
   

من�شور بن زايد ي�شهد حفل تخريج دورة 
الدفاع الوطني الثامنة 2021-2020

•• اأبوظبي-وام:

 �صهد �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
 2020 الثامنة  الوطني  الدفاع  دورة  الرئا�صة حفل تخريج  �صوؤون  وزير 
واأكللد �صموه خللال احلفل  الللوطللن.  اأم�س يف ق�صر  اأقيم  الللذي   2021  -
اأن الكلية حتظى باهتمام قيادة الدولة الر�صيدة ودعمها لدورها الهام يف 
تاأهيل واإعداد نخبة من الكوادر الذين ي�صهمون يف م�صرية بناء اأوطانهم 
مكت�صباتها.  على  واحلفاظ  الوطني  العمل  ميادين  خمتلف  يف  وتقدمها 
واأ�صاف �صموه اأن القوات امل�صلحة متّثل م�صدر فخر واعتزاز لكل اإماراتي 
خال م�صريتها امل�صرفة والزاخرة بالإجنازات والإخا�س يف اأداء الواجب 
الوطني، ودعم النجاحات التنموية والقت�صادية اإ�صافة اإىل دورها املحوري 
ت�صت�صرفها  التي  الواعدة  امل�صتقبلية  املحطات  فيها  مبا  املراحل  جميع  يف 

الدولة تزامنا مع احتفائها بالذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�صها.
الدفاع  دورة  خريجي   .. نهيان  اآل  زايلللد  بللن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وهللنللاأ 
الوطني الثامنة 2020-2021 وحثهم �صموه على توظيف ما اكت�صبوه 
من معارف متخ�ص�صة ومهارات عالية وخربات اأكادميية يف تعزيز قدرات 
 .. الدولة، خدمًة لأوطانهم  ال�صرطة وموؤ�ص�صات  امل�صلحة واأجهزة  القوات 
متمنيا �صموه لهم مزيدا من التوفيق والنجاح يف م�صريتهم املهنية. وبداأ 
م باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابري ال�صحية  احلفل - الذي ُنِظّ
اآيلللات بللّيللنللات مللن الللقللراآن الللكللرمي، واإلقاء  - بال�صام الللوطللنللي ثللم تلللاوة 
الكلمات الفتتاحية والرتحيبية. من جهته رفع �صعادة اللواء الركن عقاب 
اأ�صمى  احلفل،  خال  كلمته  يف  الوطني،  الدفاع  كلية  قائد  العلي  �صاهني 
اآل نهيان  ال�صيخ خليفة بن زايللد  ال�صمو  اإىل �صاحب  ال�صكر والللولء  اآيللات 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة لرعاية �صموهم امل�صتمرة 

واهتمامهم بدعم كلية الدفاع الوطني.                    )التفا�صيل �س2(

طوابري من ال�صيارات تنتظر اأمام حمطات الوقود يف ظل اأزمة املحروقات التي يعاين منها لبنان

الت�صاوؤم �صيد املوقف

رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتحدث حول اآليات النتخابات يف ليبيا

بيدرو �صان�صيز وامللك فيليب ال�صاد�س وبري اأراجوني�س يف حفل ع�صاء يف 
املوؤمتر العاملي للجوال يف بر�صلونة

الإمارات للتعليم املدر�صي تعلن نتائج طلبة ال�صف 12 يف املدار�س احلكومية واخلا�صة املطبقة للمنهاج الوزاري
حممد بن را�شد يهنيء الطلبة ال�شبعة الأوائل على م�شتوى الدولة 

•• الفجر - دبي 

يف   12 اللللل�للللصللللف  طلللللللبلللة  حللللقللللق 
واخلا�صة  احلللكللوملليللة  امللللدار�لللس 
نتائج  اللللللللوزارة  ملللنللهللاج  املللطللبللقللة 
العام  نهاية  اختبار  يف  متقدمة 
2020-2021 حيث  الدرا�صي 
وطالبة  طللالللب   28،220 قلللدم 
واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  يف 
المتحان النهائي لطلبة ال�صف 
العامة  النجاح  ن�صبة  وبلغت   12
واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  يف 
الرتبية  وزارة  منهاج  تتبع  التي 

والتعليم ما يقارب 91%.
وهناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
الللللوزراء  رئلليلل�للس جمل�س  اللللدوللللة 
�صل�صلة  حاكم دبي رعاه اهلل عرب 
تغريدات عرب ح�صاب �صموه على 
تويرت الطلبة ال�صبع الأوائل على 
م�صتوى الدولة وهم :هند حممد 
ح�صن عبداهلل اجلناحي، التعليم 
احلللكللومللي- ملل�للصللار الللنللخللبللة، من  
الثانوي  للتعليم  ال�صام  مدر�صة 
اأ�صعد دناوي،  بنات، و رغد موؤيد 
التعليم احلكومي- امل�صار املتقدم، 
فاطمة  و  الللنللدى،  قطر  مدر�صة 
التعليم  ال�صعملي،  �صامل  �صالح 
مدر�صة  العام،  امل�صار  احلكومي- 

الثانوي  للتعليم  القبطية  مارية 
الللرحللمللن وليد  للللللبللنللات، وعلللبلللد 
را�صد ال�صرهان النعيمي، التعليم 
احلكومي- م�صار النخبة، ثانوية 
راأ�س  التطبيقية-  التكنولوجيا 
اخليمة بنني و مرية على �صالح 
التعليم  الللللزعللللابللللي،  اللل�للصللويلللللح 
احلكومي- امل�صار املتقدم التقني، 

التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
و�صيخة حممد  املعا-بنات،  فلج 
اأحمد، التعليم اخلا�س-  �صلطان 
اللللعلللام، مللدر�للصللة احلكمة  امللل�للصللار 
جبار  م�صتاق  رهلللف  و  اخلللا�للصللة، 
الدليمي، التعليم اخلا�س- امل�صار 
املتقدم، مدر�صة الروؤية اخلا�صة.
)التفا�صيل �س3(

اللجنة الإقليمية ملنظمة ال�شحة العاملية ت�شيد بدعم 
حممد بن زايد املتوا�شل جلهود مكافحة �شلل الأطفال

•• دبي-وام:

الفرعية  اللللللللجلللنلللة  اأ�لللللللصلللللللادت   
التابعة  املتو�صط  �للصللرق  لإقللللليللم 
املعنية  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
بلللا�لللصلللتلللئللل�لللصلللال �لللصلللللللل الأطلللللفلللللال 
بالدعم  لللفللا�للصلليللاتلله  والللتلل�للصللدي 
ال�صمو  �للصللاحللب  ملللن  املللتللوا�للصللل 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
وجهود  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
وما  الأطللفللال  �صلل  مكافحة  يف 
يقدمه �صموه من متويل يف هذا 
اللل�للصللاأن �للصللمللن حللملللللة الإملللللارات 
للتطعيم �صد �صلل الأطفال ويف 
اإطلللار امللل�للصللروع الإملللاراتلللي لدعم 
باك�صتان واأفغان�صتان يف مواجهة 

هذا املر�س.
الرائدة  اجلهود  اللجنة  وثمنت 
الللتللي تبذلها دوللللة الإملللللارات يف 
الأطفال  �صلل  مللر�للس  مكافحة 
الإقليمي  الللل�لللصلللعللليلللديلللن  علللللللى 

والعاملي.
جاء ذلك خال الإجتماع الثاين 
الإقليمية  اللللفلللرعللليلللة  للللللجللنللة 
املعنية با�صتئ�صال �صلل الأطفال 
واللللتللل�لللصلللدي لللفللا�للصلليللاتلله الللللذي 
تللراأ�للصللتلله دوللللة الإمللللللارات ب�صكل 

ملل�للصللرتك ملللع جللمللهللوريللة م�صر 
تقنية  علللللرب  وعللللقللللد  اللللعلللربللليلللة 
معايل  بح�صور  املرئي  الت�صال 
عبد الرحمن بن حممد العوي�س 
املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزيلللر 
وملللعلللايل اللللدكلللتلللورة هللالللة زايد 
وزيرة ال�صحة وال�صكان يف م�صر 

و�للصللعللادة الللدكللتللور حلل�للصللني عبد 
الللرحللمللن الللرنللد وكلليللل الللللوزارة 
العامة  ال�صحة  لقطاع  امل�صاعد 
املنظري  اأحمد  الدكتور  و�صعادة 
منظمة  ملكتب  القليمي  املللديللر 
�صرق  اإقليم  يف  العاملية  ال�صحة 

املتو�صط.   )التفا�صيل �س2(

اأزمة املحروقات تهدد امل�شت�شفيات يف لبنان
•• بريوت-وكاالت

املحروقات  اأزملللة  ا�صتمرار  يللهللدد 
و�صح مللادة املللازوت يف لبنان عدداً 
ملللللن الللللقللللطللللاعللللات احللللليللللويللللة، ل 
التي  وامل�صت�صفيات  الأفللران  �صيما 
حذرت من اأن خمزونها و�صل اإىل 
امل�صت�صفيات  نقيب  احلافة.وحذر 
اخلا�صة يف لبنان �صليمان هارون، 
"ال�صرق  ل�صحيفة  تلل�للصللريللح  يف 
اأم�س  الأو�صط" اللندنية ن�صرته  
الأحد، من اأن خمزون امل�صت�صفيات 
من املازوت بات قليًا جداً، وو�صل 
امل�صت�صفيات  واأن  احللللافلللة،  اإىل 
بلل�للصللكللل يومي  امللللللللازوت  تلل�للصللرتي 
املخزون  لديها  يكون  اأن  دون  من 
الكايف لأكرث من يومني، يف حني 
لأ�صبوعني يف  يكون  اأن  اأنلله يجب 

الظروف الطبيعية.
املازوت  تاأمني  عدم  اأن  اإىل  واأ�صار 
للخطر،  املللر�للصللى  حلليللاة  يللعللر�للس 
ت�صطر  امل�صت�صفيات  اأن  وكلل�للصللف 

الطاقة  وزارة  رفلللع  ملللن  اللللرغلللم 
اأ�لللصلللعلللار امللللحلللروقلللات بلللاأكلللرث من 
الأخري  الأ�للصللبللوع  خللال   40%
حلحلة  اإىل  يلللهلللدف  اإجللللللللراء  يف 

الأزمة.
نقيب  حلللذر  نللفلل�للصلله،  الإطللللللار  ويف 
الأفران علي اإبراهيم، يف ت�صريح 
خملللللزون  اأن  ملللللن  لللللل�للصللحلليللفللة، 
املللازوت لدى الأفللران يكفي ليوم 
باأن  فللقللط، مطمئنا  الثللنللني  غللد 
اليوم  اأبلللوابلللهلللا  �صتفتح  الأفللللللران 
الأحد، و�صتكون هناك كميات من 
اخلبز، وذلك بعدما قدم اجلي�س 
اللبناين جزءاً من خمزون املازوت 
لديه لاأفران، فيما عمدت اأفران 
امللللللللازوت من  �لللصلللراء  اإىل  اأخللللللرى 
تتوّقف  ل  حتى  اللل�للصللوداء  ال�صوق 

عن العمل.
و�للصللدد اإبللراهلليللم على اأنلله يف حال 
عللللللدم تلللللوافلللللر املللللللللللازوت الثلللنلللني 
املللا�للصللي، �للصللتللكللون الأفللللللران اأملللام 

م�صكلة كبرية.
ال�صوق  ملللن  املللللللازوت  �لللصلللراء  اإىل 
واأنها  الأحيان،  بع�س  يف  ال�صوداء 

التي  الطاقة  وزارة  مع  توا�صلت 
وعدت بحلحلة الأمور.

املتمثلة  املحروقات  اأزمة  وت�صتمر 
ب�صح مادتي املازوت والبنزين على 

حالة من الغ�صب الجتماعي يف تون�س

ن�شبة ت�شاوؤم قيا�شية وتراجع غري م�شبوق لقي�س �شعيد...!

دبيبة يتعهد بتقدمي الدعم التام لإجراء النتخابات يف ليبيا

•• الفجر -تون�س

اخلا�س  الآراء  �صرب  نتائج  ك�صفت 
ب�صهر يونيو ل�صنة 2021 ال�صادرة 
عن موؤ�ص�صة "�صيغما كون�صاي" عن 
م�صتوى غري م�صبوق من الت�صاوؤم 
انه  مللربزة  التون�صيني،  يف �صفوف 
بلغ لأول مرة ن�صبة 92 فا�صل 8 

باملائة.
واأبرز �صرب الآراء الذي ن�صر اأم�س 
اأظهرت  اللل�للصللرب  نللتللائللج  اأن  الأحللللد 
حالة من الغ�صب الجتماعي يف كل 
اجلهات والفئات والأعمار. واأ�صارت 
النتائج اىل اأّن ن�صبة الت�صاوؤم ت�صهد 
تراجعا لدى "القاعدة النه�صوية" 
اىل  املللنللتللمللني  بللعلل�للس  اأّن  مللللللربزة 
الباد  اأّن  يلللللرون  اللللقلللاعلللدة  هللللذه 
ال�صحيح". الجتلللللاه  يف  "ت�صري 
الثقة،  انللعللدام  موؤ�صر  وبخ�صو�س 
رئلليلل�للس حركة  اأّن  الللنللتللائللج  اأبلللللرزت 

الللنللهلل�للصللة را�لللصلللد الللغللنللو�للصللي حّطم 
وت�صدر  الللقلليللا�للصلليللة  الرقلللللللام  كلللل 
يثق  ل  الللتللي  ال�صخ�صيات  قللائللمللة 
بن�صبة  مطلقا  الللتللونلل�للصلليللون  فيها 
81باملائة يليه رئي�س كتلة ائتاف 
الللكللرامللة �صيف الللديللن خملللللوف بل 

 66 بل  العري�س  وعلي  باملائة   67
الهمامي  حمة  واللليلل�للصللاري  بللاملللائللة 
احلكومة  ورئلليلل�للس  بللاملللائللة  بل63 
بللاملللائللة يف  بل62  امللل�للصلليلل�للصللي  هلل�للصللام 

املرتبة اخلام�صة.  
)التفا�صيل �س15(

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

مواقــيت ال�صالة
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جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي تر�سي 
اأ�س�ص منظومة متكاملة للذكاء اال�سطناعي 

اأخبار االإمارات

خماوف من موجة جديدة 

لوباء كوفيد مع انت�سار »دلتا«

عربي ودويل

منتخبنا للكرة ال�ساطئية يوا�سل 
ا�ستعداداته لبطولة العامل يف رو�سيا

الفجر الريا�سي

جديدة بكورونا و1,570 حالة �شفاء  اإ�شابة   1,599
•• اأبوظبي-وام

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 
 254،639 اإجراء  اأعلنت الوزارة عن  19" واملخالطني لهم وعزلهم،  "كوفيد - 
املجتمع  يف  خمتلفة  فللئللات  على  املا�صية   24 الللل  اللل�للصللاعللات  خللال  جللديللدا  فح�صا 
با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.    و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي 
والفح�س وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،599 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة 
حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
امل�صجلة 639،476 حالة.    كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت نتيجة تداعيات 
 1،834 الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها وموا�صاتها 
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  التعاون مع اجلهات 

�صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.                                           )التفا�صيل �س3(

•• طرابل�س-وكاالت

اأكلللللللد رئللليللل�لللس حلللكلللوملللة الللللوحللللدة 
احلميد  عبد  ليبيا،  يف  الوطنية 
دبللليلللبلللة، الأحللللللللد، احلللللر�للللس على 
حتقيق التداول ال�صلمي لل�صلطة 
يف الباد، م�صددا على توفري كل 
اإجللراء انتخابات  اأجللل  الدعم من 

قبل نهاية العام اجلاري.
وقللللللللال دبلللليللللبللللة، خللللللال ملللوؤمتلللر 
العليا  املفو�صية  عقدته  �صحفي 
لتعزيز  نلل�للصللعللى  للللانلللتلللخلللابلللات: 
الليبية  الأملللللللن  قللللللوات  قلللللللدرات 
لللل�لللصلللملللان اإجللللللللللراء النلللتلللخلللابلللات 

ب�صا�صة.
الوحدة  حكومة  رئي�س  واأ�للصللاف 
هناك  اأن  للليللبلليللا،  يف  اللللوطلللنللليلللة 
اإىل دميقراطية حقيقية  طموحا 
بلللر الأملللللان،  بللالللبللاد اإىل  تلل�للصللل 
اأن  الليبي  لل�صعب  اآن  اأنلله  مردفا 

يوحد كلمته.
حتقق  ل  الأمم  اأن  دبلليللبللة  وذكللللر 
حتقق  عللللنللللدمللللا  اإل  الزدهلللللللللللللار 
ال�صتقرار، وال�صعب الليبي اآن له 
اأن ينعم برثواته ويحقق تطلعاته 

اإىل التنمية، بح�صب قوله.
كللمللا �للصللدد علللللى �لللصلللرورة تقدمي 
الأطراف  كافة  قبل  من  تنازلت 
حتتمل  ل  الللبللاد  لأن  للليللبلليللا،  يف 

املزيد من التعقيد.ا

هللللذه  اإىل  اللللللو�لللللصلللللول  وتللللللابللللللع: 
الللللدميللللقللللراطلللليللللة املللللنلللل�للللصللللودة يف 
كافة  ملل�للصللاركللة  اإىل  يللحللتللاج  ليبيا 
املللواطللنللني يف اللللبلللاد، كللل �صوت 
النتخابية،  الللعللمللللليللة  يف  يلللوؤثلللر 
وامل�صاركة اأ�صبحت واجبا واطنيا.

اأملللللا يف حللللال عللللزف اللللنلللا�لللس عن 
املللل�لللصلللاركلللة يف النلللتلللخلللابلللات، فلللاإن 
دبيبة راأى يف ذلك ما ي�صبه �صكا 

مللفللتللوحللا لللاأقللللليللة حللتللى تفر�س 
توجهاتها على اأغلبية ال�صعب.

نائبة  قلللاللللت  ذلللللللك،  غللل�لللصلللون  يف 
اإىل  املللتللحللدة  الأمم  بللعللثللة  رئلليلل�للس 
اأعللل�لللصلللاء ملتقى  نللنللا�للصللد  للليللبلليللا: 
بتكثيف م�صاعيهم  الليبي  احلوار 

للتو�صل اإىل حل و�صط.
واأ�للصللافللت جللورجلليللت غللانلليللون، اأن 
�صانحة  حللقلليللقلليللة  فللر�للصللة  هللنللاك 

الليبية  الأزمللة  اإنهاء  على طريق 
و�صط  اأعللللللللللوام،  ملللنلللذ  املللل�لللصلللتلللملللرة 
اأى تخفيف  الليبي  ال�صعب  تطلع 

الأزمة.
الت�صجيل  اإىل  الللللليللبلليللني  ودعللللت 
النتخابات،  امل�صاركة يف  اأجل  من 
احلكومة  تلل�للصللجللع  اإنللللهللللا  قلللائلللللللة 
واملجل�س الرئا�صي على تقدمي كل 

الدعم لانتخابات.

عن  م�شوؤولة  اإي���ران  اإ�شرائيل: 
ا�شتهداف �شفينة لنا يف املحيط الهندي

•• القد�س-وكاالت

اإ�صرائيليون  ملللل�للللصللللوؤولللللون  اأكلللللللد 
اإ�صرائيلية  �صحن  �صفينة  ا�صتهداف 
الللللهللللنللللدي، ورجلللحلللت  امللللحللليلللط  يف 
تكون  اأن  اأبلللليللللب  تللللل  يف  مللل�لللصلللادر 
ا�صتهداف  عن  امل�صوؤولة  هي  اإيللران 
اأعمال  رجل  ميلكها  التي  ال�صفينة 

اإ�صرائيلي.
الإ�صرائيلية  "كان"  قللنللاة  وقللالللت 
الر�صمية اإن ال�صفينة غري م�صجلة 
على اأنها اإ�صرائيلية، ولكنها مملوكة 
لللرجللل الأعللمللال الإ�للصللرائلليلللللي اأيال 
واأ�صافت  اأجنبي،  وطاقمها  عوفر، 
اأنه مل ترد انباء عن وقوع ا�صابات.
 ،"i24news" قللنللاة  وبللحلل�للصللب 
للتلفزيون   12 اللللقلللنلللاة  ذكللللللرت 
امللللل�للللصللللوؤولللللني  اأن  الإ�للللصللللرائلللليلللللللللي 
الع�صكريني الإ�صرائيليني يحاولون 
اللللقلللوات  كلللانلللت  اإذا  ممللللا  الللللتللللاأكللللد 
ال�صفينة  هللاجللمللت  قلللد  الإيلللرانللليلللة 
وتعود   CSAV TYNDALL
 ،Zodiac Mari ملكيتها ل�صركة
وميلكها رجل الأعمال الإ�صرائيلي 

اإيال عوفر وحتمل علم ليبرييا.
نقًا عن م�صادر مل  القناة  وقالت 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  داخللل  ت�صمها 
الإ�صرائيلية اإن "طاقم ال�صفينة مل 
اأ�صرار  اأي  تلحق  ومل  بللاأذى  ي�صب 

بالغة بال�صفينة".

يف  م�شجد  ع��ل��ى  ح��وث��ي  ه��ج��وم 
اأبني.. وتقدم للجي�س يف البي�شاء

•• اليمن-وكاالت

احلوثي،  ملليللللليلل�للصلليللات  ا�للصللتللهللدفللت 
اأم�س الأحد، م�صجداً داخل مع�صكر 
اللواء اخلام�س للجي�س اليمني يف 
اأبلللللني جلللنلللوب اللليللمللن، بللحلل�للصللب ما 
 7 �للصللقللوط  اإىل  اأدى  ملللا  كلل�للصللفللت 
حملية  م�صادر  ذكللرت  فيما  قتلى. 
ا�صتهدف  احللللوثلللي  الللل�لللصلللاروخ  اأن 
الع�صكرية  القاعدة  داخللل  امل�صجد 

اأثناء ال�صاة.
بللالللتللزامللن، اأعلللللللن وزيللللر الإعللللام 
اأن  الللليلللملللنلللي، ملللعلللملللر الإريللللللللللللاين، 
املواقع  علل�للصللرات  ا�للصللتللعللاد  اجللليلل�للس 
ال�صرتاتيجية يف البي�صاء باليمن. 
وقللال يف تغريدة على ح�صابه على 
متكن  اليمني  اجلي�س  اإن  تللويللرت، 
ال�صرعية  دعم  حتالف  من  باإ�صناد 
اإمللللداد جماعة  مللن قطع خللطللوط 
تبقى من مواقع يف  فيما  احلوثي 

البي�صاء.
وقال اإن اجلي�س الوطني واملقاومة 
كبرية  انت�صارات  حققوا  ال�صعبية 
يف جبهة مديرية الزاهر مبحافظة 
ا�صتعادة  مللن  ومتللكللنللوا  الللبلليلل�للصللاء، 
ال�صرتاتيجية،  امللللواقلللع  علل�للصللرات 
قربة  ومنطقة  �صبكة  جبل  اأهمها 
وجاحور  خم�صب  وذا  واملل�للصللوادنلله 
ومواقع يف منطقة اآل عبيد واأجزاء 
وا�صعة من مثلث اجلماجم، و�صط 

احتفاء وترحيب �صعبي كبري.

كتالونيا بني روؤيتني متعار�صتني:
هل العفو عن النف�شاليني, 
جناح للحكومة الإ�شبانية...؟

•• الفجر -البان الكامي –ترجمة خرية ال�شيباين

هجوم مرّتب. كان هذا رد النزعة النف�صالية الكتالونية على قرارات العفو 
التي منحتها احلكومة الإ�صبانية، الثاثاء 22 يونيو، لت�صعة من قادة احلركة 
اأحد  احتجازهم  ا�صتمرار  كللان  ذلللك،  ومللع   .2017 اأكتوبر  منذ  امل�صجونني 
النتقادات الرئي�صية التي يوجهها اإىل مدريد اأن�صار كاتالونيا املنف�صلة عن 
اإ�صبانيا ... وهنا امل�صكلة برمتها. بحركة تبدو اأنها ت�صتجيب لهذا املطلب، قام 
ال�صرتاكي بيدرو �صان�صيز، رئي�س احلكومة الإ�صبانية، بنزع فتيل اأحد املحاور 
املركزية يف حجة اأولئك الذين يدافعون عن النف�صال. بينما ا�صتقبل بيدرو 
اأراغون، للمرة  �صان�صيز الرئي�س اجلديد للحكومة املحلية الكتالونية، بريي 
الأوىل، يوم الثاثاء، 29 يونيو، فاإن اإجراءات العفو جترب التيار النف�صايل 
واأراغون  �صان�صيز  واتفق  املركزية.  ال�صلطة  جتاه  مواقفه  تعديل  اإعللادة  على 
لإجللراء مفاو�صات جوهرية حول  �صبتمرب  نهاية  بر�صلونة يف  اللقاء يف  على 

املو�صوعات اخلافية.                                 )التفا�صيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام

تللنللطلللللق الللليلللوم اأعلللملللال ملللوؤمتلللر ومللعللر�للس دبلللي العاملي 
2021" وذلك  ديللرمللا  "دبي  والليزر  اجللد  لأمللرا�للس 
املخت�صني  والأطللبللاء  اخللللرباء  مللن   14500 مب�صاركة 
م�صاركة  جللانللب  اإىل  الللعللامل  حلللول  دول   110 ميللثلللللون 

350 �صركة ت�صم 500 عامة جتارية دولية.
لهيئة  الللعللام  املللديللر  الكتبي  �صغري  عو�س  �صعادة  وقللال 
ال�صحة بدبي اإن هذا احلدث العاملي وغريه من الفعاليات 
والأن�صطة الدولية املهمة يعد ترجمة واقعية لقدرة دبي 
الفائقة على ت�صريع خطوات التعايف من "كوفيد19-" 

�صمن توجهات دولة الإمارات واإمكانياتها العالية يف هذا 
ال�صاأن.

اخلرباء  مللن  �للصللواء  املكثف  احل�صور  هللذا  اأن  اإىل  ولفت 
للتجهيزات  املللنللتللجللة  اللل�للصللركللات  كللربيللات  اأو  والأطلللبلللاء 
الللثللقللة يف املناخ  وامللل�للصللتلللللزمللات الللطللبلليللة يللعللكلل�للس حللجللم 
الللدولللة ب�صكل عللام ويف دبللي على وجه  الآمللن �صحيا يف 

التحديد.
اأن هيئة ال�صحة بدبي تدعم مثل هذه الفعاليات  وذكر 
توجهاتها  مع  التام  توافقها  وترى  املتخ�ص�صة  العلمية 
اأدوات  كللل  وتفعيل  الللعللامل  على  النللفللتللاح  اإىل  الللراملليللة 
وقنوات تبادل اخلربات والتجارب ونقل املعرفة مبا يعزز 

اأهداف دبي وتطلعاتها امل�صتقبلية يف الو�صول اإىل منوذج 
�صحي عاملي يحتذى به.

باملتحدثني  غنية  املللوؤمتللر  اأجللنللدة  اأن  الكتبي  واأ�لللصلللاف 
�صاأن  من  اأن  ..موؤكدا  العلمية  واجلل�صات  العمل  وور�للس 
الهيئة جل اهتمامها وهو  اآخر توليه  اإثللراء جانبا  ذلك 
يف  ل�صيما  املهنية  والتنمية  اخلللربات  و�صقل  التدريب 
تخ�ص�س اأمرا�س اجللد والليزر الذي ي�صهد منوا عامليا 
يف الطلب على خدماته والللذي يحظى يف الوقت نف�صه 
ومتكني  تطويره  توا�صل  الللتللي  دبي"  "�صحة  باهتمام 
الللقللائللمللني عللللليلله مللن تللقللدمي اأفلل�للصللل اخللللدملللات واأرقللللى 

م�صتويات الرعاية الطبية.

انطالق موؤمتر ومعر�س دبي العاملي لأمرا�س اجللد والليزر

من�شور بن زايد ي�شهد حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2021-2020

ببالغ  العلي  �صاهني  عقاب  الركن 
ال�صيخ  �صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر 
من�صور بن زايد اآل نهيان لرعايته 
حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 

الثامنة 2020 2021-.
الكلية  " اإن   : العلي  اللللللواء  وقللال 
بللللاأن تللقللدم للللللوطللن كوكبًة  تللفللخللر 
جديدة من قيادات واعللدة حظيت 
واأكادميي  عملي  وتللاأهلليللل  بللاإعللداد 
ملللتلللمللليلللز وفللللللللق اأرقلللللللللللى امللللعلللايلللري 
من  ميكنهم  ممللا  عللامللليللا،  املعتمدة 
ومهماتهم  الوطني  واجبهم  اأداء 

بال�صام   - اللل�للصللحلليللة  واللللتلللدابلللري 
اآيللات بّينات من  الوطني ثم تاوة 
الكلمات  واإلللقللاء  الللكللرمي،  الللقللراآن 

الفتتاحية والرتحيبية.
من جهته رفع �صعادة اللواء الركن 
عللقللاب �للصللاهللني الللعلللللي قللائللد كلية 
الللوطللنللي، يف كلمته خال  الللدفللاع 
احلفل، اأ�صمى اآيات ال�صكر والولء 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بللن 
امل�صلحة،  للللللقللوات  الأعلللللى  الللقللائللد 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

جللا�للصللم حمللمللد علللللي الللر�للصلليللد يف 
الدورة  منت�صبي  اخلريجني  كلمة 
اآيات  باأ�صمى  اأتللقللدم   "  .. الثامنة 
ال�صكر والعرفان والتقدير اإىل كلية 
الهيئتني  واأع�صاء  الوطني  الدفاع 
الأكادميية والإدارية للجهود التي 
بذلوها لتاأهيل الدار�صني وتطوير 
والتحليل  الللبللحللث  يف  قلللدراتلللهلللم 
والنقد والتقييم، ومهارات احلوار 
تفاعلية  تللعللللليللملليللة  بلليللئللة  �للصللمللن 
يف  الإ�للصللهللام  مللن  متكنهم  وبحثية 
و�صناعة  الوطنية  ال�صيا�صات  ر�صم 

الدفاع  دورة  خريجي   .. نهيان  اآل 
 2021-2020 الوطني الثامنة 
وحللثللهللم �للصللمللوه علللللى تللوظلليللف ما 
متخ�ص�صة  مللعللارف  مللن  اكت�صبوه 
اأكادميية  ومهارات عالية وخربات 
امل�صلحة  الللقللوات  قلللدرات  تعزيز  يف 
وموؤ�ص�صات  الللل�لللصلللرطلللة  واأجلللللهلللللزة 
الدولة، خدمًة لأوطانهم .. متمنيا 
التوفيق  ملللن  ملللزيلللدا  لللهللم  �للصللمللوه 

والنجاح يف م�صريتهم املهنية.
للم باتخاذ  ُنللِظّ وبللداأ احلفل - الللذي 
جلللمللليلللع الإجلللللللللللللللراءات اللللوقلللائللليلللة 

عالية  بكفاءة  والأمنية  الع�صكرية 
حلللفلللاظلللا علللللللى اإجنلللللللللازات اللللدوللللة 
ودعما مل�صريتها الناجحة يف جميع 

القطاعات ".
وثّمن اجلهود احلثيثة التي بذلها 
التوجيهية  والهيئتان  املحا�صرون 
من  وجميع  الكلية،  يف  والإداريلللللة 
دورة  بلللرنلللاملللج  اإجنلللللللاز  يف  اأ�لللصلللهلللم 
متمنيا  الثامنة،  الوطني  الللدفللاع 
التوفيق  مللن  مللزيللدا  للخريجني 

والنجاح.
من جانبه قال عقيد ركن مهند�س 

نائب  مكتوم  اآل  را�للصللد  بللن  حممد 
رئللليللل�لللس جمل�س  الللللدولللللة  رئللليللل�لللس 
اهلل"  "رعاه  دبلللي  حللاكللم  الللللللوزراء 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايللد 
للقوات  الأعلللللللللللى  اللللقلللائلللد  نلللائلللب 
امل�صتمرة  �صموهم  لرعاية  امل�صلحة 
الدفاع  كللللليللة  بللدعللم  واهللتللمللامللهللم 
الوطني، مما اأتاح لها مواكبة اأرقى 
التقنيات  واأحدث  الدولية  املعايري 
والأمني  الللعلل�للصللكللري  الللتللكللويللن  يف 
اللواء  �صعادة  تقدم  كما  ال�صامل. 

