ن�سائية  �سديرات  ال�سوف؛  من  �سفلية  مالب�س  قطع  ال�سوف؛  من 
برن�س  قلن�سوة؛  ذات  قطنية  �سرات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ���س؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�سائية  �سديرات  )مالب�س(؛ 
داخلية؛  ن�سائية  قم�سان حمبوكة؛ مالب�س  للراأ�س( )مالب�س(؛ جوارب مالب�س حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛  )اأغطية 
لل�ساق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س  مالب�س 
)بناطيل(؛ كنزات �سوفية طويلة االأكمام؛ قم�سان طويلة االأكمام؛ �سراويل طويلة لال�ستعمال املنزيل؛ مالب�س لال�ستعمال 
اليومي؛ مالب�س داخلية رجالية؛ قم�سان ريا�سية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛ اأ�سرطة 
جاكيتات  )مالب�س(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�س  ليلية؛  مالب�س  عنق؛  ربطات  املالب�س؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�سة؛ قم�سان بولو؛ قم�سان ن�سف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
�سراويل  �سورتات ق�سرية؛ �سرات؛  ريا�سية؛ �سرات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�سرية؛ مالب�س  �ساالت؛ قم�سان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�س �سباحة للرجال؛ مالب�س �سباحة للن�ساء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�سان ن�سف كم؛ قطع مالب�س علوية 
باإ�سبع؛ لبا�س قدم  القدم؛ �سبا�سب  )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�سان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س م�سادة للرياح؛ لبا�س 
لغري ا�ستخدامات الريا�سة؛ �سنادل؛ اأحذية؛ �سبا�سب؛ اأغطية الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ 

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�س(؛ اأقنعة للنوم
الواق�عة بالفئة:  25

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354554 
تاريخ اإيداع االأولوية:  7 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الدعاية واالإعالن؛ اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����س�����س��وارات  الب�سرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  وال�سموع  لل�سعر  )لو�سن(  والغ�سول 
واأ�سناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�سمعية  االإلكرونية  االأجهزة  واإك�س�سوارات  احلا�سوب  اأجهزة  واإك�س�سوارات 
القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�سرة املتعلقة 
التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����س�����س��وارات  الب�سرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  وال�سموع  لل�سعر  )لو�سن(  والغ�سول 
واأ�سناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�سمعية  االإلكرونية  االأجهزة  واإك�س�سوارات  احلا�سوب  اأجهزة  واإك�س�سوارات 
القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ تنظيم وت�سغيل واالإ�سراف على برامج والء 
املتعاملني؛ ت�سويق ال�سلع وهوية العالمات التجارية والرويج لها عرب ا�ستعمال �سفراء العالمات التجارية 

وو�سائل االت�سال االجتماعي
الواق�عة بالفئة:  35

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354556 
تاريخ اإيداع االأولوية:  15 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

�سموع
الواق�عة بالفئة:  4

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354559 
تاريخ اإيداع االأولوية:  15 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات تعقيم االأيدي 
الواق�عة بالفئة:  5

   LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  354561 
تاريخ اإيداع االأولوية:  15 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

نظارات )ب�سرية(؛ نظارات �سم�سية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�سية؛ اأطر للنظارات؛ عد�سات للنظارات؛ 
علب للنظارات والنظارات ال�سم�سية؛ �سماعات لالأذن؛ �سماعات الراأ�س؛ جرابات للهواتف املحمولة؛ اأغطية 
واقية وجرابات حمل للحوا�سيب اللوحية وم�سغالت الو�سائط املحمولة؛ اأقنعة واقية؛ تطبيقات برجميات 

احلا�سوب القابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات احلا�سوب للهواتف املتحركة
الواق�عة بالفئة:  9

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354564 
تاريخ اإيداع االأولوية:  15 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ؛ اأواين الطهي واأدوات املائدة با�ستثناء ال�سوك وال�سكاكني 
واملالعق؛ اأم�ساط واإ�سفنج؛ فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(؛ مواد �سنع الفرا�سي؛ اأدوات للتنظيف؛ 
زجاج غري م�سغول اأو �سبه م�سغول )خالف الزجاج امل�ستعمل يف املباين؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني 

واأواين خزفية؛ زجاجات.
الواق�عة بالفئة:  21

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يونيو 2021 املودعة حتت رقم:  354566 
تاريخ اإيداع االأولوية:  15 يناير 2021

با�س��م:    ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االأفالم  توفري  االإنرنت؛  للتنزيل، عرب  قابلة  فيديو، غري  توفري مقاطع  الرفيهية، وحتديداً  اخلدمات 
والتلفزيون واملو�سيقى والفيديو الرفيهي عرب موقع ويب تفاعلي؛ اخلدمات الرفيهية، وحتديداً توفري 
خدمات  االإن��رن��ت؛  عرب  ال�سبابية  الثقافة  جم��ال  يف  وتعليقات  معلومات  تعر�س  م�ستمرة  فيديو  مقاطع 
الن�سر الرقمي على االإنرنت، وحتديداً ن�سر املدونات التي حتتوي على معلومات ون�سائح يف جمال املو�سة 

واإك�س�سوارات املو�سة وال�سفر والرفيه واجلمال ومنط احلياة.
الواق�عة بالفئة:  41

  LA مع �سكل دائرة ت�سم احلرفني ST و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل مميز للحرفني
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 1 يونيو 2021  املودعة حتت رقم:  352225 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:    ووك هاي بي تي ئي ال تي دي
وعنوانه:  55 �سرياجنون نورث اأفنيو 4، #07-07 ا�س9، �سنغافورة 555859، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والكافيهات  وامل��ط��اع��م  وامل����اآدب  وال�����س��راب  بالطعام  التموين  خ��دم��ات  وال�����س��راب؛  ال��ط��ع��ام  اإع����داد  خ��دم��ات 
والكافيريات واملطاعم اخلفيفة واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ومطاعم اخلدمة الذاتية؛ قاعات 

املاآدب واملطاعم ال�سغرية وامل�سروبات وجميعها واردة يف الفئة 43.  
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "WOK HEY" وعلى ي�سار الكلمات �سورة مميزة ملقالة 
متحركة.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 5 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13307
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

الدوري  االجتماع  دب��ي  ا�ست�سافت 
للمكتب التنفيذي لالحتاد الدويل 
الدوري  اجتماعه  بوك�سينج  للكيك 
اليومني  م�����دار  ع��ل��ى  ع��ق��د  ال�����ذي 
رئي�س  بيكر  روي  برئا�سة  املا�سيني 
االحت�����اد ال�����دويل وح�����س��ور ط���ارق 
الحتاد  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 
االإمارات اأمني عام االحتاد العربي 
للمواي تاي ع�سو املكتب التنفيذي 

لالحتاد الدويل.
االجتماع،  خ����الل  امل���ه���ريي  ون���ق���ل 
افرا�سية  م�����س��ارك��ة  ���س��ه��د  ال����ذي 

ع���رب ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و الأك�����رث من 
ال�   جلنة  اأع�ساء  من  ع�سو   200
االحت�����ادات  WAKOوروؤ�ساء 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة واالأم����ن����اء 
ال��ع��ام��ني، حت��ي��ات وت��رح��ي��ب �سعادة 
رئي�س  ال���ن���ي���ادي  ���س��ع��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
والعربي  االإم�����ارات�����ي  االحت����ادي����ن 
رئي�س االحتاد  ن��ائ��ب  ت��اي  ل��ل��م��واي 

االآ�سيوي.
اع����راف اللجنة  وث��م��ن االج��ت��م��اع 
الكيك  بريا�سة  الدولية  االأومل��ب��ي��ة 
على  واأك��د  اأوملبية،  كلعبة  بوك�سينج 
وا�ستثمار  اللعبة  تطوير  ���س��رورة 
االأومل���ب���ي لتحقيق  ه���ذا االع�����راف 

نقله نوعية عاملية يف جمال اللعبة. 
و�����س����دد رئ���ي�������س االحت��������اد ال�����دويل 
م�سوؤولية  ع��ل��ى  بوك�سينج  للكيك 
جميع االأع�ساء يف ال�سعي للنهو�س 
القادمة  امل��رح��ل��ة  خ����الل  ب��ال��ل��ع��ب��ة 
اعتمادا على املراحل العمرية التي 

متثل م�ستقبل الريا�سة .
م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأك�����د امل���ه���ريي عقب 
ه���ذا  ا����س���ت�������س���اف���ة  اأن  االج����ت����م����اع 
االج��ت��م��اع امل��ه��م يف دول���ة االإم����ارات 
اأهمها  م���ن  ع���دي���دة  ك����ان الأ����س���ب���اب 
الدقيقة  االح���رازي���ة  االإج������راءات 
ال���دول���ة بف�سل  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
ومتابعة  واه����ت����م����ام  ت���وج���ي���ه���ات 

والرتيبات  ال���ر����س���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة 
الدولية  املعايري  يف  اجل��ودة  عالية 
معابر  خم���ت���ل���ف  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
دولة  مكانة  ب�سبب  واأي�سا  الدولة، 
االإم�����ارات امل��رم��وق��ة وق��درت��ه��ا على 
ج�����ذب وا����س���ت���ق���ط���اب ال���ع���دي���د من 

االج��ت��م��اع��ات ال��دول��ي��ة واالأح�����داث 
والبطوالت الريا�سية وغريها من 

الفعاليات الريا�سية البارزة.
�سكره  عن  التنفيذي  املكتب  وع��رب 
وت��ق��دي��ره جل��م��ي��ع اأع�����س��اء وجلان 
يف  ال��ق��ي��م��ة  مل�ساهمتهم  /ال���واك���و/ 

بوك�سينج  ال��ك��ي��ك  ري��ا���س��ة  ت��ط��وي��ر 
املا�سية  ال���ف���رة  خ���الل  وت��ق��دم��ه��ا 
بالرغم من ظروف جائحة كورونا، 
م�ساركاتها  م�����س��اع��ف��ة  م��ت��م��ن��ي��ا 
يف  ي�سهم  مبا  والدولية  االإقليمية 

تطور وات�ساع قاعدة اللعبة.

•• اأبوظبي-وام:

الت�سجيل  ب����اب  اأم�������س  ���س��ب��اح  اأغ���ل���ق 
جراند  اأبوظبي  بطولة  يف  للم�ساركة 
ميامي  مب��دي��ن��ة  للجوجيت�سو  ���س��الم 
مناف�ساتها  �ستنطلق  التي  االأمريكية 
يف ال��ث��ام��ن م���ن اأغ�����س��ط�����س اجل����اري، 
اأب���وظ���ب���ي ملحريف  وت��ن��ظ��م��ه��ا راب���ط���ة 
اجلوجيت�سو، مب�ساركة عدد كبري من 

جنوم واأبطال اللعبة حول العامل.
و����س���وف ت�����س��ه��د ت��ل��ك اجل���ول���ة ع���ودة 
للم�ساركة  االإم�����ارات  منتخب  الع��ب��ي 
اأبوظبي جراند �سالم حول العامل  يف 
بعد  م���ن  م����رة  ج��م��اع��ي الأول  ب�����س��ك��ل 

جائحة كورونا.
اأب����وظ����ب����ي ملحريف  راب����ط����ة  وذك�������رت 
 300 م��ن  يقرب  م��ا  اأن  اجلوجيت�سو 
29 دول����ة و71  الع����ب والع���ب���ة م���ن 
اأك�����دوا م�����س��ارك��ت��ه��م يف احلدث  ن���ادي���ا 
على  فيه  املناف�سة  اقت�سار  مت  ال���ذي 

والبني  البنف�سجي  االأح���زم���ة  ف��ئ��ات 
العبني   108 بينهم  م��ن  واالأ����س���ود، 
االأ�سود  احل��زام  اأ�سحاب  من  والعبات 
ال��ع��امل، مبا  االأوائ����ل ح��ول  امل�سنفني 
يوؤكد اأن جوالت اأبوظبي جراند �سالم 
اأ���س��ب��ح��ت ع��ل��ى راأ�����س اأول���وي���ات نخبة 