•• اأبوظبي-وام:

 �للصللهللد �للصللمللو اللل�للصلليللخ مللنلل�للصللور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة حفل 
الوطني  الللللدفللللاع  دورة  تلللخلللريلللج 
الذي   2021  -  2020 الثامنة 

اأقيم اأم�س يف ق�صر الوطن.
واأكلللللللد �لللصلللملللوه خلللللال احللللفلللل اأن 
قيادة  بلللاهلللتلللملللام  حتلللظلللى  الللكللللليللة 
لدورها  ودعمها  الر�صيدة  الدولة 
نخبة من  واإعلللداد  تاأهيل  يف  الهام 
الكوادر الذين ي�صهمون يف م�صرية 
بناء اأوطانهم وتقدمها يف خمتلف 
واحلفاظ  الوطني  العمل  ميادين 

على مكت�صباتها.
امل�صلحة  القوات  اأن  �صموه  واأ�صاف 
متللّثللل ملل�للصللدر فللخللر واعلللتلللزاز لكل 
امل�صرفة  خللال م�صريتها  اإمللاراتللي 
والإخا�س  بالإجنازات  والزاخرة 
ودعم  الللوطللنللي،  اللللواجلللب  اأداء  يف 
والقت�صادية  التنموية  النجاحات 
املللللحللللوري  دورهلللللللللا  اإىل  اإ�للللصللللافللللة 
فيها  مبلللللا  املللللللراحللللللل  جلللمللليلللع  يف 
التي  الواعدة  امل�صتقبلية  املحطات 
تلل�للصللتلل�للصللرفللهللا اللللدوللللة تللزامللنللا مع 
اخلم�صني  بلللاللللذكلللرى  احللتللفللائللهللا 

لتاأ�صي�صها.
وهناأ �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 

الللللللقللللللرار الإ�للللصللللرتاتلللليللللجللللي حلللول 
الق�صايا الوطنية ".

اليوم  الحلللتلللفلللاء  اأن   " واأ�للللصللللاف 
الدفعة هو موا�صلة  بتخريج هذه 
اأجيال جديدة مدركة  بناء  مل�صرية 
والعوامل  الللوطللنللي  الأملللن  لأبللعللاد 
فيه يف ظل عامل مت�صابك  املوؤثرة 
املوؤثرات على  ومعقد تتداخل فيه 
للللللللدول، وعوملة  الللوطللنللي  الأملللللن 
هائًا  قللللدراً  الللتللاأثللري  مللن  متتلك 
ت�صكيل  يف  فاعًا  عن�صراً  لت�صبح 

الهوية الوطنية ".
�صمو  �لللصلللّللللم  احلللللفللللل  خللللتللللام  ويف 
نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�صيخ من�صور 
والتقطت   ، للخريجني  ال�صهادات 
اخلريجني  جللملليللع  مللللع  للل�للصللمللوه 

ال�صور التذكارية بهذه املنا�صبة.
اللللتلللخلللريلللج.. معايل  حلل�للصللر حللفللل 
حممد بللن اأحللمللد الللبللواردي وزير 
اللللدفلللاع ومعايل  للل�للصللوؤون  اللللدوللللة 
علي بن قنا�س الكتبي رئي�س دائرة 
الإ�للصللنللاد احلللكللومللي و�للصللعللادة مطر 
�صامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
و�صعادة اللواء الركن طيار اإبراهيم 
نا�صر حممد العلوي قائد القوات 
واللواء  واللللدفلللاع اجللللوي  اجلللويللة 
�صعيد  ال�صيخ  طيار  بحري  الركن 
اآل نهيان  بللن حمللمللد  بللن حللمللدان 

قائد القوات البحرية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الأمريكي بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام

اإىل فخامة جوزيف  تهنئة  برقية  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �صاحب 
روبينت بايدن رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقال باده.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية.

اللجنة الإقليمية ملنظمة ال�شحة العاملية ت�شيد بدعم حممد بن زايد املتوا�شل جلهود مكافحة �شلل الأطفال
•• دبي-وام:

ال�صحة  ملنظمة  التابعة  املتو�صط  �صرق  لإقليم  الفرعية  اللجنة  اأ�للصللادت   
بالدعم  لفا�صياته  والت�صدي  الأطللفللال  �صلل  با�صتئ�صال  املعنية  العاملية 
نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  املتوا�صل من �صاحب 
�صلل  مكافحة  يف  وجهود  امل�صلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الأطفال وما يقدمه �صموه من متويل يف هذا ال�صاأن �صمن حملة الإمارات 
باك�صتان  لدعم  الإماراتي  امل�صروع  اإطللار  الأطفال ويف  �صلل  للتطعيم �صد 

واأفغان�صتان يف مواجهة هذا املر�س.
الإملللارات يف مكافحة  دولللة  تبذلها  التي  الللرائللدة  اللجنة اجلهود  وثمنت 

مر�س �صلل الأطفال على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
جلللاء ذللللك خلللال الإجللتللمللاع الللثللاين للجنة الللفللرعلليللة الإقللللليللملليللة املعنية 
با�صتئ�صال �صلل الأطفال والت�صدي لفا�صياته الذي تراأ�صته دولة الإمارات 
الت�صال  تقنية  عرب  وعقد  العربية  م�صر  جمهورية  مع  م�صرتك  ب�صكل 
ال�صحة  وزيللر  العوي�س  حممد  بللن  الرحمن  عبد  معايل  بح�صور  املللرئللي 
وال�صكان يف  ال�صحة  وزيللرة  زايللد  هالة  الدكتورة  املجتمع ومعايل  ووقاية 
امل�صاعد  الللوزارة  م�صر و�صعادة الدكتور ح�صني عبد الرحمن الرند وكيل 

القليمي  املدير  املنظري  اأحمد  الدكتور  و�صعادة  العامة  ال�صحة  لقطاع 
ملكتب منظمة ال�صحة العاملية يف اإقليم �صرق املتو�صط.

يف  امل�صرتكة  اجلهود  تن�صيق  بهدف  الجتماع  يف  الللدولللة  م�صاركة  وتللاأتللي 
مواجهة مر�س �صلل الاأطفال ودعم الربامج ال�صحية الوقائية وتعزيز 
منظومة التح�صني �صد هذا املر�س. وقال معايل عبد الرحمن بن حممد 
نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  اإن �صاحب  العوي�س.. 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة كان له الدور البارز منذ العام 
للق�صاء على �صلل الأطفال لفتا اإىل اأن  الدولية  دعم اجلهود  2011 يف 
الأطفال  اإىل  اللقاحات  واإي�صال  احلمات  ل�صتئناف  توا�صل  �صموه  دعم 
يف العامل بالرغم من حتديات تف�صي فريو�س "كوفيد–19" من خال 
حملة الإمارات للتطعيم �صد �صلل الأطفال، وهو ما يعك�س ويوؤكد حر�س 
والتزام �صموه الإن�صاين على مد يد العون اإىل مايني الب�صر لكي ينعموا 

بحياة �صحية وكرمية.
املتو�صط  �صرق  لإقليم  الفرعية  اللجنة  اجتماعات  اأهمية  معاليه  واأكللد 
ملنظمة ال�صحة العاملية املعنية با�صتئ�صال �صلل الأطفال والت�صدي لفا�صياته 
م�صيدا باجلهود والنتائج املثمرة التي حتققت من خال مناق�صة التقارير 
املقدمة من جميع بلدان الإقليم واإعداد تو�صيات حمددة مبوجبها والتي 

ت�صاهم يف تعزيز اجلهود املبذولة للمحافظة على بلدان الإقليم خالية من 
�صلل الأطفال والتعاون امل�صرتك للق�صاء على هذا املر�س.

والتي مل  املر�س  هللذا  ملكافحة  الإملللارات  تبذلها  التي  اإىل اجلهود  واأ�للصللار 
ومنذ  بامل�صاركة  ذلللك  تعدت  بل  والإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على  تقت�صر 
املر�س من  على  للق�صاء  للدول  وامل�صاندة  الدعم  تقدمي  1994 يف  عام 
خال التن�صيق وال�صراكة مع منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة اليوني�صيف 

وهيئة الهال الحمر الإماراتي.
ولفت معايل العوي�س اإىل اأن دولة الإمارات وبدعم وتوجيهات من القيادة 
الر�صيدة اأولت الربنامج الوطني ل�صتئ�صال �صلل الأطفال اأهمية ق�صوى 
باعتباره من الجنازات ال�صحية الوطنية الهامة موؤكدا اأن وزارة ال�صحة 
الجناز  هللذا  على  للمحافظة  جهودها  توا�صل  زالللت  ما  املجتمع  ووقاية 
باإر�صاء نظام قوي وفعال ملتابعة وتق�صي حالت ال�صلل الوافدة من خارج 

الدولة ويف الوقت املنا�صب.
مللن جللانللبلله قلللال �للصللعللادة الللدكللتللور ح�صني عللبللد الللرحللمللن الللرنللد اإن دولة 
الإمارات قدمت منوذجا عامليا ومتقدما يف جمال ا�صتئ�صال �صلل الأطفال 
املر�س  هذا  التعامل مع  يف  متميزة  نتائج  به وحققت  الإ�صابة  ومكافحة 
بالإ�صابة  ال�صتباه  والتعامل مع حالت  الوقاية  اإجللراءات  ان  م�صريا اىل 

تنفذ ب�صكل علمي دقيق ما جعلها منوذجا على م�صتوى دول الإقليم موؤكدا 
ال�صحة  منظمة  تو�صيات  بكافة  املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزارة  الللتللزام 
بالتح�صينات  الأطفال  لن�صبة تغطية  ال�صرتاتيجي  املوؤ�صر  العاملية لرفع 
"التطعيمات" يف ال�صنة الأوىل من خال التطوير امل�صتمر لكافة الطواقم 
الطبية والفنية من اأجل متكينهم من مواكبة كل ما هو جديد يف جمال 

التح�صني والوقاية.
املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزارة  بذلتها  التي  اجلهود  بف�صل  اأنلله  واأ�للصللاف 
والتغطية  لل�صلل  الللقللوي  الللرت�للصللد  نللظللام  بتطبيق  بللالللدولللة  و�للصللركللائللهللا 
بالتطعيمات مل ت�صجل اأي حالة يف دولة الإمارات منذ العام 1992 ومع 
املر�س  هللذا  على  للق�صاء  الازمة  الإجلللراءات  كافة  تنفيذ  يف  ال�صتمرار 
الأطفال  �صلل  من  الدولة  خلو  على   2007 العام  يف  ر�صميا  الإ�صهاد  مت 
مو�صحا اأن ذلك مل يكن ليتحقق لول دعم وتوجيهات القيادة الر�صيدة يف 

جمال مكافحة الأمرا�س، وتوفري �صبل الرعاية ال�صحية.
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  املتو�صط  �صرق  لإقليم  الفرعية  اللجنة  اأن  يذكر 
ت�صم يف ع�صويتها  لفا�صياته  والت�صدي  الأطفال  �صلل  با�صتئ�صال  املعنية 
ال�صعودية و�صلطنة عمان وال�صودان وال�صومال  وزراء ال�صحة يف كل من 

وباك�صتان واأفغان�صتان واإيران.

•• دبي-وام:طرق دبي تطلق حمطة اإيواء م�شغرة لتح�شني الكفاءة الت�شغيلية للحافالت

 تللد�للصللن هيئة الللطللرق واملللوا�للصللات يف دبلللي غلللدا حمللطللة م�صغرة لإيلللواء 
دبي  الأخ�صر ملرتو  ات�صالت على اخلط  احلافات بجانب حمطة مرتو 
مرتو  حمطة  من  ينطلق  الللذي   ،)F07( اخلط  على  العاملة  للحافات 
الذي   )367( واخلللط  الق�صي�س،  العمال  م�صاكن  منطقة  اإىل  ات�صالت 
بللدل من  لل�صيليكون،  دبللي  واحللة  اإىل  ات�صالت  مللرتو  ينطلق من حمطة 
العوير  يف  احلللافللات  اإيلللواء  اإىل حمطات  حللافللات هذين اخلطني  توجه 

واخلوانيج والروية.
الت�صغيلية لهذين اخلطني من خال  الكفاءة  وياأتي ذلك بهدف حت�صني 
احلد من الكيلومرتات غري املنتجة الناجتة عن طول امل�صافة اإىل مناطق 

العوير واخلوانيج والروية.
يف  للحافات  اأخلللرى  خللطللوط  على  التح�صينات  علللددا  الهيئة  و�صتجري 
اإمارة دبي ومنها البدء بت�صغيل اخلدمة للخطني املغذيني ملحطات املرتو 
)F19A( و)F19B( خال الأوقللات العتيادية )غري �صاعات الذروة( 
من ال�صاعة 10:00 �صباحا اإىل ال�صاعة 4:00 ع�صرا وبزمن تقاطر كل 
 F24(، )F07(،( دقيقة. كما �صيتم حت�صني زمن مواعيد اخلطوط )30(
F18(، )F22(( واإ�صافة رحات يف ال�صباح لتتنا�صب مع مواعيد رحات 
اإىل حمطة  الأخ�صر اجلديدة يف اخلام�صة �صباحا بالجتاه  مرتو اخلط 

مرتو اخلور.
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اأخبـار الإمـارات
اإعطاء 29,969 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل 24 �شاعة يف الإمارات
•• اأبوظبي-وام 

من  جرعة   29،969 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   
لقاح كوفيد19- خال ال�صاعات الل 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع عدد 
ومعدل  جرعات   15،534،207 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 �صخ�س.
و�صعياً  كوفيد19-  لللقللاح  لتوفري  الللللوزارة  خطة  مللع  متا�صيا  ذلللك  يللاأتللي 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 254,639 فح�صا وك�صفت عن 1,599 اإ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,570 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام

وزيادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقللايللة  ال�صحة  وزارة  خطة  مللع    متا�صيا 
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 
وعزلهم، اأعلنت الوزارة عن اإجراء 254،639 فح�صا جديدا خال 
با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 الل  ال�صاعات 
اإجراءات  تكثيف  الطبي.    و�صاهم  الفح�س  تقنيات  واأحللدث  اأف�صل 

التق�صي والفح�س وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة 
بللفللريو�للس كورونا  اإ�للصللابللة جللديللدة  1،599 حللالللة  الللكلل�للصللف عللن  يف 
وتخ�صع  م�صتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد 
امل�صجلة  احلللالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الازمة،  ال�صحية  للرعاية 

حالة.  639،476
الإ�صابة  تداعيات  نتيجة  حللالت   3 وفللاة  عللن  اللللوزارة  اأعلنت  كما      
الدولة  الللوفلليللات يف  عللدد  يبلغ  وبللذلللك  امل�صتجد،  كللورونللا  بللفللريو�للس 
اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،834

بال�صفاء  ومتنياتها  املللتللوفللني،  لللذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س 
العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً 
 1،570 اأي�صا عن �صفاء  الللوزارة  واأعلنت  ل�صحة و�صامة اجلميع. 
 "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كللورونللا  بفريو�س  مل�صابني  جللديللدة  حالة 
ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املللر�للس  اأعللرا�للس  مللن  الللتللام  وتعافيها 
الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 

حالة.  617،767

الوزارة منهاج  تطبق  التي  واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  يف  النجاح  % ن�صبة   91

الإمارات للتعليم املدر�شي تعلن نتائج طلبة ال�شف 12 يف املدار�س احلكومية واخلا�شة املطبقة للمنهاج الوزاري

 •• الفجر - دبي 

ملنهاج  املطبقة  واخلا�صة  احلكومية  املللدار�للس  يف   12 ال�صف  طلبة  حقق 
 2021-2020 الللوزارة نتائج متقدمة يف اختبار نهاية العام الدرا�صي 
واخلا�صة  احلكومية  املللدار�للس  يف  وطالبة  طالب   28،220 قللدم  حيث 
يف  العامة  النجاح  ن�صبة  وبلغت   12 ال�صف  لطلبة  النهائي  المللتللحللان 
املدار�س احلكومية واخلا�صة التي تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم ما 

يقارب 91%.
 وهناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
عرب  تغريدات  �صل�صلة  عرب  اهلل  رعللاه  دبللي  حاكم  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س 
ح�صاب �صموه على تويرت الطلبة ال�صبع الأوائل على م�صتوى الدولة وهم 
:هند حممد ح�صن عبداهلل اجلناحي، التعليم احلكومي- م�صار النخبة، 
دناوي،  اأ�صعد  موؤيد  رغد  و  بنات،  الثانوي  للتعليم  ال�صام  مدر�صة  من  
الندى، و فاطمة �صالح  املتقدم، مدر�صة قطر  امل�صار  التعليم احلكومي- 
�صامل ال�صعملي، التعليم احلكومي- امل�صار العام، مدر�صة مارية القبطية 
النعيمي،  ال�صرهان  را�صد  وليد  الرحمن  وعبد  للبنات،  الثانوي  للتعليم 
التعليم احلكومي- م�صار النخبة، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية- راأ�س 
التعليم احلكومي-  الزعابي،  ال�صويلح  اخليمة بنني و مرية على �صالح 
املعا-بنات،  فلج  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  التقني،  املتقدم  امل�صار 
مدر�صة  الللعللام،  امل�صار  اخلللا�للس-  التعليم  اأحللمللد،  �صلطان  حممد  و�صيخة 
احلكمة اخلا�صة، و رهف م�صتاق جبار الدليمي، التعليم اخلا�س- امل�صار 
املتقدم، مدر�صة الروؤية اخلا�صة، متمنيا لهم �صموه التوفيق وال�صداد يف 

م�صريتهم التعليمية املقبلة يف قطاع التعليم العايل.
12 وما  بللاأداء طلبة ال�صف   واأ�صادت موؤ�ص�صة الإمللارات للتعليم املدر�صي 
بذلوه من جهود كبرية تكللت بح�صولهم على نتائج م�صرفة تعك�س مدى 
التعليمية  امل�صارات  خمتلف  يف  به  حتلوا  اللذين  والت�صميم  التناف�صية 
خا�صة طلبة م�صاري النخبة واملتقدم. وتعترب دفعة خريجي طلبة م�صار 
النخبة هذا العام هي الدفعة الأوىل لهذا امل�صار، حيث در�صوا منذ ال�صف 
التا�صع املناهج املطورة التي �صمن هذا امل�صار الذي اأطلق يف العام 2017، 
م�صتوى  على  التعليمية  املللنللظللومللات  اأعلللرق  مب�صامينها  حتللاكللي  والللتللي 
العامل واختتموا بها م�صريتهم التعليمية يف التعليم العام مهياأين ب�صكل 

م�صاعف ملراحل تعليمهم الاحقة.
 وتللقللدم لمللتللحللان الللثللانللويللة الللعللامللة قللرابللة 19956 طالبا وطللالللبللة يف 
املدار�س احلكومية وبلغت ن�صبة النجاح العامة ما يقارب 88 باملئة، وبلغت 
ن�صبة جناح الطلبة يف م�صاري النخبة واملتقدم 100 باملئة ويف امل�صار العام 

ما يقارب 84 باملئة، وبلغت ن�صبة النجاح يف امل�صار التطبيقي 77 باملئة.

مدار�صنا  يف  التعليم  واأ�صاليب  مناهجنا  تطوير  على  خالها  حر�صنا 
بيئة  اإيللجللاد  بهدف  عامليا،  املتبعة  الللطللرق  احللدث  وفللق  معلمينا  وتطوير 
املعتمدة  الرتبوية  املمار�صات  اأف�صل  ت�صتلهم  تفاعلية  حديثة  تعليمية 

عامليا".
ملا  الأمللور  اأولياء  لكافة  بال�صكر اجلزيل  املنا�صبة  بهذه  وتقدمت معاليها 
بذلوه من جهود ا�صتثنائية حتظى بكل التقدير والحرتام حيث كان لها 
بالغ الأثر يف موا�صلة م�صرية التعليم يف الدولة وترجمت معنى ال�صراكة 
املنظومة  يف  املللركللزي  و  الفاعل  ودوره  الأملللر  ويل  تربط  التي  احلقيقة 

التعليمية .
عام  مدير  ال�صميطي،  علي  رابللعللة  الللدكللتللورة  �صعادة  هللنللاأت  ناحيتها  مللن   
موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، خريجي الثانوية العامة متمنية لهم 
مزيدا من التفوق والريادة يف مراحل تعليمهم الاحقة، مبينة �صعادتها 
امليدان  التعليمية يف  وكوادرنا  عاي�صها طلبتنا  التي  الراهنة  الظروف  اأن 
كانت مبثابة اختبار حقيقي لقدرتنا على العبور بطلبتنا اإىل اآفاق اأرحب 
الر�صيدة  القيادة  دعم  وبف�صل  اأنه  �صعادتها  موؤكدة  والريادة  التميز  من 
امليدان  يف  الللكللبللري  ومعلماتنا  معلمينا  وعللطللاء  الأمللللور  اأولللليلللاء  وتللعللاون 
اإىل  املوؤ�ص�صة بالتغلب على ال�صعاب وحتويل التحديات  الرتبوي جنحت 
التي  العديدة  املكت�صبات  جممل  اإىل  ت�صاف  حقيقة  ومكت�صبات  فر�س 

ا�صتطاعت املنظومة التعليمة يف الدولة حتقيقها خال الفرتة املا�صية.
 واأو�صحت موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي اأن ما يزيد من 3 اآلف معلم 
التي عقدت   12 ال�صف  اإجناز امتحانات طلبة  �صاهموا يف  واإداري وفني 
ح�صوريا يف املدار�س وكان لهم دورا كبريا يف احلفاظ على �صامة الطلبة 
وعملوا  وحمايتهم  والحرتازية  الوقائية  الإجللراءات  تطبيق  خال  من 
اأية عوائق.  و  لتاأدية المتحانات دون  بيئة منا�صبة للطلبة  على توفري 
ال�صفوف  اإعان نتائج طلبة  املدر�صي  الإمللارات للتعليم  �صتتابع موؤ�ص�صة 
10 و 11 يف اخلام�س من يوليو، و�صفوف 8 و 9 يف ال�صاد�س من يوليو، 
وال�صفوف من 4 اإىل 7 يف ال�صابع من يوليو، واأخرياً ال�صفوف من 1 اإىل 
8 يوليو. وتدعو املوؤ�ص�صة يف هذا ال�صدد الطلبة واأولياء  3 يوم اخلمي�س 
المور اإىل �صرورة مراعاة مواقيت الإعان عن النتائج بح�صب املواعيد 
احل�صول  للطلبة  وميكن  املوقع.  على  الدخول  �صرعة   ل�صمان  املذكورة 
اأو ورقياً من خال زيارة موقع الطلبة الإلكرتوين  على ال�صهادة رقمياً 

)املنهل( على اأن ت�صدر ال�صهادات بعد يومني من تاريخ اإعان النتائج.
يللبللداأ مللع الطلبة من  املللدار�للس احلكومية  املللتللقللدم يف  امللل�للصللار   ويللذكللر ان 
و�صروط  خا�صة  �صوابط  على  فيه  الطلبة  قبول  ويعتمد  التا�صع  ال�صف 
يف  الطالب  ويللدر�للس  الأكللادميللي  وحت�صيله  الطالب  رغبة  اأهمها  معينة 
على  الطلبة  ويح�صل  العلمية،  اجلللوانللب  يف  مكثفة  مللواد  املتقدم  امل�صار 

146 طالب وطالبة  وتف�صيا حقق طلبة م�صار النخبة البالغ عددهم 
واملطبق ح�صرا يف املدار�س احلكومية ن�صبة جناح بلغت %100 ، حيث 
ون�صبة   ،A( درجلللة  منهم   58% و   ،)+A( درجلللة  منهم   33% نلللال  
اأن درجات م�صار النخبة من الأعلى هي  منخف�صة درجة )B+(. ويذكر 

.)+C( و )+B(و ،)A+(، )A(
واخلا�صة  احلكومية  املللدار�للس  يف   12 لطلبة  املتقدم  امل�صار  طلبة  اأمللا   
بلغت   ، وطالبة  طالب   11400 املطبقة ملنهاج الللوزارة والبالغ عددهم 
و   ،)A( درجلللة  علللللى  منهم   44% وحلللاز   ،  100% جنللاحللهللم  ن�صبة 
%40 منهم نالوا درجة )B+(، و%15 منهم حققوا درجة )B( ون�صبة 
%1 منهم ح�صلوا على درجة )C+( مب�صتوى مقبول. ويذكر اأن درجات 
اأقل   -)F( و  )A(، )B+(، )B(، )C( :كالآتي الأعلى  العام من  امل�صار 

من 60 يف املئة.  
الرتبية  وزارة  ملنهاج  املطبقة  اخلللا�للصللة  املللدار�للس  بطلبة  يتعلق  وفيما   
96 باملئة ملجموع الطلبة  والتعليم بلغت ن�صبة النجاح العامة ما يقارب 
البالغ عددهم 8255 طالب وطالبة، حيث بلغت ن�صبة النجاح يف امل�صار 

العام ما يقارب 88 باملئة واملتقدم 100%.
 وبدورها هناأت معايل جميلة بنت �صامل املهريي، وزيرة الدولة ل�صوؤون 
املدر�صي،  للتعليم  الإمللارات  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العام  التعليم 
خمرجات  جلللودة  مللدى  تللربهللن  م�صرفة  نتائج  على  حل�صولهم  الطلبة 
اأولياء  جهود  على  معاليها  مثنية  الدولة،  يف  احلديثة  التعليم  منظومة 
الراهنة حيث ج�صدوا  ال�صتثنائية  الظروف  الطلبة خا�صة يف ظل  اأمور 
مع  والبناءة  احلقيقية  ال�صراكة  معنى  لأبنائهم  وت�صجيعيهم  مبتابعتهم 
اجلهات املعنية بال�صاأن التعليمي، متوجهة معاليها يف الوقت ذاته بالتحية 
واإداريللني على  امليدان الرتبوي من معلمني  ومعلمات  والتقدير لكوادر 
الثاين ع�صر  ال�صف  اجتياز طلبة  اأ�صهمت يف  بذلوه من جهود جبارة  ما 

مرحلة مهمة من حياتهم بنجاح ومتيز كبريين.
 واأثنت معاليها على حر�س القيادة الر�صيدة ودعمها املتوا�صل ملنظومة 
التعليم يف الدولة وبناء اأجيال متتلك اأدوات ع�صرها وقادرة على امل�صاركة 
وبفعالية يف �صناعة م�صتقبل الدولة وموا�صلة م�صرية التنمية امل�صهودة 

يف خمتلف القطاعات احليوية يف الدولة .
 وقالت معاليها" نقطف اليوم ثمار منظومة تعليمية مطورة اأطلقناها 
ا�للصللتللجللابللة لأولللللويللللات اللللدوللللة يف امللل�للصللتللقللبللل ومبلللا يللنلل�للصللجللم ملللع روؤيتها 
جودة  على  جمملها  يف  ا�صتندت  التي  املقبلة  للمراحل  وا�صرتاتيجيتها 
كوادر  بناء  على  العمل  و�صرورة  التعليمية،  ملنظومتنا  التعليمي  املخرج 
واملهارات،  امللللعلللارف  بلللاأعلللرق  مت�صلحة  امل�صتقبل،  ل�للصللتللحللقللاقللات  مللوؤهلللللة 
م�صت  �صنوات  خلم�صة  جهودنا  ح�صاد  هم  العام  هذا  الثانوية  فخريجي 

اإعللداد مكثف يف مواد الريا�صيات والفيزياء والكيمياء التي تدر�س باللغة 
الإجنليزية، اأما م�صار النخبة فهو متاح للطلبة بدءا من ال�صف اخلام�س 
اختيار  علمياً  املللملليللزيللن  للطلبة  وميللكللن  فلليلله،  الللتللو�للصللع  خللطللط  بح�صب 
خ�صي�صاً  وامل�صمم  النخبلة،  مل�صلار  املتقلدم  العللوم  برناملج  اإىل  الن�صمام 
الريا�صيات  النخبة على  اأكادميياً، ويركز منهج م�صار  املتفوقني  للطلبلة 
والتفكري  التحليل،  مللهللارات  يعزز  باأ�صلوب  الإجنليزية  باللغة  والعلوم 

املنطقي، وحل امل�صكات بطرق عملية.
 

عن موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي:
موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي هي موؤ�ص�صة احتادية م�صتقلة، لإن�صاء 
وت�صع  الإمللللارات،  دولللة  يف  احلكومية  املللدار�للس  واإغلللاق  وت�صغيل  واإدارة 
العامل  املبا�صر  الطلبة والفريق  اأولياتها م�صلحة  باأعلى قائمة  املوؤ�ص�صة 
يف العملية التعليمية، لتطوير جودة التعليم املدر�صي احلكومي وحت�صني 
العمليات املدر�صية، وحتقيق الأجندة الوطنية اخلا�صة بالتعليم يف دولة 
الإمارات. كما �صتعمل املوؤ�ص�صة على تطوير اخلطط لتعزيز كفاءة عمليات 
التعليم والتعلم، وتقدمي التدريب لأع�صاء الهيئة التدري�صية والقيادات 
املدر�صية، لتح�صني خمرجات التعليم لدى طلبتنا ولتوفري بيئة تعليمية 
دور  ويتكامل  واملللهللارات،  واملللعللارف  والبللتللكللار  التحفيز  على  مبنية  لهم، 
املو�ص�صة مع خمتلف اجلهات احلكومية الحتادية املعنية بال�صان التعليمي 
وفق �صيغ تعاون فعالة ت�صمن حتقيق تطلعات القيادة الر�صيدة وتوجهات 

الدولة املرتبطة بقطاع التعليم.