العبي العامل يف خمتلف االأوزان.
وق����ال ط����ارق ال��ب��ح��ري م��دي��ر رابطة 
اأب���وظ���ب���ي مل���ح���ريف اجل��وج��ي��ت�����س��و اإن 
و�ساق،  ق��دم  على  قائمة  الرتتيبات 
املعار�س  مركز  ���س��االت  اأه��م  لتجهيز 
ال�ست�سافة  ميامي،  مدينة  مطار  يف 
احل������دث، م���ع ت��ط��ب��ي��ق ال���ربوت���وك���ول 
اجلميع  ل���وق���اي���ة  امل���ع���ت���م���د  ال���ط���ب���ي 
امل�سبقة  ال���ف���ح���و����س���ات  خ������الل  م����ن 
واإلزام  واملنظمني  واحل��ك��ام  لالعبني 
وقفازات  الكمامات  ب��ارت��داء  اجلميع 
الالعبني  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ي��د 
املتناف�سني على الب�ساط اأثناء النزال، 
تبلغ  اجل��ول��ة  ج��وائ��ز  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

للفائزين  اأمريكي  دوالر  األ��ف   225
باملراكز االأوىل، باالإ�سافة اإىل النقاط 
نقطة   2000 وع��دده��ا  الت�سنيفية 
من  فئة  كل  يف  االأول  املركز  ل�ساحب 

الفئات.
غدا  �سيتوجه  اأن���ه  ال��ب��ح��ري  واأو����س���ح 
اأجل  م���ن  م��ي��ام��ي  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  م���ن 
الإخراج  امليدان  يف  العمل  فريق  قيادة 
احل���دث ب��اأف�����س��ل ���س��ورة، م�����س��ريا اإىل 
م�ساركة  �ست�سهد  م��ي��ام��ي  ج��ول��ة  اأن 
العديد من جنوم ريا�سة اجلوجيت�سو 
فران�سي�سكو  راأ�سهم  وعلى  ال��ع��امل  يف 
وجاميي  56كجم،  وزن   اأن����درادي����ه 
كانتو وزن 77 كجم، واأدم واردنز�سكي 
بطالت  ج���ان���ب  اإىل  94كجم،  وزن 
كجم،   95 ن��ا���س��ي��م��ن��ت��و  ي�����ارا  ال���ع���امل 
الوقت  49 كجم، يف  رودري��ج��ي��ز  وان��ا 
منتخب  اأب��ط��ال  فيه  �سي�سارك  ال���ذي 
االإم��ارات بعد مع�سكر االإع��داد املكثف 
املع�سكر  الالعبون يف  له  ال��ذي خ�سع 

التدريبي مبدينة لو�س اأجنلو�س.
وم����ن اأب������رز االأ����س���م���اء امل�������س���ارك���ة من 
الكثريي  زاي������د  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
56 كجم، وعمر  العامل يف وزن  بطل 

الف�سلي بطل العامل يف وزن 62 كجم 
باالإ�سافة اإىل النجوم حممد العمري 
علماً  77كجم،  وزن  القبي�سي  وه��زاع 
�ستكون  الالعبني  هوؤالء  م�ساركة  باأن 

فوزهم  بعد  البني  احل���زام  يف  االأوىل 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ب��ذه��ب��ي��ة 
ملحريف اجلوجيت�سو ال�سابقة باحلزام 
متت  اأث��ره��ا  على  وال��ت��ي  البنف�سجي، 
ترقيتهم للحزام البني، يف حني ت�سهد 
االإماراتي  الالعب  م�ساركة  البطولة 
حممد ال�سويدي وزن 69 كجم الأول 
جراند  يف  البنف�سجي  ب��احل��زام  م���رة 
حتر�س   : ال���ب���ح���ري  وق������ال  �����س����الم. 
اجلوجيت�سو  ملحريف  اأبوظبي  رابطة 
ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����ل م����اه����و ج����دي����د يف 
ل��رف��ع م�����س��ت��وى الفئات  امل��و���س��م  ه���ذا 
النوعية  ع��ل��ى  وال���رك���ي���ز  امل�������س���ارك���ة 
زيادة  املتوقع  ومن  الالعبني،  وج��ودة 
واأكادمييات  اأن��دي��ة  م�����س��ارك��ة  ع���دد  يف 
االإم�������ارات يف ال��ن�����س��خ��ة احل��ال��ي��ة من 
���س��الم، حيث  اأبوظبي ج��ران��د  ج��والت 
كبرية  ا�ستفادة  ال��ع��ودة  تلك  �ستحقق 
لالعبني من خالل االحتكاك القوي 
مع خمتلف املدار�س العاملية، من اأجل 

القارية  التحديات  اال�ستعداد خلو�س 
الرابطة  وق��ام��ت   .. املقبلة  وال��دول��ي��ة 
بتو�سيع نطاق �سل�سلة جوالت اأبوظبي 
جراند �سالم حول العامل حيث �ستقام 
الأول مرة هذا العام يف 7 مدن عاملية، 
ومو�سكو  اأغ�سط�س،   8 يف  ميامي  هي 
جانريو  دي  وري����و  ���س��ب��ت��م��رب،   11 يف 
 12 اأك��ت��وب��ر، وبكني يف   24 23 و  يف 
 20 يف  و���س��ي��دين  دي�سمرب2021، 
فرباير 2022، ولندن يف 27 مار�س 
 14 و   13 يف  اأبوظبي  ث��م   ،2022

مايو 2022.
اآخ�����ر ح��اف��ظ��ت رابطة  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 
على  اجلوجيت�سو  مل��ح��ريف  اأب��وظ��ب��ي 
جناحاتها التنظيمية يف اإقامة بطولة 
ال�����دوري ال����دويل يف م��دي��ن��ة ري���و دي 
جانريو الربازيلية خالل يومي اأم�س 
االأول واأم�س، ب�سالة "باركيه اأوليمبكو 
اإج��م��ايل عدد  3"، حيث و���س��ل  اأري��ن��ا 
امل�ساركني يف دولية "ريو" اإىل 1125 

الع���ب���ا والع���ب���ة، ���س��م��ت م���ن خاللها 
الربازيل  يف  الالعبني  واأف�سل  اأق��وى 
بجميع الفئات العمرية، ابتداًء من 6 
�سنوات، حيث �سهد اليوم االأول نزاالت 
االأطفال بجميع االأحزمة، والنا�سئني 
لالأحزمة البي�ساء والزرقاء، ونزاالت 
الزرقاء  لالأحزمة  واالأ���س��ات��ذة  الكبار 
ت�سمن  ف��ق��د  ال���ث���اين  ال���ي���وم  اأم�����ا   ..
ال��ك��ب��ار واالأ���س��ات��ذة لالأحزمة  ن���زاالت 
وذلك  والبنف�سجية  والبنية  ال�سوداء، 
الربوتوكول  ب��ت��ط��ب��ي��ق  االل���ت���زام  م���ع 
اجلهات  مع  بالتعاون  الدقيق  الطبي 
توزيع  ال��ب��ط��ول��ة  و���س��ه��دت  املخت�سة. 
على الالعبني  ذهبية  ميدالية   178
االأوىل، و158  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب  م��ن 
املركز  الأ����س���ح���اب  ف�����س��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة 
برونزية  م��ي��دال��ي��ة  و124  ال���ث���اين، 
الأ����س���ح���اب امل����رك����ز ال���ث���ال���ث، وف�����ازت 
اأكادميية "جي اأف تيم" باملركز االأول 

على م�ستوى االأكادمييات.

اإغالق باب الت�سجيل للم�ساركة يف جولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو مبدينة ميامي

الف�سلي والكثريي يتقدمان عنا�سر منتخبنا الوطني للم�ساركة يف البطولة
 طارق البحري : 7 عوا�سم عاملية ت�ست�سيف املناف�سات الأول مرة منذ انطالق البطولة

•• دبي-وام:

وق�������ع جم���ل�������س دب�������ي ال���ري���ا����س���ي 
مذكرة  اأم�����س  دبي"  و"اقت�سادية 
التعاون  جم����االت  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ف��اه��م 
الريا�سي  القطاع  لتطوير  بينهما 

يف اإمارة دبي.
القمزي  �سامي  �سعادة  املذكرة  وقع 
مدير عام "اقت�سادية دبي "و�سعادة 
�سعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
اإبراهيم  علي  بح�سور  ال��ري��ا���س��ي 
دبي  باقت�سادية  العام  املدير  نائب 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني 
و�ساعد  الريا�سي  دبي  عام جمل�س 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  العو�سي 
تنمية ال�سناعة وال�سادرات وخالد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املبا�سري 
احلوكمة والت�سريعات وذلك خالل 
زي������ارة وف����د اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي ملقر 

املجل�س.
تو�سيع  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت 
التعاون بني الطرفني يف  جم��االت 
العديد من املجاالت التي ت�ساهم يف 

وزيادة  الريا�سي  القطاع  تطوير 
الإمارة  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته 
ا�ستفادة  جم�����االت  وت��و���س��ي��ع  دب����ي 
للريا�سة  املمار�سني  املجتمع  اأف��راد 
الريا�سي  امل��ج��ال  يف  وامل�ستثمرين 
وك�����ذل�����ك م���ن���ظ���م���ي ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الريا�سية املختلفة.
كما تت�سمن املذكرة توحيد اجلهود 
على  والتفتي�س  الرقابة  جم��ال  يف 
واللياقة  ال���ت���دري���ب  م���راك���ز  ع��م��ل 
والفعاليات  واالأكادمييات  البدنية 
عددها  ي��ب��ل��غ  وال���ت���ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 

واأك����رث  ف��ع��ال��ي��ة   400 اأك�����رث م���ن 
بدنية  ل���ي���اق���ة  م���رك���ز   400 م����ن 
اأكادميية   400 من  اأك��رث  وكذلك 
العاملة  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
جانب  اإىل  ال���ري���ا����س���ة  جم�����ال  يف 
ملمار�سة  الفورية  الراخي�س  منح 

االأعمال يف جمال الريا�سة وتنظيم 
والفعاليات  التدريبية  املع�سكرات 
على  احل�سول  وت�سهيل  الريا�سية 
امل��واف��ق��ات م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
اأو مع�سكر  العالقة بكل حدث  ذات 

ريا�سي.
كما تتيح مذكرة التفاهم للطرفني 
ت�����ب�����ادل امل����ع����ل����وم����ات وال����ب����ي����ان����ات 
واالإح�سائيات ذات ال�سلة بالقطاع 
موؤ�سرات  وقيا�س  بدبي  الريا�سي 
م��ن��ه��ا لو�سع  واال����س���ت���ف���ادة  ال��ن��م��و 
خ��ط��ط وب���رام���ج ال��ت��ط��وي��ر يف هذا 

املجال.
عن  القمزي  �سامي  �سعادة  واأع��رب 
دبي  جمل�س  مع  بالتعاون  �سعادته 
الريا�سي يف جمال تنظيم وتطوير 
املجال  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  عمل 
ال��ري��ا���س��ي وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ار يف 

الريا�سة.
هي  دبي"  يف  "ا�ستثمر  اإن  وق����ال 
لتاأ�سي�س  املوّحدة  الرقمية  املن�سة 
التي تهدف  اإم��ارة دبي  االأعمال يف 
اإىل تر�سيخ مكانة دبي كوجهة عاملية 

االأمثل  اخليار  وتعترب  لال�ستثمار 
للم�ستثمرين ورواد االأعمال حملياً 
املن�سة  تقدمه  مب��ا  وذل���ك  وع��امل��ي��اً 
االأعمال  ملزاولة  من جتربة فريدة 
ب��ن��م��ط ي��ن�����س��ج��م م���ع اأ����س���ل���وب دبي 
اأك���رب من�سة  ب��ذل��ك  لتكون  ال��ذك��ي 
فر�سة  امل�ستثمرين  متنح  م��وّح��دة 
احل�سول على رخ�س جتارية وبدء 
معدودة  دق���ائ���ق  خ����الل  االأع����م����ال 

وباأ�سلوب �سهل و�سل�س يوفر الوقت 
واجلهد.

من جهته اأ�سار �سعادة �سعيد حارب 
اإىل  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ي�سعى 
احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ع  التعاون 
واخل�����ا������س�����ة ل����ت����ط����وي����ر ال���ق���ط���اع 
الريا�سي وتعزيز م�ساهمة الريا�سة 
االقت�سادية  امل��ج��ت��م��ع  ح���رك���ة  يف 
جانب  اإىل  وال��رب��وي��ة  وال�سحية 

الريا�سة  مم��ار���س��ة  ن�سر  يف  دورن����ا 
اأع��داد ممار�سي  يف املجتمع وزي��ادة 
االأداء  م�ستوى  وتطوير  الريا�سة 
يف  البطوالت  وحتقيق  للريا�سيني 

جميع املجاالت.
التفاهم مع  تاأتي مذكرة  واأ�ساف: 
اقت�سادية دبي انطالقا من حر�س 
الطرفني على دعم وتعزيز اأوا�سر 

التعاون ال�سراتيجي بينهما .