كبريا وت�شدروا النتائج بن�شبة بلغت 100 % لأكرث من 11 األف طالب وطالبة �شمن امل�شارين جناحا  حققوا  واملتقدم  النخبة  • طلبة 
التعليم املطورة ومناهجها خا�شة مب�شار النخبة ملنظومة  نتاج  العام  هذا  • دفعة 

يف احلكومي واخلا�س النهائية  المتحانات  خا�شوا   12 ال�شف  يف  وطالبة  طالبة  األف   28 عن  يزيد  • ما 
�شاهموا يف اإجناز امتحانات طلبة ال�شف 12 ح�شوريا يف املدار�س واإداري  معلم  اآلف   3 من  • اأكرث 

التعليم واملعرفة حت�شل على ترخي�س عاملي للربنامج التدريبي للتعليم املتخ�ش�س للتوحد من اململكة املتحدة 

بهدف تقدمي خدمات �صحية وتثقفية لأع�صاء غرفة عجمان

مركز عجمان للم�شوؤولية املجتمعية التابع للغرفة يوقع مذكرة تفاهم 
مع م�شت�شفى عجمان التخ�ش�شي

•• اأبوظبي-وام 

ترخي�س  على  حت�صل  جهة  اأول  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائلللرة  باتت 
لتقدمي  املتحدة  اململكة  خلللارج   Autism Education Trust
مب�صاركة  مدرو�س  ب�صكل  تطويره  مت  والللذي  التخ�ص�صي  التدريب  برنامج 
جمموعة من الأ�صخا�س �صمن فئة التوحد وذويهم ونخبة من املتخ�ص�صني 

والرتبويني والأكادمييني املعنيني يف هذا املجال.
للتعليم  العامة  الأمللانللة  مع  متميزة  اتفاقية  توقيعها  اأعللقللاب  يف  ذلللك  جللاء 
غري  املوؤ�ص�صة   Autism Education Trust للتوّحد  املتخ�ص�س 

الربحية التابعة لوزارة التعليم الربيطانية.
اإطار  اأعللوام خطوة جديدة يف  املمتدة لثاثة  التفاقية  وي�صكل توقيع هذه 
اإذ  اأبوظبي  يف  الللدامللج  التعليم  منظمة  لرت�صيخ  املتوا�صلة  الللدائللرة  جهود 
الكفاءات  تطوير   Autism Education Trust موؤ�ص�صة  تتوىل 
من  التوحد  فئة  �صمن  الهمم  اأ�صحاب  الطلبة  بدعم  الكفيلة  التخ�ص�صية 

الأطفال وال�صباب حتى �صن 25 عاماً.
ويتيح الربنامج احلائز على اجلوائز والقائم على الأدلة للم�صاركني فر�صة 
ذلك  يف  مبا  العملي  التدريبي  واملحتوى  املللواد  من  جمموعة  اإىل  الو�صول 

اإطار التقدم العام وجمموعة اأدوات املعّلمني التابَعني لاأمانة.
ودرا�صات  الفيديو  مقاطع  من  �صل�صلة  من  هذه  الأدوات  جمموعة  وتتكون 
والعرو�س  وال�صرتاتيجيات  والتحديات  امل�صاكل  حل  و�صيناريوهات  احلالة 
التقدميية والعديد من الأن�صطة ف�صًا عن الربنامج النموذجي الرئي�صي 
وتقييمها  اإجراءاتها  تدقيق  على  املدار�س  مب�صاعدة  ُيعنى  والللذي  للتدريب 
عملية  ا�صتكمال  وبعد  امل�صتمر.   املهني  التطوير  جهود  دعللم  يف  وامل�صاعدة 
مواءمة حمتوى الربنامج التدريبي مع الثقافة املحلية �صيتم تقدمي الدورة 
ال�صراكات  ومدار�س  اخلا�صة  املدار�س  للرتبويني من  الربنامج  الأوىل من 

التعليمية يف اأبوظبي مع بداية العام الدرا�صي املقبل يف �صبتمرب 2021.
يف  موظفيها  بت�صجيل  اهتمامها  عن  اأبوظبي  يف  خا�صة  مللدار�للس  واأعللربللت 
التعليم واملعرفة  التوا�صل مع دائرة  املدار�س  الربنامج حيث ميكن ملديري 

للحجز وللح�صول على التدريب التخ�ص�صي ملوظفي مدار�صهم.
اأول  "باعتبارنا  واملعرفة:  التعليم  دائللرة  وكيل  احلمادي  عامر  �صعادة  وقال 
 Autism/ ترخي�س  على  حت�صل  املتحدة  اململكة  خللارج  العامل  يف  جهة 
خطوة  باعتبارها  التفاقية  لهذه  ننظر  فاإننا   /Education Trust
مهمة يف اإطار جهودنا املتوا�صلة لبناء جمتمع دامج وممكن للطلبة اأ�صحاب 
اجلهات  خمتلف  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلللهللود  مللع  تن�صجم  والللتللي  الهمم 

احلكومية يف الإمارة يف اإطار ا�صرتاتيجية اأبوظبي لأ�صحاب الهمم.
الكوادر  اأمللام  املهنية  الآفلللاق  تو�صعة  من  التفاقية  هللذه  "متكننا  واأ�للصللاف: 
واملعارف  بللاخلللربات  تزويدهم  خللال  املللدار�للس من  يف  والإداريللللة  التعليمية 
الازمة للتعامل مع الطلبة اأ�صحاب الهمم من فئة التوحد حيث �صي�صاعد 
الربنامج التدريبي يف تعريف الكوادر ب�صبل دعم الطلبة ورفع �صوية الوعي 

املجتمعي جتاه طيف التوحد.
وتابع: "نوا�صل العمل مع اأبرز ال�صركاء من خمتلف اأنحاء العامل لتطبيق 
التعليم  ت�صمن ح�صول جميع طلبتنا على خدمات  التي  املنهجيات  اأحللدث 

عايل اجلودة ب�صكل ي�صمن لهم الو�صول لكامل اإمكاناتهم".
الهمم  اأ�للصللحللاب  الطلبة  مكتب  مللديللر  با�صكرفيل  كيفن  قلللال  جللانللبلله  مللن 
"يرتكز الربنامج على ثاثة مبادئ  التعليم واملعرفة:  بالإنابة لدى دائرة 
رئي�صية تعزز مبجملها منظومة التعليم الدامج يف مدار�س اأبوظبي وي�صلط 
الربنامج ال�صوء اأوًل على نقاط القوة التي يتمتع بها الطلبة من اأ�صحاب 
الهمم بدًل من التحديات التي يواجهونها اأي اجلوانب التي متّيزهم بدل 

املهارات التي تنق�صهم.
فئة  �صمن  الطلبة  بقدرات  الثقة  على  التدريب  برنامج  "ي�صجع  واأ�للصللاف: 
التوحد وتبني فهم اإيجابي لطيف التوحد اأما املبداأ الرئي�صي الثالث فيتمثل 

بالرتكيز على تطوير اأهداف الطلبة التعليمية ودعم النتائج الإيجابية التي 
ميكن اأن يلم�صوها يف حياتهم اليومية الأمر الذي ين�صجم مع التزامنا باإيجاد 
امل�صارات الوظيفية والتعليمية اجلديدة ل�صمان �صغل الطلبة اأ�صحاب الهمم 

لاأدوار الإيجابية املنا�صبة وتفعيل دورهم يف املجتمع".
وتتيح برامج /Autism Education Trust/ والتي ا�صتفاد منها 
400 األف تربوي يف اململكة املتحدة اإمكانية ت�صميم برامج خم�ص�صة تلبي 
النموذجي  الت�صميم  بف�صل  وذلك  للمتدربني  املحّددة  املهنية  الحتياجات 
القائم على الوحدات التدريبية امل�صتقلة ويف اأبوظبي �صيقدم املدربون ثاث 
للطلبة  املخ�ص�صة  التعليمية  واملللراكللز  املللدرا�للس  ملعلمي  منوذجية  وحلللدات 
اأ�صحاب الهمم.  وتوفر وحدة "فهم التوحد" تدريباً اأ�صا�صياً لتعريف الكوادر 
تقّدم  بينما  التوّحد  بطيف  تللربللوي  م�صاٍق  اأي  �صمن  والإداريللللة  التعليمية 
الوحدة الثانية، "املمار�صات الإيجابية مع الطلبة من فئة التوّحد" معارف 
مع  مبا�صر  ب�صكٍل  يتعاملون  ممللن  وم�صاعديهم  للمعلمني  عملية  واأدوات 
الطلبة �صمن فئة التوّحد؛ اأما الوحدة الثالثة "ريادة املمار�صات الإيجابية 
مع الطلبة من فئة التوّحد" فت�صّلط ال�صوء على اأف�صل املمار�صات املعتمدة 
للتعامل مع طيف التوحد وهي خم�ص�صة للمدربني وتتمحور حول تطوير 

�ُصبل تقدمي اخلدمات لاأفراد �صمن فئة التوحد.

•• عجمان- الفجر:

للم�صوؤولية  عجمان  مللركللز  وقللع 
جتارة  لغرفة  الللتللابللع  املجتمعية 
و�للللصللللنللللاعللللة عللللجللللمللللان، مللللذكللللرة 
عجمان  "م�صت�صفى  مللع  تللفللاهللم 
تعزيز  بللللهللللدف  التخ�ص�صي" 
عللللللاقللللللات اللللللتلللللعلللللاون احللللالللليلللة 

وامللل�للصللتللقللبللللليللة بلللني الللطللرفللني يف 
خمتلف املجالت، وال�صتفادة من 

اخلربات الرتاكمية املتبادلة. 
�صيوفر  امللللللللذكلللللللرة  ومبللللللوجللللللب 
"م�صت�صفى عجمان التخ�ص�صي" 
ملوظفي   %  30 بن�صبة  خلل�للصللم 
الدرجة  واأقلللاربلللهلللم مللن  الللغللرفللة 
اخلدمات  جللملليللع  علللللى  الأوىل 

الرئي�س  الللظللفللري،  نللا�للصللر  واأكللللد 
الللللتللللنللللفلللليللللذي ملللللللركللللللز علللجلللملللان 
حر�س  املجتمعية،  للم�صوؤولية 
التعاون  اأُطلللر  تعزيز  على  املللركللز 
جهات  خملللتلللللللف  مللللع  املللل�لللصلللرتك 
واخلا�س  احلللكللومللي  الللقللطللاعللني 
�للصللواء علللللى ملل�للصللتللوى اللللدوللللة اأو 
على م�صتوى اإمارة عجمان ب�صكل 

كخطلللللللوة  التخلللللل�ص�صي" 
جللللللديدة يف م�صلللللرية املللللللركز نحللللو 
تفعيل التعللللللاون والتللللللوا�صل بني 
�صراكة  وتللاأ�للصلليلل�للس  الللطللللللللللللللللللللرفللني 
الأملللد،  طللللللويلة  ا�صرتاتيجية 
والتي  امل�صرتكة،  الفائدة  حتقق 

ت�صب يف م�صلحة اجلانبني.
وت�صهم يف تعزيز الوعي ال�صحي 

جانب  اإىل  الللعللاجلليللة،  الللطللبلليللة 
تقدمي خدمات �صحية وخ�صومات 
ملوظفي  امل�صت�صفى  لللوائللح  ح�صب 
وعلللملللال اللل�للصللركللات وامللل�للصللانللع يف 
عجمان  بللاإمللارة  اخلللا�للس  القطاع 
ال�صركات  قللائللمللة  يف  واملللللدرجللللة 
عجمان  مللللركللللز  مللللن  امللللعلللتلللملللدة 

للم�صوؤولية املجتمعية. 

�للصللبللل تبادل  يلللعلللزز  خلللا�لللس، مبلللا 
مبنظومة  والرتلللقلللاء  اخللللللربات، 
اخلدمات املقدمة جلميع اأع�صاء 
عجمان،  و�صناعة  جتلللارة  غللرفللة 
�صعاتهم  حتللللقلللليللللق  ويلللل�للللصللللمللللن 

ورفاهيتهم. 
مذكرة  تللوقلليللع  "ياأتي  واأ�لللصلللاف: 
عجمان  "م�صت�صفى  مع  التفاهم 

للموظفني العاملني يف املوؤ�ص�صات 
عجمان،  بلللللاإملللللارة  والللل�لللصلللركلللات 
وبللالللتللايل حتقيق روؤيلللة واأهلللداف 
الإمللللللارة واللللدوللللة وفلللق اأهللللداف 
غرفة عجمان وم�صت�صفى عجمان 

التخ�ص�صي. 
مذكرة  ت�صعى  اأخللللرى  جللهللة  مللن 
يف  التعاون  توطيد  اإىل  التفاهم 
والفعاليات  امللل�للصللرتكللة  امللللبلللادرات 
اللللتلللي يلللقلللوم بللهللا اجللللانلللبلللان، من 
املعنوي  اللللدعلللم  تلللقلللدمي  خللللال 
الفعاليات،  لللتلللللك  واللللللرتويلللللج 
وعلللقلللد بلللراملللج تلللوعلللويلللة وور�للللس 
علللملللل تللثللقلليللفلليللة وفلللحلللو�لللصلللات، 
للللللملل�للصللتللهللدفللني ملللن الللعللمللالللة يف 

اللللتلللابلللع ملركز  اللللقلللطلللاع اخللللا�لللس 
املجتمعية  للم�صوؤولية  عجمان 
بغرفة عجمان اأو من ذوييهم من 

الدرجة الأوىل يف الإمارة. 

فلللللقلللللد املللللللللدعللللللللو/ ديللللللنللللللارا 
زيلللتللليلللمللليللل�لللصلللبلللى كلللللليللللللزى ، 
اجلن�صية  قللللريقلللل�للللصللللتللللان   
رقللللللم  �للللللصللللللفللللللره  جلللللللللللللواز   -
من   )3480576AC(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0529255374
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

ك�صفت وزارة التغري املناخي والبيئة 
التنفيذية  الللائللحللة  تفا�صيل  عللن 
بالإدارة  املتعلق  الحتلللادي  للقانون 
املللتللكللاملللللة للللللنللفللايللات، والللتللي ت�صمل 
حتديد م�صوؤوليات واأدوار ال�صلطات 
املخت�صة باإدارة النفايات، وم�صوؤولية 
منتج النفايات واملوّرد، وال�صرتاطات 

الفنية والتنظيمية للمكبات.
وحتللللدد الللائللحللة ملل�للصللوؤوللليللة منتج 
التخل�س  يف  واملللتللمللثلللللة  الللنللفللايللات 
لديه  املتولدة  النفايات  من  ال�صليم 
املللاللليللة املرتتبة  الللتللكللاللليللف  وحتللمللل 
علللللى ذللللك، كللمللا تللطللرق الللقللرار اإىل 
املنتجات  بللقللبللول  امللللللوّرد  اللللتلللزاملللات 
املالية  التكاليف  وحتللمللل  املللرجتللعللة 
املرتتبة على التخل�س ال�صليم منها 
اأو  املخت�صة  ال�صلطة  مع  بالتن�صيق 

اجلهة املعنية بح�صب الأحوال.
كللمللا تلللللزم امللللوّرديلللن بللجللمللع وقبول 
ونفايات  الإللللكلللرتونللليلللة  الللنللفللايللات 
الللبللطللاريللات ملللن امللل�للصللتللهلللللكللني دون 
مللقللابللل مللللللادي، ملللن خللللال توفري 
البيع  ملللراكلللز  اجلللمللع يف  �للصللنللاديللق 
التابعة لهم ومعاجلتها اأو التخل�س 
اجلهات  مع  بالتن�صيق  منها  ال�صليم 
�صهري  تللقللريللر  وتلللقلللدمي  املللعللنلليللة، 
يللو�للصللح كمية  املللخللتلل�للصللة  لللللل�للصلللللطللة 
ونفايات  الإللللكلللرتونللليلللة  الللنللفللايللات 

البطاريات التي مت جمعها وطريقة 
معاجلتها اأو التخل�س منها وحتمل 
على  املرتتبة  املالية  التكاليف  كافة 
منها  ال�صليم  التخل�س  اأو  املعاجلة 
املخت�صة  اللل�للصلللللطللة  ملللع  بللالللتللنلل�للصلليللق 
الأحلللوال،  بح�صب  املعنية  اجلهة  اأو 
املخت�صة  لل�صلطة  اللللقلللرار  واأجلللللاز 
للمعاجلة  مللتللطلللللبللات  اأي  اإ�لللصلللافلللة 
النفايات  مللن  ال�صليم  التخل�س  اأو 
اأو  البطاريات  ونفايات  الإلكرتونية 

لتعزيز  اأخرى. و�صعياً  اأي متطلبات 
املجتمع  يف  اللللنلللفلللايلللات  فللللرز  ملللبلللداأ 
واملعاجلة  الللفللرز  عمليات  وت�صهيل 
وتلللعلللزيلللز القللتلل�للصللاد الللللدائللللري من 
األللوان احلاويات على  خال توحيد 
الائحة  حلللددت  اللللدوللللة،  م�صتوى 
توفري  يف  املللخللتلل�للصللة  اللل�للصلللللطللة  دور 
النفايات  لف�صل  واأكلليللا�للس  حللاويللات 
اللون  يكون  بحيث  ال�صلبة  البلدية 
لإعادة  القابلة  للنفايات  الأخلل�للصللر 

التدوير، وت�صمل /الورق والكرتون، 
والنفايات  واللللللزجلللللاج،  وامللللللعلللللادن، 
اللللبلللا�لللصلللتللليلللكللليلللة/ وغللللللريهللللللا مما 
واللون  املخت�صة،  ال�صلطة  حتلللدده 
العامة  للنفايات  ي�صتخدم  الأ�للصللود 
اإعادة  اأو  لا�صتخدام  القابلة  غللري 
التدوير، و�صتقوم ال�صلطة املخت�صة 
الللقللرار بتوفري  وبح�صب مللا ذكللر يف 
هذه الأكيا�س واحلاويات خال مدة 
اأق�صى.  ل جتاوز ع�صر �صنوات بحد 
كما اأجازت لل�صلطة املخت�صة توفري 
البني  بلللاللللللللون  اإ�لللصلللافللليلللة  حللللاويللللات 
والنفايات  الللطللعللام  نللفللايللات  لللفللرز 
الللعلل�للصللويللة، وبللاللللللون الأحللمللر لفرز 
اخلطرة،  ال�صلبة  البلدية  النفايات 
املخت�صة  لل�صلطة  اأن  الللقللرار  وبللني 
لتوفري  اللللللللللللوزارة  ملللللع  اللللتلللنللل�لللصللليلللق 
اإ�صافية  فلللرز  اأكلليللا�للس  اأو  حلللاويلللات 
البلدية  النفايات  اأخرى من  لأنللواع 
ال�صلبة، مع حتديد األوانها اأو و�صع 
عامة تو�صيحية عليها تو�صح نوع 
مع  بالتن�صيق  فرزها  املللراد  النفاية 
ال�صرف  نفايات  وملعاجلة  الللللوزارة. 
معايري  الللائللحللة  حلللددت  ال�صحي، 
لإنلل�للصللاء وتلل�للصللغلليللل ملللرافلللق معاجلة 
نفايات ال�صرف ال�صحي بحيث يتم 
الثاثية  املعاجلة  تقنية  ا�صتخدام 
امل�صتويات  حلللددت  كما  اأدنللللى،  كحد 
الق�صوى للملوثات يف مياه ال�صرف 
الناجتة  واحلللمللاأة  املعاجلة  ال�صحي 

من معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
واأجازت لل�صلطة املخت�صة بالتن�صيق 
مللع الللللللوزارة تللطللويللر مللعللايللري فنية 
ال�صرف  نلللفلللايلللات  مللللعلللاجللللة  اأعلللللللللى 
ملللدة ل تتجاوز  اللل�للصللحللي، وحللللددت 
خللملل�للس �لللصلللنلللوات لللتللوفلليللق اأو�للللصللللاع 
املحطات القائمة ذات تقنية املعاجلة 
املعاجلة  طريقة  وترقية  الثنائية، 

املتخذة فيها.
اخلطرة،  النفايات  لإدارة  وبالن�صبة 
الازمة  ال�للصللرتاطللات  حلللددت  فقد 
للل�للصللمللان اللللتلللزام املللنلل�للصللاآت بللللللالإدارة 
وتتوىل  اخلطرة  للنفايات  ال�صليمة 
ومنها  متابعتها  املخت�صة  ال�صلطة 
املتولدة  اخلللطللرة  الللنللفللايللات  فلل�للصللل 
ملا  وفقاً  اخلطرة  غري  النفايات  عن 
املخت�صة، ومعاجلة  ال�صلطة  حتدده 
اأو التخل�س منها  النفايات اخلطرة 
املخت�صة،  ال�صلطة  متطلبات  وفللق 
كميات  لللتللقللللليللل  بلللللراملللللج  وو�لللللصلللللع 
الللنللفللايللات اخللللطلللرة املللتللولللدة حتت 
اإ�للللصللللراف اللل�للصلللللطللة املللخللتلل�للصللة ومبا 
يتوافق مع نتائج درا�صة تقييم الأثر 
املعاجلة  وحلللدات  وتللركلليللب  البيئي، 
املللائللمللة للللللنللفللايللات اللل�للصللائلللللة التي 
معايري  مللع  خ�صائ�صها  تللتللوافللق  ل 

ال�صرف ال�صحي.
وفلليللمللا يللخلل�للس نللقللل الللنللفللايللات بني 
للجهات  �صمحت  اللللدوللللة،  اإملللللارات 
تللديللر ملللرافلللق لإدارة  الللتللي  املللعللنلليللة 

اإ�لللصلللرافلللهلللا، بنقل  الللنللفللايللات وحتللللت 
النفايات من اإمارة اإىل اأخرى حتت 
احل�صول  منها  و�لللصلللروط  �للصللوابللط 
على موافقة ال�صلطة املخت�صة، واأن 
يتم النقل عن طريق ناقل مرخ�س 
من قبل ال�صلطة املخت�صة يف الإمارة 
ملللمللار�للصللة ن�صاط  للللللنللفللايللة  امللل�للصللدرة 
م�صرحة  ومبركبات  النفايات،  نقل 
ومزودة  املنقولة،  النفايات  لنوعية 
�صروط  بللاأي  واللللتللزام  تتبع  بنظام 

اأو متطلبات اأخرى تقرها الوزارة اأو 
ال�صلطة املخت�صة.

الدائري،  القت�صاد  مبداأ  ولتحقيق 
الناجتة  الثانوية  املنتجات  ا�صتثنت 
علللللن اللللعلللمللللللليلللات الللل�لللصلللنلللاعللليلللة من 
كانت  حلللال  يف  كللنللفللايللات  ت�صنيفها 
قابلة لا�صتخدام دون تعر�صها لأي 

عملية اإ�صافية بعد تولدها.
ال�صرتاطات  الللائللحللة  وو�للصللحللت 
للمكبات،  والللتللنللظلليللملليللة  الللفللنلليللة 

املللحللولللة للمكبات  الللنللفللايللات  واأنللللواع 
ال�صحي  للمكب  الفنية  واملتطلبات 
والإدارة  املللللراقللللبللللة  وا�للللصللللرتاطللللات 
الللقللائللم واجلديد  للللللمللكللب  الللبلليللئلليللة 
النفايات  مللكللبللات  اإغلللللاق  وخللطللط 
واألزمت  اإغاقها،  بعد  ما  ومرحلة 
الللائللحللة اللل�للصلللللطللات املللخللتلل�للصللة اأو 
اجللللهلللات املللعللنلليللة بللحلل�للصللب الأحلللللوال 
ال�صحية  غري  املكبات  تاأهيل  باإعادة 
لتتوافق مع هذه ال�صرتاطات خال 

مدة ثمان �صنوات بحد اأق�صى.
حتديد  مت  لللللالللللتللللزام  و�لللصلللملللانلللا 
جمللمللوعللة مللن اجللللللزاءات الإداريلللللة 
املللللرتتللللبللللة علللللللى خملللاللللفلللة اأحللللكللللام 
الللقللرار والللتللي تلللرتاوح مللا بللني وقف 
النهائي  والإغللللللللللاق  اللللرتخللليللل�لللس 
عدم  مراعاة  مع  املخالفة  للمن�صاآت 
الخال باأي عقوبات اأ�صد من�صو�س 

عليها يف ت�صريعات اأخرى.
وكللللان جمللللل�للس الللللللوزراء قلللد اعتمد 
للقانون  اللللتلللنلللفللليلللذيلللة  الللللائللللحللللة 
الحتادي رقم /12/ ل�صنة 2018 
للنفايات،  املتكاملة  الإدارة  �صاأن  يف 
ومتطلبات  تف�صيات  ت�صمل  والتي 
اإدارة  القانون، بهدف تنظيم عملية 
اآلللليلللات وطرق  الللنللفللايللات وتللوحلليللد 
بال�صتناد  منها،  ال�صليم  التخل�س 
والتقنيات  املللمللار�للصللات  اأفلل�للصللل  اإىل 
البيئة  حلللملللايلللة  بلللغلللر�لللس  امللللتلللاحلللة، 
وتقليل ال�صرر على �صحة الإن�صان.

•• اأبوظبي-وام

اأبدت الدفعة الأوىل من برنامج 
مللبللعللوثللي اللل�للصللبللاب للللللتللنللملليللة يف 
املنطقة العربية يقظة ا�صتثنائية 
وقلللللدرة فللائللقللة علللللى الللتللكلليللف يف 
كوفيد19-  حتللدي  مع  التعامل 
للتعلم  فلللر�لللصلللة  اإىل  وحتلللويللللللله 
مل�صاركة  اأو�للصللع  نللطللاق  ولت�صجيع 
لل�صباب يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدامة يف بلدانهم وذلك وفق 
الأول لربنامج  ال�صنوي  التقرير 
مللبللعللوثللي اللل�للصللبللاب للللللتللنللملليللة يف 
يف  �صدر  الللذي  العربية  املنطقة 

اأبوظبي اليوم.
وكان الربنامج الذي يرعاه مركز 
اللل�للصللبللاب الللعللربللي بللاللل�للصللراكللة مع 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
قد انطلق عام 2020 مب�صاركة 
دول   10 من  و�صابة  �صاباً   11
عللربلليللة خللا�للصللوا علللللى ملللدى عام 
قدراتهم  تللطللويللر  كللامللل جتللربللة 
كيفية  خالها  وتعلموا  القيادية 
تطبيق الأن�صطة الداعمة للتنمية 
على اأر�س الواقع كما عملوا جنباً 
اإىل جنب مع الهيئات واملنظمات 

املعنية بالتنمية يف بلدانهم.

بلللرنلللاملللج الأمم  وكلللانلللت مللكللاتللب 
الللتللي كللان من  املتحدة الإمنللائللي 
العمل  الربنامج  لأع�صاء  املقرر 
تداعيات  ملللع  تللكلليللفللت  قلللد  مللنللهللا 
وتبعاتها  كوفيد19-  جللائللحللة 
و�صّهلت كافة اإجراءات العمل عن 
العمل  ا�صتمرارية  ل�صمان  ُبللعللد 
للتنمية  ال�صباب  مبعوثو  واأبللدى 
نوعياً  وتكيفاً  ا�صتثنائية  مرونة 
حمللولللني حتللللدي اجلللائللحللة اإىل 

فر�صة.
الأول  ال�صنوي  التقرير  ويلخ�س 
منت�صبي  اإجنللللللللازات  للللللربنللامللج 
الللللللربنللللللامللللللج �للللصللللمللللن املللللللحللللللاور 
التي  املللل�لللصلللتلللهلللدفلللة  اللللرئللليللل�لللصللليلللة 
عمل  اآللليللات  على  التعرف  ت�صمل 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
وتعزيز  ال�صباب  تنمية  جمللال  يف 
والقيادية  ال�صخ�صية  مهاراتهم 
مواجهة  على  قدراتهم  وتطوير 
بلدانهم  يف  التنموية  التحديات 
�صانعي  مع  التوا�صل  جانب  اإىل 
املتحدة  الأمم  برنامج  يف  القرار 
اإجنازات  ملفات  واإبللراز  الإمنائي 
ال�صباب وابتكاراتهم على م�صتوى 

الدولة.
مبعوثي  جنللاح  التقرير  وي�صجل 

املنطقة  يف  للللللتللنللملليللة  الللل�لللصلللبلللاب 
برنامج  مللع  بللالللتللعللاون  الللعللربلليللة 
الأمم  لربنامج  ال�صابة  القيادات 
املتحدة الإمنائي يف اإ�صراك اأكرث 
يف  و�لللصلللابلللة  �لللصلللاب   9000 مللللن 
مبا�صرة  رقمية  تدريبية  جل�صات 
الإنرتنت  وم�صجلة وندوات عرب 
فيما  متنوعة  توعوية  واأن�صطة 
و�صائل  الربنامج عرب  اأثللر  و�صل 
التوا�صل الجتماعي اإىل اأكرث من 
املنطقة  يف  م�صاهدة  الف   500
العربية كما تعاون املبعوثون مع 
موؤ�ص�صة ومنظمة   50 اأكللرث من 
لقطاع  داعللمللة  اأو  عاملة  و�صركة 

التنمية ال�صبابية.
من  الأوىل  اللللدفلللعلللة  ودعللللمللللت 
الأمم  برنامج  التنمية  مبعوثي 
اإدارة  يف  الإمنللللللائللللللي  املللللتللللحللللدة 
املبادرات التي تركز على ال�صباب 
القت�صادية  والتنمية  واللل�للصللام 

والجتماعية يف دولهم.
الل  الللربنللامللج  اأعلل�للصللاء  كما حظي 
11 بخربة عملية واطاع مبا�صر 
الأمم  بللرنللامللج  عمل  اآللليللات  على 
اجلهود  لدعم  الإمنللائللي  املتحدة 
ملكافحة  والإقللللللليلللمللليلللة  املللحللللليللة 
الفقر وحت�صني م�صتويات املعي�صة 

علللللى مواجهة  اللللقلللدرة  وحتللفلليللز 
الأزمات، والتنمية امل�صتدامة.

بللوعلل�للصلللللي ع�صو  اأحللللمللللد  وقللللللال 
برنامج مبعوثي ال�صباب للتنمية 
يف املنطقة العربية من البحرين: 
ال�صباب  ملللبلللعلللوثلللي  "برنامج 
للتنمية اأعطاين روؤية اأعمق حول 
دور ال�صباب واإمكانياتهم ليكونوا 
جمتمعاتنا  يف  احللللافلللز  الللعللامللل 
لتحقيق خطة التنمية امل�صتدامة 

لعام 2030".
البيطار  اآيلللة  قللالللت  جانبها  مللن 
ال�صباب  مبعوثي  برنامج  ع�صوة 
"اأتيحت يل  للتنمية من �صوريا: 
للللللعللمللل ملللع جمموعة  الللفللر�للصللة 
وال�صابات  ال�صباب  من  املبعوثني 
لللديللهللم قللللدر كللبللري ملللن البللللداع 
وال�صغف والبتكار من كافة اأنحاء 
كبري  تاأثري  له  كللان  املنطقة مما 
على مهاراتي املهنية وال�صخ�صية 
واأّدى اإىل تو�صيع �صبكة معاريف".

واإىل جانب م�صاركتهم يف فعاليات 
وطنية يف بلدانهم �صارك مبعوثو 
اإقليمية  فللعللاللليللات  يف  الللتللنللملليللة 
واملنت�صبات من  املنت�صبني  جمعت 
الللدول كما يف احتفالت  خمتلف 
اليوم العاملي لل�صباب التي �صجلت 

140 األف تفاعل على  اأكرث من 
الجتماعي  الللتللوا�للصللل  مللنلل�للصللات 
احلية  الفعاليات  اإىل  بالإ�صافة 
الإقليمي  املنتدى  تنظيم  ودعللم 
القيادات  للللربنلللاملللج  الللل�لللصلللاد�لللس 
"اأمل"  وتللطللبلليللق حللملللللة  اللل�للصللابللة 
و�صائل  خللال  من  �صاهمت  التي 
التوعية  التوا�صل الجتماعي يف 
باأهمية ال�صحة النف�صية والتفكري 

الإيجابي لدى ال�صباب.
مامح  اأي�صاً  التقرير  ويعر�س 
للللللربنلللللاملللللج   2021 خلللللطلللللط 
مللبللعللوثللي اللل�للصللبللاب للللللتللنللملليللة يف 
املللنللطللقللة الللعللربلليللة واللللتلللي ت�صم 
لتطوير  جللللديللللد  تللللوجلللله  دعللللللم 
الن�صخة  �صمن  ال�صابة  القيادات 
الإقللليمي  املنتدى  مللن  ال�صابعة 
اإىل  ال�صلابة  الللقلليللادات  لللربنللامللج 
جانب تنظيم فعاليات افرتا�صية 
الإنرتنت وجل�صات  ونللدوات عرب 
على  ال�صلللللباب  ت�صلللللجع  حللواريللة 
م�صلللارات  يف  امل�صاركة  من  املزيد 
الللتللنللملليللة يف املللنللطللقللة وتلل�للصللهللم يف 
امل�صتويات  علللللى  الللتللعللاون  تللعللزيللز 
ال�صركاء  مع  والإقليمية  املحلية 
الللللللقللللللرار يف جمللللال  و�للللصللللانللللعللللي 

التنمية.