»دبي الريا�سي« و »اقت�سادية دبي« يعززان اال�ستثمار الريا�سي

دبي ت�ست�سيف اجتماع املكتب التنفيذي للحتاد الدويل للكيك بوك�سينج
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•• اأبوظبي-وام:

اإقباال   2021-2020 للمو�سم  املحرفني  رابطة  جوائز  على  الت�سويت  ي�سهد 
كبريا الختيار اأف�سل الالعبني يف كل الفئات املر�سحة، وذلك بعد مرور 72 �ساعة 
يف  واحلما�س  الرقب  جعل  ما  اليوم،  حتى  ي�ستمر  ال��ذي  الت�سويت  ب��اب  فتح  على 
تزايد لتحديد هوية املر�سحني النهائيني، ترقباً لالإعالن عن الفائزين الذين �سيتم 
اأغ�سط�س اجلاري. واأ�سارت رابطة   16 تكرميهم يف حفل جوائز رابطة املحرفني 
املحرفني يف بيانها ال�سادر اأم�س اإىل اأن تلك اجلوائز هدفها تقدير جهود املتفوقني 
واإبراز تاألقهم على مدار املو�سم مبا كان له بالغ االأثر يف تعزيز قدرات فرقهم باملقام 

االأول واإثراء م�سابقة الدوري بالعرو�س الفنية القوية.

وتفاعلت اجلماهري عرب الو�سائط املتعددة التي وفرتها رابطة املحرفني للت�سويت، 
الذكية،  الهواتف  عرب  والتطبيقات  الر�سمي  االإل��ك��روين  املوقع  خ��الل  من  �سواء 

وكذلك عرب من�سات التوا�سل االجتماعي.
اأم��ام ممثلي االأندية وو�سائل االإع��الم واجلماهري على كل  ومت فتح باب الت�سويت 
من : الكرة الذهبية الأف�سل العب اإماراتي، والكرة الذهبية الأف�سل العب اأجنبي، 
الذهبي  والفتى  مرمى،  حار�س  الأف�سل  الذهبي  والقفاز  م��درب،  الأف�سل  والقائد 
اأو من مواليد  الذهبي الأف�سل العب مقيم  والفتى  اإم��ارات��ي،  واع��د  الأف�سل العب 

الدولة .
كما اأتاحت الرابطة الفر�سة للجماهري للت�سويت على جائزة اأف�سل العب من اختيار 
اجلماهري، واأف�سل من�سة ريا�سية اإلكرونية واأجمل هدف من خالل من�ساتها عرب 

.AGLeague@ سفحات اإن�ستجرام، وتوير، وفي�سبوك وتيك توك�
رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ح��رف��ني،  راب��ط��ة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سبيبي  علي  ط���ارق  واأك���د 
اإ�سراك جميع  اإىل  الت�سويت  باب  فتح  �سعت من خالل  الرابطة  اأن  الفنية  اللجنة 
اأركان م�سابقة الدوري ويف مقدمتهم اجلماهري يف اختيار الفائزين، وذلك تقديراً 
للتفاعل مع  الناب�س  والقلب  االأ�سا�سيني  النجاح  �سركاء  بو�سفهم  لدور اجلماهري 

م�سابقات املحرفني.
اأن اجلميع �سي�سعى الختيار االأف�سل يف كل فئة وفق االأداء الذي  " كلنا ثقة  وقال 
خ�سو�ساً  املر�سحني،  قائمة  يف  التواجد  ي�ستحقون  وجعلهم  املو�سم  خالل  قدموه 
اأن اختيار هذه القائمة جاء وفق معايري واإح�سائيات حتكمها ال�سفافية والعدالة، 

باإ�سراف جلنة اختيار من اأ�سحاب اخلربات الفنية".

اإقبال كبري على الت�سويت جلوائز رابطة املحرتفني

اأ�سامة  ال��ت��ون�����س��ي  ال�����س��ب��اح  ي���ري���د 
امللويل اأن تكون م�ساركته ال�ساد�سة 
توالياً يف االألعاب االأوملبية تاريخية 
ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، ب��رغ��م م��ا �سابها 
م�����ن ظ��������روف ق���ب���ل ق�����دوم�����ه اإىل 
ي��ت��ح��دى منتخب  ف��ي��م��ا  ال���ي���اب���ان، 
ي�سبح  اأن  يف  اآم���ال  ال��ت��اري��خ  م�سر 
اأول منتخب اإفريقي وعربي يحرز 

ميدالية يف كرة اليد.
�سباق  عاما(   37( امللويل  يخو�س 
بعدما  املفتوحة،  املياه  يف  املاراثون 
ال�سباحة  جن��وم  ب��ني  نف�سه  ف��ر���س 
العامليني باحرازه ذهبية 1500 م 
 ،2012 2008 وف�سية  بكني  يف 
املياه  ���س��ب��اق��ات  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  ق��ب��ل 
امل��ف��ت��وح��ة ح��ي��ث ت����ّوج ب�����س��ب��اق 10 
ليحقق   ،2012 ل���ن���دن  يف  ك���ل���م 
�سابقة بالتتويج يف احلو�س واملياه 

املفتوحة.
امل��ل��ويل باالحتاد  وت��وت��رت ع��الق��ة 
االأوملبياد،  قبل  لل�سباحة  التون�سي 
املالية  امل���ن���ح  ق��ي��م��ة  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
ا�ستعداداً  ل��ل��ت��درب  ل���ه  امل���ر����س���ودة 
للمناف�سات العاملية، فاأعلن اعتزاله 
بعد و�سول االأزمة اإىل املحاكم قبل 

اأن يعود عنه.
قال "قر�س املتو�سط" الذي �سمن 
تاأهله يف مدينة �سيتوبال الربتغالية 

يف ح���زي���ران/ي���ون���ي���و امل���ا����س���ي، يف 
"املهمة  اإن  �سحافية  ت�سريحات 
لن تكون �سهلة. لدي اخلربة لكني 
اأتعلم يف �سباقات املاراثون.  ال زلت 
�ستكون مناف�سة �سعبة يف مواجهة 

ال�سباحني ال�سبان".
ع��ل��ق ق��ب��ل ي��وم��ني يف ح�����س��اب��ه على 
التدريبات  اأوىل  "اأنهينا  ان�ستغرام 
امل���ي���اه احلرة  يف م��وق��ع م��ن��اف�����س��ات 

واحلمد هلل الظروف طيبة".
وا�ستهل امللويل م�سواره يف االألعاب 
عام 2000 يف �سيدين عندما كان 
لقبي  اأي�ساً  خاللها  واأح��رز  يافعاً، 
 2009 م��ون��دي��ال  يف  م   1500
و5 كلم مياه مفتوحة يف مونديال 

.2013
وكان ال�سباح التون�سي ال�ساب اأيوب 
ميدالية  ب�����الده  م��ن��ح  احل���ف���ن���اوي 
مطلع  ح���رة  م   400 يف  م��ف��اج��ئ��ة 

االألعاب احلالية.
اليد  ل��ك��رة  امل�����س��ري  املنتخب  يقف 
اأمام حمطة تاريخية عندما يالقي 
و2012   2008 بطلة  ف��رن�����س��ا، 
وو���س��ي��ف��ة ال��ن�����س��خ��ة االأخ�������رية، يف 
اأملانيا  تخطيه  بعد  النهائي  ن�سف 

.26-31
اإفريقيا �سبع مرات  اأ�سبحت بطلة 
يبلغ  اأوروب������ي  غ��ري  منتخب  ث���اين 

ن�سف النهائي، بعد كوريا اجلنوبية 
اأر�سها،  ع���ل���ى   1988 و���س��ي��ف��ة 
يف  حققتها  نتيجة  اأف�سل  اأن  علما 
االأومل��ب��ي��اد ك��ان��ت اح��ت��الل��ه��ا املركز 
اأتالنتا  يف   1996 ع���ام  ال�����س��اد���س 
االم��ريك��ي��ة وال�����س��اب��ع ع��ام 2000 
يف ���س��ي��دين. وق����ال الع��ب��ه��ا حممد 
اليد  ك��رة  جيدا  يعرف  ال��ذي  �سند 
الفرن�سية كونه يحرف يف �سفوف 
اأف�سل  م���ن  "فرن�سا  ن��ي��م  ف���ري���ق 

كبري.  وتاريخها  العاملية  املنتخبات 
به. يف ن�سف  اال�ستخفاف  ال يجب 

النهائي يجب اأن تكون مركزاً".
اأربعة  �سجل  ال���ذي  �سند  واأ����س���اف 
اأه��������داف م����ن اأرب�������ع حم�������اوالت يف 
عالية  "طموحاتنا  اأمل��ان��ي��ا  م��رم��ى 
ج���داً. نتعامل م��ع ك��ل م��ب��اراة على 
حدة. �سن�ستعد للمباراة املقبلة من 

اأجل الفوز بها".
القائد  اأم��ث��ال  ع��ل��ى  م�سر  وت��ع��ّول 

اأحمد االأحمر، يحيى الدرع واأحمد 
ه�سام "دودو" وعلي زين.

و�ستكون مواجهة اخلمي�س الرابعة 
االأومل��ب��ي��ة حيث  االأل��ع��اب  بينهما يف 
دور  يف  م���������رات  ث�������الث  ت����واج����ه����ا 
مناف�سات  و����س���م���ن  امل���ج���م���وع���ات 
بر�سلونة  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
واأت���الن���ت���ا   1992 االإ����س���ب���ان���ي���ة 
االأمريكية 1996 واأثينا 2004، 

وكانت الغلبة للفرن�سا.

املقبلة  امل�����ب�����اراة  ع����ن  ال�������درع  ق�����ال 
لكن  ج��دا،  �سعبا  فريقا  "�سيكون 
عليك اأن تثق بنف�سك، دون �سغوط، 
فقد �سنعت التاريخ واأ�سبحت بني 

اأف�سل اأربعة منتخبات".
فرن�سا  ب��ني  م��واج��ه��ة  اأب���رز  وتبقى 
مونديال  يف  االأرب���ع���ة  دور  وم�����س��ر 
 21-24 فرن�سا  وف���ازت   2001
اللقب على ح�ساب  يف طريقها اىل 

ال�سويد 28-25 بعد التمديد.

م��ن جهته حت���دث احل��ار���س كرمي 
العبي  ب����ني  دار  ع���م���ا  ال����ه����ن����داوي 
املوجعة  اخل�������س���ارة  اث�����ر  ال���ف���ري���ق 
الدمنارك  اأم��ام  الرجيح  بركالت 
بطلة العامل يف ربع نهائي مونديال 
تلك  "بعد  اأر����س���ه  ع��ل��ى   2021
املباراة التقينا واتفقنا على حتقيق 
�سيئ ما الأن جميع امل�سريني كانوا 
ف��خ��وري��ن ب��ن��ا ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 
لهم  ن�����رد  اأن  وق����ررن����ا  ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
يف  االأن�����ظ�����ار  وت����رك����ز  اجلميل". 
األعاب القوى على اجلزائري يا�سر 
الذي  ع��ام��ا(   24( تريكي  حممد 
الثالثية  ال��وث��ب��ة  ن��ه��ائ��ي  ي��خ��و���س 
الت�سفيات  يف  خام�سا  حلوله  بعد 

م(.  17.05(
حامية  املناف�سة  تكون  اأن  ويتوقع 
عالية،  تقنيات  تتطلب  م�سابقة  يف 
ينوي اإبن ق�سنطينة حتقيق املفاجاأة 
البعثة  وج�����ه  م�����اء  وح���ف���ظ  ف��ي��ه��ا 
ميداليتها  عن  الباحثة  اجلزائرية 

االأوىل يف االألعاب احلالية.
ن���ه���ائ���ي اآخ�������ر يف األ�����ع�����اب ال���ق���وى 
عمرو  م�سطفى  امل�سري  يخو�سه 
يف رمي الكرة احلديد، بعد حلوله 
بلغت  برمية  الت�سفيات  يف  �ساد�ساً 

مراً.  21.23
وي����خ����و�����س اجل���ي���ب���وت���ي ع����ني اهلل 

حامل  ع�����ام�����ا(،   28( ����س���ل���ي���م���ان 
مونديال  يف  م   800 ب���رون���زي���ة 
م   1500 نهائي  ن�سف   ،2013
الذي اأنهاه رابعا يف اأوملبياد 2016 
عبد  املغربي  يبحث  فيما  االأخ���ري، 
ع����ن حتقيق  ����س���دي���ق���ي  ال���ل���ط���ي���ف 
م���ف���اج���اأة ب��ع��د ح��ل��ول��ه ���س��اد���س��ا يف 

الت�سفيات.
ت�سع  االآن  ح��ت��ى  ال���ع���رب  وح�����س��د 
ال�سّباح  لكل من  ذهبية  ميداليات: 
احلفناوي  اأحمد  ال�ساب  التون�سي 
الرباع  ح�����رة،  م   400 ���س��ب��اق  يف 
ال��ق��ط��ري ف��ار���س ح�����ّس��ون��ة يف وزن 
بر�سم  م��ع��ت��ز  ال��ق��ط��ري  ك��ل��غ،   96
يف ال��وث��ب ال��ع��ايل وال��ع��داء املغربي 
اآالف   3 �سباق  يف  البقايل  �سفيان 
ك��م��ا ح�����س��دوا ف�سيتني  م���وان���ع.  م 
اجلندوبي  خليل  حممد  للتون�سي 
�سالح  واالأردين  كلغ   -58 وزن  يف 
يف  ك��ل��غ   -80 وزن  يف  ال�����س��رب��ات��ي 
للم�سري  وبرونزيات  التايكواندو، 
يف  ك��ل��غ   -80 وزن  ع��ي�����س��ى  ���س��ي��ف 
التايكواندو، امل�سرية هداية مالك 
التايكواندو،  يف  كلغ   -57 وزن  يف 
املخ�سرم  ال��رم��اي��ة  يف  ت����ّوج  ف��ي��م��ا 
ال��ك��وي��ت��ي ع���ب���داهلل ال��ر���س��ي��دي مع 
الثانية  ل��ل��م��رة  ال�سكيت  ب��رون��زي��ة 

توالًيا.