التغري املناخي والبيئة تك�شف عن تفا�شيل الالئحة التنفيذية لقانون الإدارة املتكاملة للنفايات 

دار زايد للرعاية الأ�شرية تطلق ال�شرتاتيجية الإعالمية والت�شويقية خلطتها اخلم�شية 
•• العني-وام

العامري،  نخريات  حمد  �صعادة  اأكللد 
مدير عام دار زايد للرعاية الأ�صرية، 
واملوؤ�ص�صات  املجتمع  تللوعلليللة  اأهللملليللة 
الأطفال  واحلللتللليلللاجلللات  بللخلل�للصللائلل�للس 
انلللطلللاقلللا من   ، الللللرعللللايللللة  فللللاقللللدي 
الر�صيدة  القيادة  وحر�س  توجيهات 
�صعادة  و�للصللمللان  جمتمعنا  لللتللوحلليللد 

اأفراد املجتمع.
وقال انه يف ظل حتقيق رعاية اأ�صرية 
والندماج  اللل�للصللعللادة  ،حتللقللق  �صاملة 
الرعاية  فلللاقلللدي  لللفللئللات  املللجللتللمللعللي 
العمل على تطوير  وذلك من خال 
ال�صرتاتيجية  اللل�للصللراكللات  وتللفللعلليللل 
الدولة  يف  املللعللنلليللة  امللللوؤ�لللصللل�لللصلللات  ملللع 

واملجتمع.
جللللاء ذلللللك خللللال اإطلللللاق دار زايلللد 
لا�صرتاتيجية  الأ�للصللريللة  للللللرعللايللة 
اخلا�صة  والللتلل�للصللويللقلليللة  الإعلللامللليلللة 
�صتكون  والللتللي  اخلللملل�للصلليللة،  خلطتها 

قللاعللدة لإطللللاق اخلللطللط والربامج 
املجتمع  لأفللللراد  النوعية  الللتللوعللويللة 
وامللللوؤ�لللصللل�لللصلللات انلللطلللاقلللا مللللن اللللللدور 
القطاع  �لللصلللملللن  للللللللللللدار  الللللللريللللللادي 
الجتماعي، يف ظل الآفاق والتطلعات 

امل�صتقبلية للخم�صني عاما القادمة.
للرعاية  زايد  دار  عام  مدير  واأ�صاف 
وقيادتنا  المللارات  دولللة  اإن  الأ�صرية 
كبرياً  اهللتللمللامللاً  اأولللللللت   ، الللر�للصلليللدة 
اللللدعلللم لتحقيق  اأوجللللله  لللتللوفللري كلللل 
لفئات  البديلة  الللرعللايللة  يف  الللريللادة 
الربامج  بللاأفلل�للصللل  الللرعللايللة  فلللاقلللدي 
عالية  العاملية  املعايري  ذات  الرتبوية 
اجلللللللللودة، مللللن اأجللللللل متللكللّيللنللهللم من 
وا�صراك  املجتمع  يف  الكلي  النللدمللاج 
يحر�س  كللونلله  رعللايللتللهللم  يف  املجتمع 

على تاحم افراده.
وحلللر�لللصلللت الللللللدار علللللى و�لللصلللع خطة 
تللغللطللي كافة  مللتللكللاملللللة،  اإعلللامللليلللة 
وروؤيتها  بدورها  للتعريف  اجلوانب 
الإن�صانية  وقلليللملليللهللا  ور�لللصلللاللللتلللهلللا 

واخلللدمللات املللقللدمللة ،بللالإ�للصللافللة اإىل 
دعلللم نللظللام و ملل�للصللاريللع الحللتلل�للصللان و 
برامج  و   ، العائلي  ال�صمل  مل  نظم 
الكامل  دجملللهلللم  و  الللل�لللصلللاب  متللكللني 
لتوفري  الللل�لللصلللعلللي  مللللن  امللللجلللتلللملللع  يف 
الوظيفي  والتاأهيل  التدريب  فر�س 
املواهب  دعلللم  وايلل�للصللا   ، والللتللوظلليللف 
الللكللامللنللة يف البللللنللللاء لللتللطللويللرهللا و 
املتميزين  املبدعني  و تطوير  �صقلها 
انللدمللاج يف  و  ثقة  من�صة  لهم  لتكون 

املجتمع.
املحدثة  اللللدار  اإ�صرتاتيجية  وركلللزت 
ملل�للصللتللويللات يف حتقيق  ثلللاثلللة  علللللى 
امل�صتوى  طللمللوحللاتللهللا..،  و  اأهللدافللهللا 
كموؤ�ص�صة،  الللللدار  علللللى  يللركللز  الأول 
لتطوير  اللللللنلللللواحلللللي  جلللمللليلللع  مللللللن 
اىل  والللو�للصللول  وافلللرادهلللا  عملياتها 
ادائها..  املوؤ�ص�صي والبللداع يف  التميز 
حتقيق  الللثللاين  امل�صتوى  وي�صتهدف 
ومتكني  الللدولللة  يف  املحلية  اللللريلللادة 
ا�صم الدار يف متيز و�صمولية اخلدمات 

اىل  الأخللري  امل�صتوى  ويهدف  املعنية 
الريادة الإقليمية والدولية وذلك يف 
تعزيز مكانة اإمارة ابوظبي يف الريادة 
وتقدمي  وتلللطلللويلللر  لدارة  الللعللامللليللة 
لفاقدي  البديلة  الرعاية  ا�صت�صارات 

الرعاية ال�صرية.
تطوير  على  " نعمل  العامري  وقللال 
و�صمولية  للللللدار  الللعللامللة  اللل�للصلليللا�للصللة 
املجتمع  فلللئلللات  لللتلل�للصللمللن  عللمللللليللاتللهللا 
و�صمان  ال�صرية  الرعاية  فقد  ممن 
بكل  احتياجاتهم  ورعللايللة  رعايتهم 
الللتللاأكلليللد علللللى �صرورة  انللواعللهللا ملللع 
تللطللويللر نللظللم انللدمللاجللهللم الللكلللللي يف 
�صاحلني  ومواطنني  كاأفراد  املجتمع 
ملل�للصللاهللمللني يف املللجللتللمللع، مللللوؤكللللداً يف 
الللللوقللللت نللفلل�للصلله حلللر�لللس اللللللللدار على 
ال�لللصلللتلللثلللملللار يف قلللللللدرات واإملللكلللانلللات 
مع  تن�صجم  والللتللي  اأبنائنا  ومللهللارات 
�صيما   ، اأبللوظللبللي  تللوجللهللات حللكللومللة 
ونللللحللللن نللتللطلللللع للللللخللملل�للصللني علللاملللاً 
القادمة. واأ�صاف �صعادته انه باإطاق 

والأن�صطة  واللللفلللعلللالللليلللات  املللنلل�للصللات 
الللتللعللريللفللة والللتللوعللويللة مبللهللام الدار 
وبرامج رعاية الفئات امل�صمولة نطمح 
الكاملة والإيجابية  ال�صورة  لإي�صال 
لللدور الللدار الللرائللد يف حتقيق رعاية 
ودمج هذه الفئة، وابراز الدور الهام 
للللللمللجللتللمللع يف دمللللج هللللذه الللفللئللة مع 
الدار والدور املعنية و�صتقوم املن�صات 
وتثقيف  بللتللوعلليللة  للللللللدار  املللخللتلللللفللة 
الرعاية  مبلللبلللادئ  وفللئللاتلله  املللجللتللمللع 
فيه  ي�صاهم  اللللذي  والللللدور  الللبللديلللللة 
الفرد واملوؤ�ص�صات املختلفة واخلدمات 
فيها  ،مبللا  الرعاية  لفاقدي  املقدمة 
ذات  القانونية  بالت�صريعات  التوعية 

العاقة مثل قانون ودمية.
وقلللال مللديللر علللام الللللدار " نتطلع يف 
املرحلة القادمة اإىل تعزيز دور الدار 
على امل�صتوى الإقليمي والدويل ، من 
جهات  و  مواقع  مع  التوا�صل  خللال 
البحث العلمي و العملي الجتماعي 
قوائم  �صمن  الللللدار  لإدراج  الللعللامللليللة 

لتبادل  الللعللامللليللة  الإعللاملليللة  الللنلل�للصللر 
املوؤ�ص�صات  ملللع  واخلللللللربات  امللللعلللارف 
الرعاية  بللفللاقللدي  املللعللنلليللة  الللعللامللليللة 
الللبللديلللللة ،واملللل�لللصلللاركلللة يف امللللوؤمتلللرات 
والندوات العاملية ذات ال�صلة و تنفيذ 
التوجهات ال�صامية للدولة يف جمال 
الدار  �صعي  مللوؤكللدا  البحوث  تطوير 
برامج  عرب  التطلعات  تلك  لتحقيق 
مدرو�صة  ا�لللصلللرتاتللليلللجللليلللة  وخلللطلللط 
باأبنائنا  للو�صول  اجلللهللود  وتكري�س 
ال�صتقرار  من  متقدمة  مراحل  اإىل 
انطاقا  والجلللتلللملللاعلللي،  الللنللفلل�للصللي 
الإيجابي  الللتللحللفلليللز  اأن  قللاعللدة  مللن 
املبدعني  من  جيًا  يخلق  وامل�صتمر، 
مما يتطلب ان تتكاتف جميع اجلهود 
القادر  النللدمللاج  اىل  بهم  للو�صول 
على العطاء وبناء املجتمع، وامل�صاركة 
وم�صاريع  الوطنية  اللللروؤى  حتقق  يف 
ت�صهدها  اللللتلللي  الللوطللنلليللة  الللتللنللملليللة 

الدولة يف كافة املجالت.
الدار  خطة  اأن  اإىل  العامري  واأ�للصللار 

الللتلل�للصللويللقلليللة ،جلللللاءت مللنلل�للصللجللمللة مع 
الللتللي مت العمل  اخلللطللط واللللرباملللج 
علللللللى تللنللفلليللذهللا ،ملللللن خلللللال خطة 
العام  مللللللدار  علللللللى  علللملللل جمللللدولللللة 
يكون  اأن  خلللاللللهلللا  مللللن  ونللل�لللصلللعلللى   ،
املجتمعية  للم�صاركة  معززاً  التفاعل 
املعنية  اجلهات  لت�صجيع  واملوؤ�ص�صية، 
املواهب  وتبني  الللدار  م�صاريع  لدعم 
واملواطنة  الللوطللنللي  وتللعللزيللز اجلللانللب 
،وتعزيز  اللللنللل�لللسء  للللللدى  الللل�لللصلللاحللللة 
املهارات الفردية واملهارات ال�صخ�صية 
الثقة  لتعزيز  الإيللجللابللي  والللتللفللاعللل 
بالنف�س والتخطيط للم�صتقبل، عرب 
ممار�صات تربوية ودعم برامج تعليم 
الأبناء عرب توفري مقاعد جمانية يف 
اجلامعات ودعم املوهوبني واحلر�س 
التاأهيل والتمكنّي، وال�صعي اىل  على 
دعلللم ا�للصللتللقللرار الأبلللنلللاء علللرب توفري 
مللتللطلللللبللات الللللللزواج ،واحللللر�لللس على 
خال  مللن  الحت�صان  م�صاريع  دعللم 
ل�صمان   ، احللللا�لللصلللنلللة  الأ�للللصللللر  دعلللللم 

وتقدمي  الطفل،  ح�صانة  ا�صتمرارية 
بح�صب  والتعليمي  ال�صحي  الللدعللم 
ملللا يللتللطلللللب، وكلللذللللك الللتللنلل�للصلليللق مع 
لتنفيذ  الخللتلل�للصللا�للس  ذات  اجللللهلللات 
اأ�صرهم  برامج مل �صمل الأطفال مع 
ا�صتقرارهم  للل�للصللمللان  الللبلليللولللوجلليللة 

واأندماجهم الناجح.
كافة  تللغللطللي  اخلللطللة  اأن  اىل  واأ�لللصلللار 
الوطنية  وامللللنلللا�لللصلللبلللات  اجللللللوانلللللب 
والعاملية، التي تهتم بق�صايا ال�صباب، 
لتعزيز روح الندماج والت�صامح، من 
خلللال الللفللعللاللليللات والأنلل�للصللطللة التي 

�صوف ي�صارك بها اأبناء الدار.

اإ�شدار التقرير ال�شنوي الأول لربنامج مبعوثي ال�شباب للتنمية يف املنطقة العربية

•• دبي-وام

نفذت بلدية دبي حملة ميدانية متخ�ص�صة لتنظيف اجلزر الو�صطية لل�صوارع 
بالتعاون مع  املخلفات واحل�صائ�س والنفايات  الطرق من  واأكتاف  الرئي�صية 
وان�صياب احلركة  العامة  ال�صامة  ي�صمن  عدد من اجلهات احلكومية مبا 

املرورية ملرتادي الطرق من امل�صاة وقائدي املركبات.
وياأتي تنفيذ هذه احلملة �صمن خطط احلمات والربامج ال�صنوية للنظافة 
دبي  بلدية  توليه  الللذي  الهتمام  ا�صتدامة  على  وتاأكيدا  املعتمدة  امليدانية 
التنمية  اأهلللداف  حتقيق  وبالتايل  الإملللارة  مناطق  جميع  يف  النظافة  ملحور 
الللواردة يف  الت�صغيلية  املوؤ�صرات  ب�صكل فعال يف حتقيق  امل�صتدامة وامل�صاهمة 
احلملة  اأن  كما   2021_2016 النفايات  لإدارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

امليدانية لنظافة الطرق الرئي�صة التي مت اإطاقها منذ �صهر اأبريل املا�صي.
وت�صعى من خالها بلدية دبي امل�صاهمة باحلفاظ على املظهر اجلمايل التي 
تتميز بها دبي عامليا واإزالة العوائق واملخلفات وتراكمات الرمال واحل�صائ�س 
على  الللرمللال  تللراكللم  ت�صبب  والللتللي  للطرق  الو�صطية  اجلللزر  يف  الع�صوائية 
الرملية  العوا�صف  حالت  يف  الرمال  انتقال  ان�صيابية  وعدم  الطرق  اأكتاف 
الأمر الذي يوؤدي اإىل عرقلة ال�صري وتدين ال�صامة املرورية وقد مت تنفيذ 
ا�صتخدام  ال�صغرية حيث ي�صعب  املخلفات  اليدوي لإزالة  التنظيف  برنامج 
الثقيلة  واملعدات  الآليات  با�صتخدام  خا�س  وبرنامج  كبرية  ومعدات  اآليات 
اخلا�صة باإزالة الرمال للتخل�س من النفايات املرتاكمة من جتمعات رملية 

واحل�صائ�س والأ�صجار اجلافة.
طللن من   360 مللن  يللقللارب  مللا  اإزاللللة  امليدانية  هللذه احلملة  نتائج  و�صملت 

التي  واحلللجللارة  املهملة  والنفايات  اجلافة  والأ�صجار  واحل�صائ�س  املخلفات 
420 نقلة من  اإزالللة  ت�صوه مظهر حرم الطريق واجلللزر الو�صطية كما مت 
الللرمللال املللرتاكللمللة مللن اجلللزر الو�صطية مبللا يللعللادل 8000 طللن وقللد كان 
هذا  طويل  كيلومرتا  جمموع اأطوال الطرق التي مت التنظيف فيها 388 
والنفايات  ال�صجائر  اأعللقللاب  بللاإزالللة  متخ�ص�صة  مللعللدات  ا�صتخدام  مت  وقللد 
ال�صغرية بالإ�صافة اإىل مركبات الكن�س الآيل ومب�صاركة 140 عامل نظافة 
و16 من موظفي الكوادر الرقابية والإ�صرافية وقد مت التعاون مع عدد من 
اجلهات وقد مت مراعاة العمل خارج اأوقات الذروة للكثافة املرورية على هذه 
الطرق احليوية وفق اأعلى درجات ال�صامة وال�صحة العامة وقد �صملت هذه 
ال�صوارع  وخمللارج  ومداخل  الو�صطية  اجلللزر  يف  املواقع  من  العديد  احلملة 

والتقاطعات الكربى.

اأن بلدية دبي تنوه ب�صكل م�صتمر عرب قنواتها التوعوية والإعامية  يذكر 
على  نفاياتهم  رمي  بعدم  وال�صائقني  املركبات  اأ�صحاب  التزام  �صرورة  على 
الطرقات العامة واللتزام بالقواعد الأ�صا�صية للحفاظ على نظافة املدينة 
لإزالتها  كبري  جهد  اإىل  حتتاجه  الأحيان  من  كثري  يف  النفايات  هذه  لكون 
الو�صطية  اجللللزر  والأ�للصللجللار يف  احللل�للصللائلل�للس  بللني  تللراكللمللهللا  و�للصللعلليللة  ب�صبب 
اأنها  كما  يدوي  ب�صكل  العمال  طريق  عن  اإزالتها  يتم  وبالتايل  والتقاطعات 
توؤكد على اأهمية تعاون اجلمهور با�صتخدام اأكيا�س خا�س للنفايات بدل من 
رميها على الطريق والذي يجنبهم خمالفات مالية ا�صتنادا اإىل بنود الأمر 
يف  املجتمع  و�صامة  العامة  ال�صحة  ب�صاأن   2003 ل�صنة   11 رقللم  املحلي 
اإمارة دبي وذلك من اأجل تقليل التاأثريات ال�صلبية واملمار�صات اخلاطئة على 

جمالية املدينة كون الطريق العام يعترب مراآة نظافة وحت�صر اأي مدينة.

بلدية دبي تنفذ حملة ميدانية خا�شة لنظافة الطرق الرئي�شية 

•• اأبوظبي-وام

البلديات  لللدائللرة  التابعة  اأبللوظللبللي،  مدينة  بلدية  نظمت 
والنقل، من خال مركز بلدية مدينة زايد، ور�صة توعوية 
�صمن  املنزلية"  بللاحلللديللقللة  "الهتمام  بللعللنللوان  ُبللعللد  عللن 
فعالية فعا�صمتي، ا�صتهدفت كافة فئات املجتمع، بالتعاون 

مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صامة الغذائية.
واحلد  املدينة،  مظهر  على  احلفاظ  اإىل  الور�صة  وهدفت 
ثقافة  ون�صر  املجتمعية،  امل�صاركة  وتفعيل  امل�صوهات،  من 

الهتمام باحلي ال�صكني، واإقامة اأن�صطة وبرامج وفعاليات 
"احلكومية  امللللدار�لللس  املللجللتللمللع وطلللللبللة  خمللتلللللفللة لأفلللللراد 

واخلا�صة".
املحافظة  باأهمية  امل�صاركني  تعريف  على  الور�صة  وعملت 
علللللى مللظللهللر املللديللنللة والآثلللللار الإيللجللابلليللة املللرتتللبللة عليه، 
امل�صوهات، وكذلك  وعر�س فيديوهات و�صور توعوية عن 
بو�صائل  والتعريف  امل�صوهات،  من  احلللد  بكيفية  التوعية 
التوا�صل لاإباغ يف حال وجود م�صوهات، وفتحت الور�صة 
املجال لطرح اأرائهم اخلا�صة بهذا ال�صاأن لا�صتفادة منها.

بلدية اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية لت�شجيع 
اأفراد املجتمع على الهتمام باحلدائق املنزلية
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اأخبـار الإمـارات
هيئة النقل تكرم �شائق عربة عجمان

•• عجمان-الفجر:

يف اإطار حر�س هيئة النقل – عجمان على تقدير جهود 
موظفيها و�صعيها لرفع م�صتوى الولء والر�صا الوظيفي  
�صاره  ال�صيدة  قامت  العمل   �صري  مب�صلحة  ي�صب  فيما 
املوا�صات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املللديللر  احلللو�للصللنللي  احللمللد 
العربة  �صائق  بتكرمي    - بللالإنللابللة  والللرتاخلليلل�للس   العامة 
املوظف عبداهلل اقبال وذلك لتفانيه و جلهوده املبذولة يف 
تاأدية عمله ولت�صجيعه على ال�صتمرار بهذا الداء املتميز 
دائما . حتر�س الهيئة على متابعة ور�صد جميع ال�صائقني 

بجهودهم  بالحتفاء  تتوانى  ول  وم�صتمر   دوري  ب�صكل 
املبذولة من خال خمتلف اأنظمة احلوافز واملكافاآت.   

وذللللك لإدخال   2016 �صنة  عللربة يف  ملل�للصللروع  بلللداأ  وقللد 
التنقل  خلليللارات  وتو�صيع  الملللارة  يف  جللديللدة  نقل  و�صائل 
التقليدي  بت�صميمها  عجمان  عللربة  تتميز  حيث  املتاحة 
اللللرتاث الإمللاراتللي ويحافظ على  الللذي ي�صهم يف احلليللاء 
لاإمارات  الثقايف  امللللوروث  يعك�س  مبللا  الوطنية  الهوية 
ويف الوقت نف�صه تتميز باحلداثة وبخفة وزنها و�صرعتها 

وتوازنها الكبري على �صطح املياه.
م�صتمر  ب�صكل  النقل  قطاع  بتطوير  النقل  هيئة  تقوم  و 

مب�صتويات  عللاللليللة  جلللوده  ذات  خللدمللات  لللتللقللدمي  وت�صعى 
الإمارة  قاطنني  من  متعددة  �صرائح  ل�صتقطاب  خمتلفة 
البحري  النقل  و جلذب اجلمهور وت�صجيعهم ل�صتخدام 
عربه   خلدمة  الو�صول  املتعامل  وبللاإمللكللان  تنقاتهم   يف 
و هي  الأربعة  عجمان عن طريق مواقع تقدمي اخلدمة 
ربطهم  مت  التي  والللللزورا  الرا�صدية   ، ،ال�صفيا  م�صريف 
باملحطة الرئي�صية للنقل البحري املطلة على خور عجمان 
واقت�صاديه  حيوية  نقل  و�صيلة  تعترب  الللعللربه  ان  حيث 
جميع  بللني  ترابطها  و  النقل  و�للصللائللل  تكاملية  يف  ت�صهم 

انحاء اإمارة عجمان.

اإك�شبو 2020 دبي يعلن اأ�شماء الفنانني امل�شاركني يف برنامج الفنون الب�شرية يف الأماكن العامة 
•• دبي-وام

تت�صابك للمرة الأوىل يف دولة الإمارات والعامل العربي اأعمال كبار الفنانني 
املعا�صرين، املحليني والعامليني، يف منت الن�صيج العمراين والهند�صي ملوقع 
وال�صور  بللالأفللكللار  دافللقللة  وح�صية  ب�صرية  �صردية  يف  دبللي   2020 اأك�صبو 

الب�صرية، تر�صخ الطابع الإبداعي ملوقع اإك�صبو وم�صتقبله احل�صري.
بتكليف فنانني حمليني وعامليني لإبداع  اإك�صبو  الروؤية، قام  اإطللار هذه  ويف 
 2020 اإك�صبو  روؤيللة  مع  تن�صجم  العامة  الأماكن  يف  معا�صرة  فنية  اأعمال 
دبي يف توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل وتتناغم مع اخلطة الطموحة التي 
مت ت�صميم موقع اإك�صبو 2020 دبي على اأ�صا�صها، والتي تهدف للرتحيب 
م�صتقبلياً  عمرانياً  امللتللداداً  املوقع  وليكون  فعالياته،  انعقاد  اثناء  بالعامل 
 ،2021 مللار�للس   31 يف  اأبللوابلله  اللللدويل  احللللدث  يغلق  اأن  بعد  دبللي  ملدينة 
ويتحول اإىل منظومة البتكار احل�صرية "د�صرتكت 2021"، التي �صتمثل 

منوذجا ملدن امل�صتقبل الذكية.
وتوىل املن�صق الفني طارق اأبو الفتوح ت�صميم الربنامج الذي يت�صمن اأعمال 

فنية معا�صرة يف الأماكن العامة من اإبداع نخبة من الفنانني هم " اأ�صماء 
املللزروع، عبداهلل  �صيخة  ربللاح،  عبا�س، خليل  األي�صون، حمرا  اأوليفر  بلحمر، 
هيجيو  لينك،  الكعبي  نادية  القديري،  منرية  الظاهري،  عفراء  ال�صعدي، 
املرتقب حني  الدويل  اإطار ال�صتعداد للحدث  �صونيباري". ويف  ياجن وينكا 
يجتمع العامل على اأر�س الإمارات يف اأكتوبر املقبل، ك�صف اإك�صبو 2020 دبي 
عن اأول عمل فني يف موقعه الذي �صوف يكون م�صاحة ل نظري له لاإبداع 
والفن املعا�صر، جتتمع فيه اأعمال الفنانني من خمتلف اأنحاء العامل لت�صكل 
نقاط جذب ومعامل رئي�صية وحمورية يف الف�صاء العام ت�صفي على املوقع 

�صمة معا�صرة وحيوية.
وهو  الللقللديللري  مللنللرية  الكويتية  للفنانة  كللمللريا  ا�للصللم  يحمل  الفني  العمل 
األللللوان متغرية  ذو  احلللجللم  كبري  للللللبللرتول  حللفللار  راأ�لللس  �صكل  على  منحوتة 
وم�صعة. حجم واألوان العمل جتعله يبدو ك�صفنية ف�صائية او كائن م�صتقبلي 
اأبحاث الفنانة يف املامح اجلمالية  اإيل املوقع وهو نتاج  هبط من الف�صاء 
امل�صرتكة بني البرتول واللوؤلوؤ من حيث الألوان و�صفات املادة وكذلك تاأثري 
هذين العن�صرين على احلياة الجتماعية والقت�صادية يف منطقة اخلليج 

النظر  للم�صتقبل من خال  وذلللك يف حماولة لتقدمي تخيل فني  العربي 
الغريقية  الأ�صطورة  ايل  ي�صري  كمريا  العمل  ا�صم  و  واحلا�صر.  للما�صي 

لكائن مكون من عدة اأجزاء من حيوانات خمتلفة.
"كتاب  دبي   2020 لإك�صبو  املعا�صرة  الب�صرية  الفنون  برنامج  وي�صتلهم 
الهيثم،  ابن  ال�صهري  العربي  والفيزياء  والفلك  الريا�صيات  املناظر" لعامل 
"اخلام�س الهجري"  اأجنللزه يف بدايات القرن احلللادي ع�صر ميادي  الللذي 
ومن املعروف اأن ابن الهيثم هو اأبو علوم الب�صريات، الذي كان جلهوده الأثر 
ب�صبب  وال�صينما  الت�صوير  اإىل  و�صوًل  والفني  العلمي  التطور  يف  احلا�صم 
نظرياته ومبادئه الأ�صا�صية التي و�صعها يف جمال علم الب�صريات وحتليله 

ملفهوم الروؤية والنظر والإدراك الب�صري.
الفنية  الأعللمللال  الهيثم، هو طللرح منظور فريد لروؤية  ابللن  الأهللم مع  لكن 
والنظرية  الفل�صفية  اإعللادة قراءة للجوانب  املعا�صرة، مبا يتطلب ذلك من 
الكلية يت�صكل  اإدراك ال�صورة  اأن  املناظر"، الذي يقول  "كتاب  لدى �صاحب 
يف التخيل. واأن ما يتم روؤيته بالعني ل ي�صمن م�صداقية ال�صكل احلقيقي 
لاأ�صياء، التي ل تكتمل اإطاقاً من دون املعرفة امل�صبقة والذاكرة والقدرة 

"عامل  ال�صورة يف  تكوين  الإن�صان على  ت�صاعد  وكلها عوامل  القيا�س.  على 
اخليال". ومع ت�صارع الإجنازات الب�صرية املذهلة، العلمية والتكنولوجية، يف 
عامل �صديد الت�صابك، وتطور و�صائل التوا�صل املكّثف بني خمتلف املجتمعات 
ابن  اأفكار  اإىل   2020 اإك�صبو  يف  الب�صرية  الفنون  برنامج  يعود  والأفلللراد، 
الهيثم ذاتها لت�صاعدنا على ا�صتك�صاف اخل�صو�صيات الثقافية والتفريق بني 
"تكوين ال�صورة".  ما نراه وما نت�صوره وما ندركه واأهمية قوة اخليال يف 
والقدرة  التخيل  ميزة  هي  الب�صر  بني  واملوؤكدة  امل�صرتكة  الفريدة  فالقدرة 
على التقاط ال�صرديات والق�ص�س، مهما كانت "غريبة" عنهم. اإن العودة اإىل 
اأفكار ابن الهيثم اليوم، توؤمن �صياقاً فريداً لروؤية اأعمال فنية معا�صرة ُتلهم 
الزوار وحتّثهم على ا�صتثمار قوة اخليال لانخراط والتفاعل معاً، من اأجل 
اكت�صاف الأفكار والروؤى وال�صرديات وتبادلها برحابة. حيث اأن اإعادة قراءة 
عمل كا�صيكي وتاأ�صي�صي يف الفن والعلم مثل "كتاب املناظر"، ي�صاعدنا على 
الرثي  العامل  املنطقة من  تاريخ هذه  نابعة من  وفل�صفات  اأفكار  �صرب غور 
بال�صعر واملاحم والإرث الفكري، لي�س فقط للتفكري يف حا�صر الكون اليوم 

بل لتخيل عد�صات �صحرية تطرح ت�صور جديداً مل�صتقبله واأطيافه الكثرية.

وزارة ال�شحة تعلن عن الت�شجيل الطارئ للقاح موديرنا �شد كوفيد- 19

الرتبوي  والتفوق  للتميز  ال�شارقة  جائزة  من   27 ال�  الن�شخة  يف  فائزا   59

�للصللعللادة الدكتور  مللن جللانللبلله ذكلللر 
وكيل  الأملللللللللريي  حللل�لللصلللني  اأملللللللني 
التنظيم  لقطاع  امل�صاعد  اللللوزارة 
جاء  الللللقللللرار  هلللللذا  اأن  اللل�للصللحللي 
"موديرنا"  �للصللركللة  تللقللدمي  بللعللد 

جرعات  عللدد  يف  املت�صارع  التطور 
والللللتللللي  "كوفيد19-"  لللللقللللاح 
جرعة  مللللليللون   15 نللحللو  بلللللغللت 
التي  املللثللمللرة  الللنللتللائللج  يعك�س  مللا 
للقاح  الوطنية  احلملة  حتققها 

املميزة  وامل�صرية  "كوفيد19-" 
الإملللارات يف  التي تخطوها دولللة 
" متهيداً  " كوفيد19-  مواجهة 
لعبور املرحلة اإىل التعايف وتعزيز 

التفاوؤل والطمئنان يف املجتمع.