امللويل خلتام م�سرية زاخرة.. ويد م�سر ملفاجاأة تاريخية 

اأخ��ف��ق��ت ج��ي�����س��ي��ك��ا ���س��ربي��ن��غ�����س��ت��ني، اب��ن��ة جن���م ال�����روك االأم����ريك����ي برو�س 
�سربينغ�ستني، يف التاأهل اإىل نهائيات مناف�سات قفز احلواجز يف الفرو�سية 

يف دورة االألعاب االأوملبية املقامة يف طوكيو.
ومل تتمكن جي�سيكا من التاأهل اإىل النهائي الذي اأقيم  اأم�س االأربعاء على 
تناف�س  اإذ  ينته  ولكن م�سوارها مل  دونكهويف،  فان دي  دون ج��وان  ح�سانها 

اأي�ساً يف م�سابقة الفرق يف وقت الحق هذا االأ�سبوع.
ع�سو  وزوجته  "بو�س"  فريق  ع�سو  ابنة  عاماً(   29( �سربينغ�ستني  قالت 
"ح�ساين قفز بطريقة مذهلة.  اإن  "اإي �سري باند" باتي �سكيافال  فريق 

ما كان باإمكاين اأن اأكون اأكرث ر�سى عنه".
"هذا لي�س االأوملبياد  اأنها كانت متوترة قبل الت�سفيات الثالثاء  ومل ُتخف 
االأول يل فح�سب، ولكن اأول بطولة كربى. لذا ال �سك اأين �ساأ�سعر بالتوتر. 

ولكن اأن اأتواجد يف الفريق مع عنا�سر ذات خربة كبرية يعطيني الثقة".
�سربينغ�ستني لي�ست اأول م�ساركة يف الفرو�سية ذات اأبوين م�سهورين تناف�سن 

يف االأوملبياد.
مثلت االأمرية اآن، ابنة امللكة اإليزابيث الثانية، بريطانيا يف األعاب مونريال 
وفازت   2012 لندن  يف  تيندول  زارا  االأخ��رية  ابنة  و�ساركت   ،1976 عام 

بامليدالية الف�سية.
�سهر  قريباً  �سيكون  ال���ذي  ن�سار  ن��ائ��ل  امل�سري  اأي�����س��اً  طوكيو  يف  ي�سارك 

امللياردير بيل غيت�س.
يف  طوكيو  يف  الريا�سيني  من  الكثري  "اأ�سجع  اإن�ستغرام  على  االأخ��ري  كتب 
الوقت احلايل - لكن لي�س اأكرث من زوج ابنتي امل�ستقبلي نائل ن�سار. حظاً 

�سعيداً، نائل!".

�سربينغ�ستني تخفق يف التاأهل لنهائي الفرو�سية 

•• راأ�س اخليمة - وام:

راأ�س  القا�سمي ويل عهد  �سعود بن �سقر  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأ�سدر 
اخليمة قرارا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س اإدارة نادي الرم�س الريا�سي الثقايف 
برئا�سة �سامل �سلطان بن ثاين الدرمكي وذلك بعد االطالع على املر�سوم 
لنادي  العليا  اللجنة  ت�سكيل  ب�ساأن   2007 ل�سنة   16 رق��م  االأم���ريي 

الرم�س الريا�سي الثقايف وعلى القرار رقم 3 ل�سنة 2017.
ون�س القرار رقم 21 ل�سنة 2021 على ع�سوية كل من هزاع ابراهيم 

املن�سوري وعبداهلل اأحمد علي الطنيجي وعادل جا�سم حلبي�سي النعيمي 
وجا�سم حممد كا�سني ومنذر على املزكي وحممد �سعيد املن�سوري ومني 
وعلى  الطنيجي  مو�سى  وجا�سم  ال�سحي  حممد  واأ�سماء  التاجر  حممد 

عبداهلل نا�سر الطنيجي.
وح�سب القرار يعقد جمل�س االإدارة اجتماعاته بناء على طلب الرئي�س 
ت�ساوى  ح���ال  ويف  االأع�����س��اء  باأغلبية  االإدارة  جمل�س  ق����رارات  وت�����س��در 
االإدارة  جمل�س  يتوىل  و  الرئي�س..  فيه  ال��ذي  اجلانب  يرجح  االأ���س��وات 
االإ�سراف على اإدارة النادي ون�ساطاته وامل�سادقة على ميزانيته ال�سنوية 

كما يرفع تقاريره اإىل رئي�س النادي.
وي�ستمر املجل�س ملدة �سنتني اعتبارا من تاريخه كما ي�ستمر بعد انتهاء 
اأو  جديد  ادارة  جمل�س  ت�سكيل  يتم  اأن  اإىل  مهامه  ب���اأداء  ع�سويته  م��دة 
ال��ذي يخالف  اإىل احل��د  �سابق  ق��رار  اأي  ..ويلغى  م��دة ع�سويته  جتديد 
ت��اري��خ ���س��دوره وين�سر يف  ال��ق��رار وي�سري مفعوله م��ن  اأح��ك��ام ه��ذا  فيه 

اجلريدة.
ال�سكر  بخال�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي  �سلطان  �سامل  وتقدم 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير 

بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى  املجل�س 
�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة وال�سيخ اأحمد بن �سعود بن �سقر 
 .. املجل�س  اأع�ساء  يف  الغالية  الثقة  على  وذل��ك  النادي  رئي�س  القا�سمى 
اإبراز  على  ال���دوؤوب  والعمل  النادي  م�سرية  وموا�سلة  ا�ستكمال  موؤكدا 
وحتقيق اأف�سل االإجنازات واالزدهار خلدمة اأبناء مدينة الرم�س واملناطق 
املجاورة وتفعيل الدور الريا�سي والثقايف ملواكبة التحديدات والتطوير. 
ومن املنتظر عقد االجتماع االأول بعد الت�سكيل اجلديد الأع�ساء جمل�س 

االإدارة لتوزيع احلقائب االإدارية واملهام .

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�س اإدارة نادي الرم�س الريا�سي

االأوملبياد اخلا�س االإماراتي ينظم ور�سة تثقيفية 
عن خماطر املن�سطات على الريا�سيني

امل�سري كي�سو يحرز برونزية 
امل�سارعة الرومانية 

•• دبي-وام:

ملكافحة  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون  االإم��ارات��ي  اخلا�س  االأوملبياد  نظم 
املن�سطات ور�سة تثقيفية ملعلمي الريا�سة، واملدربني، واالإداري��ني باالأندية، 
واالأ�سر  الريا�سي  بالقطاع  العاملني  لتعريف  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  وم��راك��ز 
وم��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ب��اأخ��ط��ار امل��ن�����س��ط��ات ع��ل��ى ال�سحة، 
وحتديثات االأوملبياد اخلا�س الدويل اخلا�سة بامل�سوؤولية االأخالقية و�سبل 

حماية العبينا.
اخلا�س  ب��االأومل��ب��ي��اد  الريا�سة  اإدارة  اأن�سطة  اط���ار  يف  ال��ور���س��ة  تلك  وت��اأت��ي 
االماراتي التي تعمل وفقاً للمعايري العاملية وتهدف اىل االحرام واملناف�سة 
ال�سريفة واحلفاظ على �سحة الالعبني من اأ�سحاب الهمم ذوى االعاقات 
مكافحة  عن  امل�سوؤولة  واملحلية  العاملية  املنظمات  بدور  والتعريف  الذهنية 
املديني  يف  الريا�سيني  �سحة  على  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  بجانب  املن�سطات، 

املدربني  وال��ت��زام  االخالقي  للكود  وفقاً  العمل  واأهمية  والبعيد،  الق�سري 
بهذه املعايري والتوجيهات، ف�سال عن اإلقاء ال�سوء على دور اللجنة الوطنية 
الور�سة  اأدار  املناف�سة.  و���س��رف  الريا�سية  ال��ن��زاه��ة  يف  املن�سطات  ملكافحة 
حيث  املن�سطات،  فح�س  مراقبة  اأول  �سابط  علي  اإبراهيم  اأحمد  الدكتور 
العامة  ال�سحة  على  للمن�سطات  ال�سارة  التاأثريات  وافيا حول  �سرحا  قدم 
 ،WADA املن�سطات  ملكافحة  الدولية  بالوكالة  والتعريف  للريا�سيني، 
واأداورها وم�سوؤولياتها، واأنواع املن�سطات املختلفة، ومبداأ امل�سوؤولية ال�سارمة 
الريا�سي.  بالقطاع  والعاملني  للريا�سيني  املهمة  الر�سائل  وجمموعة من 
واختتمت الور�سة �سعادة الدكتورة رمية احلو�سني رئي�س الوكالة الوطنية 
تعك�س  الريا�سي  املجتمع  اإىل  بر�سالة  توجهت  حيث  املن�سطات،  ملكافحة 
اأهمية التثقيف والوعي ب�ساأن خطورة املن�سطات و�سرورة التعاون بني كافة 
اجلهات والهيئات الريا�سية الوطنية بالدولة ملكافحة تلك االآفة يف املجتمع 

الريا�سي بالتعاون مع الوكالة الوطنية ملكافحة املن�سطات.

اليونانية  امل�سارعة  "كي�سو" برونزية  اإبراهيم  ال�سيد  حممد  امل�سري  اأح��رز 
الرومانية االأربعاء يف اأوملبياد طوكيو، بفوزه على الرو�سي حتت علم حمايد 

اأرتيم �سوركوف باأف�سلية النقاط 1-3 )1-1(.
 67 23 عاماً م�سواره الثالثاء يف ثمن نهائي وزن  "كي�سو" البالغ  وا�ستهل 
كلغ بفوز على الكوري اجلنوبي هان�سو ريو 7-6، ثم تخطى االأرميني كارين 
اأ�سالنيان يف ربع النهائي بالنقاط )7-7(. ويف ن�سف النهائي، كان قريباً من 
اإىل مباراة اللقب و�سمان ف�سية على االأقل بتقدمه على االأوكراين  التاأهل 

برفيز نا�سيبوف، لكن االأخري قلب تاأخره حمققاً الفوز 6-7.
منحته  �سوركوف  اأم��ام  تعادل  "كي�سو" نقطة  �سجل  الربونزية،  م��ب��اراة  ويف 

الفوز على بطل العامل 2018.
بداأ ابن اال�سكندرية امل�سارعة بعمر اخلام�سة، ويف عام 2019 �ُسمي اأف�سل 

م�سارع حتت 23 �سنة من قبل االحتاد العاملي مل�سارعة الهواة.
التايكواندو  برونزيتي  بعد  احل��ايل  االأوملبياد  يف  مل�سر  ميدالية  ثالث  وه��ذه 

ل�سيف عي�سى )وزن 80- كلغ( وهداية مالك )وزن 57- كلغ(.
ذهبية  بعد  الرومانية،  اليونانية  امل�سارعة  يف  مل�سر  ميدالية  ثامن  هي  كما 
اإبراهيم م�سطفى للوزن اخلفيف الثقيل يف 1928، وف�سية حممود ح�سن 
 1948 ل���وزن خفيف الثقيل يف  اإب��راه��ي��م ع��راب��ي  ال��دي��ك وب��رون��زي��ة  ل���وزن 
ال�سيد  وف�سية عثمان   1952 الري�سة يف  ل��وزن  را�سد  العال  وبرونزية عبد 
 2004 96 كلغ عام  1960 ثم ذهبية كرم جابر يف وزن  الذبابة يف  ل��وزن 

وف�سية له يف 84 كلغ عام 2012.
وبعد دقائق من اإحراز "كي�سو" الربونزية، عجز مواطنه حممد متويل عن 
ال�سري على خطاه بخ�سارته اأمام االأملاين ماك�سيميليان دني�س كودال بال�سقوط 

كلغ.  87 لوزن  الربونزية  حتديد  مباراة  يف   )8-1(
وكان متويل تغلب الثالثاء على البيالرو�سي كرييل ما�سكيفيت�س باالأف�سلية 
التقنية 9-1، ثم الكوبي دانيال غريغوريت�س هيت�سيفاريا بال�سقوط -4�سفر. 

ويف ن�سف النهائي، �سقط اأمام املجري فيكتور لورينت�س بالنقاط 9-2.
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الفجر الريا�ضي

اأك�����م�����ل�����ت اجل����ام����ي����ك����ي����ة اإي�����ل�����ني 
بثنائية  ال���ف���وز  ط��وم�����س��ون-ه��ريا 
كار�سنت  الرويجي  وفاز  ال�سرعة، 
مر   400 ب�������س���ب���اق  ف������اره������ومل 
ح��واج��ز ب��رق��م ع��امل��ي م��ذه��ل، كما 
اأثينج  ال�ساعدة  االأمريكية  حققت 
م���و ذه��ب��ي��ة ���س��ب��اق 800 م���ر يف 
يوم رائع الألعاب القوى يف اأوملبياد 

طوكيو يوم الثالثاء املا�سي.
اأح������رزت  ل���ه���ا  اآخ������ر حم����اول����ة  ويف 
ذهبية  ميهامبو  مااليكا  االأمل��ان��ي��ة 
ال�����وث�����ب ال�����ط�����وي�����ل، ب���ي���ن���م���ا ف����از 
دوبالنتي�س  م���ون���دو  ال�������س���وي���دي 
العاملي  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  ح���ام���ل 
ب��ال��زان��ة وتوجت  ال��ق��ف��ز  ب��ذه��ب��ي��ة 
البولندية اأنيتا فودارت�سيك بثالث 
ذه��ب��ي��ة اأومل���ب���ي���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف 

االإطاحة بالطرقة.
وك���ان���ت االأج��������واء م���ث���رية يف قبل 
نهائي �سباق 200 مر للرجال يف 
رحلة البحث عن خليفة االأ�سطورة 

يو�سني بولت.
و���س��ي��ط��رت ط��وم�����س��ون ع��ل��ى �سباق 
م�سجلة  ل��ل�����س��ي��دات  م���ر   200
اأ�سرع  ثاين  وهو  ثانية،   21:53
االجناز  لت�سيف  التاريخ  يف  زم��ن 
طوكيو  يف  م��ر   100 ذهبية  اإىل 
يف  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  ك�������ررت  اأن  و����س���ب���ق 

.2016
املذهل  "من  لل�سحفيني  وق��ال��ت 
الفوز بذهبيتني. كان اأ�سبوعا �ساقا 

ومل اأمن بعد نهائي 100 مر".
واأ�سافت "اأنا منهكة جدا لكي اأكون 
راحة.  اإىل  �ساقي  وحتتاج  �سادقة 
خ�ست ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��ب��اق��ات يف 
االأيام املا�سية لكنني ممتنة جداً".

مبهرة  ط��وم�����س��ون-ه��ريا  وك���ان���ت 
مبومبا  كري�ستني  لكن  ال�سباق  يف 
قدمت  عاماً(  عداءة ناميبيا )18 
م���راً   30 اآخ�����ر  يف  م���ذه���ال  اأداء 
لتنال الف�سية بزمن بلغ 21:81 

ثانية.

ون��ال��ت االأم��ري��ك��ي��ة ج��اب��ي توما�س 
الربونزية م�سجلة 21:87 ثانية 
ل��ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ���س��ي��ل��ي-اآن ف��ري��زر-

�سباق  ب��ف�����س��ي��ة  ال���ف���ائ���زة  ب��راي�����س 
مر..  100

ج��ذري��ة يف  تغيريات  وك��ان��ت هناك 
اإذ  ل��ل�����س��ي��دات  م���ر   800 ���س��ب��اق 
ُح���رم���ت ���س��اح��ب��ات امل��ي��دال��ي��ات يف 
امل�ساركة  م��ن   2016 ري��و  األ��ع��اب 
ب�سبب قواعد تتعلق بن�سب هرمون 
الذكورة )الت�ستو�ستريون( ما فتح 
اأمام مت�سابقتني تبلغ كل  الطريق 
الذهبية  حل�سد  عاما   19 منهما 

والف�سية.
اأثينج ب��اأداء مهيمن وبرقم  وف��ازت 
اأم���ري���ك���ي خ�����الل دق���ي���ق���ة واح�����دة 
على  م��ت��ق��دم��ة  ث��ان��ي��ة  و55.21 
هودجكين�سون  كيلي  الربيطانية 
رايفني  م��واط��ن��ت��ه��ا  ح�سلت  فيما 

روجرز على الربونزية.

* الوثب الطويل
تاأثر  م���ن  خم�����اوف  اأي  وت���ب���ددت 

ب���ع�������س ال����ن����ه����ائ����ي����ات ب�����احل�����رارة 
بعد م�سابقة  ال�سباح  ال�سديدة يف 
ال��وث��ب الطويل  اأخ���رى رائ��ع��ة يف 
ال�سباقات  اأع����ظ����م  م����ن  وواح�������د 

االأوملبية على االإطالق.
وكان من املتوقع حتقيق رقم عاملي 
لكن الرويجي كار�سنت فارهومل 
مل ي��ح��ط��م��ه ف��ح�����س��ب، ب���ل دم���ره 
االأمريكي  ع��ل��ى  ل��ي��ت��غ��ل��ب  مت���ام���ا 
بطريقة  وي���ف���وز  ب��ن��ج��ام��ني  راي 
مر   400 �سباق  بنهائي  رائ��ع��ة 

حواجز.
فارهومل  ك�سر  املا�سي  ال�سهر  ويف 
رق����م ك��ي��ف��ن ي����اجن ال���ع���امل���ي ال���ذي 
�سمد 29 عاماً م�سجاًل 46.70 
ث��ان��ي��ة ل��ك��ن��ه ح��ط��م رق��م��ه العاملي 
م�سجال  ال�����ي�����وم  م����ذه����ل  ب����������اأداء 

ثانية.  45.94
فارهومل  على  بنجامني  و�سغط 
ال�������س���ب���اق وح�������س���ل على  ط���ي���ل���ة 
امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����س��ي��ة ب���زم���ن بلغ 

ثانية.  46.17
بعدما  منده�سا  بنجامني  وك���ان 

ك�سر الرقم العاملي ال�سابق بن�سف 
ث��ان��ي��ة ورغ����م ذل����ك اح��ت��ل املركز 
ت�سجيل  ���س��ه��د  ���س��ب��اق  يف  ال���ث���اين 
�ستة من اأول �سبعة عدائني الأرقام 

وطنية اأو قارية.
وق�سى املحللون حول العامل اليوم 
ب����االأداء  ذه��ول��ه��م  ع��ن  التعبري  يف 
ب��ال��ل��وم على  اآخ����رون  األ��ق��ى  بينما 
على  املعتمدة  اجل��دي��دة  االأح��ذي��ة 
االأزمنة  يف  ال��ك��رب��ون  تكنولوجيا 

املذهلة العديدة.
دوبالنتي�س  ال�����س��وي��دي  واأ����س���اف 
رقمه  اإىل  االأومل�����ب�����ي�����اد  ذه���ب���ي���ة 
بالزانة  القفز  العاملي يف  القيا�سي 
للرجال بعد اأن �سجل 6.02 مر 

يف اأول حماولة لهذه امل�سافة.
����س���ام  االأم������ري������ك������ي  غ�����ي�����اب  ويف 
ك��ن��دري��ك�����س ب��ط��ل ال���ع���امل مرتني 
حقق  ب�سبب اإ�سابته بكوفيد19- 
امليدالية  نيل�سن  كري�س  مواطنه 

الف�سية م�سجال 5.97 مراً.
وب����ع����د �����س����م����ان ال����ذه����ب����ي����ة ك����ان 
حماولتني  يف  قريبا  دوبالنتي�س 

من ك�سر الرقم القيا�سي بت�سجيل 
مراً.  6.19

االأملانية  ال��ع��امل  ب��ط��ل��ة  واأح�����رزت 
الطويل  ال��وث��ب  ذهبية  ميهامبو 
م���ر يف   7.00 ���س��ج��ل��ت  ب��ع��دم��ا 
على  لتتفوق  االأخ���رية  حماولتها 

االأمريكية بريتني ري�س.
حاملة  ف���ودارت�������س���ي���ك  وه��ي��م��ن��ت 
االإط�����اح�����ة  ال����ع����امل����ي يف  ال�����رق�����م 
78.48 مراً  باملطرقة و�سجلت 
لت�سبح  ال���راب���ع���ة  حم��اول��ت��ه��ا  يف 
البولندية اأول �سيدة تفوز بذهبية 
للمرة  امل�سابقة  نف�س  يف  اأومل��ب��ي��ة 

الثالثة على التوايل.
رقماً  جرا�سي  دي  اأن��دري��ه  و�سجل 
ثانية،   19.73 خ����الل  ك���ن���دي���اً 
نهائي  االأ�سرع قبل خو�س  ليكون 

�سباق 200 مر غداً االأربعاء.
االأمريكي  ال��ث��الث��ي  و���س��ي��ت��ط��ل��ع 
وكينيث  عاماً(   17( اليل�س  ن��واه 
ب��دن��اري��ك واإري����ون ن��اي��ت��ون للفوز 
بال�سباق بعد اأن هيمن عليه بولت 

ثالث مرات متتالية.

بداأت العداءة االأمريكية �سيدين ماكالفلني اليوم الثالث ع�سر 
من اأوملبياد طوكيو بتحطيم رقمها القيا�سي العاملي يف طريقها 

اإىل اإحراز ذهبية 400 م حواجز .
وجاء حتطيم ماكالفلني لرقمها العاملي، يف �سيناريو م�سابه ملا 
ح�سل قبل يوم عندما حطم الروجي كار�سنت فارهومل رقمه 
يف ال�سباق عينه لدى الرجال ونزل و�سيفه حتت الرقم العاملي 

ال�سابق.
و�سّجلت ماكالفلني البالغة 21 عاًما 51.46 ثانية لتح�سن 
وبطلة  اللقب  حاملة  اأم��ام  ث،   51.90 البالغ  ال�سابق  رقمها 
��ا حت��ت ال��رق��م العاملي  ال��ع��امل دليلة حم��ّم��د ال��ت��ي ن��زل��ت اأي�����سً
بول  فيمكي  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ن��ال��ت  فيما  ث(،   51.58( ال�����س��اب��ق 

الربونزية )52.03 ث(.
وهذا اأول لقب اأوملبي ملاكالفلني الوجه ال�ساعد بقوة يف عامل 
ع�سرة  ال�ساد�سة  بعمر   2016 ريو  يف  �ساركت  القوى.  األعاب 
منذ  االأل��ع��اب  اإىل  بالدها  من  متاأهلة  اأ�سغر  اأ�سبحت  عندما 

.1972
األعاب  االأوىل بني خم�س ذهبيات يف  وكانت ذهبية ماكالفلني 

القوى االأربعاء.
ياأمل  ح��ي��ث  م،   200 ���س��ب��اق  ع��ل��ى  م�����س��اء  االأن���ظ���ار  وت���رك���ز 
االأمريكي نواه اليلز )24 عاما( يف تعوي�س هفوته يف ن�سف 

النهائي.