•• دبي-وام

ووقاية  اللل�للصللحللة  وزارة  اأعلللللللنلللت 
الطارئ  الت�صجيل  عللن  املللجللتللمللع 
فريو�س  �لللصلللد  ملللوديلللرنلللا  للللللللقلللاح 
كوفيد – 19 والذي تنتجه �صركة 
بناء  وذللللك  العاملية  "موديرنا" 
ال�صريرية  الللدرا�للصللات  نتائج  على 
لت�صريح  املتبع  ال�صارم  والتقييم 
والتقييم  اللللطلللارئ  ال�للصللتللخللدام 
اللوائح  مع  يتوافق  الللذي  املحلي 
 - اللقاح  اعتماد  ويللاأتللي  املعتمدة. 
احلا�صل على موافقة اإدارة الغذاء 
 "FDA" الأمللريللكلليللة  والللللللدواء 
- يف  له  الللطللارئ  ال�صتخدام  على 
الإمارات  دولة  تعزيز جهود  اإطللار 

."FDA" الأمريكية
بدوره اأعرب الدكتور زاهد ال�صبتي 
"ماجنتا"  ل�صركة  الإداري  املدير 
بتوقيع  �صعادته  عللن  لا�صتثمار 
ال�صرتاتيجية  التللفللاقلليللة  هلللذه 
اللقاح  "موديرنا" بخ�صو�س  مع 
العاملي  التوجه  : يف ظل  وقللال   ..
التي  اللللكلللبلللرية  الآثللللللللار  مللللواجلللهلللة 
 " "كوفيد19-  جائحة  خلفتها 
من  جلللزءا  لكوننا  بالفخر  ن�صعر 
اجلللللهللللود اللللعلللاملللليلللة اللللهلللادفلللة اإىل 
الأفلللراد عن طريق  حماية �صحة 
اإتللاحللة واحللد مللن اأكللرث اللقاحات 
تللقللدمللاً حلللكللومللة دوللللة الإملللللارات 
التي تبذل الكثري من اأجل احتواء 
التفاقية  هلللذه  اأن  كللمللا  اللللوبلللاء، 

يف مكافحة فريو�س "كوفيد19- 
بالهتمام  نهجها  على  "وتاأكيدا 
املجتمع.  اأفلللراد  و�صامة  ب�صحة 
واأ�للللصللللار �للصللعللادة اللللدكلللتلللور حممد 
�صليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة 
اعتماد  اأن  اإىل  املللجللتللمللع  ووقلللايلللة 
اإطللار حر�س دولة  ياأتي يف  اللقاح 
ال�صتجابة  تعزيز  على  الإمللللارات 
اللللفلللعلللاللللة للللللجللائللحللة مللللن خال 
اللقاحات  وتللللوفللللري  ا�للصللتللقللطللاب 
فاعليتها  ثللبللتللت  اللللتلللي  املللبللتللكللرة 
اأن هذا الإجراء  وكفاءتها، موؤكدا 
ميثل مرحلة حا�صمة تعزز وقاية 
ت�صريع  ويلللدعلللم  املللجللتللمللع  اأفللللللراد 
الإمللللللللللارات  الللللتللللعللللايف يف  علللمللللللليلللة 
وحت�صني املجتمع ل �صيما يف ظل 

امل�صتوفية  املللل�لللصلللتلللنلللدات  للللكلللافلللة 
لاإجراءات والأنظمة املعتمدة يف 
العاملية  املللعللايللري  وح�صب  الللدولللة 
اللقاح  وماأمونية  �صامة  ل�صمان 
ذلك  بللعللد  لتتمكن  لللا�للصللتللخللدام 
ا�صترياد  ملللن  اللل�للصللحلليللة  اجللللهلللات 
معايري  ا�للصللتلليللفللاء  بلللعلللد  اللللللللقلللاح 
اأثناء  املعتمدة  والفعالية  الأملللان 
نتائج  اأن  اإىل  لفلللتلللا  الللل�لللصلللحلللن، 
اآمن  اللقاح  اأن  اأظهرت  الدرا�صات 
ا�صتجابة  عللنلله  ونللتللجللت  وفلللعلللال 
م�صادة  اأجللل�لللصلللام  وتللوللليللد  قلللويلللة، 
مراجعة  متلللت  حلليللث  للللللفللريو�للس 
ب�صامة  املللتللعلللللقللة  اللللللدرا�لللللصلللللات 
اعتماد  اإىل  بال�صتناد  التطعيم، 
والدواء  الللغللذاء  هيئة  مللن  اللقاح 

امل�صاعي  بللدعللم  الللتللزامللنللا  تعك�س 
تعزيز  اإىل  الللراملليللة  احلللكللوملليللة 

الوعي حول اأهمية اللقاحات.
من جهتها رحبت كورين لو غوف 
ملللديلللرة اللللعلللاقلللات الللتللجللاريللة يف 
الفر�صة  بهذه  "موديرنا"  �صركة 
�صركة  مللع  اجلللهللود  �صتوحد  التي 
يف  اللللللللقلللاح  للللتلللوزيلللع  "ماجنتا" 
هذه  اأن  اإىل  ملل�للصللرية  الإملللللللارات، 
املتمثل  الهدف  ال�صراكة ت�صب يف 
بتو�صيع نطاق الو�صول اإىل اللقاح 
بالإ�صافة  الللعللاملللي  ال�صعيد  على 
اإىل تقدمي الدعم للحكومات كما 
هو احلال مع دولة الإمارات وذلك 
واملقيمني  مللواطللنلليللهللا  حللللملللايلللة 

عليها وزوارها �صد اجلائحة.

•• ال�شارقة-وام

الل  الن�صخة  يف  الفائزين  عدد  بلغ 
للتميز  ال�صارقة  جائزة  من   27
والللتللفللوق اللللرتبلللوي الللتللي نظمها 
جمللللل�للس اللل�للصللارقللة للللللتللعللللليللم 59 
التعليمية  املللوؤ�للصلل�للصللات  مللن  فللائللزا 

احلكومية واخلا�صة.
للتعليم  ال�صارقة  هيئة  وت�صدرت 
اخلا�س وقطاع العمليات الرتبوية 
للتعليم  الإمللللللللارات  مللوؤ�للصلل�للصللة  يف 
املواطنون  و�صكل  الفائزة  الفئات 
�صكل غري  % يف حني   49 ن�صبة 
حيث   ،%  51 ن�صبة  املللواطللنللني 
 3 الللعللام  هلللذا  خ�ص�صت اجللللائلللزة 
من  درا�صية  مرحلة  لكل  فائزين 
الثاين  ال�صف  اإىل  الرابع  ال�صف 
�صعيد  الدكتور  �صعادة  واأكللد  ع�صر 
ال�صارقة  جمل�س  رئلليلل�للس  الكعبي 
اأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  للتعليم 
جائزة  اأن   " وام   " الإملللللللللللارات 
ال�صارقة للتميز والتفوق الرتبوي 
تللهللدف ملللن خلللال ر�للصللالللتللهللا اإىل 
والإبلللداع  التميز  مفاهيم  تعميق 
وتنفيذ الربامج النوعية وتقدير 
املتميزين وت�صجيع جميع الأفراد 
على  الللتللعللللليللملليللة  واملللللوؤ�للللصلللل�للللصللللات 
تطوير اأدائهم وتعزيز الجتاهات 
والبحث  املعرفة  نحو  الإيجابية 

العلمي.
اجلائزة  اأن  اإىل  الللكللعللبللي  ولللفللت 
روح  بللللللث  اإىل  اأيللللل�لللللصلللللا  تلللللهلللللدف 
والباحثني  الطلبة  لدى  البتكار 
روح  واإذكللاء  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
واملوؤ�ص�صات  الأفللراد  بني  التناف�س 
التميز  جمللللللال  يف  الللتللعللللليللملليللة 
العلمي وتوجيه الطاقات الفردية 
العلمي  التميز  نحو  واملوؤ�ص�صية 
يف امللللجلللالت الللتللي تللخللدم حتقيق 

توجهات الدولة التنموية.
واأ�صار اإىل اأن الن�صخة الل 27 من 
والتفوق  للتميز  ال�صارقة  جائزة 
ملحوظا  تطورا  حققت  الرتبوي 
جديدة  فئات  طرحها  خللال  مللن 
ومراجعة كافة الفئات ومعايريها 
وحتديثها  والللفللرعلليللة  الرئي�صية 
امليدان  يف  اللللتلللغلللريات  علللللى  بلللنلللاًء 

جناح  يعك�س  مللا   26 الللل  الن�صخة 
الراغبني  ا�صتقطاب  يف  اجلللائللزة 
 " جائحة  ظللروف  رغللم  بامل�صاركة 
" والدرا�صة عن بعد، كما  كورونا 
املللر�للصللحللني للمرحلة  علللدد  ارتللفللع 
 340 اإىل  الللثللانلليللة مللن اجللللائلللزة 
مقابل 320 يف العام املا�صي، اأما 
يف مرحلة املقابات النهائية فقد 
و�صل عددهم هذا العام اإىل 193 
العام  يف   107 مللقللابللل  مللتللقللدمللا 

املا�صي.
ونللوه املا اإىل اأنلله مت تنظيم 46 
هذا  تعريفية  افللرتا�للصلليللة  ور�للصللة 
ا�صتعر�صت معايري اجلائزة  العام 
يف  للفائزين  املللمللار�للصللات  واأفلل�للصللل 
و  الآف   3 ح�صرها  �صابقة  دورات 
املتقدمني  �صملوا  �صخ�صا   659

للجائزة واأفراد اأ�صرهم.
من جهتها قالت الطالبة الفائزة 
�للصللارة خللالللد بللن حللمللاد يف ال�صف 
الوطنية  دبي  مدر�صة  من  الرابع 
– الرب�صاء اإن م�صاركتها يف جائزة 
ال�صارقة للتميز والتفوق الرتبوي 
عدد  �صبقها  حيث  لها  الأوىل  هي 
اجلائزة  بهذه  بالفوز  اأخوتها  من 
هي  الأ�للصللرة  اأن  مللوؤكللدة  العريقة، 
الداعم الأول والرئي�صي يف فوزها 
باجلائزة والذي تهديه اإىل وطنها 

الغايل ووالديها.
تر�صيحها  ملللللف  اأن  واأو�لللصلللحلللت 
جلميع  م�صتوفيا  كلللان  للللللجللائللزة 
املطلوبة  واملللللعللللايللللري  اللللل�للللصللللروط 
البتكارية  فللكللرتللهللا  ومتللللحللللورت 
الإبلللداعللليلللة حلللول خللدمللة كبار  اأو 
/لأنكم  علللنلللوان  املللواطللنللني حتلللت 

ملللللن قبل  الللل�لللصلللابلللقلللة  بلللللللاللللللللدورة 
اأ�صافت  حيث  اأنف�صهم  الفائزين 
اأنها  كما  تطبيقيا،  جانبا  للور�س 
املر�صحني عرب  اآراء  ا�صتفادت من 
لللكللافللة الفئات  ا�للصللتللبللانللات  اإطللللاق 
بامل�صاركة  راأيلللللهلللللم  ل�لللصلللتلللطلللاع 
وو�صوح  املللعللايللري  علللن  ور�للصللاهللم 
للفئات  ومللنللا�للصللبللتللهللا  �للصلليللاغللتللهللا 

و�صهولة جمع الأدلة لها.
ملللن جللانللبلله قللللال �لللصلللعلللادة حممد 
ال�صارقة  جمل�س  عللام  اأملللني  املللا 
" اإن  " وام  لل  ت�صريح  للتعليم يف 
والتفوق  للتميز  ال�صارقة  جائزة 
الل  ن�صختها  يف  خللطللت  اللللرتبلللوي 
اأمتتة  يف  كلللبلللرية  خلللطلللوات   27
خملللتلللللللف ملللراحلللللللهلللا وذللللللللك عن 
طللللريللللق ملللوقلللعلللهلللا الإللللللكلللللرتوين 
 .www.award-shj.ae
والذي د�صنته اجلائزة تزامنا مع 
انطاق دورتها لهذا العام يف اإطار 

�صعيها لتطوير اأعمالها.
تدريبية  ور�لللس  تنفيذ  اإىل  ولللفللت 
على  بعد" ورفعها  "عن  تعريفية 
�صاهم برفع  مللوقللع اجلللائللزة ممللا 
وامل�صتفيدين  احلللل�لللصلللور  نلل�للصللبللة 
منها وانعك�س على جودة الأعمال 
عمليات  متلللللت  كللللمللللا  امللللللقلللللدملللللة، 
الللتللحللكلليللم والللتللقلليلليللم كللاملللللة على 
الللبللوابللة الإلللكللرتونلليللة ممللا �صاهم 
بالعمل  وال�صفافية  الكفاءة  برفع 
املتابعة،  للل�للصللهللولللة  بلللالإ�لللصلللافلللة 
ملقابات  بالن�صبة  اأنه  اإىل  م�صريا 
الأوىل  املللرحلللللة  بللعللد  املللر�للصللحللني 
من  بعد  عن  اأي�صاً  متت  للتقييم 

خال املن�صات الرقمية.

وقرينته  ال�صارقة  حللاكللم  الأعلللللى 
�صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  القا�صمي 

ل�صوؤون الأ�صرة لدعمها الكبري.
مزنة  الطالبة  قالت  ناحيتها  من 
حمللمللد املللنلل�للصللوري املللنلل�للصللوري يف 
ال�صف احلللادي ع�صر من مدر�صة 
دبلللي الللوطللنلليللة فلللرع الللرب�للصللاء اإن 
يف  لها  الأوىل  هللي  امل�صاركة  هللذه 
املتميز  الللطللالللب  فئة  يف  اجلللائللزة 
ولديها الكثري من امل�صاركات على 
م�صتوى الدولة والعامل وح�صلت 
اأحدثها  مللليلللدالللليلللات  علللللدة  علللللللى 
جائزة  ملللع  الللذهللبلليللة  املللليلللدالللليلللة 
الفرتا�صية  امل�صابقة  فخرية من 
والتي  اللللعلللاملللليلللة  لللللاخللللرتاعللللات 
جمعية  بللللني  بلللاللللتلللعلللاون  نللظللمللت 
العلماء ال�صباب باإندوني�صيا وكلية 
�صوباجن جاي مباليزيا كما لديها 
اأجنزت  حيث  بالبتكار  اهتمامات 
ابتكارات يف جمالت خمتلفة   10

تخدم الإن�صانية والتطور.
التميز  جملللال  يف  ملل�للصللريتللهللا  ويف 
حظيت بعدة فر�س لتمثيل الدولة 
يف علللدة حمللافللل عللامللليللة فللفللي عام 
جانب  من  اختيارها  مت   2018
حل�صور  للف�صاء  الإمللارات  وكالة 
مللهللمللة املللللريللللخ الفلللرتا�لللصللليلللة يف 
الإماراتي  الوفد  �صمن  اأ�صرتاليا 
اأيلل�للصللا مت  ذاتللله  الللعللام  املبتعث ويف 
ال�صتة  املبتكرين  �صمن  اختيارها 
من دولة الإمللارات من قبل نادي 
الإمللللللارات الللعلللللمللي للللللملل�للصللاركللة يف 
"ميل�صت"  امللللخلللرتعلللني  ملللللتللقللى 
بكوريا اجلنوبية ويف عام 2019 

الرتبوي واملاحظات واملقرتحات 
اللللتلللطلللويلللريلللة الللللتللللي تللل�لللصلللل من 

امل�صاركني.
ونوه اإىل اأن اجلائزة بعد النتهاء 
تللخلل�للصللع لعملية  نلل�للصللخللة  كلللل  ملللن 
تقييم ومراجعة لكل ما مت ر�صده 
تطوير  ويللللتللللم  ملللاحلللظلللات  مللللن 
�صهدت  حلليللث  عليها  بللنللاء  الللعللمللل 
فريق  ت�صكيل  العام  هللذا  اجلللائللزة 
من  ومللعللايللريهللا  فئاتها  لتطوير 
معيارية  ملللقلللارنلللات  عللمللل  خللللال 
الرتبوية  واجللللللوائلللللز  اجللللللائلللللزة 
ال�صعيد  وعلللللى  بللالللدولللة  املماثلة 
الإقللللليللمللي واملللحلللللي ومللللن ثلللم مت 
ا�لللصلللتلللحلللداث فلللئلللات جللللديللللدة مبا 
احلديثة  التوجهات  مع  يتنا�صب 

يف معايري جوائز التميز.
ا�لللصلللتلللفلللادة جمل�س  مللللدى  وحلللللول 
اإجنللللازات  مللن  للتعليم  اللل�للصللارقللة 
الفائزين بالدورات املا�صية يف اأطر 
الفائزين  " اإن  الكعبي  قال  عمله 
ر�صيد  هلللم  املللا�للصلليللة  بلللللاللللللدورات 
اأو�صحت  حلليللث  للللللجللائللزة  اإ�لللصلللايف 
ال�صتبانات التي مت تعميمها على 
املرت�صحني لهذه الدورة اأن ن�صبة 
24 % من املتقدمني علموا عن 
ال�صابقني  الفائزين  من  اجلائزة 
ثقافة  ن�صر  يف  دورهللللم  يللوؤكللد  مللا 
بها  والللتللعللريللف  بللاجلللائللزة  التميز 

لدى الفئات الأخرى.
ا�صتعانت  اجلللللائللللزة  اأن  واأو�للللصللللح 
الور�س  تنفيذ  اأثلللنلللاء  الللعللام  هلللذا 
تنفيذ  بللالللفللائللزيللن يف  الللتللدريللبلليللة 
التدريبية  للور�س  تطبيقي  جللزء 
الفائزة  الأعلللملللال  عللر�للس  خلللال 

و�صحتكم  �للصللعللادتللكللم   .. ذخلللرنلللا 
غللايللتللنللا /، مللعللربللة علللن اأملللللهللا يف 
لوطنها  خلللدملللة  اللللطلللب  درا�للللصللللة 
امللللعلللطلللاء، مللوجللهللة الللطلللللبللة ممن 
لديهم القدرات واملهارات واملواهب 

بتنميتها حتقيقا للتميز.
�صيف  را�صد  الطالب  اأ�للصللاد  بللدوره 
العا�صر  الللل�لللصلللف  يف  الللطللنلليللجللي 
الع�صكرية  الثانوية  املدر�صة  مللن 
الأوىل يف  للللللمللرة  يلل�للصللارك  الللللذي 
اجللللائلللزة بللجللهللود الللقللائللمللني على 
الللداعللمللة، م�صريا  هلللذه اجللللائلللزة 
�لللصلللارك يف اجللللائلللزة من  اأنلللله  اإىل 
خال ت�صجيع القيادات الرتبوية 
يف جمل�س ال�صارقة للتعليم حيث 
�للصللبللق لللله اللللفلللوز بللجللوائللز عديدة 
اإعداد  وا�صتغرق  وعربية  حملية 
كافة  لللتللغللطلليللة  يلللوملللا   45 ملللللفلله 
بنود املعايري اجلديد والعمل على 

تغذيتها مبا يحقق املوؤ�صرات.
الت�صجيل  ملللراحلللل  اأن  واأو�للللصللللح 
واإعداد امللف كانت �صهلة ووا�صحة 
املخت�س  الللفللريللق  جللللهلللود  نلللظلللرا 
مع  امل�صتمر  وتوا�صلهم  باجلائزة 
تلقيت اخلرب  حلليللث  ملل�للصللارك  كللل 
بفرحة عارمة غمرت اأفراد الأ�صرة 
واأهدي هذا الفوز لكل من دعمني 
واأ�صجع  اجلللائللزة  على  للح�صول 
اجلميع للم�صاركة يف هذا اجلائزة 
التي حتمل يف طياتها قيما ومعان 
ت�صهم  وتوعوية  وثقافية  وطنية 

يف بناء جيل امل�صتقبل الرقمي.
ال�صمو  �صاحب  اإىل  ال�صكر  ووجلله 
الللل�لللصللليلللخ الللللدكللللتللللور �لللصلللللللطلللان بن 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حمللمللد 

بعد  عللن  املللقللابللات  اأن  اإىل  ونلللوه 
احل�صور  نلل�للصللبللة  بلللرفلللع  �للصللاهللمللت 
واللللللتللللزام و�للصللهلللللت املللتللابللعللة مما 
اأثللللر اإيللجللابلليللاً علللللى جللللودة العمل 
بللالإ�للصللافللة اإىل كللافللة الإجلللللراءات 
اللجان  اجتماعات  مثل  الأخلللرى 
وال�للللصللللتللللبللللانللللات الإلللللكللللرتونلللليللللة 

والكتيبات والأدلة الإلكرتونية.
اجللللائلللزة هذا  فللئللات  اأن  واأو�لللصلللح 
فئتني  اإ�للللصللللافللللة  �لللصلللهلللدت  الللللعللللام 
الفائز   " فلللئلللة  هلللملللا  جلللديلللدتلللني 
 " فلللئلللة  " و  امللللتلللمللليلللز  اللللللرتبلللللوي 
" وخ�صعت  الللداعللمللة  الللوظللائللف 
عن  خمتلفة  معايري  اإىل  الفئتان 
النموذج  م�صتخدمة  الفئات  بقية 
الإدارية  الفئات  لتقييم  الأوروبللي 
يف حني تخ�صع بقية الفئات ملعيار 
الللنللمللوذج الللرتبللوي، لفللتللا اإىل اأن 
تقييمه  �صيتم  الأوروبلللي  النموذج 
بعد انتهاء اأعمال اجلائزة و�صول 
بالتن�صيق  الفئات  لكافة  لعتماده 

مع اأع�صاء جلنة التحكيم.
الن�صخة  مللا ميلليللز  اأهلللم  اأن  واأكللللد 
اختيار  هو  اجلائزة  من  اجلديدة 
امللللغلللفلللور لللله اللل�للصلليللخ حلللملللدان بن 
را�صد اآل مكتوم �صخ�صية اجلائزة 
الداعمة  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  لفئة 
جلهوده  تللقللديللراً  وذللللك  للتعليم 
" يف دعللم وتطوير  اهلل  رحللملله   "
الدولة  داخلللللل  الللتللعللللليللم  عللمللللليللة 

وخارجها.
واأو�صح �صعادته اأن ن�صبة امل�صاركة 
اجلائزة  مللن   27 الللل  الن�صخة  يف 
 799 بلغت  ارتفاعا حيث  �صهدت 
يف   575 بللللل  مللللقللللارنللللة  ملللتلللقلللدملللا 

وزارة  جلللانلللب  ملللن  اخللتلليللارهللا  مت 
الرتبية والتعليم حل�صور برنامج 
الباما  بجامعة  الأر�للللس  اأنللظللمللة 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
واأكللللدت اأن اأ�للصللرتللهللا كلللان لللهللا دور 
باجلائزة  فللوزهللا  حتقيق  يف  فعال 
وتلللهلللديللله لللوالللديللهللا وحتلللللللم بلللاأن 
لابتكار  وزيلللللرة  اأ�للصللغللر  تلل�للصللبللح 
يف  اجلامعية  درا�صاتها  وا�صتكمال 
جمال الطب لتوظيف اخرتاعاتها 
مل�صاعدة الب�صرية، موجهة ن�صيحة 
جيل  باعتبارهم  الطلبة  لأخوتها 
امل�صتقبل باغتنام هذه الفر�س – 
لإكت�صاف   - اجلللوائللز  يف  امل�صاركة 
و�صقلها  وملللواهلللبلللهلللم  ذواتلللللهلللللم 

خلدمة اأنف�صهم ووطنهم .
وقال الطالب اأحمد العبدويل يف 
ال�صف اخلام�س من مدر�صة �صعد 
بللن اأبلللي وقللا�للس يف الللفللجللرية : " 
الطالب  فللئللة  يف  م�صاركتي  تللاأتللي 
للتميز  ال�صارقة  بللجللائللزة  املتميز 
الأوىل  للمرة  الللرتبللوي  والتفوق 
اأبرز  تر�صحي  ملف  ت�صمن  حيث 
واملدار�س  املعاهد  مللع  م�صاركاتي 
ومراكز التدريب ومراكز الأطفال 
تللعللددت مواهبي  والأنلللديلللة حلليللث 
بللني البلللداع والبتكار  وهللوايللاتللي 
والللللللقللللللراءة والإلللللللقللللللاء وتللللعللللددت 
اأ�صاليب تنميتي لذاتي والتطوير 
عن  فلليللهللا  بللاحللثللاً  �صخ�صيتي  مللن 
الللتللملليللز والللللرقللللي كللمللا كلللانلللت يل 
مللبللادرات كللثللرية يف عللدة جمالت 
وثقافية  وطلللنللليلللة  وملللنلللا�لللصلللبلللات 
وبيئية وريا�صية وفنية وتطوعية 
وخلللرييلللة وحلل�للصللدت الللعللديللد من 

اجلوائز.
الدور  لها  كان  اأ�صرته  اأن  واأو�صح 
الفوز  هلللللذا  حتللقلليللق  يف  اللللكلللبلللري 
ترتيب  ملل�للصللاعللدتلله يف  حلليللث  ملللن 
اجلائزة،  ملف  وتنظيم  وتن�صيق 
الإمللللارات  دوللللة  اإىل  فلللوزه  مهديا 
لإبراز  الفر�س  كافة  وفللرت  التي 
جناحاتهم  وحتللقلليللق  املللتللملليللزيللن 
لوالدي  الفوز  هللذا  اأهللدي  واأي�صا 
�صاعدين يف حتقيق هذا  وكل من 
الفوز والتميز و�صول اىل حتقيق 

املزيد من النجاحات والتميز .
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العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/املتقدمة 

CN الدولية لادوية  رخ�صة رقم:1064690 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/تلي كار 

CN للو�صاطة التجارية  رخ�صة رقم:2891492 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/البادية 

الذهبية للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3848868 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صبي�صل 

كار لزينة ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134433 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صن اند 

مون للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2825861 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/عبداهلل 

عامر الزريقي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1989702 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/لم�صيا 

كافيه اآند �صويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2812587 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/لوزة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ع�صل و�صكر لل�صيافة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2853404 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/مكتبة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

العامرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1109337 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/كينج  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

في�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2822835 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
ال�صم التجاري:�صيدلية توليب فور ذ.م.م

عنوان ال�صركة:م�صفح م 40 - ق 6 - حمل 8 وحدة حول العامل للمواد واملعدات 
الن�صائية

CN 2171814 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/باركر را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات - فرع اأبوظبي   2
بتاريخ:2021/3/16 وذلك بناء على  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ،  1

قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/4 بالرقم:2021/1/58742 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/ال�صبكه لتجارة ال�صماك 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1148279 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة جا�صم عبدالرحيم احمد احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف مرمي حممد رم�صان احلمادي

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صالون ابوعمر للرجال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1029915 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة مبارك ع�صري علي �صليمان املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف خالد حممد علي �صلطان احلمادي

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/زهور ديكوري�صن لل�صتائر 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�صة رقم:1197123 

تعديل ن�صب ال�صركاء 

 زينب عمران حممد داود من 44% اىل %49 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد حبيب الرحمن حممد عبدالقادر

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
لعمال  كا�صتل  ال�صلللللادة/كو�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

اجلب�س والديكور ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1123597 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة احمد حممد �صامل حممد احلارثي %51 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف مبارك حمد حممد مرزوق العامري

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

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة النوا�صر للديكور 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1108113 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة حممد عبداهلل علي �صعيد احل�صاين %100 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد احمد مفتاح علي النا�صري

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
 - ا�صتهاكي  متجر  جلوبل  ال�صلللللادة/افنتو�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:141525-2 
تعديل مدير / اإ�صافة الوليد بن �صعد بن ابراهيم احليدر
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صركة تهامة للتوزيع

TIHAMA DISTRIBUTION

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم احمد عبداهلل البحرى احلمادى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اديتيا تالوار

تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 300000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل فرع

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/خبريه لنق�س احلناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2374754 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خبريه ادم بخيت ب�صرى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة �صعاده حم�صن �صالح عبداهلل املن�صورى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف �صعاده حم�صن �صالح عبداهلل املن�صورى

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
لا�صت�صارات  ال�صلللللادة/جاب  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صريبية   رخ�صة رقم:2488473 

تعديل اإ�صم جتاري من/ جاب لا�صت�صارات ال�صريبية

GAAP TAX CONSULTANCY

اإىل/ جاب اأ�صو�صيت�س للتدقيق واملحا�صبة

GAAP ASSOCIATES AUDITING  & ACCOUNTING  

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صيدلية الهدف

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1015664 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالنا�صر فتحى قا�صم ال�صابر %49

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جال حممد ابوبكر الها�صمى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �صامل عو�س بن �صميدع

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية الهدف
TARGET PHARMACY

اإىل/ �صيدلية الهدف ذ.م.م
TARGET PHARMACY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

•• ال�شارقة-وام

الرابعة  بن�صختها  ال�صرطة  لأ�صدقاء  ال�صيفية  الللدورة  اأم�س  انطلقت 
 116 مب�صاركة  املللرئللي  الت�صال  خا�صية  عللرب  الللعللام  لهذا  والثاثني  
اإدارة الإعام  اإمللارات الدولة وبتنظيم من  طالبا وطالبة من خمتلف 
15من  حتى  وت�صتمر  ال�صرطية  العلوم  واأكادميية  العامة  والعاقات 

يوليو اجلاري.
العامة   العاقات  ق�صم  �صعيد   الظهوري   رئي�س  حممد  املللقللدم   ? وقال 
مللن خال  الللعللام  هللذا  ال�صيفية  اللللدورة  تنظيم  جللاء   ب�صرطة   ال�صارقة  
حزمة تنوعت بني املحا�صرات وور�س العمل التثقيفية يف خدمة الوطن 

واملجال الأمني والإجتماعي واملروري وال�صحي وغريها الكثري ..لفتا 
نظراً  الطابية  الفئات  ي�صتهدف  ال�صرطة  اأ�للصللدقللاء  برنامج  اأن  اىل 
جيل  كونهم  املجتمع  من  الفئة  هذه  وتر�صيد  وتثقيف  توعية  لأهمية 
احلفاظ  عليهم  �صرطية  كجهات  دورنللا  ويكمن  الوطن  لهذا  امل�صتقبل 
الإن�صياق  وراء  اأو  الإن�صغال  بدًل من  ينفعهم  و�صغل وقت  فراغهم مبا 
الظواهر ال�صلبية خال  العطلة  ال�صيفية كما اأنه واجب علينا كجهات 
الللولء للوطن والدفاع  م�صوؤولة عن الأمللن والأمللان غر�س فيهم  قيم 
احل�س  تنمي  التي  املللهللارات  الع�صكرية  بع�س  واإك�صابهم  عنه  وحمايته 
جانبه  من  من  �صواعدهم.     وت�صد  قدراتهم  تبني  التي  لديهم  الأمني 
يف  التدريب  �صوؤون  ق�صم  رئي�س  الع�صم  عبدالرحمن  عبيد  املقدم  اأكللد 

القيادة على ال�صتمرار يف تنتظيم  العلوم وال�صرطية حر�س  اأكادميية 
اللللدور املهم  اإىل  تللاأثللريات اجلللائللحللة ..ملل�للصللرياً  الللللدورة ال�صيفية رغللم 
ال�صيفية  الللدورة  هللذه  يف  التدريبي  اجلانب  يتوىل  الللذي  لاأكادميية 
وبرنامج  الع�صكري  والربط  وال�صبط  الع�صكرية  التدريبات  يف  �صواء 
اللياقة البدنية والدفاع عن النف�س اإىل جانب املحا�صرات الرت�صيدية 

يف الإ�صعافات الأولية.
واأو�صح املقدم الع�صم اأن التدريبات الع�صكرية والبدنية يتولها مدربون 
الطلبة  الأبناء  داعياً  التدريبية  الللدورة  برامج  جميع  يف  متخ�ص�صون 
الع�صكرية  والتقنيات  املهارات  ال�صتفادة من  اإىل  بالربنامج  امللتحقون 

التي تت�صمنها الربامج والتي تعود عليهم باملنفعة يف حياتهم.

انطالق الن�شخة ال�� 34 من دورة اأ�شدقاء ال�شرطة 

•• اأبوظبي-وام

قال �صعادة حمد عبيد املن�صوري، مدير عام هيئة تنظيم الت�صالت واحلكومة 
الرقمية اإن ما بني ع�صر التلغراف وع�صر احلكومة الرقمية املدعومة بالذكاء 
ال�صطناعي ثمة م�صافة زمنية زاخرة بالأحداث الكربى والتحولت املف�صلية، 
يف  للتقدم  الأبللرز  املحرك  هي  باتت  واملعلومات  الت�صالت  تكنولوجيا  واليوم، 

جمالت العلوم والقت�صاد والتعليم واملوا�صات وال�صحة وغريها.
واأ�صاف املن�صوري يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات )واِم( اأن اأهمية الرهان املبكر 
على الت�صالت ات�صحت منذ املراحل الأوىل مل�صرية احتاد دولة الإمللارات التي 
حلكمة  جت�صيدا  القطاع  بهذا  الهتمام  كان  حيث   .1971 العام  انطلقت يف 
اأهمية  اأح�صنوا ا�صت�صراف امل�صتقبل، واأدركللوا  اإذ  الآباء املوؤ�ص�صني يف ذلك الوقت، 
اإقامة بنية حتتية قوية لقطاع الت�صالت، تلك البنية التي خ�صعت للمراجعات 
الإنرتنت  الللدولللة يف  لللريللادة  الرئي�صة  الللدعللامللة  هللي  اللليللوم  فللبللاتللت  املللتللتللاللليللة، 
واحلكومة الرقمية، ف�صا عن توجهاتها امل�صتقبلية املتمثلة يف الثورة ال�صناعية 

الرابعة والذكاء ال�صطناعي واملدن الذكية وغريها.
باين  ظل  يف  انطلقت  الت�صالت  قطاع  لرحلة  الأوىل  اخلطوات  اأن  اإىل  ولفت 
نه�صتنا وموؤ�ص�س احتادنا املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل، 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعده �صاحب  رايتها من  وحمل 
الدولة "حفظه اهلل". وهي رحلة مل يعرف اأ�صحابها الكلل اأو امللل، ومل تنل من 
عزميتهم التحديات، بل دفعتهم للمزيد من الإ�صرار على �صباق الزمن، ل�صمان 

الريادة امل�صتدامة.
وقال " اإننا اليوم حيث ن�صدل ال�صتار على خم�صني عاما من عمر احتادنا ال�صامخ، 
ونفتح عهدا جديدا خلم�صني عاما اأخرى من النه�صة والرتقاء، مت�صي هيئة 
تنظيم الت�صالت واحلكومة الرقمية، ومعها �صركاوؤها يف القطاعني احلكومي 
واخلا�س، يف حتمل ن�صيبها من اأعباء املرحلة املقبلة، حيث يتم التاأ�صي�س لواقع 
جديد يعتمد على ال�صتدامة واملعرفة والبتكار وال�صعادة، �صمن مئوية الإمارات 

."2071
وب�صاأن اأهم املراحل التي مر بها قطاع الت�صالت يف دولة الإمارات قبل تاأ�صي�س 
الهيئة قال املن�صوري : " لقد �صهدت اإمارات الدولة قبل قيام الحتاد يف العام 
العام  يف  النفط  ت�صدير  بدايات  ترافقت  اقت�صادي  ازدهللار  مرحلة   ،1971
قد �صهد و�صع  املن�صرم،  الع�صرين  القرن  منت�صف  وكان  اأبوظبي،  من   1962
الدولة،  اإملللارات  يف  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الللدوائللر  من  للعديد  الأوىل  الأ�ص�س 
الذي  التلل�للصللالت  قطاع  بينها  ومللن  القطاعات  مللن  للكثري  النطاقة  وكللانللت 
"�صركة  الهاتف والربق يف الدولة، وهي  اأوىل �صركات  تاأ�صي�س  انطلق فعليا مع 
�صهر يوليو من عام  الهاتفية يف  با�صرت خدماتها  املحدودة" التي  دبي  تليفون 
وراأ�س  وال�صارقة  اأبوظبي  �صركات هاتف وبرق يف كل من  تاأ�ص�صت  ثم   ،1960

اخليمة والفجرية.
واأ�صار اإىل اأن تلك ال�صركات ا�صتمرت يف عملها اإىل ما بعد قيام الحتاد، و�صول 
اإىل الثاثني من �صهر اأغ�صط�س عام 1976 حيث اأ�صدر املغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان موؤ�ص�س دولة الإمارات العربية املتحدة مر�صوما بدمج كافة 
/ لات�صالت  الإملللارات  موؤ�ص�صة  هو  واحللد  ا�صم  حتت  والللربق  الهاتف  �صركات 
ات�صالت/. وكان لتلك اخلطوة اأثرها املهم يف تعزيز ريادة الدولة على م�صتوى 
املنطقة، تلك الريادة التي تعززت مبد �صبكة الألياف ال�صوئية على كامل اأنحاء 
الدولة. وقال " لقد كان ذلك اإجنازا نابعا من روؤية ا�صتباقية ثاقبة،لأنه يف واقع 
التحول  الكثري يف جمال  مكنتنا من حتقيق  رقمية  لبنية حتتية  اأ�ص�س  احلللال 
الب�صرية وال�صبكة  الألياف  املتمثلة يف  التحتية  البنية  اأن هذه  الرقمي. موؤكدا 
الإلكرتونية الحتادية وغريها هي التي جعلت دولة الإمارات من اأجنح الدول 
يف مواجهة جائحة كوفيد 19. حيث انتقلت الدولة فورا اإىل العمل والتعلم عن 
بعد وتقدمي خمتلف اخلدمات عرب من�صات رقمية. ويف فرتات الإغاق كانت 
مل  اخلدمة  اأن  كما  للغاية،  كبري  ب�صكل  تتم  البيتية  امل�صتلزمات  �صراء  عمليات 
تنقطع عن اأحد مطلقا ومتكن مايني النا�س من التوا�صل مع اأحبائهم طوال 
الوقت. من ناحية اأخرى لعب قطاع الت�صالت دورا حيويا يف متكني القطاعات 

ال�صياق  هذا  يف  م�صريا  اجلائحة،  خال  كفاءة  عملها  اأداء  من  جميعا  الأخللرى 
اأدت  املجتمع، حيث  الأول عن  الدفاع  باعتباره ميثل خط  ال�صحي  القطاع  اإىل 

التطبيقات واحللول الرقمية اإىل ت�صهيل مهمة اجلهات ال�صحية املختلفة.
وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  القطاعات  من  يعد  اأي�صا  الف�صاء  قطاع  اأن  واأ�للصللاف 
بالت�صالت، م�صريا اإىل اأن �صركة الرثيا لات�صالت قد تاأ�ص�صت يف العام 1997 
بهدف تطوير قمر �صناعي يتيح ل�صكان املناطق النائية يف اأق�صى اأركان الأر�س 
ا�صتخدام و�صائل الت�صال، وقد اأطلقت ال�صركة اأول قمر �صناعي لها، الرثيا 1 
 ،2003 اأقمارها ال�صناعية، الرثيا2 يف العام  2000، واأطلقت ثاين  يف العام 
ما �صاهم يف تو�صيع نطاق تغطيتها. وكانت تلك اجلهود الأوىل هي التي اأ�ص�صت 

للقفزة النوعية املتمثلة يف رحلة م�صبار الأمل اإىل املريخ يف العام املا�صي.
الإمللارات كانت  اأن  اإىل  املن�صوري  املتحركة فقد لفت  الهواتف  اأمللا فيما يخ�س 
العام  هللذه اخلللدمللة يف  تللوفللر  الللتللي  الللعللربللي  الأوىل يف منطقة اخلليج  الللدولللة 
العام  "GSM" يف  نظام  طرحت  التي  الللدول  اأوائللل  من  كانت  ثم   ،1982
1994. وتعد الإمارات، ممثلة ب�صركة "ات�صالت" اأول من اأطلق خدمات اجليل 
الثالث للهواتف املتحركة 3G على امل�صتوى الإقليمي يف العام 2003، ال�صنة 
ومرة   .MMS الو�صائط  متعددة  الر�صائل  خدمات  فيها  قدمت  التي  نف�صها 

اأخرى كانت هي املزود الأول لهذه اخلدمات على امل�صتوى الإقليمي.
ويف رده على �صوؤال حول الإجنازات التي حتققت يف القطاع خال الع�صرين �صنة 
الدولة �صدر  الت�صالت يف  تنظيم قطاع  " اإنه وبهدف  املن�صوري  قال  املا�صية 
الرقمية  واحلكومة  التلل�للصللالت  تنظيم  هيئة  باإن�صاء  قللانللون   2003 الللعللام  يف 
ال�صتدامة  معايري  كل من  ل�صمان  واأي�صا  املتحدة،  العربية  الإملللارات  دولللة  يف 
واملتعاملني  اخلدمة  مللزودي  بني  ال�صفافية  مبداأ  وتر�صيخ  العاملية  والتناف�صية 
الأفراد  من  امل�صرتكون  ليكون  التنظيمي  اإطارها  فاعلية  و�صمان  وامل�صاهمني، 
املبتكرة.  اإطاق خدماتها  الأ�صا�صيون من  امل�صتفيدون  التجارية هم  وال�صركات 
الهيئة خطة وطنية  القطاع و�صعت  تنظيم  ولتحقيق هدفها يف  اأنه  اإىل  واأ�صار 
�صيا�صة ت�صجيل  واأ�صدرت  الللرتددي، وت�صعريه، ون�صرت خطة الرتقيم،  للطيف 

 2006 العام  اأول ترخي�س ترددي ل�صركة خا�صة. ويف  واأ�صدرت  النطاق،  ا�صم 
لات�صالت،  الللدويل  الحتللاد  مع  �صات/  /دبللي  ال�صناعي  القمر  الهيئة  �صجلت 
وو�صعت �صيا�صة اإدارة اأ�صماء النطاق العربي /ae./، وتاليا اأ�ص�صت الهيئة نظام 
خدمة  وقدمت  الللطللائللرات،  منت  على  املتحركة  بالهواتف  اخلا�س  الت�صالت 
اإدارة التجارة  »الواي ماك�س« والبث التلفزيوين عرب الهاتف املتحرك، واأ�ص�صت 
الإلكرتونية. و�صكل العام 2005 منعطفا يف تاريخ قطاع الت�صالت بنقله من 
امل�صتخدمني،  اأمام  اإىل بيئة تناف�صية، وفتح جمال الختيار  مزود خدمة واحد 
ولرت�صيخ �صوق املناف�صة العادلة اأن�صئت �صركة الإمارات لات�صالت املتكاملة /
دو/، �صركة م�صاهمة عامة ذات م�صوؤولية حمدودة، و�صهد تاريخ تاأ�صي�صها بداية 
حقبة جديدة لقطاع الت�صالت بالدولة، حيث دخلت املناف�صة للمرة الأوىل يف 

�صوق يعد من اأكرث الأ�صواق تطورا وت�صبعا بخدمات الت�صالت يف العامل.
الأو�صط، ويف  ال�صرق  الباك بريي يف  اأول خدمات  اإطللاق   2006 و�صهد عام 
 /HSPA/ بتقنية  املتطورة  الثالث  اجليل  �صبكة  ا�صتكمال  مت   2010 العام 
لت�صبح بذلك �صبكة اجليل الثالث هي الأ�صرع والأو�صع تغطية بالن�صبة مل�صاحة 
اأول خدمات  اإطللاق  2011 مت  العام  الأو�للصللط، ويف  ال�صرق  الدولة يف منطقة 
4G/LTE ، لتكون ال�صبكة  �صبكة اجليل الرابع بتقنية التطور طويل الأمد 
ت�صدرت   2013 العام  ويف  املنطقة،  يف  والأو�للصللع  الللدولللة  يف  نوعها  من  الأوىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة دول العامل جلهة انت�صار �صبكة الألياف ال�صوئية 
املنطقة  "ات�صالت" اأول جتربة حية يف  اأجللرت   2016 العام  ويف   ،FTTH.
ل�صبكة اجليل اخلام�س 5G و�صجلت فيها �صرعة قيا�صية بلغت 36 غيغابت يف 
الثانية. وقال املن�صوري " يف اأواخر العام 2019 اأطلقنا ا�صرتاتيجية الإمارات 
يعقد  اخلام�س  للجيل  دويل  موؤمتر  اأول  مع  بالتزامن  وذلك  اخلام�س،  للجيل 
الذي   2020 اإك�صبو  موقع  اأن  اإىل  م�صريا   .2019 دي�صمرب   8 يف  الدولة  يف 
�صينطلق يف اأكتوبر املقبل �صيكون بقعة مغطاة بالكامل بتقنية اجليل اخلام�س، 
بتقنية اجليل  الللدولللة مغطاة  املللاأهللولللة يف  املللنللاطللق  مللن  وا�للصللعللة  اأجللللزاء  اأن  كما 

اخلام�س.

•• اأبوظبي-وام

رئي�س  زيللنللغ  اإريلللك  الربوفي�صور  اأكلللد 
للذكاء  زايلللللللد  بللللن  حملللملللد  جلللاملللعلللة 
جت�صد  اجللللاملللعلللة  اأن  ال�للصللطللنللاعللي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لللروؤيللة  ثللمللرة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
للتعلم  مركز  تاأ�صي�س  ب�صاأن  امل�صلحة، 
والأبحاث والتطوير يف جمال الذكاء 
�صاأنه  من  الإمللللارات،  يف  ال�صطناعي 
اقت�صاد  دعللائللم  اإر�لللصلللاء  يف  امللل�للصللاهللمللة 
اإنه  وقال  ا�صتدامته.  و�صمان  املعرفة 
تلقيناه  الللذي  امل�صتمر  الدعم  بف�صل 
من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
احلكومة،  وملللن  نللهلليللان  اآل  زايللللد  بللن 
جنحنا يف تر�صيخ مكانتنا كمركز رائد 
علللللى م�صتوى  ال�للصللطللنللاعللي  للللللذكللاء 
زمنية  فلللللرتة  غللل�لللصلللون  يف  امللللنلللطلللقلللة 
وجيزة، وهذا ما يتجلى بو�صوح عرب 

اأعمالنا البحثية املتقدمة واملتنامية.
واأ�للللصللللاف اأنللللله حتلللت اإ�للللصللللراف معايل 
الللدكللتللور �للصلللللطللان بللن اأحللمللد اجلابر 
والتكنولوجيا  الللل�لللصلللنلللاعلللة  وزيلللللللر 
اأمناء جامعة  املتقدمة رئي�س جمل�س 
للذكاء ال�صطناعي،  زايد  بن  حممد 
ق�صارى  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  بذل 

جهدهم لتحقيق هذا الهدف.
زيللنللغ يف  اإريلللك  الربوفي�صور  واأو�للصللح 
حوار مع وكالة اأنباء الإمارات " وام " 
اأن م�صاألة تاأ�صي�س جامعة متخ�ص�صة 
يف جمللللال الللللذكللللاء ال�للصللطللنللاعللي يف 
الإملللللللللارات تللعللد جتلللربلللة فلللريلللدة من 
تتخ�ص�س  الللتللي  فاجلامعات  نوعها، 
اأو جمال حمدد قليلة على  مبو�صوع 
م�صتوى العامل، اإذ اأن تعريف اجلامعة 
القدمية  اليونانية  اللغة  من  امل�صتق 
ال�صمولية  اإىل  "الكون" وي�صري  يعني 
ال�صطناعي  الللذكللاء  لكن  والتلل�للصللاع. 
وا�صعاً  عنواناً  نف�صه  الوقت  يف  ميثل 

ومتعدد التخ�ص�صات ودون اأي مبالغة، 
ميكننا القول باأن الذكاء ال�صطناعي 
مثل  التخ�ص�صات،  جميع  على  يوؤثر 
والفيزياء  والللكلليللملليللاء  الأحللليلللاء  علللللم 
تلللوّللللد جميعها  الللتللي  والللريللا�للصلليللات، 
الذكاء  يج�ّصد  وبللالللتللايل،  الللبلليللانللات، 
ميكن  وا�صعاً  تخ�ص�صاً  ال�صطناعي 
القول باأنه ي�صتحق جامعته اخلا�صة.

ولفت اإىل اأن موقع جامعة حممد بن 
مدينة  يف  ال�صطناعي  للذكاء  زايللد 
الإقليمية  املراكز  اأبللرز  اأحد   - م�صدر 
مفيداً  يعد   .. التكنولوجي  لابتكار 
للغاية كونه ميدُّ طابنا بالقدرة على 
الندماج ب�صرعة �صمن بيئة مزدهرة 
ومللدفللوعللة بللالبللتللكللار.. وعلللاوة على 
را�صخاً  التزاماً  اأبوظبي  تبدي  ذلللك، 
بال�صتثمار يف التعليم، وتعترب جامعة 
ال�صطناعي  للذكاء  زايللد  بن  حممد 
مبللثللابللة �لللصلللهلللادة وا�لللصلللحلللة علللللى هذا 
نحاول تقدمي  اللتزام. ومن جهتنا، 
اخللللدملللات والأفللللكللللار لإعللللللداد اجليل 
القادم من القوى العاملة يف الدولة.

وقللللال الللربوفلليلل�للصللور اإريللللك زيللنللغ اإنه 
بلللهلللدف ا�للصللتللقللطللاب اأفلل�للصللل امللللهلللارات 
نقدم  والعامل،  املنطقة  م�صتوى  على 
جذابة  املحتملني عرو�صاً  للمتعلمني 
التكاليف  منها منح درا�صية مدفوعة 
املللعلليلل�للصللة وغريها  وبلللللدلت  بللالللكللامللل 
ملللن �للصللبللل اللللدعلللم املللقللدمللة للطاب 
قطاعات  دعللللم  اإىل  اأيللل�لللصلللاً  ونلل�للصللعللى 
النا�صئة يف جمال  البتكار وال�صركات 
الإمارات،  بدولة  ال�صطناعي  الذكاء 
اأن  يف  اأبوظبي  طموحات  مع  متا�صياً 
ت�صبح وجهة رائدة للمواهب التقنية 
�صاركنا  املثال،  �صبيل  والبتكار. وعلى 
يف عللدد مللن الأنلل�للصللطللة الللتللي نظمتها 
العاملية  املنظومة   ،Hub71 من�صة 
للل�للصللركللات الللتللكللنللولللوجلليللا الللنللا�للصللئللة يف 

اأبوظبي.
واأ�للللصللللاف " نلللظلللراً للللللللدور امللللحلللوري 

الللل�لللصلللركلللات يف حتقيق  تلللللعللبلله  اللللللذي 
بن  حممد  جامعة  اأبللرمللت  اأهللدافللنللا، 
للللللذكللاء ال�للصللطللنللاعللي ومعهد  زايللللد 
ملجل�س  التابع  التكنولوجي  البتكار 
اأبلللللحلللللاث اللللتلللكلللنلللوللللوجللليلللا امللللتلللطلللورة 
اإىل  تللللهللللدف  �لللصلللراكلللة  اأبللللوظللللبللللي،  يف 
لتمكني  تللعللاوين  عمل  اإطلللار  تاأ�صي�س 
والتطبيقية  الأ�لللصلللا�لللصللليلللة  اللللبلللحلللوث 
املجالت  ملللن  الللعللديللد  يف  امللل�للصللرتكللة 
ال�صطناعي..  للللللذكللاء  الللرئلليلل�للصلليللة 
اأعلللللداد متزايدة  تلللدريلللب  �لللصلللاأن  وملللن 
الذكاء  جملللال  يف  املتخ�ص�صني  ملللن 
تزويد  لللنللا  ي�صمن  اأن  ال�للصللطللنللاعللي 
بالأفراد  العامة  واملوؤ�ص�صات  القطاع 
للتفوق يف  واملللوارد الازمة  واملهارات 
ال�صطناعي..  الللذكللاء  ا�للصللتللخللدامللات 
بتنظيم  قللمللنللا  ذللللللك،  علللللى  وعللللللاوة 
الإلكرتونية  اللللنلللدوات  ملللن  �صل�صلة 
بلللقللليلللادة نللخللبللة ملللن اخلللللللرباء بهدف 
اأفراد  بني  الأكادميية  املعارف  تعزيز 
املجتمع. وقد �صهدت �صل�صلة حوارات 
 MBZUAI Research  "
 MBZUAI" Talks" و�صل�صلة 
من  عللللدد  حلل�للصللور   "AI Talks
والطاب  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء 
على  واأ�للصللرف  املحليني،  واملهند�صني 
الهيئة  يف  اأع�صاء  واإدارتللهللا  تقدميها 
حممد  جامعة  مللن  لكل  التدري�صية 
بن زايد للذكاء ال�صطناعي وغريها 
الللرائللدة مثل جامعة  مللن اجلللامللعللات 
ماك�س  و"معهد  ميلون"  "كارنيغي 
بانك" و"جامعة نيويورك اأبوظبي" 
وردا  احللل�للصللر.  ل  املللثللال  �صبيل  علللللى 
على �صوؤال حول ما اإذا كانت اجلائحة 
تركز  الللتللي  املللجللالت  بتغيري  ت�صببت 
زايد  بن  عليها بحوث جامعة حممد 
للللللذكللاء ال�للصللطللنللاعللي؟ ومللا هللي تلك 
الللتللغلليللريات؟.. اأجللللاب رئلليلل�للس جامعة 
ال�صطناعي  للذكاء  زايللد  بن  حممد 
جائحة  اأن  يف  �لللصلللك  ل   ".. قلللائلللا 

الإمكانات  علللللى  اأكللللدت  كوفيد19- 
الوا�صعة لتقنيات الذكاء ال�صطناعي، 
قوة  توظيف  اإىل  العلماء  �للصللارع  وقللد 
هذه التقنية املبتكرة لإجراء البحوث 
على اللقاحات ور�صد انت�صار العدوى 
والكثري غري  املخالطة  حللالت  وتتبع 
ذلللللك. وقلللد اأثللبللتللت جللائللحللة كللوفلليللد-
الأ�صا�صية  البحوث  اأهمية  اأي�صاً   19
تخ�ص�س  لأي  التطبيقية  والبحوث 

علمي".
واأ�لللصلللاف " مللن نلللواح كللثللرية، يج�ّصد 
من�صة  اللل�للصللحلليللة  اللللرعلللايلللة  قلللطلللاع 
ال�صطناعي  للذكاء  مثالية  انطاق 
التي  الهائلة  البيانات  لكمّية  نللظللراً 
يولدها، لكن مزودي خدمات الرعاية 
املرحلة  اإىل  بعد  ي�صلوا  مل  ال�صحية 
اللللتلللي متللكللنللهللم ملللن ال�لللصلللتلللفلللادة من 
فمثًا،  التقنية.  هللذه  اإمكانات  كامل 
م�صاعدة  ال�صطناعي  للذكاء  ميكن 
الأطلللبلللاء علللللى ا�للصللتللنللبللاط امللللزيلللد من 
الأفكار والروؤى املتعمقة من البيانات 
ملر�صاهم  لتح�صني فهمهم  ال�صريرية 
واتخاذ قرارات اأف�صل. وبالإ�صافة اإىل 
ذلك، يتفوق الذكاء ال�صطناعي على 
الأطباء يف قدرته على حتليل بيانات 
مايني املر�صى يف ذات الوقت. ومنذ 
تاأ�صي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء 
الأولوية  باإعطاء  قمنا  ال�صطناعي، 
للللللللللذكللللاء ال�لللصلللطلللنلللاعلللي والللللرعللللايللللة 
بحثنا  جملللال  باعتبارهما  ال�صحية 
الرئي�صي وقد اأظهرت اجلائحة اأي�صاً 
ا�صطناعي  ذكللاء  توفري  اإىل  احلللاجللة 
اأحلللد املوا�صيع  اآملللن وملل�للصللوؤول، وهللو 
بن  حممد  جامعة  يف  املهمة  البحثية 

زايد للذكاء ال�صطناعي".
مهياأة  اأخلللللرى  قللطللاعللات  اإىل  واأ�لللصلللار 
ل�صتقبال اأبحاث الذكاء ال�صطناعي، 
ومللنللهللا قللطللاع الللطللاقللة اللللذي يج�ّصد 
اأحللللد الللقللطللاعللات بللالللغللة الأهللملليللة يف 
ميكن  املللثللال،  �صبيل  فعلى  املللنللطللقللة. 

للللللذكللاء ال�للصللطللنللاعللي تللطللويللر مناذج 
ل�صتخراج  املللثللايل  ال�صغط  حتت�صب 
ال�صيانة  مبللوعللد  الللتللنللبللوؤ  اأو  الللنللفللط 
الوقائية الازمة، ف�صًا عن تقدمي 
تقلي�س  يف  للم�صاهمة  معمقة  روؤى 
كفاءة  وتعزيز  الكربونية،  النبعاثات 
واإدارة  واللللطلللاقلللة،  املللليلللاه  ا�للصللتللهللاك 
لللعللمللللليللات توليد  اجللللوانلللب الأخلللللرى 

الطاقة و�صحنها ونقلها.
اإريللللللك زينغ  الللربوفلليلل�للصللور  واأو�للللصللللح 
اأنلللللله نللللظللللراً للللللللللدور املللللحللللوري الللللذي 
اأهدافنا،  حتقيق  يف  ال�صركات  تلعبه 
اأبلللللرملللللت جلللاملللعلللة حملللملللد بللللن زايللللد 
البتكار  ومعهد  ال�صطناعي  للذكاء 
اأبحاث  ملجل�س  الللتللابللع  التكنولوجي 
اأبوظبي،  يف  املللتللطللورة  التكنولوجيا 
اإطار عمل  �صراكة تهدف اإىل تاأ�صي�س 
الأ�صا�صية  الللبللحللوث  لتمكني  تللعللاوين 
العديد  يف  امللل�للصللرتكللة  والللتللطللبلليللقلليللة 
للذكاء  الللرئلليلل�للصلليللة  امللللللجلللللالت  مللللن 

ال�صطناعي.
وقلللللال اإن جللامللعللة حمللمللد بلللن زايلللد 
للللللللذكلللاء ال�لللصلللطلللنلللاعلللي تلللركلللز على 
للم�صكات،  ا�صتباقية  حلللللول  اإيللجللاد 
بحثية  تللوجللهللات  اإطلللاق  هللذا  ويعني 
بال�صائدة  التقيد  مللن  بلللدًل  جللديللدة 
اأ�صباه  اخلللللرتاع  جلللاء  فللمللثللًا،  مللنللهللا. 
املو�صات مدفوعاً بالبتكار ال�صرف، 
ل ثلللملللرًة لأبللللحللللاٍث طلللللبللتللهللا اإحللللدى 
ذلللللك،  اإىل  وبلللالإ�لللصلللافلللة  الللل�لللصلللركلللات 
ن�صعى اإىل تدريب الطاب املنا�صبني، 
يف  واملنتجني  الفاعلني  والأ�للصللخللا�للس 
والبحث  ال�صطناعي  الللذكللاء  جمللال 
�صبيل  يف  معارفهم  ليطبقوا  العلمي، 
ونتطلع  املللطلللللوب  اللللتلللاأثلللري  اإحللللللداث 
اإىل مركز  اإىل حتويل اجلامعة  اأي�صاً 
لت�صبح  النا�صئة،  وال�صركات  لابتكار 
حللا�للصللنللة لللاأفللكللار اجللللديلللدة وريللللادة 
باأبحاثنا  الرتقاء  وبالتايل  الأعمال، 

نحو اآفاق جديدة.

التي  املللواهللب  ب�صاأن  �للصللوؤال  على  وردا 
جتللذبللهللا اجللللاملللعلللة يف الإملللللللللارات .. 
قلللال رئلليلل�للس جللامللعللة حمللمللد بللن زايد 
للذكاء ال�صطناعي .. " تقدم جامعة 
�صتانفورد نظرياً مثالياً حلالة جامعة 
للذكاء ال�صطناعي،  زايد  بن  حممد 
بن�صاأته  يللديللن  اللل�للصلليللللليللكللون  فلللللوادي 
"�صتانفورد"  جلللامللعللة  وجنلللاحلللاتللله 
للجمهور  اأر�صها  بتاأجري  قامت  التي 
التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  و�صمحت 
ونتيجة  نللا�للصللئللة.  �للصللركللات  بللتللاأ�للصلليلل�للس 
لذلك، تاأ�ص�صت جمموعة من �صركات 
مثل  العماقة  املعلومات  تكنولوجيا 
يد طاب  على  وديللل  باكارد  هيوليت 
من  التدري�صية  الهيئة  يف  واأعلل�للصللاء 
اجلللامللعللة. ويلل�للصللبلله هلللذا تللاأثللري زهرة 
عند  بللذورهللا  تنت�صر  الللتللي  الللهللنللدبللاء 
هللبللوب اللللريلللح. وبللاملللثللل، وملللن خال 
البحث  ثلللقلللافلللة  واحلللتللل�لللصلللان  رعللللايللللة 
على  بقدرتنا  نثق  والبللتللكللار،  العلمي 
الأعمال  رواد  من  جديد  جيل  اإعللداد 

يف اأبوظبي".
" ن�صعى لأن ت�صبح اجلامعة  واأ�صاف 
الأكادميية  للللللحلليللاة  جلللديلللداً  مللوطللنللاً 
والعلمية. ومن املعروف اأن اجلامعات 
املتفوقة ل تكت�صب �صمعتها و�صهرتها 
من التقنيات التي اخرتعتها، بل عادة 
عا�صمة  لكونها  الللنللا�للس  يللذكللرهللا  مللا 
فكرية اأو رمزاً فريداً لثقافة املنطقة 
وقوتها يف جمال البتكار. وكموؤ�ص�صة 
قادرون  بللاأنللنللا  اأعللتللقللد  الللعللهللد،  حديثة 
لللبلليللئللة كهذه،  اإر�للللصللللاء الأ�لللصللل�لللس  علللللى 
وتعزيز هذه الثقافة فيما نعمل على 
تللقللدمي املللزيللد مللن الأفللكللار اجلديدة 
واملبتكرة.. بالإ�صافة اإىل ذلك، ن�صعى 
جمال  يف  متميزة  ثللقللافللة  غللر�للس  اإىل 
الهند�صة والبتكار يف دولة الإمارات"، 
لفتا اإىل اأن اإحدى اجلامعات ال�صهرية 
تقدم لنا مثاًل رائعاً يجدر ذكره؛ وهو 
جامعة  يف  املتقدمة  الدرا�صات  معهد 

"برين�صتون" الذي ميثل وجهة رئي�صة 
وكان  والريا�صيات،  الفيزياء  لأبحاث 
األربت اآين�صتاين اأول موظفي املعهد. 
وقللللد اجلللتلللذب حلل�للصللوره الللعللديللد من 
الللعللقللول الللامللعللة الأخللللرى. وبذلك، 
هرمية  مقاربة  اتبع  قد  املعهد  يكون 
تنازلية لإن�صاء ثقافته اخلا�صة، وهي 
جامعة  تتبعها  الللتللي  ذاتللهللا  املللقللاربللة 
حممد بن زايد للذكاء ال�صطناعي. 
لتحقيق  ن�صعى  امللللطلللاف،  نللهللايللة  ويف 
اأهداف الروؤية الطموحة لقيادة دولة 

الإمارات من تاأ�صي�س هذه اجلامعة.
وحلللللللللللول نلللللللللوع اللللللل�للللللصللللللراكللللللات الللللتللللي 
تلل�للصللعللى اجلللامللعللة لإبللللرامللللهللللا؟.. قال 
اجلامعة  اإن  زينغ  اإريللك  الربوفي�صور 
بعمق  وتندمج  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
يف نلل�للصلليللج املللجللتللمللع املللحلللللي يف دوللللة 
ن�صهد  اأن  امللللرجلللح  ومللللن  الإملللللللللارات. 
على  الطلب  مللن  مرتفعة  م�صتويات 
تطبيقات وحلول الذكاء ال�صطناعي 
بللتللعللزيللز رفللللاه وعافية  تلل�للصللاهللم  الللتللي 
ملحركات  بلللدائلللل  وتللللوّفللللر  املللجللتللمللع، 
وي�صرفنا  امللللحلللللللي.  القلللتللل�لللصلللاد  منلللو 
القيادة  وت�صجيع  بللدعللم  نللحللظللى  اأن 
وهللذه فر�صة قد ل حتظى  واملجتمع 
اأخرى للدرا�صات العليا.  بها جامعات 
بيئة مفتوحة متنح  اأبوظبي  وجت�ّصد 
وجتربة  ا�صتك�صاف  فر�صة  املبتكرين 
اأفللللكللللار جللللديللللدة وحتلللقللليلللق الزدهلللللللار 
ومن  املهنية.  م�صاراتهم  يف  والتقدم 
اأبوظبي  التحتية، تعترب  البنية  حيث 
اأف�صل الوجهات يف العامل حلياة  من 
نف�صه  اللللوقلللت  يف  والللتللمللتللع  مللريللحللة 
الغنية،  املحلية  الثقافة  با�صتك�صاف 
فيها  تن�صهر  جللديللدة  بللوتللقللة  كللاأنللهللا 
وابتكار  للتعاي�س  والثقافات  الأفللكللار 

�صيء جديد.
جمل�س  يف  عللل�لللصلللوا  تللعلليلليللنلله  وحللللللول 
بللرنللامللج اجللليللنللوم الإمللللاراتللللي قلللال " 
اأفللخللر بكوين جلللزءاً مللن هللذه املبادرة 

بن  رئلليلل�للصللاً جلللامللعللة حمللمللد  ب�صفتي 
زايلللد للللللذكللاء ال�للصللطللنللاعللي. ويتوىل 
�صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نللهلليللان،  اآل 
مكتب  رئلللليلللل�للللس  اأبلللللوظلللللبلللللي  لإملللللللللللارة 
اأبللوظللبللي الللتللنللفلليللذي، رئللا�للصللة جمل�س 
وي�صطلع  الإماراتي  برنامج اجلينوم 
مب�صوؤولية تنظيم وتوجيه والإ�صراف 
اجلينوم  بللرنللامللج  ودملللج  تنفيذ  علللللى 
الرعاية  قلللطلللاع  �للصللمللن  الإمللللللاراتللللللي 
الدولة.  اأنلللحلللاء  جللملليللع  يف  اللل�للصللحلليللة 
اإحللللداث نقلة  ويللهللدف الللربنللامللج اإىل 
وعافية  �صحة  م�صتوى  على  نوعية 
با�صتخدام  الإملللللارات  دوللللة  مللواطللنللي 
الذكاء  وتللكللنللولللوجلليللا  اجللليللنللوم  علللللم 
علم  اأن  اعللتللربنللا  واإذا  ال�للصللطللنللاعللي. 
اجلينوم نوٌع اآخر من البيانات املكثفة، 
اأن  حينها  ال�صطناعي  للذكاء  ميكن 
يقدم طريقة قوية وفعالة للم�صاعدة 
يف تف�صري املعلومات. ويعزى هذا اإىل 
املختزنة  للمعلومات  الكبري  احلجم 
الذكاء  اأدوات  وقلللدرة  اجلينوم  داخللل 
ال�للصللطللنللاعللي علللللى حتللديللد الأمنلللاط 
كفاءة.  اأكللرث  ب�صورة  البيانات  �صمن 
ويب�صر علم اجلينوم بتحويل عاجات 
ملمو�س،  واقللللع  اإىل  الللدقلليللق  الللطللب 
امل�صعى  هلللللذا  خللللطللللوات  اأوىل  وملللللن 
ترجمة البيانات اجلينومية من مورد 
قّيمة.  طبية  اأ�صول  اإىل  مفهوم  غري 
اأن  فقط  ال�صطناعي  للذكاء  وميكن 
وا�صع  نللطللاق  علللللى  املللهللمللة  هلللذه  ينفذ 

وبتكاليف معقولة ن�صبياً".