كاد بطل العامل يفقد بطاقة التاأهل ب�سبب اإبطائه يف االأمتار 
للتاأهل  الر�سية  بطاقات  النتظار  دفعه  ما  االأخ���رية،  الع�سر 
اإىل نهائي ال�سباق الذي ينتظر خليفة االأ�سطورة اجلامايكية 

املعتزل اأو�سني بولت.
ويت�سمن برنامج االأربعاء نهائي �سباق 800 م للرجال، و�سباق 
3 اآالف م موانع لل�سيدات باالإ�سافة اإىل نهائي رمي املطرقة، 

فيما تقام مناف�سات �سمن الع�سارية وال�سباعية.
الكرة  نهائي  ربع  مباراة  اإىل  االأنظار  تتجه  نف�سه،  الوقت  ويف 
ال�ساطئية، حيث �ست�سعى قطر اأمام اإيطاليا، اإىل العبور لن�سف 
ويف  طوكيو  يف  ذهبياتها  ثالث  م��ن  اأك��رث  واالق���راب  النهائي 
تاريخها، بعد فار�س ح�ّسونة يف االأثقال ومعتز بر�سم يف الوثب 

العايل.
اإذ  راه��ن��اً،  اللعبة  يف   1 الرقم  وتيجان  يون�س  الثنائي  واأ�سبح 
مل يخ�سرا اأي مباراة يف مناف�سات الرجال وتقدما اإىل االأدوار 

االإق�سائية على راأ�س جمموعتهما.
الذي  الثاين  رو�سيا  فريق  مع  اأملانيا  تلعب  اأخ��رى  مباراة  ويف 
اأمام  االأرب��ع��اء  االأول  خ�سر  بعدما  حم��اي��د،  علم  حت��ت  يناف�س 

الروج، فيما اأق�ست التفيا الربازيل.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ب��ات��ت ال��ي��اب��ان��ي��ة ���س��اك��ورا ي��ا���س��وزوم��ي اأوىل 
البطالت يف التاريخ مل�سابقة املنتزه يف مناف�سات األعاب �سكايت 
اإح���رازه���ا ث���اين ذه��ب��ي��ة لليبابان يف هذه  ب��ع��د  ب���ورد االأرب���ع���اء، 

اللعبة.
وكانت مواطنتها موميجي ني�سّيا البالغة )13 عاماً( من اأ�سغر 
ال�سوارع  اأح��رزت ذهبية  التاريخ، عندما  االأوملبيني يف  االأبطال 

االأوىل يف تاريخ ريا�سة ال�سكايت بورد )األواح التزّلج(.
وال�سكايتبورد هي بني اأربع ريا�سات جديدة مدرجة يف االأوملبياد 
يف  والكاراتيه،  الريا�سي  الت�سّلق  االأم���واج،  رك��وب  مع  احل��ايل 

حماولة جلذب اجليل ال�ساب اإىل االألعاب العريقة.
كري�ست�سينا  البيالرو�سية  ال��ع��داءة  غ���ادرت  اآخ���ر،  مقلب  على 
االأربعاء،  فيينا  اإىل  متجهة  رحلة  يف  اليابان  ت�سيمانو�سكايا 
اإىل بولندا التي قررت منحها  اأن ت�سافر  حيث كان من املقرر 
تاأ�سرية اإن�سانية ب�سبب تهديدات تلقتها من احتاد بالدها على 

خلفية توجيهها له انتقادات علنية.
واأف���اد اأح���د امل�����س��وؤول��ني يف امل��ط��ار لو�سائل اإع���الم اإن���ه ك��ان من 
املفر�س اأن تغادر العداءة، البالغة 24 عاماً، على منت رحلة 
يف  املخطط  تبديل  مت  ول��ك��ن  وار���س��و،  العا�سمة  اإىل  مبا�سرة 

اللحظات االأخرية.
وا�ستقلت ت�سيمانو�سكايا الطائرة يف مطار ناريتا خارج العا�سمة 
طوكيو بعدما غادرت ال�سفارة البولندية حيث اأم�ست الليلتني 
املا�سيتني، بعدما اأكدت يف وقت �سابق تلقيها تهديدات باملغادرة 
الق�سرية لليابان النتقادها احتاد بالدها على مواقع التوا�سل 

االجتماعي.

ماكلفلني تك�سر رقمها العاملي 
يف 400 م حواجز 

 12 عن  طوكيو  اأوملبياد  يف  م�ساركة  اأ�سغر  ظاظا،  هند  ال�سورية  الطاولة  كرة  العبة  تلّقت 
تقارير  ذكرت  ما  وفق  اللعبة،  اأ�سياد  للتدرب مع  ال�سينية  االأوملبية  اللجنة  دعوة من  عاماً، 

�سينية.
ظاظا التي ا�ستهرت بني ليلة و�سحاها يف بلدها الذي مزقته احلرب، بعد تاأهلها اإىل طوكيو 
العام املا�سي، خرجت من الدور التمهيدي يف العا�سمة اليابانية بعد خ�سارتها -4�سفر امام 

النم�سوية ليو جيا.
انتهى م�سوارها باكراً يف طوكيو لكن يبدو اأن وجهتها املقبلة �ستكون اعتباًرا من ال�سهر املقبل 
ال�سني التي اأحرز ريا�سيوها ذهبيتي وف�سيتي الفردي لدى الرجال وال�سيدات يف طوكيو 

حتى االآن.
"�سي �سي تي يف" اأن ظاظا ح�سلت على دعوة من اللجنة االوملبية  ذكرت القناة احلكومية 
ال�سينية، ونقلت عن الالعبة قولها "اأتطلع للتدرب يف اخلارج كي اأ�ستمر يف التطور واأحقق 

حلمي يف اإحراز البطوالت".
وتابعت "بالطبع اآمل اأواًل اأن اأرتقي اإىل م�ستوى الالعبني ال�سينيني. حلمي اأن اأكون قوية 

مثلهم واأتطلع للذهاب اإىل ال�سني واأح�سل على التدريب الذي يخ�سعون له".
كان على ظاظا اأن تتخطى �سعوبات عدة يف التمارين للو�سول اإىل االأوملبياد حيث حملت علم 

بالدها يف حفل االفتتاح.
اأّدت احلرب يف �سوريا منذ اندالعها يف العام 2011 اإىل وفاة اأكرث من ن�سف مليون �سخ�س 

وتهجري املاليني وتدمري املباين واملن�ساآت.
تابعت ظاظا اأن "الظروف التي مترنت فيها يف �سوريا كانت �سعبة جداً، كنت اأمتنى اأن تكون 

خمتلفة".
الرومانية  اجلليد  على  الفني  التزلج  العبة  منذ  االأل��ع��اب  يف  م�ساركة  اأ�سغر  ظاظا  كانت 

بياتري�س هو�ستيو )11 عاماً( يف اأوملبياد غرونوبل ال�ستوي يف فرن�سا عام 1968.

ال�سورية ظاظا تتلقى دعوة تدريب يف ال�سني 

اأرقام قيا�سية يف يوم مذهل الألعاب 
القوى يف االأوملبياد

وافق النجم �ستيفن كوري، الفائز بلقب اف�سل العب 
مرتني،  للمحرفني  االم��ريك��ي  ال�سلة  ك��رة  دوري  يف 
ووريرز  �ستايت  غولدن  ناديه  مع  عقده  متديد  على 
215 مليون  ب��ل��غ��ت  ���س��ن��وات م��ق��اب��ل ���س��ف��ق��ة  الأرب�����ع 
ادريان  املخ�سرم  ال�سحايف  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب  دوالر 
واملعلق يف  ال�سلة  كرة  االخت�سا�سي يف  فويناروف�سكي 

�سبكة "اي ا�س بي ان" االمريكية.
االمريكي  ال���دوري  ببطولة  الفائز  ك��وري  و�سي�سبح 

للمحرفني 3 مرات، اول العب يف التاريخ يوقع 
مليون   200 قيمتهما  ت��ف��وق  ع��ق��دي��ن  ع��ل��ى 

دوالر.
�ساحب  ذات���ه  ال�سحايف  وبح�سب  امل��ق��اب��ل،  يف 
الذي  انتوين  كارميلو  فان  املوثوقة،  امل�سادر 
ت��راي��ل بالزيرز  ب��ورت��الن��د  م��ع  ع��ق��ده  انتهى 

اجنلي�س  ل��و���س  ال����وان  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �سينتقل 
ليكرز املو�سم املا�سي.

اىل  ب��ال��ت��ايل  ع��ام��ا(   37( ان��ت��وين  و�سين�سم 
ليكرز  اىل  اخ���ريا  ان�سموا  ج��دد  الع��ب��ني 

وه��م را���س��ل و���س��ت��ربوك، دوايت 
هاورد، مالك 

مونك، تريفور اليزا، واين اإلينغتون وكينت بازميور.
و3.1  نقطة،   13.1 مقداره  معدال  انتوين  و�سجل 

متابعات املو�سم املا�سي يف �سفوف باليزرز.
ويخو�س اأنتوين مو�سمه ال�20 يف الدوري االمريكي 
للمحرفني وهو ال يزال يبحث عن لقبه االأول بعد 
فرات مع دنفر ناغت�س ونيويورك نيك�س واأوكالهوما 
ترايل  وب��ورت��الن��د  روك��ت�����س  وهيو�سنت  ث��ان��در  �سيتي 

باليزرز.
لكن �ستكون هذه املرة االأوىل 
التي يلعب فيها اأنتوين 
اإىل جانب  ال���دوري  يف 
ل�����ي�����ربون  "امللك" 
باأنهما  علما  جيم�س، 
م�سوارهما  ا���س��ت��ه��ال 
االحرايف يف عام واحد 
2003، وتوجا باللقب 
بكني  يف  م���ع���ا  االأومل�����ب�����ي 
 ،2012 ول��ن��دن   2008
قبل اأن يتوج اأنتوين بالثالث 

يف ريو دي جانريو.

كوري يوافق على جتديد 
عقده مع ووريرز 

نعومي  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  التن�س  الع��ب��ة  اإن  منظمون  ق���ال 
ت�سارك يف بطولة  الثانية عاملياً، لن  امل�سنفة  اأو�ساكا، 
مونريال للتن�س والتي تنطلق االأ�سبوع املقبل، وذلك 
ع��ق��ب ع��ودت��ه��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��والت م��ن خالل 

مناف�سات دورة االألعاب االأوملبية طوكيو 2020.
بطولة  عن  لغيابي  باالأ�سف  "اأ�سعر  اأو���س��اك��ا:  وقالت 
للجماهري  متنياتي  خال�س  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ون��ري��ال 
اأراكم جميعاً  اأن  اأمتنى  هناك وللبطولة وامل�سوؤولني، 

يف كندا العام املقبل".
بطولة  م��ن  ان�سحبت  ع���ام���اً(   23( اأو���س��اك��ا  وك��ان��ت 

فرن�سا املفتوحة "روالن غارو�س"، وغابت عن بطولة 
لكنها  الذهنية،  �سحتها  اأج��ل  من  وذل��ك  وميبلدون، 
طوكيو  دورة  افتتاح  حفل  يف  االأومل��ب��ي  املرجل  اأ�سعلت 

قبل العودة للمناف�سات مرة جمدداً.
الدور  من  املخيب  خروجها  عقب  اأو�ساكا،  واعرفت 
�سديداً  كان  املوقف  اأن  االأوملبية،  املناف�سات  الثالث يف 

عليها.
من  فائزتني  غ��ي��اب  البطولة  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
بطوالت غراند �سالم يف عام 2020 البولندية اإيغا 

�سواتيك واالأمريكية �سوفيا كينني.

اليابانية اأو�ساكا تغيب عن 
بطولة مونرتيال للتن�س



تكت�سف خيانة حبيبها بف�سل وجبة طعام
اكت�سفت �سابة تدعى كايال تبلغ من العمر 26 عاماً خيانة حبيبها 

لها، عرب �سورة اأر�سلها لوجبة طعام قام بطهيها.
فبعد اأن تلقت ال�سورة منه، �ساهدت كايال �سيئاً غريباً دفعها اإىل 
انعكا�س  ظهر  حيث  العلوية،  الي�سرى  الزاوية  يف  ال�سورة  تكبري 
اللون  ذهبية  اآب���ل  و�ساعة  واأ���س��اور  مزيفة،  ب��اأظ��اف��ر  ام���راأة  ل��َي��دي 
وخامتاً. متت م�ساهدة مقطع الفيديو الذي ر�سد حلظة اكت�ساف 
ال�سابة خليانة حبيبها، ما يقرب من 200000 مرة. واأ�ساد الكثري 
الدقيقة  البولي�سية، ومالحظتها  ملهاراتها  بكايال  امل�ساهدين  من 

التي مكنتها من اكت�ساف خيانة حبيبها.
باأن  الرجال  يعرف  “اأال  قائلة:  الفيديو  متابعات  اإح��دى  وعلقت 

الن�ساء ماهرات يف التحري؟!”
اإال اأن متابعني اآخرين، قالوا باأن �سك املراأة بحبيبها رمبا ال يكون 
اأو  اأخته  امل��راأة التي ظهرت يدها يف ال�سورة  يف حمله، فقد تكون 

اإحدى قريباته، بح�سب ما اأوردت �سحيفة مريور الربيطانية. 