نفتح عهدا جديدا خلم�صني عاما من النه�صة يف قطاع الت�صالت 

حمد املن�شوري: الرهان على قطاع الت�شالت بداأ منذ عهد املوؤ�ش�شني وم�شتمر ل�شنع م�شتقبل م�شتدام 

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي تر�شي اأ�ش�س منظومة متكاملة للذكاء ال�شطناعي 
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العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كافترييا وم�صاوي فري�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اند مور  رخ�صة رقم:1308950 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة معتز �صامل على احمد الها�صمى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف نوره خليل حممود حممد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مريام عماد قدوره

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
لبيع  اورانو�س  ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

و�صيانة اللكرتونيات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1130769 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
خلفان على جمعه الظاهرى من وكيل خدمات اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / خلفان على جمعه الظاهرى من 0% اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد زعول ح�صني �صحاوكات ح�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
للمعدات  ال�صلللللادة/�صيكيوري  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

الكهروميكانيكية
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2501184 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة هارجيت �صينغ را�صبال �صينغ %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 زهره عي�صى حممد عبداهلل من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب ال�صركاء / زهره عي�صى حممد عبداهلل من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
�صكاي  التجاري:جلف  بال�صم   CN رقم:1129326 
لاطارات وزينة ال�صيارات ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/لوفرز بوتيك

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2437934 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حليمه عبداهلل ح�صن املن�صورى %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مرمي عبداهلل جمعه احلو�صنى %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عنود نا�صر حممد قا�صم احلو�صنى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ لوفرز بوتيك

LOVERS BOUTIQUE
اإىل/ ذا اي�س ارت بوتيك ذ.م.م

  THE ICE ART BOUTIQUE L.L.C
 تعديل ن�صاط / حذف تنظيم احلفات واملنا�صبات  9000102

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الزهور و النباتات الطبيعية - بالتجزئة  4773302
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/فا�صتنري بوينت ملعدات حقول النفط

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1809385 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / احمد حممد �صالح على احلمادى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / احمد حممد �صالح على احلمادى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة موؤ�ص�صة �صاكايل

SAKALI Foundation
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ فا�صتنري بوينت ملعدات حقول النفط
FASTENER POINT OIL FIELD EQUIPMENTS

اإىل/ فا�صتنري بوينت ملعدات حقول النفط ذ.م.م
FASTENER POINT OIL FIELD EQUIPMENTS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/ادفان�صيد ملكافحة احل�صرات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1407679 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف جا�صم حممد  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد مطر خلفان حممد النيادى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد مطر خلفان حممد النيادى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ادفان�صيد ملكافحة احل�صرات
ADVANCED PEST CONTROL

اإىل/ ادفان�صيد ملكافحة احل�صرات ذ.م.م
ADVANCED PEST CONTROL L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صيلد ا�صت�صاريون معماريون

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3834122 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 60000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيلد ا�صت�صاريون معماريون

SHIELD ENGINEERING CONSULTANTS

اإىل/ �صيلد ا�صت�صاريون معماريون - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SHIELD ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/م�صاريع ابوظبى للطاء  ذ م م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1024184 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد زيد حممد الهاىل ال�صحى

MZ GLOBAL LLC  تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإم زد جلوبال ذ م م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اي ام �صي �صي لإ�صتثمار

I M C C Investment
تعديل مدير / حذف حممد زيد حممد الهاىل ال�صحى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زينيث القاب�صة لاإ�صتثمار ذ.م.م
ZENITH HOLDING FOR INVESTMENT L.L.C.

ملجموعة  مملوكة  لاإ�صتثمار  ال�صاحل  م�صاريع  حذف   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
المارات لاأعمال - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

Al Sahel Enterprise Investment Owned By Emirates Business Group - Sole Proprietorship L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/بروفر  تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان 

لأنظمة العزل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3867563 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

املوطاأ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2154094 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كافترييا 

ك�صري ال�صعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1057880 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5 

 اإعـــالن �شطب قيد
�صي  ا�س  بي  هوا  غوم  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
املحدودة )اجلن�صية: كوريا جمهورية اجلنوبية( قد تقدمت بطلب 
�صطب قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:63776 
 ، اأبوظبي   - عامر  را�صد  خمي�س  بناية   - زايد  بن  حممد  �صارع   -
ال�صركات  �صجل  يف   )4076( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:133059( 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
اإدارة الت�صجيل  تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

لل�صنة  الللداخللللليللة،  وزارة  قللدمللت 
باقة  الللللللتللللللوايل،  علللللللى  الللللرابللللعللللة 
العامة"  الثانوية  طلبة  "خدمات 
الثانوية  خللريللجللي  اإىل  املللوجللهللة 
-2020 الللدرا�للصللي  للعام  العامة 

حر�صها  اإطلللار  يف  وذللللك   2021
الللللللدائللللللم علللللللللى تللللعللللزيللللز �لللصلللعلللادة 

املتعاملني.
وتللتلل�للصللمللن الللبللاقللة جمللمللوعللة من 
الطلبة  يحتاجها  التي  اخلللدمللات 
التخرج كخدمة  بعد  مللا  فللرتة  يف 
اإ�للللللصللللللدار �لللصلللهلللادة بلللحلللث احللللاللللة 
وزارة  تطبيق  يف  املتاحة  اجلنائية 
 ،  MOI UAE الللللداخللللللللليللللة 
املتاحة  وخدمة فتح ملف مروري 
يف امللللوقلللع الإللللللكلللللرتوين للللللللوزارة 
بطاقة  ملللنلللح  اإىل  بلللالإ�لللصلللافلللة   ،
خلل�للصللومللات فلللزعلللة للللللطللاب من 
الجتماعي  اللللتلللكلللافلللل  �لللصلللنلللدوق 
للعاملني بوزارة الداخلية" فزعة" 
من  ح�صرية  م�صرفية  وخللدمللات 
لفتح  الإ�صامي  اأبوظبي  م�صرف 

ح�صابات.
الرحمن  علللبلللد  امللللهلللنلللد�لللس  واأكلللللللد 
الرتبية  وزارة  وكللليلللل  احللللملللادي 
اأن  الأداء،  لللتللحلل�للصللني  والللتللعللللليللم 
بتوفري  الللداخللللليللة  وزارة  ملللبلللادرة 
النوعية  اخلللللدمللللات  ملللن  حلللزملللة 
الثانوية  لللطلللللبللة  الإللللكلللرتونللليلللة 

جت�صد احلر�س الكبري والهتمام 
لطلبتنا،  الداعمة  البيئة  بتوفري 
وتعترب امتداد للتعاون املثمر الذي 
ي�صع م�صلحة الطالب يف املقدمة، 
التعلم  نلللحلللو  هللللدفلللله  لللليلللوا�لللصلللل 
توفرها  التي  املمكنات  وا�صتثمار 
موؤ�ص�صات الدولة يف الرتكيز على 
تي�صري  اأن  اإىل  لفتاً  الهدف،  هللذا 
خللللدمللللات مهمة  علللللللى  احلللل�لللصلللول 
مرحلة  علللللللى  املللقللبلللللني  للللللطلللللبللة 
رائلللدة  خللطللوة  جلللديلللدة،  تعليمية 
وحمفزة، وهي �صمانة لهم للتفرغ 
للللللدرا�للصللة ملللن خلللال تللذللليللل اأية 

عقبات قد تواجههم.
الرتبية  وزارة  فل�صفة  اأن  واأو�صح، 
والتعليم قائمة على اأ�ص�س �صلبة ، 
خمتلف  مع  امل�صرتك  العمل  تعزز 
�صعيد  وعلللللى  بللالللدولللة  املوؤ�ص�صات 
ال�صتحقاقات  اأجلللل  مللن  الأفللللراد، 

وم�صتهدفاتها  اللللدوللللة  واأجلللنلللدة 
امللل�للصللتللقللبللللليللة، وحتلللقللليلللقلللاً للللروؤيلللة 
الدولة 2071، يف متكني الأجيال 
م�صتويات  اإىل  والو�صول  تعليمياً، 
مللتللقللدمللة يف قلللطلللاع الللتللعللللليللم مبا 
قادرة  كللوادر مواطنة  بناء  ي�صمن 
امل�صتقبلية  التطلعات  تلبية  على 
للللللللدوللللة، وا�لللصلللتلللداملللة مللللواردهللللا 
وقيادة دفة امل�صتقبل بفكر اإبداعي 

وابتكاري.
نا�صر  العميد  اأكلللد  جللانللبلله  وملللن   
ال�صعادة  عام  مدير  الكعبي،  خللادم 
اللللوزارة  حللر�للس  الداخلية  بللللوزارة 
التوجهات احلكومية  على حتقيق 
ا�صرتاتيجية  ملللللع  وامللللللللواءملللللللة 
احلكومية  للللللخللدمللات  الإملللللللارات 
خلللال  ملللللن   2021-2025
خدمات  وا�لللصلللتلللحلللداث  تلل�للصللملليللم 
�للصللخلل�للصلليللة ا�للصللتللبللاقلليللة تلللقلللوم على 

تقدمي قيمة مميزة وفريدة لكافة 
مللتللعللامللللليللهللا وو�للصللعللهللم يف حمور 
احتياجاتهم  فهم  عللرب  اهتمامها 
وتلبية تلك الحتياجات مبا يفوق 
التوقعات، لفتاً اإىل اأنه مت تطوير 
املجتمع،  موؤ�ص�صات  مللع  ال�صراكة 
وياأتي التعاون امل�صتمر واملثمر بني 
والذي  و�صركائها  الداخلية  وزارة 
الثانوية  بلللاقلللة  ثلللملللاره  ملللن  يللعللد 
الللعللامللة لللتللعللزيللز اللل�للصللعللادة وجودة 

احلياة ملجتمع دولة الإمارات.
ا�صتهدفت  الطلبة  باقة  اإن  وقللال   
األف   16 علللدد  اللللرابلللع  عللامللهللا  يف 
اأتلللليللللحللللت لهم  طللللالللللب وطللللالللللبللللة 
الباقة بطريقة ذكية من  خدمات 
خال تطبيق وزارة الداخلية دون 
احلللاجللة اإىل زيلللارة مللراكللز تقدمي 
لفتاً  عليها،  للح�صول  اخلللدمللة 
التح�صني  يللتللم  اخللللدملللة  اأن  اإىل 

بال�صراكة  �للصللنللوي  بلل�للصللكللل  عللللليللهللا 
اإ�صراكه يف  والللذي مت  املجتمع  مع 
املائمة  احللللللول  حتللديللد  عملية 
امل�صرتك  والللتلل�للصللملليللم  للتح�صني 
احللول  تلللللك  تنفيذ  ي�صمن  مبللا 
اأحمد  امللللقلللدم  امللللقلللرتحلللة.  وقلللللال 
بلللوهلللارون اللل�للصللاملل�للصللي، مللديللر عام 
الجتماعي  اللللتلللكلللافلللل  �لللصلللنلللدوق 
للعاملني بوزارة الداخلية، الع�صو 
ال�صندوق،  اإن  لللفللزعللة،  املللنللتللدب 
األف   16 اأ�للصللدر   ، بللل فزعة  ممثًا 
الثانوية  لطلبة  جمانية  بطاقة 
خدمات  بللللاقللللة  �لللصلللملللن  الللللعللللامللللة، 

الثانوية العامة لوزارة الداخلية.
واأكد بوهارون اأنه يف اإطار حتقيق 
تلللوجلللهلللات احللللكلللوملللة الحتللللاديللللة، 
اخللللدملللات  تلللطلللويلللر  اإىل  و�لللصلللعللليلللاً 
اللل�للصللعللادة وجللللودة احلياة  وتللعللزيللز 
فللاإن فزعة  يف املجتمع الإمللاراتللي، 
باقتها  يف  الداخلية  وزارة  ت�صارك 
العامة،  الثانوية  لطلبة  املتميزة 
فزعة  خ�صومات  بطاقة  مبنحهم 
تت�صمن  والتي  للطاب  املجانية 
خدمات عديدة ت�صاعدهم يف تلبية 
احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، 
مثل خدمة العرو�س واخل�صومات 
عامة   4200 ملللن  اأكلللللرث  علللللى 
 10.000 مللن  اأكلللرث  جتللاريللة يف 
موقع يف كل اإمارات الدولة، والتي 
من  اإلكرتونية  كبطاقة  �صت�صدر 

تطبيق فزعة.

•• ال�شارقة-وام

اأجللللللللرت اجللللاملللعلللة الأمللللريللللكلللليللللة يف 
ال�صارقة درا�صة بحثية م�صرتكة حول 
اإيجاد حلول لبع�س امل�صاكل العاملية 
الللتللي تللواجلله خللايللا الللوقللود، والتي 
تعد م�صدرا نظيفا وفعال وموثوقا 
للطاقة حيث تتنوع تطبيقات خايا 
ت�صغيل  اأهللمللهللا  ملللن  اللللتلللي  اللللوقلللود 
املركبات واإنتاج الكهرباء وهي تعمل 
با�صتخدام اأنواع خمتلفة من الوقود 
الطبيعي  والغاز  الهيدروجني  مثل 
اأنها  كللمللا  والإيلللثلللانلللول وامللليللثللانللول، 
حتتاج اإىل التزود بالوقود با�صتمرار. 
وتناول البحث اجلديد الذي اأجرته 
اأمللريللكلليللة اللل�للصللارقللة بللالللتللعللاون مع 
الإمارات  وجامعة  ال�صارقة  جامعة 
الأمريكية،  وي�صكون�صن  وجللامللعللة 
خايا  اأغ�صية  على  تغيريات  اجللراء 
اخلايا  هلللذه  ت�صبح  حللتللى  الللوقللود 
اأطول  لللفللرتة  وت�صتمر  كللفللاءة  اأكلللرث 

بتكلفة اأقل.
تواجه  الللذي  للتحدي  �صرحها  ويف 
فريق  رئي�صة  قللالللت  اخلللايللا،  هلللذه 
اللللبلللحلللث والأ�للللصللللتللللاذة املللل�لللصلللاركلللة يف 
الدكتورة  الللكلليللملليللائلليللة  الللهللنللد�للصللة 

ال�صيارات  " تعمل  العثمان..  اأمللاين 
تكنولوجيا  علللللللى  تلللعلللتلللملللد  الللللتللللي 
الهيدروجني،  علللللى  الللوقللود  خللايللا 
من  ال�صيارة  يف  ملوؤه  ميكن  والللذي 
حمطات الهيدروجني " متاما مثل 
البنزين"،  حمللطللة  يف  يللحلل�للصللل  ملللا 
الكهروكيميائي  للتفاعل  ونتيجة 
الللللللذي يللحلل�للصللل، يللنللبللعللث املللللللاء من 
عللوادمللهللا بللدل مللن الللغللازات امللوثة 
تواجهها خايا  التي  امل�صكلة  اأن  اإل 
البوليمر  الإلللللكللللرتوللللليللللت  وقلللللللود 

درجة  عند  تعمل  اأنللهللا  هللي  احلالية 
لأن  ملللئلللويلللة  درجلللللللة   80 حلللللللللرارة 
درجات  حتمل  ت�صتطيع  ل  اأغ�صيتها 
حرارة اأعلى ويف الوقت نف�صه، توؤدي 
درجات احلرارة املنخف�صة هذه اإىل 
تراكم ال�صوائل داخل اخللية، والذي 
تاآكل  البعيد  امللللدى  على  عنه  ينتج 
هلللذه اخللللايلللا واحلللللد ملللن عملها" 
اأغ�صية  تطوير  على  بحثنا  ويللركللز 
جديدة ميكنها حتمل درجات حرارة 
200 درجة مئوية  اإىل  اأعلى ت�صل 

للللللحللفللاظ علللللى الللتلل�للصللغلليللل، وخلللروج 
املللللللاء مللنللهللا علللللللى �للصللكللل بلللخلللار فا 
الطريقة  وبلللهلللذه  داخلللللهللا  يلللرتاكلللم 
يف  ت�صتمر  اأن  الوقود  خلايا  ميكن 
اأقل  وبتكلفة  اأطللول  لفرتات  العمل 
اأهمية  وعللن  نظيفة".  طاقة  وتنتج 
هللللذا الللبللحللث الللعلللللمللي اللللللذي ن�صر 
اللللبلللارزة لطاقة  الللدوللليللة  املللجلللللة  يف 
الدكتورة  اأو�للصللحللت  الللهلليللدروجللني، 
العثمان " ا�صتخدمنا تقنيات تركيب 
خمتربات  يف  تطويرها  مت  حديثة 

ال�صارقة  يف  الأمللريللكلليللة  اجلللامللعللة 
لتطوير هذه الأغ�صية. لقد و�صعت 
دولة الإمارات العربية املتحدة �صبع 
البحثية  اأولوياتها  �صمن  جمللالت 
يف  مبا  بها،  اخلا�صة  ال�صرتاتيجية 

ذلك الطاقة وال�صحة".
" �صي�صهم التنفيذ الناجح  واأ�صافت 
اللللوقلللود اجلديدة  خللايللا  لأغلل�للصلليللة 
يف جهود دولللة الإمللللارات يف حتقيق 
روؤيلللتلللهلللا للللللطللاقللة وال�لللصلللتلللداملللة اإن 
العلمي  اللللبلللحلللث  هلللللذا  خمللللرجللللات 

قطاع  على  الأثللر  عظيم  له  �صيكون 
تللوللليللد الللطللاقللة يف دوللللة المللللارات. 
وتللللعللللد خللللايللللا اللللللوقلللللود ملللللن اأهلللللم 
عملية  ت�صهل  الللتللي  التكنولوجيات 
الحفوري  اللللوقلللود  ملللن  النلللتلللقلللال 
جمال  يف  الللنللظلليللفللة  اللللطلللاقلللة  اإىل 
وقالت  الدولة".  يف  امللللوا�لللصلللات 
اإىل  تتطلع  التي  العثمان،  الدكتورة 
اإجللللراء مللزيللد مللن الخللتللبللارات على 
الأغلل�للصلليللة من  " تتكون  الأغلل�للصلليللة.. 
التكلفة،  منخف�صة  مللركللبللة  مللللواد 

حتلللديلللد  �لللللصلللللدد  يف  الآن  ونلللللحلللللن 
املركبة  امللللواد  مللن  جمموعة  اأف�صل 
خايا  يف  واخللتللبللارهللا  ل�صتخدامها 
وقلللللود اللللهللليلللدروجلللني علللللى درجللللات 
فريق  ويللتللاألللف  مرتفعة".  حلللللرارة 
نانكارو،  بلللول  مللن  الللطللاقللة  اأبلللحلللاث 
الهند�صة  يف  املللل�لللصلللاعلللد  الأ�للللصللللتللللاذ 
الأمريكية  الكيميائية من اجلامعة 
ال�صيد،  اأملللني  ويحيى  اللل�للصللارقللة،  يف 
اأ�للصللتللاذ الأحللليلللاء والللكلليللملليللاء وعلوم 
الللبلليللئللة يف اجلللامللعللة الأمللريللكلليللة يف 

طوالبة  حممد  والدكتور  ال�صارقة، 
والدكتور  الللل�لللصلللارقلللة،  جللامللعللة  ملللن 
من  الري�صي  يعقوب  الرحمن  عبد 
والللدكللتللور مالك  الإمللللارات،  جامعة 
وي�صكون�صن،  جامعة  من  الك�صراوي 
كلللعلللكلللي، خريج  اإبللللراهلللليللللم  واأحللللمللللد 
ال�صارقة  يف  الأمللريللكلليللة  اجلللامللعللة 
املفت�س  ي�صغل حاليا من�صب  والذي 
باأعمال رئي�س ق�صم  البيئي والقائم 
بلدية  يف  ال�صركات  واأداء  النظافة 

ال�صارقة.
البحث  يف  حلللالللليلللا  يلللل�للللصللللارك  كلللملللا 
جمموعة من طلبة الدرا�صات العليا 
الهند�صة  كلية  من  والبكالوريو�س 
اأملللريلللكللليلللة الللل�لللصلللارقلللة، واللللذيلللن  يف 
يلللركلللز عللملللللهللم علللللى تللطللويللر ملللواد 
الطاقة  تطبيقات  وعلى  لاأغ�صية 
حف�صة  الللبللكللالللوريللو�للس  طلبة  وهلللم 
، وتيمة  يا�صني  اأظللفللر خلللان، وزيللنللة 
ودانا  احلجر،  اهلل  وعبد  احلزاميه، 
رنا  العليا  الدرا�صات  وطلبة  املقبل، 
املري�صي  وحملللملللد  جللافلليللد  نللعللمللان 
واخلريجان  مارتي�س،  ورمي�صتون 
كللللرمي الأحلللللللول، وهللللو مللهللنللد�للس يف 
�صركة "هات�س" وب�صام الطاهر، وهو 

مهند�س ب�صركة "توتال".

•• ال�شارقة-وام

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
احتفلت  ال�صارقة  جامعة  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  الأعلللللى  املجل�س  ع�صو 
حملة  من  املختلفة  اجلامعة  كليات  من  طالبا   880 بتخريج  اجلامعة 
الأكادميي  للللللعللام  واللل�للصلليللف  الللربلليللع  لف�صلي  والللدبلللللوم  الللبللكللالللوريللو�للس 
-2020 الربيع  لف�صل  البكالوريو�س  حملة  ومن   ،2020-1019

.2021

كلية احلو�صبة  الأعمال، و27  اإدارة  كلية   106 وتوزع اخلريجون على 
والجتماعية،  الإنلل�للصللانلليللة  والللعلللللوم  الآداب  كلية  و49  واملللعلللللومللاتلليللة، 
و418  والت�صميم،  اجلميلة  الفنون  كلية  و19  القانون،  و138كلية 
كلية  و15/  الللعلللللوم،  كلية  و18  التلل�للصللال،  كلية  و50  الهند�صة،  كلية 

املجتمع، و40 من كلية ال�صريعة والدرا�صات الإ�صامية.
متتالية،  جمموعات   5 اإىل  اخلريجني  من  احل�صور  توزيع  جرى  وقد 
التي و�صعتها  والتدابري الحرتازية  الإجللراءات  وذلك �صمن متطلبات 

اجلامعة لحتفالت التخريج .

اآيلللات عللطللرة مللن الذكر  بللعللزف ال�صام الوطني وتلللاوة  بلللداأ الحللتللفللال 
النعيمي،  جمللول  حميد  الللدكللتللور  ل�صعادة  م�صجلة  كلمة  ثللم  احلللكلليللم، 
مدير جامعة ال�صارقة وجه خالها اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
الكوكبة  هللذه  بتخريج  ال�صارقة  جامعة  ورئي�س  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
اأن تكون ثقته بتعليمه  من طاب العلم واملعرفة .وحث كل خريج على 
لي�س  لها،  م�صتوى  اأعلى  يف  والعملية  العلمية  ومهاراته  تاأهيله  وجللودة 
فقط ليم�صي يف حياته العملية والوظيفية بقوة وفاعلية وكفاءة .. بل 

ليج�صد اأهمية املكانة التي حققتها هذه اجلامعة على امل�صتويات املحلية 
والإقليمية والعاملية داعيا اخلريجني اإىل التحلي باليقني وقبل كل �صيء 
واأن  وِالنجاح،  بالتوفيق  جميعا  وعليكم  علينا  مّن  الللذي  الكرمي  بربكم 
تكون ثقتكم باأنف�صكم وبعلمكم ومبا ظفرمت به من خربات ومهارات يف 
جامعتكم را�صخة وقوية لتلبية متطلبات احلياة الوظيفية وال�صخ�صية.

ثم اأعلن الدكتور عيد كنعان عميد �صوؤون الطاب بجامعة ال�صارقة عن 
اجتياز اخلريجني ملتطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س والدبلوم 

كل ح�صب موؤهله، مقدماً لهم التهنئة .

اأمريكية ال�شارقة جتري درا�شة م�شرتكة حول امل�شاكل العاملية التي تواجه خاليا الوقود

تخريج 880 من طالب جامعة ال�شارقة من حملة البكالوريو�س والدبلوم 

•• دبي- وام 

 اأعلللللنللت هيئة كللهللربللاء وملليللاه دبللي عللن النللتللهللاء مللن تنفيذ 
%96.4 من م�صروع لتمديد خطوط نقل مياه رئي�صية يف 
عدة مناطق يف دبي باأطوال اإجمالية ت�صل اإىل نحو 36.6 

كيلومرت وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم.
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  واأكللد 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن الهيئة تعتمد اأحدث 
التقنيات يف جمال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم ب�صبكات 
الكهرباء واملياه وحققت اإجنللازات ملمو�صة يف تطوير �صبكة 
التدفق  كميات  ورفلللع  واعتماديتها  كفاءتها  لتعزيز  امللليللاه 
بحجم  والللوفللاء  ال�صاملة  التنمية  احتياجات  لتلبية  املللائللي 

من  الحتياطي  املخزون  زيللادة  اإىل  اإ�صافة  املتزايد  الطلب 
ن�صبة  تقليل  اأ�صهمت يف  اأن هذه اجلهود  اإىل  ..م�صرياً  املياه 
الللفللاقللد يف �للصللبللكللات نللقللل وتلللوزيلللع امللليللاه مللن %42 يف عام 
وهي من اأدنى الن�صب امل�صجلة  حالياً   5.1% اإىل   1988
على م�صتوى العامل حيث ت�صل هذه الن�صبة اإىل %15 يف 

اأمريكا ال�صمالية.
واأو�صح املهند�س عبداهلل عبيداهلل النائب التنفيذي للرئي�س 
لقطاع املياه والهند�صة املدنية يف هيئة كهرباء ومياه دبي اأن 
م�صروع متديد خطوط نقل املياه ي�صمل امتداد �صارع ال�صيخ 
حممد بن زايد و�صارع الإمللارات؛ ومن حمطة �صخ املياه يف 
جممع ح�صيان اإىل جممع دبي لا�صتثمار ومطار اآل مكتوم 
امتداد  العوير على  دوار  اإىل  النخلي  خللزان  ومللن  اللللدويل؛ 

اإىل  اآبار مرغم  – حتا ومنطقة املحي�صنة؛ ومن  �صارع دبي 
�صارع دبي العني ومن املتوقع النتهاء منه يف �صهر اأغ�صط�س 

املقبل.
ي�صار اإىل اأن امل�صروع يت�صمن ق�صمني؛ الأول باأطوال اإجمالية 
تبلغ 12.52 كيلومرت من انبايب نقل املياه بقطر 1200 
مم والثاين باأطوال اإجمالية تبلغ 24.12 كيلومرت تتكون 
من 13.97 كيلومرت من انابيب نقل املياه بقطر 1200 
مم و 10.15 كيلومرت من انابيب نقل املياه بقطر 600 
مم وي�صمل امل�صروع توريد وتركيب وفح�س وت�صغيل اأنابيب 
باأقطار خمتلفة   /GRE/ املللقللوى الللزجللاج  مللن  امللليللاه  نقل 
الزجاج  مللن  التجهيز  م�صبقة  ال�صمام  غللرف  اإىل  اإ�للصللافللة 

./GRE/ املقوى

•• اأبوظبي -وام

"�صحة"،  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  اطلقت 
للتدريب  الللل�لللصلللارقلللة  ملللركلللز جللامللعللة  ملللع  بلللاللللتلللعلللاون 
للعاملني  جديد  دبلوم  برنامج  واجلراحي  ال�صريري 

يف �صركة "�صحة" مدته عام واحد.
اأخ�صائيي  ومهارة  كفاءة  تعزيز  اإىل  الدبلوم  ويهدف 
الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية، واأخ�صائيي الأ�صعة 
باملعرفة  وتلللزويلللدهلللم  "�صحة"،  مللنلل�للصللاآت  جللملليللع  يف 
وامللللهلللارات اللللازملللة لللتللوحلليللد ممللار�للصللة الللتلل�للصللويللر يف 
"�صحة".  �صركة  من�صاآت  يف  ال�صوتية  فللوق  املللوجللات 
ويتعني على امل�صاركني لإ�صتكمال متطلبات الربنامج، 
اأ�صا�صية، ووحدتان  ح�صور �صت وحدات، اأربع وحدات 

اختياريتان.
والهجني،  املبا�صر  التعليم  اأ�صلوب  الربنامج  ويعتمد 
اإذ يتم تدري�س اجلوانب النظرية من خال جل�صات 
حالة  ودرا�للصللات  "حما�صرات  الإنرتنت  عرب  تفاعلية 
واأجوبة" يليها تدريب عملي  واأ�صئلة  وعر�س فيديو 
املر�صى  مللع  املبا�صر  التعامل  خللال  مللن  كامل  ليوم 
من�صاآت  اإحلللدى  الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة  يف 
"�صحة"، وم�صت�صفى توام يف العني، ومركز التدريب 

ال�صريري واجلراحي يف جامعة ال�صارقة.
واأكد الدكتور طارق فتحي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
تطوير  مللوا�للصلللللة  علللللى  "�صحة"  حللر�للس  "�صحة" 
وفقاً  مهامهم  اأداء  من  ومتكينهم  موظفيها  مهارات 
"�صحة"  اإطاق  اإىل  الدولية، م�صرياً  املعايري  لأعلى 
فوق  املوجات  ال�صارقة لربنامج  مع جامعة  بالتعاون 
ال�صوتية املكثف، لتعزيز مهارات اأخ�صائيي الت�صوير 

الإ�صعاعي العاملني يف من�صاآت ال�صركة.
نائب مدير جامعة  قتيبة حميد،  الربوفي�صور  واأكللد 
ال�صحية  والعلوم  الطبية  الكليات  ل�صوؤون  ال�صارقة 
اإطللللاق الللدبلللللوم املهني  اأهللملليللة  وعللملليللد كلية الللطللب 
اجلديد يف املوجات فوق ال�صوتية بالتعاون مع �صركة 
"�صحة"، حيث يهدف هذا الربنامج لتزويد املر�صحني 
املمار�صات  بع�س  لأداء  املنا�صبة  املللهللارات  مبجموعة 
ال�صريرية بكفاءة، وم�صاعدتهم على تطوير التفكري 
احلياة  مللدى  والتعلم  التحليلية  والللقللدرات  النقدي 

وال�صعي للح�صول على م�صتوى اأعلى من التدريب.
وقلللللال الللربوفلليلل�للصللور نللبلليللل �للصللللليللمللان، ملللديلللر مركز 
التدريب ال�صريري واجلراحي يف جامعة ال�صارقة، اإن 
مركز التدريب طور معارف ومهارات املتخ�ص�صني يف 
الرعاية ال�صحية على مدى ال�صنوات الل 11 املا�صية، 
رائللداً يف تقدمي تعليم وتدريب عللايل اجلودة.  وكللان 
يف  املتخ�ص�صني  ي�صجع  الللربنللامللج  هلللذا  اإن  واأ�لللصلللاف 
مهاراتهم  تللعللزيللز  مللن  وميللّكللنللهللم  ال�صحية  الللرعللايللة 

ومعرفتهم لي�صبحوا قادة يف هذا املجال.
وتقدم �صركة "�صحة" لكوادرها برامج مكثفة للتعليم 
اأبللرز اجلامعات، مثل  تعاونها مع  الطبي، من خال 
اأبوظبي،  يف  والللتللكللنللولللوجلليللا  للعلوم  خليفة  جللامللعللة 
الللرائللدة يف  اإحلللدى اجلللامللعللات   ، وجللامللعللة مان�ص�صرت 
العليا  الللدرا�للصللات  �للصللهللادة  لللتللقللدمي  املللتللحللدة،  اململكة 
التعليم الطبي وال�صحي ملوظفي  يف   "PGCert"
الداخلي  التعليم  برنامج  تقدمي  يتم  اإذ  "�صحة"، 
التدري�س  هلليللئللة  اأعللل�لللصلللاء  قللبللل  ملللن  جلللزئلللي  بللللللدوام 
باجلامعة وهو معتمد من اأكادميية املعلمني الطبيني 

."AoME"

كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ 96.4 % من م�شروع لتمديد خطوط نقل مياه يف دبي

 �شركة �شحة تطلق بالتعاون مع جامعة ال�شارقة الداخلية تقدم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة لل�شنة الرابعة على التوايل 
الدبلوم املهني يف املوجات فوق ال�شوتية 
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عربي ودويل
مقتل 6 اإثر حتطم طائرة خا�شة يف هايتي 

•• بورت اأو برن�س-رويرتز

اأن جميع ركلللاب طللائللرة خا�صة  اإعللاملليللة وجللمللاعللة تب�صري  تللقللاريللر  ذكلللرت 
وعددهم �صتة منهم مب�صران اأمريكيان قد لقوا حتفهم يف حتطم الطائرة 

يف هايتي جنوب غربي العا�صمة بورت اأو برن�س.
وذكرت �صحيفة ميامي هريالد الأمريكية نقا عن بيان ملكتب الطريان 
املدين الوطني اأن الطائرة حتطمت وهي يف طريقها من مطار يف بورت اأو 

برن�س اإىل مدينة جاكميل ال�صاحلية بجنوب هايتي.
ومل  م�صتقل.  نحو  على  التقرير  �صحة  من  التحقق  لرويرتز  يت�صن  ومل 
ُيعرف بعد �صبب احلادث. وذكرت موؤ�ص�صة “جو�صبل تو هايتي” التي مقرها 
اأع�صائها  من  اثنني  اأن  في�صبوك  على �صفحتها مبوقع  من�صور  اأمريكا يف 
هما ترنت هو�صتلرت )35 عاما( وجون ميلر )43 عاما( قتا يف حتطم 

الطائرة. ومل ين�صر امل�صوؤولون يف هايتي بعد اأ�صماء الأربعة الآخرين.
 