توقيف �سائح.. والتهمة قتل كلب مبطرقة
اأوقف �سائح اأملاين على �ساحل كرواتيا بعدما قتل كلبه مبطرقة، 
وهي جرمية ُيعاقب عليها بال�سجن �سنة يف هذا البلد املطّل على 
 51 البالغ  االأملاين  املواطن  ال�سرطة  واأوقفت  االأدرياتيكي.  البحر 

عاما يف مدينة رييكا يف �سمال كرواتيا.
وه���و ك���ان يف ح��ال��ة ���س��ك��ر ويف ح���وزت���ه ع����ّدة غ���رام���ات م���ن خمّدر 

الكيتامني، ح�سب بيان لل�سركة الكرواتية.
ال�سرطة خالل  واملعّدات يف مركز  املفرو�سات  ح��اول حتطيم  وقد 

ا�ستجوابه.
وو�سع الرجل الذي كان يف اإجازة يف كرواتيا يف ال�سجن االحتياطي، 

وفق ناطقة با�سم ال�سرطة.
وقتله"  ح��ي��وان  اإىل  "االإ�ساءة  بتهمة  ���س��ك��وى  ح��ّق��ه  يف  وُرف���ع���ت 
و"حماولة التعّدي على ملك الغري". وي�سّجل قطاع ال�سياحة يف 
 2020 كرواتيا الذي كان يرزح حتت وط��اأة وباء كوفيد19- �سنة 
ويعّد   .2019 �سنة  امل�سّجلة  تلك  تناهز  ال�سنة  ه��ذه  جّيدة  نتائج 
البلد  و�سّجل  كرواتيا.  اإىل  توافدا  االأج��ان��ب  ال�سياح  اأك��رث  االأمل��ان 
6،3 ماليني زيارة بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليو و36،9 

مليون ليلة حمجوزة يف الفندق، ح�سب وزارة ال�سياحة.

يعرثون على حجر مقد�س عمره 2000 عام
اكت�سف عمال البناء يف املركز التاريخي ملدينة روما حجًرا �سخًما 
كانت مهمته حتديد حدود املدينة املقد�سة لروما القدمية منذ ما 

يقرب من 2000 عام.
اأكرث  ارتفاعه  "�سيبو�س"، يبلغ  اأو  ما ي�سمى باحلجر البومريايل 
م��ن 6 اأق����دام )م��ا ي��ق��رب م��ن 2 م��ر( وه��و م�سنوع م��ن احلجر 
يف  احلجر  العمال  اكت�سف  الرافرتني.  امل�سمى  الناعم  اجل��ريي 
ب�سريح  املحيطة  ال�ساحة  يف  جديدة  جماري  تركيب  اأثناء  يونيو 
اأغ�سط�س الذي مت ترميمه موؤخًرا، والذي اُفتتح كمتحف يف وقت 

�سابق من هذا العام.
التي  املماثلة  االأح��ج��ار  ع�سرات  من  واح��د  املكت�سف  احلجر  ويعد 
ك��ان ميّثل حدوًدا  ال��ذي  اجل���دار  وه��و  "بومرييوم" روم���ا،  ميزت 
مقد�سة ملدينة روما القدمية داخل وخارج اأ�سوار املدينة حيث منع 

البناء اأو الزراعة، ويف داخله كانت االأ�سلحة حمظورة.
ووفًقا للقانون الروماين القدمي، كان اأي �سيء داخل البومرييوم 
خارجها كان  �سيء  وك��ل   "urbs" ت�سمى  روم��ا  ج��زًءا من مدينة 

."ager" جمرد اأر�س ت�سمى
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قانون يجرب االأطباء على حت�سني خطهم
بقوة القانون، اأ�سبح االأطباء يف املغرب مطالبني بتح�سني خطهم لدى كتابة الو�سفات العالجية للمر�سى، حتى 

تكون قابلة للقراءة من اجلميع.
امل�سرعون املغاربة جعلوا الو�سفات "امل�سفرة" جزءا من املا�سي، من خالل مر�سوم جديد يتعلق مبدونة اأخالقيات 

مهنة الطب، مت ن�سره باجلريدة الر�سمية.
وزير  قدمه  ال��ذي  ال��ط��ب،  مهنة  اأخ��الق��ي��ات  م��دون��ة  تعديل  على  اأ�سابيع  قبل  �سادقت  املغربية  احلكومة  وك��ان��ت 

ال�سحة.
الكايف من  بالقدر  العالج  باأن ي�سف  الطبيب  اإل��زام  الطب على  اأخالقيات مهنة  املذكور مبدونة  التعديل  ويتعلق 
الو�سوح، واأن يحرره بخط مقروء مع احلر�س على اأن يفهمه املري�س وحميطه، واأن يتحرى تطبيقه ب�سكل جيد.
وطاملا ا�ستكى مواطنون من كتابة بع�س االأطباء غري املفهومة يف و�سفات االأدوية، اإىل درجة اأنها اأ�سبحت "طال�سم" 

ي�سعب فك رموزها، وال يفك �سفرتها اإال ال�سيديل.
ووفق بالغ للحكومة فالتعديل االأخري جاء بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات واالأطباء، واتفاقا مع القانون 
املت�سل بالهيئة، الذي ين�س على حتديد "الواجبات العامة املفرو�سة على الطبيبات واالأطباء"، و"عالقة الطبيبات 

واالأطباء باملر�سى".
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اأول �سور عالية الدقة لدماغ قرد
مت الك�سف عن اأول �سور ثالثية االأبعاد عالية الدقة يف العامل لدماغ قرد، 
يف اخراق قد ميهد الطريق لعالج جمموعة من االأمرا�س الب�سرية مبا 

يف ذلك مر�س باركن�سون.
تقنيات  با�ستخدام  الكامل  املكاك  قرد  لدماغ  مف�سلة  خريطة  اإن�ساء  ومت 
للعلوم  ال�سينية  االأك��ادمي��ي��ة  من  فريق  قبل  من  الفلوري�سنت،  الت�سوير 
اخلاليا  تنظيم  كيفية  الإظهار  جديدة  تقنية  الفريق  وا�ستخدم  بكني.  يف 

الع�سبية وتو�سيلها داخل دماغ القرد بدقة ميكرون.
ويقول الباحثون اإن دماغ االإن�سان يتكون مما يقرب من مائة مليار خلية 
ع�سبية ذات ات�ساالت دقيقة ومعقدة، وبينما ي�سل حجمه اإىل 17 مرة اأكرب 

من دماغ املكاك، فاإنه مماثل مبا يكفي الإجراء مقارنات بني االثنني.
وحتى االآن، كان دماغ الفاأر هو االأكرب الذي مت ر�سم خريطة له، وي�ستغرق 
اجلديدة  التقنية  لكن  كاملة،  االأب��ع��اد  ثالثية  �سورة  الإن�ساء  اأي��اًم��ا  االأم��ر 
 200 اأك��رب بحوايل  املكاك، وهو  اإىل دم��اغ قرد  املمكن االنتقال  جعلت من 
مرة من حجم دماغ الفاأر. ويقول الفريق، الذي ي�سم باحثني من جامعة 
الرئي�سيات  ل��دم��اغ  التف�سيلية  اخلريطة  ه��ذه  مثل  وج��ود  اإن  ت�سجيانغ، 

�سي�ساعد يف فهم االأمرا�س التي ت�سيب االإن�سان.

اجلي�س يهدر دم دب �ساحب �سوابق
يواجه دب اأبي�س احتمال املوت قتال بعدما ت�سبب بحوادث عدة كان اآخرها 
مهاجمته فريق ت�سوير عمل وثائقي يف حمّطة يف �سمال �سرق غرينالند، 
اأعاد  ح��ال  يف  بقتله  االإذن  اأعطى  ال��ذي  الدمناركي  اجلي�س  اأعلن  ما  وف��ق 

الكّرة.
ويف �ساعة مبكرة من �سباح اأول اأول اأم�س االثنني، متّكن الدّب من اأن ميّد 
راأ�سه عرب نافذة مل تكن مو�سدة يف مركز اأبحاث يقيم فيه فريق الت�سوير، 

على بعد حوايل 400 مر عن قاعدة دانبورغ الع�سكرية ال�سغرية.
متمركزة  دمناركية  وحدة  وهي  االأركتيكية"،  الكوماندوز  "قوات  وبح�سب 
اأن يبعده الفريق  يف املوقع، ع�ّس الدّب اأحد الرجال الثالثة يف يده، قبل 
اإىل  نقله  دانبورغ قبل  اإىل  وُنقل اجلريح بداية  اإن��ذار.  بوا�سطة م�سّد�سات 
اأن ت�سّبب بخم�سة حوادث وهو عاد  اآي�سلندا للعالج. وقد �سبق لهذا الدّب 
يفّر مذعورا. وجاء  اأن  قبل  املركز  نوافذ  اإح��دى  وك�سر  املوقع  اإىل  مّرتني 
املحلية  "ال�سلطات  االأركتيكية" اأن  الكوماندوز  "قوات  عن  �سادر  بيان  يف 
الذي يجيز قتله يف حال  االأمر  باتت تعترب الدّب من "اأ�سحاب ال�سوابق"، 
عودته". ووقعت هذه احلادثة يف وقت ي�سهد اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من 
اإىل م�ستوى قيا�سي  املنطقة  ارتفاع احل��رارة يف  غرينالند موجة حّر، مع 

بلغ 23،4 درجة مئوية.

الفنانة فتحية طنطاوي.. 
رحيل هادئ اإثر اأزمة قلبية

االأعمال  ع�����س��رات  ق��دم��ت  اأن  ب��ع��د 
الفنانة  توفيت  وال�سينما،  للدراما 
امل�سرية فتحية طنطاوي اإثر اأزمة 
�سحية مفاجئة تعر�ست لها خالل 

ال�ساعات املا�سية.
وق�����ال ���س��ري��ف ع�����س��ك��ر وه����و اأح���د 
ال���راح���ل���ة، ملوقع  ال��ف��ن��ان��ة  اأق������ارب 
"الوفاة  اإن  عربية"،  نيوز  "�سكاي 
فجاأة  م���ق���دم���ات.  ب�����دون  ح���دث���ت 
نقلها  ليتم  القلب  ع�سلة  توقفت 
من  ال�ساد�س  م�ست�سفيات  الإح��دى 

اأكتوبر".
لها  اهلل  يكتب  "مل  ع�سكر:  وت��اب��ع 
وتوفيت  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ال���ن���ج���اة 
الإنعا�سها.  االأطباء  حماوالت  رغم 
�سيدة  ك���ان���ت  ع��ل��ي��ه��ا  اهلل  رح���م���ة 
ع��ظ��ي��م��ة ت��ع��م��ل الآخ�����ر ن��ف�����س لكي 
وترعاهم  اأوالده�����ا  ب��ج��ان��ب  ت��ك��ون 

وتقدم لهم ما يريدون".
واأعلن زوجها امللحن علي �سعد اأن 
ت�سييع اجلثمان �سيكون بعد ظهر 
احل�سري  م�����س��ج��د  م���ن  االأرب����ع����اء 
اأكتوبر قرب  ال�ساد�س من  مبدينة 

القاهرة.

لوحة ماتا مويا 
تبقى يف اإ�سبانيا 

وهي  مويا"،  "ماتا  لوحة  �ستبقى 
اأحد اأ�سهر اأعمال الفنان الفرن�سي 
 ،)1903-1848( غ���وغ���ان  ب����ول 
ل  ب��ع��د تو�سّ م��ع��رو���س��ة يف م��دري��د 
مع  ات��ف��اق  اإىل  االإ�سبانية  ال��دول��ة 
اأخرجتها  التي  لها  املالكة  اجلهة 

من البالد.
واأعلنت وزارة الثقافة عن موافقتها 
على عقد اإيجار بقيمة 97،5 مليون 
يورو ملّدة 15 �سنة ملجموعة كارمن 
متّلك  "حقوق  ي��ت�����س��ّم��ن  ت��ي�����س��ن 
اأو  بكاملها  للمجموعة  تف�سيلية 

بجزء منها".
وي�سمل هذا العقد اأكرث من 300 
لبيكا�سو  م��ن��ه��ا  ال��ب��ع�����س  ع���م���ل، 
ورنوار  ومونيه  وغوغان  وماتي�س 

ورودان وكوربيه وبودان.
ال��وط��ن��ي تي�سن- امل��ت��ح��ف  وي�����س��ّم 
جمموعة  م��دري��د  يف  بورنيمي�سا 
هايري�س  ه����ان����ز  ال�������س���وي�������س���ري 
�سليل  وه���و  ت��ي�����س��ن-ب��ورن��ي��م��ي�����س��ا، 
ع��ائ��ل��ة ���س��ن��اع��ي��ني م��ت��ن��ّف��ذة ت���ويّف 
وا�سرت   2002 �سنة  اإ�سبانيا  يف 
ال��دول��ة االإ���س��ب��ان��ي��ة م��ا ميلكه من 
مقابل  يف   ،1993 �سنة  فنية  قطع 

338 مليون دوالر.
ثريبريا  كارمن  االإ�سبانية  وكانت 
تي�سن  ب��ك��ارم��ن  امل���ع���روف���ة الح��ق��ا 
الزوجة االأخرية لهذا البارون، ما 

اأّثر على �سفقة ال�سراء تلك.
ول������وح������ات ه�����اوي�����ة اجل����م����ع ه���ذه 
يحمل  متحف  يف  راهنا  معرو�سة 
ا���س��م��ه��ا يف م���دري���د مب��وج��ب عقد 
اإع������ارة ب��امل��ج��ان اأُب������رم يف ���س��ب��اط-

فرباير 2002 وُمّدد الحقا.

كارينا كابور بفيديو 
لطيف مع �سديقتها

ن�سرت النجمة الهندية  كارينا كابور  فيديو 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  يف  ج��دي��د 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ظ��ه��رت فيه برفقة 

�سديقتها املقربة.
كيف  كارينا  اأظ��ه��رت  الفيديو  تفا�سيل  ويف 
تق�سي اأوقاتها يف املنزل مع �سديقته واالأكل 

الذي يح�سرانه خالل النهار.
بني  وا�سعة  �سجة  بالفيديو  كارينا  واأث���ارت 
متابعيها الذين فرحوا بالطرافة والعفوية 

التي اأظهرتها مع �سديقتها.
من  �سابق  وق��ت  يف  ن�سرت  قد  كارينا  وكانت 
هذا ال�سهر، �سورة طبق با�ستا مع الكثري من 
اخل�سار ال�سحي، مبا يف ذلك الفلفل احللو 
والفا�سولياء والطماطم الكرزية، الفتًة اإىل 

اأن "تيم يحب اأن تكون وجبته خ�سراء".

يكت�سف اأن اجلثة يف در�س الت�سريح ل�سديقه
در�س  م��ن  وه���رب  بالبكاء  نيجريي  ط��ب  ط��ال��ب  انفجر 
و�سك  كان على  التي  اأن اجلثة  اكت�سف  اأن  بعد  الت�سريح 

ت�سريحها مع زمالئه تعود ل�سديقه املتوفى.
حول  الطب  طالب  من  وجمموعة  اإيجبي  اإينيا  وجتمع 
3 جثث يف جامعة كاالبار النيجريية. ولكن بعد اكت�ساف 
 7 ملدة  به �سداقة  ل�ساب جمعته  كانت  اإح��دى اجلثث  اأن 

�سنوات، �سرخ اإينيا: يا اإلهي! وهرب من در�س الت�سريح.
ويف �سياق حديثه عن هذه التجربة املروعة قال اإينيا لبي 
من  فتحتان  هناك  ك��ان  مًعا.  نلتقي  اأن  "اعتدنا  �سي  بي 
الر�سا�س يف اجلانب االأمين من �سدره، ومعظم اجلثث 
التي ا�ستخدمناها يف الدرا�سة كانت بها طلقات ر�سا�س". 
وات�سل اإينيا بعد ذلك بعائلة ديفني وعلم باأنهم ات�سلوا 
ب��ث��الث��ة م��راك��ز ���س��رط��ة خمتلفة ب��ح��ًث��ا ع��ن��ه ب��ع��د اأن مت 
اأ�سدقائه من قبل رجال االأمن  اعتقاله هو وثالثة من 

وهم يف طريقهم اإىل املنزل بعد ق�ساء ليلة يف اخلارج.
ومت��ك��ن��ت االأ����س���رة يف ال��ن��ه��اي��ة م��ن ا���س��ت��ع��ادة اجل��ث��ة، لكن 
نيجرييا  يف  اأو���س��ع  ق�سية  على  ال�سوء  �سلطت  احل��ادث��ة 
ت�سليم  مبوجبه  يتم  وق��ان��ون  ال�سرطة،  بوح�سية  تتعلق 
اجلثث  م�����س��ت��ودع��ات  يف  بها"  امل��ط��ال��ب  غ���ري  "اجلثث 

احلكومية اإىل كليات الطب.

يتنكر بزي امراأة لتقدمي االمتحانات 
امتحانات  ليقّدم  ام��راأة  ب��زّي  تنّكر  �سنغايل  ميثل طالب 
ال�سهادة الثانوية العامة حمّل �سديقته يف و�سط البالد 
مع  اخلمي�س  الق�ساء  اأم���ام  وتوقيفه،  اأم���ره  ك�سف  قبل 
اأعلن  "التحايل يف االمتحانات"، على ما  حبيبته بتهمة 
يف  ي��در���س  ال��ذي  الطالب  و�سع  وق��د  املتهمني.  حمامي 
ديوربيل  �سجن  البالد مع �سديقته يف  �سمال  جامعة يف 
ليومني،  ا�ستجوابهما  بعد  التحقيق،  ذّم��ة  على  )و�سط( 

بح�سب ما اأفاد املحامي �سورين نديونغه.
اآب/ م��ن  اخلام�س  يف  احلبيبان  ميثل  اأن  املرتقب  وم��ن 
اأم�����ام ال��ق�����س��اء يف حم��ك��م��ة دي��ورب��ي��ل بتهمة  اأغ�����س��ط�����س 
االحتيال"، وفق  والتواطوؤ يف  االمتحانات  يف  "االحتيال 
قد  عمره  عن  ُيك�سف  مل  ال��ذي  الطالب  وك��ان  املحامي. 
الثانوية  ال�سهادة  امتحانات  لتقدمي  ديوربيل  اإىل  ذهب 
العامة حمّل �سديقته التي تدر�س يف مدر�سة ثانوية يف 
هذه املدينة، بح�سب االدعاء. وُن�سرت �سور له على مواقع 
ف�ستانا  ي��رت��دي  وه��و  فيها  يظهر  االجتماعي  التوا�سل 

اأحمر مزّينا بت�ساميم �سوداء مع و�ساح وغطاء راأ�س.

توقيف زعيمة �سبكة خمدرات عمرها 79
ُي�ستبه  العمر  وال�سبعني من  التا�سعة  اإ�سبانية يف  اأوقفت 
الربتغال،  يف  باملخدرات،  لالجتار  �سبكة  تتزّعم  اأنها  يف 

بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات االإ�سبانية.
وبح�سب احلر�س املدين االإ�سباين، كانت هذه املراأة التي 
التقاعد منذ فرة طويلة تدير جمموعة  �سّن  جت��اوزت 
ت�����س��ت��ورد ال��ك��وك��اي��ني م��ن ج��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان اإىل 
اأوقفت يف فيال ريال يف �سمال الربتغال  الربتغال. وهي 
وال�ستني  والع�سرين  ال�ساد�سة  يف  اآخ��ري��ن  اإ�سبانيني  مع 
من العمر، يف �سياق عملية نّفذتها قوى االأمن االإ�سبانية 

والربتغالية.

يرزقان باأول طفل بعد توقف االأب عن تناول اخلبز
رحب زوجان بريطانيان باأول طفل لهما بعد انتظار 
اأن  20 عاماً، وذلك بعد  اأكرث من  امتد على مدى 

توقف االأب عن تناول اخلبز لتح�سني �سحته.
ورا�سيل  ع���ام���اً(   55( ���س��ت��ي��ف��ن  االأط����ب����اء  واأخ������رب 
اإجناب  يتمكنا من  لن  اأنهما  عاماً(   41( غرينوود 
اأط��ف��ال م��ًع��ا، وح��ت��ى طريقة اأط��ف��ال االأن��اب��ي��ب لن 
تنجح ب�سبب ظروفهما الطبية، حيث مت ت�سخي�س 
بعد وقت  املباي�س  تكي�س  را�سيل مبتالزمة  اإ�سابة 
 ،2000 ع��ام  يف  �ستيفن  على  تعرفها  م��ن  ق�سري 
ب��دوره من التواء يف اخل�سية عندما  وال��ذي عانى 
�سديد يف عدد  بانخفا�س  ت�سبب  كان مراهًقا، مما 

احليوانات املنوية لديه.
اأن  اإىل  اأبوين،  ي�سبحا  لن  اأنهما  الزوجان  واعتقد 
تناول  ع��ن  �ستيفن  ت��وق��ف  اأن  بعد  معجزة  ح��دث��ت 
مر�س  ملكافحة  اأ���س��ه��ر   10 قبل  واملعجنات  اخل��ب��ز 
من  يعاين  ال�سكري  مر�س  جعله  حيث  ال�سكري، 

عدوى اخلمرية التي ميكن اأن تقلل من اخل�سوبة 
ب�سكل اأكرب، ولكن بعد تخلي�س نظامه الغذائي من 
جميع منتجات اخلمرية، اختفت العدوى متاًما يف 

غ�سون اأ�سبوعني فقط.
وبعد خم�سة اأ�سهر، اكت�سف االأطباء اأن را�سيل كانت 
حاماًل يف االأ�سبوع احلادي والع�سرين عندما دخلت 
امل�ست�سفى ب�سبب ح�سوات الكلى يف فرباير)�سباط( 
املا�سي، وكان التغيري الوحيد يف منط حياتهما هو 
اأن �ستيفن قد تخلى عن تناول اأي منتجات حتتوي 
على اخلمرية، وهو ما اأدى اإىل حمل را�سيل. ويعترب 
مر�س القالع وعدوى اخلمرية اأكرث �سيوًعا لدى 
ال�سكر  م�ستويات  ت���وؤدي  حيث  ال�����س��ك��ري،  مر�سى 
املرتفعة اإىل ظروف اأف�سل لنمو اخلمرية، وميكن 
اأن توؤثر عدوى اخلمرية على خ�سوبة الذكور، مما 
يجعل احليوانات املنوية �سعيفة وجم��زاأة، مما قد 

يقلل من فر�سة احلمل.

املمثلة كاميل كو�ستيك خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم Free Guy يف مدينة نيويورك.   رويرتز

مايلي �سايرو�س تقدم عر�سًا 
خا�سًا ل� ملياردير 

قدمت جنمة البوب االأمريكية  مايلي �سايرو�س  عر�ساً خا�ساً يف فيال الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة غاالك�سي امللياردير االأمريكي  مايك نوفوغراتز  يف عطلة نهاية االأ�سبوع. 

 ، "Wrecking Ball"و ”Party in the USA“ واأدت مايلي اأغنيات �ساربة لها مثل
 Nothing Compares" من فيلم Sinead O'Connor باالإ�سافة اإىل غالف ن�سخة
تزيينها بحوريات البحر   مايلي مت  فيها  التي غنت  اخليمة   . كتبها  برين�س   U 2" الذي 
ال�سيوف  وو�سل  اآيالند.  كوين  العمالقة كجزء من مو�سوع "موكب حورية البحر" يف 

التي  النيون  ب��اأ���س��واء  مكتمل   - التذاكر  �سباك  ي�سبه  عمالق  مدخل  خ��الل  م��ن 
تو�سح كلمة "نوفوبارك" - وارتداء اأزياء ذات طابع خا�س، ون�سر نوفوغراتز 

قمي�س  دون  معدنية  و�سرة  باندانا  مرتدًيا  �سفحته  على  لنف�سه  �سورة 
وبطن مطلية. كان اأحد اأبنائه يرتدي زي بحار .