بالفعل على تطبيق عدة  تعمل  بغداد  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
الطاقة  ا�صتخدام  بينها  الأزمللة، من  ملواجهة  اإجلللراءات 

ال�صم�صية.
تعر�صللللللت  العلللراق  فلي  عديللللللدة  مناطللللللللق  وكانلللللللت 
ارتللفلللللللللللاع درجات  الللكللهللربللائللي يف ظلللل  الللتلليلللللار  لنللقللطللاع 
اأثرت  اأزمللللة  وهللللي  اجلللمللعللة   اأملل�للس  اأول  اأول  احللللللللرارة 
على  اجلنوبيللللللة  واملحافظللللللات  بللغللداد  العا�صمة  على 
انت�صلللار  مللن  خملللللللللاوف  واأثلللللللللللللللللارت  اخللل�للصللو�للس،  وجللله 

ال�صطرابات.
اإرهابية  تنظيمات  اإن  علللاوي  قللال  اأخلللرى،  جهة  ومللن 

تت�صبب يف تفاقم اأزمة الكهرباء، واأبرزها “داع�س«.

•• بغداد-وكاالت

بللاده تبحث  اإن  العراقي،  الللوزراء  قال م�صت�صار رئي�س 
عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي ت�صرب الباد، 
اإما عن طريق ال�صتعانة بدول اأخرى اأو بالعتماد على 

الطاقة ال�صم�صية.
وقال ح�صني عاوي يف مقابلة مع “�صكاي نيوز عربية” 
اإن احلكومة العراقية تبحث ملف  اأم�س الأول ال�صبت  
وم�صر  والأردن  اخلللللليللج  دول  مللع  الللكللهللربللائللي  الللربللط 
لللو�للصللع حللد لأزمللللة الللكللهللربللاء، و”قد تللكللون ثللمللرة هذه 

املباحثات خال الأ�صهر املقبلة«.

نقل  يعيق  الإرهللابللي  داعللللللل�س  “تنظيلللللللم  واأ�صلللللللللاف: 
الطاقة الكهربائية من حني لآخر.

 هلللذا مللا ح�صل مللوؤخللرا يف الأنلللبلللار وكللذلللك يف نينوى 
ومناطق اأخرى«.

واأكد امل�صوؤول العراقي اأن “ا�صترياد العراق للكهرباء من 
اإيران انخف�س لعدة اأ�صباب، اأبرزها الظروف الداخلية 

اخلا�صة باإيران«.
وردا على �صوؤالنا ب�صاأن الديون الإيرانية املرتاكمة على 
تريد  الإيللرانلليللة  “ال�صركة  اأن  علللاوي  اأو�للصللح  الللعللراق، 
اأموالها، لكن ما مينعنا العقوبات الأمريكية املفرو�صة 

على طهران«.

م�شت�شار رئي�س الوزراء العراقي: هذه حلولنا لأزمة الكهرباء

•• مو�شكو-اأ ف ب

يثري احتمال حدوث موجة جديدة 
انت�صار  مللع  خملللاوف  لكوفيد-19 
من  امللللتلللحلللورة  الللنلل�للصللخللة  “دلتا” 
بحياة  اأودى  الللذي  كورونا  فريو�س 
اأربللعللة مللايللني �صخ�س يف  حلللواىل 
العامل منذ ظهوره يف نهاية كانون 
بينما  امللللا�لللصلللي،  الأول/ديللل�لللصلللملللرب 
�صجل الوباء ت�صارعا خال الأ�صبوع 
العامل  مللنللاطللق  جميع  يف  اجلللللاري 

با�صتثناء اأمريكا الاتينية.
املرتبة  الللتللي حتللتللل  اللللربازيلللل  ويف 
اأكلللرث الللللدول ت�صررا  الللثللانلليللة بللني 
املتحدة  اللللللوليلللللات  بلللعلللد  بلللاللللوبلللاء 
األف   520 اأكرث من  و�صجلت فيها 
من  الآلف  ع�صرات  تظاهر  وفلللاة، 
الرئي�س  �للصللد  ال�صبت  الأ�للصللخللا�للس 
الللللذي يخ�صع  بللوللل�للصللونللارو  جللايللر 
لتحقيق اأويل لا�صتباه يف جتاهله 
ب�صراء  مللرتللبللطللة  فلل�للصللاد  حملللاوللللة 

لقاحات �صد الفريو�س.
وكتب على لفتات رفعها املتظاهرون 
“بول�صونارو  باولو  �صاو  مدينة  يف 
اإبادة جماعية” و”هذا ف�صاد ولي�س 
و”نعم  اللللوبلللاء  خللللطلللورة  اإنكارا” 

للقاحات«.
التي  رو�صيا  بقوة  “دلتا”  و�صربت 
لت�صجيل  اأ�صفها  عن  ال�صبت  عربت 
رقم قيا�صي جديد يف عدد الوفيات 
الللليلللومللليلللة لللللللليلللوم اخللللامللل�لللس على 
�صخ�صا   697 اإن  وقالت  الللتللوايل. 
بلغ  بينما  �صاعة   24 خللال  توفوا 
عدد الإ�صابات اجلديدة 24439، 
كانون  منت�صف  مللنللذ  الأكللللرب  وهلللو 

الثاين/يناير.
ونلل�للصللط وبللللاء كللوفلليللد جمللللددا منذ 
هذا  يف  حللزيللران/يللونلليللو  منت�صف 

البلد مع حملة تطعيم بطيئة واإن 
فكرة  ا�صتبعد  قللد  الللكللرملللللني  كلللان 
فر�س اإغللاق. يف اأماكن اأخللرى يف 
اأوروبا، قررت الربتغال التي تواجه 
اأيلل�للصللا مللتللحللورة دلللتللا، اإعللللادة فر�س 
مللللن اجلمعة  للليلللللي  حلللظلللر جتلللللول 
العا�صمة  بلليللنللهللا  مللنللطللقللة   45 يف 
للل�للصللبللونللة. ويللخلل�للصللع حلللواىل ن�صف 
الللبللالللغ عددهم  اللللربتلللغلللال  �للصللكللان 
ع�صرة مايني ن�صمة لهذا احلظر.

امل�صت�صارة  اأعللللربللللت  جللهللتللهللا،  ملللن 
قلقها  عن  مريكل  اأنغيا  الأملانية 
املتفرجني  عللللدد  بللل�لللصلللاأن  اجلللمللعللة 
امل�صموح لهم بح�صور ن�صف نهائي 

ال�صبت خ�صيته من موجة  روحاين 
كورونا  لللفللريو�للس  خام�صة  وبللائلليللة 
ال�صديدة  دلتا  مبتحورة  مرتبطة 
الللللعللللدوى اللللتلللي بلللللللداأت تللنللتلل�للصللر يف 
يف  خ�صو�صا  الإيرانية  اجلمهورية 

مناطق جنوب الباد.
متلفزة  كلللللمللة  يف  روحللللللاين  وقلللللال 
للجنة  الأ�صبوعي  الجتماع  خال 
كوفيد-19  ملللكللافللحللة  اللللوطلللنللليلللة 
م�صار  علللللللى  نلللكلللون  اأن  “اأخ�صى 
املوجة اخلام�صة يف كامل الباد”. 
املا�صية،  الأ�للصللابلليللع  “يف  واأ�لللصلللاف 
عرب  دخلت  دلتا  متحورة  اأن  اأعللِلللن 
)مللللنللللاطللللق( اجللللللنلللللوب واجلللللنللللوب 

القدم  لكرة  اأوروبللا  بطولة  ونهائي 
يلل�للصللجللل عدد  بللريللطللانلليللا حلليللث  يف 

الإ�صابات مبتحورة دلتا ارتفاعا.
من   300 اتللللخللللذ  اإيلللطلللالللليلللا  ويف 
مقدمي الرعاية ال�صحية اإجراءات 
يف  العاملني  اإللللزام  لإلللغللاء  قانونية 
املجال الطبي وال�صحي بتلقي لقاح 
ذكرت  حلل�للصللبللمللا  كوفيد-19  �للصللد 

و�صائل الإعام الإيطالية.
ال�صغط لإجبار  يتزايد  ويف فرن�صا 
ال�صحية  الرعاية  يف  العاملني  كل 

على تلقي اللقاحات.
حيز  �صارمة  قلليللود  دخلللللت  اآ�صيا  يف 
اإندوني�صيا  يف  اللل�للصللبللت  الللتللنللفلليللذ 

النظام  علللللى  بللالللقلل�للصللاء  “دلتا” 
ال�صحي لاأرخبيل الواقع يف جنوب 
املحيط الهادئ. وقال وزير ال�صحة 
جيم�س فونغ اإن “الزيادة امل�صتمرة 
يف متو�صط عدد الإ�صابات اليومية 
اأخلللرى تنذر  اإىل جللانللب مللوؤ�للصللرات 
بللزيللادة يف عللدد الإ�للصللابللات اليومية 
يف  والللوفلليللات  امل�صت�صفيات  ودخلللول 

الأ�صابيع املقبلة«.
منغوليا  يف  املللر�للس  تف�صي  واأجلللرب 
�لللصللليلللارات طريق  �لللصلللبلللاق  مللنللظللمللي 
احلرير على اإلغاء املرحلة التي كان 

من املقرر اأن جتري هناك.
الللرئلليلل�للس ح�صن  اأبلللللدى  اإيللللللران،  يف 

م�صبوقة  غللري  مللوجللة  ت�صهد  الللتللي 
بللفللريو�للس كورونا.  الإ�للصللابللات  مللن 
رقما  �صجلت  التي  الباد  وفر�صت 
الإ�صابات  عللدد  يف  جللديللدا  قيا�صيا 
)مقابل  وفللاة  و493   )27913(
يف  جزئيا  اإغللاقللا  اجلمعة(،   539
جاوة  وجللزيللرة  جللاكللرتللا  العا�صمة 

وبايل.
وعنا�صر  اجلللللنللللود  اآلف  ونلللللللزل 
لتطبيق  الللل�لللصلللوارع  اإىل  اللل�للصللرطللة 
الإجراءات اجلديدة التي �صت�صتمر 
واأقيمت  متللوز/يللوللليللو،   20 حللتللى 
واأغلقت  الللتللفللتلليلل�للس  نلللقلللاط  ملللئلللات 
امل�صاجد واملطاعم ومراكز الت�صوق.

وبينما يبدو النظام ال�صحي املنهك 
اإىل  الو�صول  و�صك  على  الباد  يف 
و�صع يفوق طاقته، ن�صبت خيام يف 
املر�صى  لرعاية  ال�صيارات  مواقف 
امل�صت�صفيات  ممللللللللرات  ومتلللتلللللللئ 
ورف�صت  نلللقلللالت.  علللللى  مبللر�للصللى 
البع�س  ا�للصللتللقللبللال  ملل�للصللتلل�للصللفلليللات 
للبحث عن  الللعللائللات  ا�للصللطللر  مللا 
ا�صطوانات الأك�صجني لعاجهم يف 
املنازل. وبلغت احل�صيلة الإجمالية 
من  اأكرث  اإندوني�صيا  يف  لاإ�صابات 

2،25 مليون.
يف فلليللجللي، حللللذرت اللل�للصلللللطللات من 
تهدد  اإذ  اللللوفللليلللات  علللللدد  ارتللللفللللاع 

على  نحر�س  اأن  ويجب  ال�صرقي، 
اإيران  وتعد  الللبللاد«.  يف  تنت�صر  األ 
تاأثرا  الأو�للصللط  اللل�للصللرق  دول  اأكلللرث 
اأعلنت  وقللد  كوفيد-19.  بجائحة 
ت�صجيل اأكرث من 84،6 األف وفاة 
مللن اأ�للصللل اأكلللرث مللن 3،2 مايني 
اعرتفوا  امل�صوؤولون  وكللان  اإ�صابة. 
تبقى  الر�صمية  الأرقلللللام  هلللذه  بلللاأن 

دون الأعداد الفعلية.
اإفريقيا،  يف  جلللدا  مقلق  والللو�للصللع 
ال�صحة  مللنللظللمللة  حلللللللذرت  حللليلللث 
الأرقلللللام  “جميع  اأن  ملللن  الللعللامللليللة 
ذروات  يف  �صجلت  الللتللي  القيا�صية 

الوباء ال�صابقة” مت جتاوزها.
الدولة  اإفللريللقلليللا  جللنللوب  و�للصللجلللللت 
الأكرث ت�صررا من متحورة كورونا 
اجلديدة يف القارة، رقما قيا�صيا بلغ 
اإ�للصللابللة جللديللدة اجلمعة،  األللف   24
مليوين  جملللملللوعللله  مللللا  للللتلللتلللجلللاوز 

اإ�صابة، ح�صب الأرقام الر�صمية.
بلللللومللربج لاأنباء   وذكللللرت وكللالللة 
تطعيمات  حملة  اأكلللرب  اأن  ال�صبت، 
حيث   ،wقدما مت�صي  التاريخ  يف 
3.17 مليار  اأكللرث مللن  اإعللطللاء  مت 
جرعة لقاح م�صاد لفريو�س كورونا 

يف 180 دولة حول العامل.
اأحللللدث معدل  اأن  الللوكللالللة  وذكللللرت 
كلللان اإعللطللاء مللا يللقللرب مللن 40.5 

مليون جرعة يف اليوم.
اإعطاء  مت  املللتللحللدة،  اللللوليلللات  ويف 
الآن.  حللتللى  جللرعللة  مللللليللون   330
ما  اإعطاء  مت  املا�صي،  الأ�صبوع  ويف 
يف  جرعة  مليون   1.12 متو�صطه 

اليوم الواحد.
3.17 مليار  اأكرث من  اإعطاء  ومت 
لتطعيم  يللكللفللي  ملللا  وهللللو  جلللرعلللة، 
ب�صكل  العامل  �صكان  من   20.7%

كامل.

اإعطاء اأكرث من 3.17 مليار جرعة لقاح 

خماوف من موجة جديدة لوباء كوفيد مع انت�شار »دلتا« 

اأزمة الكهرباء ت�صل امل�صت�صفيات وتلغي عمليات جراحية

خماوف »النهيار« ت�شيطر على اللبنانيني مع ت�شاعد الأزمات
•• عوا�شم-وكاالت

يف موقف بات يتكرر، و�صط الأزمة 
املعي�صية  والأزملللللللللة  اللل�للصلليللا�للصلليللة 
لنبان.  اأنللحللاء  �صائر  يف  املتفاقمة 
“النهيار”  مللن  ويف ظللل خمللاوف 
طالب  الأزمللللللللللللات،  تللل�لللصلللاعلللد  مللللع 
الرئي�س  احلللللر،  الللوطللنللي  الللتلليللار 
تلل�للصللكلليللل احللللكلللوملللة �صعد  املللكلللللف 
لبنان  اإىل  بلللاللللعلللودة  احلللللريللللري 
يف  والإ�للصللراع  م�صوؤولياته  وحتمل 
على حتقيق  قللادرة  تاأليف حكومة 

الإ�صاح والنمو.
عربية  �لللصلللحلللف  تلللنلللاوللللت  فللليلللملللا، 
�صادرة اأم�س الأول، قرار التحقيق 
يف انفجار مرفاأ بريوت، با�صتدعاء 
الأعمال،  ت�صريف  حكومة  رئي�س 
حلل�للصللان ديللللاب وعللللدد ملللن اللللللوزراء 
وامل�صوؤولني الأمنيني والع�صكريني، 
الأحلللزاب  “ب�صمت”  قللوبللل  اللللذي 
اللبنانية، بالرغم من اأن املتهمني 
هم يف ال�صف القيادي الثاين لأبرز 

الأحزاب.

دعوة احلريري للعودة
اللللتللليلللار  كللللللرر  اللللتلللفلللا�لللصللليلللل،  ويف 
الرئي�س  مطالبة  احللللر  الللوطللنللي 
تلل�للصللكلليللل احللللكلللوملللة �صعد  املللكلللللف 
لبنان  اىل  بللللالللللعللللودة  احللللللريلللللري 
يف  والإ�للصللراع  م�صوؤولياته  وحتمل 
على حتقيق  قللادرة  تاأليف حكومة 
الإ�للصللاح والللنللمللو، يف مللوقللف بات 
اأ�صبوعي  اجللتللمللاع  كلللل  ملللع  يللتللكللرر 
“ال�صرق  �صحيفة  بح�صب  للتيار، 

الأو�صط«. 
للللله بعد  بللليلللان  اللللتللليلللار يف  و�للللصللللّدد 
علللللى �صرورة  اللللللدوري،  اجللتللمللاعلله 
ماقاة الفاتيكان يف م�صاعيه لإنقاذ 
خمططات  اأي  مللن  منبهاً  لللبللنللان، 
ال�صمال  لدخول  اإقليمية  �صيا�صية 

اأمنيا اأو اأي منطقة اأخرى.
القوي  لبنان  تكتل  ع�صو  واعللتللرب 
النائب  التيار(  نواب  ي�صم  )الللذي 
اأّن كللل مللن يف موقع  مللاريللو علللون، 
حل  مللن  جلللزءا  يتحمل  امل�صوؤولية 
التنازلت  تلللقلللدمي  علللرب  الأزملللللللة 
عدا  ملللا  واأّن  احلللكللومللة  لللتلل�للصللكلليللل 
ذلللللك عللمللللليللة تللنللاحللر تللللللوؤدي اإىل 
معوًل  والكامل،  ال�صامل  النهيار 
على حراك الفاتيكان وما �صيتبعه 
امللللاروين  للللللبللطللريللرك  مللن م�صعى 
امل�صوؤولني  الراعي يف اجتاه  ب�صارة 

اللبنانيني.

امل�صتقبل  تيار  رئي�س  نائب  وراأى 
العقبة  اأن  علللللللو�لللس  ملل�للصللطللفللى 
الوحيدة اأمام ت�صكيل احلكومة هو 

فريق رئي�س اجلمهورية.
وبللدوره، حّذر نائب رئي�س جمل�س 
النواب اإيلي الفرزيل من اأّن لبنان 
اأيللللام �للصللعللبللة، معترباً  مللقللبللل علللللى 
ممنهجة  خللطللة  اأملللللام  اللللبلللاد  اأن 
ال�صيا�صي  وال�للصللتللثللمللار  للللللتللدمللري 
على هللذا الللركللام، وبللالللتللايل تبقى 
الوحيد  اللل�للصللبلليللل  هلللي  احللللكلللوملللة 

لإنقاذ البلد.

الأزمة يف طرابل�س
“الحتاد”  �للللصللللحلللليللللفللللة  ويف 
الدرا�صات  اأ�صتاذ  قللال  الإمللاراتلليللة، 
اللبنانية  بللاجلللامللعللة  الإ�للصللاملليللة 
“مدينة  اإن  اللل�للصلليللد،  ر�لللصلللوان  د. 
طللرابللللل�للس بلل�للصللمللال اللللبلللاد علللادت 
و�صائل  وعلللللللادت  الللللواجللللهللللة،  اإىل 
وذلك  بها”،  لللاهللتللمللام  الإعلللللام 
بعد “خروج مئات من ال�صبان من 
�صوارع  اإىل  باملدينة،  البوؤ�س  اأحياء 
املدينة �صارخني حمرقني دواليب 
اللل�للصلليللارات، ومللانللعللني الللنللا�للس من 
مني كللَلّ ما يقف يف  املللرور، وحمِطّ
يللللرتددون يف  ل  وكللانللوا  طريقهم. 

مهاجمة اجلي�س«.
والإ�صابات  “اجلراح  اأن  واأ�للصللاف 
بلدية  رئللليللل�لللس  دعلللللا  كللللثللللرية، ممللللا 
بلللللاأّن  اللللتللل�لللصلللريلللح  اإىل  طلللرابللللللل�لللس 
وزير  وبللاأن  انفلت  باملدينة  املوقف 
ول  املدينة  اإىل  ياأتي  ل  الداخلية 
يقبل الجتماع باأحٍد من اأهلها!”، 
طرابل�س  اأزملللللات  اأن  اإىل  ملل�للصللرياً 
قدمية ِقَدم وجود الكيان اللبناين. 
اأزمنة  يف  وتللتللعللاظللم  تللكللرب  وهللللي 

الأزمات ال�صيا�صية.
“ماذا  اإن  قلللائلللًا:  مللقللاللله  وخللتللم 
لبنان؟  اأنلللحلللاء  يف  الللليلللوم  يلللحلللدث 
الأكرث  لكّن  عللام.  ا�صطراب  هناك 
يف �صوارع طرابل�س وبريوت و�صيدا 
ال�صّنة”،  �للصللبللان  مللن  هللم  والللبللقللاع 
الطائفة  لللدى  عللادت  “ما  م�صيفاً 
�صابطة  قلليللادات  اأو  قلليللادة  ال�صنية 
اأو راعية. بل اإّن الإح�صائيات )واإن 
اإىل  ت�صري  دائللمللاً(  دقلليللقللًة  تكن  مل 

اأزمة الكهرباء
هلللذا وو�للصلللللت ازمللللة الللكللهللربللاء يف 
مت  حيث  امل�صت�صفيات،  اإىل  لبنان 
الللتللربيللد يف اق�صام  اأجللهللزة  اطللفللاء 
احلريري  رفللليلللق  ملل�للصللتلل�للصللفللى  ملللن 
تاأجيل  مللع  بللللريوت،  اجلللامللعللي يف 
ب�صبب  اجلراحية  العمليات  بع�س 

انقطاع التيار.
وكان فرا�س ابي�س مدير م�صت�صفى 
رفيق احلللريللري، وّجلله خطابا اىل 
حكومة  يف  اللبناين  الطاقة  وزيللر 
تلل�للصللريللف العلللملللال رميللللون غجر، 
على  املللوافللقللة  فيه  الثللنللني، طلب 
التقنني  مللن  امل�صت�صفى  ا�للصللتللثللنللاء 

القا�صي للكهرباء.
علللللللى حلل�للصللابلله عرب  تلللغلللريلللدة  ويف 
ابي�س:  قلللال  اللل�للصللبللت،  “تويرت”، 
“و�صع تغذية الكهرباء للم�صت�صفى 
غللري مللقللبللول، انللقللطللاع لأكلللرث من 
الللوقللود غري  اللليللوم،  21 �صاعة يف 
م�صاكل  نللعللاين  تللوفللر  واذا  متوفر 

�صيولة«.
واأو�للللصللللح املللل�لللصلللوؤول يف حللديللث مع 
اأن  عربية”،  نلليللوز  “�صكاي  مللوقللع 
�صديدا  تقنينا  يللعللاين  امل�صت�صفى 
�صاعة   21 اإىل  يلل�للصللل  للللللكللهللربللاء 
ي�صتدعي  مملللا  �للصللاعللة،  الل24  يف 
6 مللولللدات مللوجللودة يف  ا�صتخدام 
“جرى  ملل�للصلليللفللا:  امل�صت�صفى”، 
ا�صتهاك املخزون الذي كان يكفي 
ال�صهر  ونلل�للصللف  �للصللهللرا  اللللعلللادة  يف 

خال اأيام معدودة«.
الوقت،  ذات  “يف  اأبلليلل�للس:  وتلللابلللع 
العثور  م�صكلة  امل�صت�صفى  عللانللى 
و�صعه  ممللا  ال�صوق،  يف  وقللود  على 
يف خطر انقطاع التيار الكهربائيه 
ب�صكل كلي، مع ما يرتتب عن ذلك 
من تعري�س حياة املر�صى للخطر، 

ل �صيما من هم العناية الفائقة«.
رفيق  م�صت�صفى  مللديللر  واأو�لللصلللح 
يتم  خللللطللللوة  “اأول  احللللللريلللللري: 
الو�صع  هللللللذا  ظللللل  يف  اتللللخللللاذهللللا 
تللر�للصلليللد ال�للصللتللهللاك، ملللن خال 
املكاتب  يف  املكيفات  ت�صغيل  اإيقاف 
انللله مللن ال�صعب  الإداريلللللللة، علللللمللا 
على املوظف العمل يف ظل احلرارة 
الإجللللللراء  اأملللللا  تللكلليلليللف،  ملللن دون 

الأ�صد  هللم  بعامة  ال�صنة  اأهلللل  اأّن 
فقراً يف لبنان، رغم كرثة الأغنياء 
قبل ومن  مللن  الأملللر  بينهم! وهلل 

بعد!«.

فر�صية العمل التخريبي
الطائفية  “احل�صانات”  ويف باد 
العديل  املحقق  اأقللدم  وال�صيا�صية، 
القا�صي  بللريوت،  مرفاأ  تفجري  يف 
خطوة  علللللللى  الللللبلللليللللطللللار،  طللللللللارق 
باإ�صقاطه احل�صانات عن  متقدمة 
وم�صوؤولني  �صيا�صية  �صخ�صيات 

حاليني و�صابقني.
“اجلريدة”  �للصللحلليللفللة  وبللحلل�للصللب 
ق�صائية  م�صادر  اأكللدت  الكويتية، 
متابعة اأن امللف الذي اأعّده بيطار، 
خطوة  �للصللاأن  ومللن  متكامل،  كامل 
بيطار، التي تاأتي قبل �صهر واحد 
الأوىل  اللل�للصللنللويللة  الللللذكللللرى  مللللن 
تريح  اأن  بللللريوت  ملللرفلللاأ  لللتللفللجللري 
التحقيق  وتعيد  ال�صحايا،  اأهللايل 
اإىل امل�صار الق�صائي الذي حتتويه 

جدية يف الو�صول اإىل احلقيقة.
وتللللوؤكللللد املللل�لللصلللادر الللقلل�للصللائلليللة اأن 
الللكللثللري من  اإىل  تللو�للصللل  بلليللطللار 
اخلللفللايللا واملللعلللللومللات حللول اجلهة 

حماكمتهم،  �للصللتللتللم  ملللن  يللهللملله  ل 
ولللكللن مللا يهمه هللو احلللفللاظ على 
اللللتلللوازنلللات الللقللائللمللة الللتللي متكنه 
يف  رئي�صي  كفاعل  ال�صتمرار  مللن 

الباد. 
اللللوقلللت  يف  اأنلللللللله  اإىل  واأ�للللللللصللللللللاروا 
اللللذي لللن يللعللرت�للس فلليلله بلللّري ول 
احلللللريللللري علللللى وزرائلللهلللملللا، فلللاإن 
اأن  حللزب اهلل �صيظل را�للصلليللاً طللاملللا 
التحقيقات تقف عند حدود تهمة 
امل�صوؤولني  اإىل  بالن�صبة  الإهللمللال 
بوجود  مللعلللللومللات  بلغتهم  الللذيللن 
مللتللفللجللرات �للصللديللدة النلللفلللجلللار يف 
الكارثة،  ملنع  يتحركوا  ومل  املللرفللاأ 
ومن بني هوؤلء قادة كبار يف الأمن 

واجلي�س.
وبينما، اأبدى الكثري من اللبنانيني 
تفاوؤلهم مب�صار التحقيقات يف ملف 
انفجار بريوت، حّذر املراقبون من 
جهداً  اجلديد  التحقيق  يكون  اأن 
اإذا مل  لللله  قلليللمللة  ل  ا�للصللتللعللرا�للصلليللاً 
يحدد اجلهة التي تقف وراء جلب 
�صديدة  الأملللونللليلللوم  نللللرتات  مللللادة 
النفجار وتخزينها بكميات كبرية، 
وكل املوؤ�صرات تقول اإن “حزب اهلل 

هو من يقف وراء ذلك«.

امللل�للصللوؤولللة والأ�للصللبللاب الللتللي وقفت 
خلف النفجار. وتك�صف املعلومات 
املوؤ�صرات  بع�س  وجللود  الق�صائية 
التي تفيد باأن ما جرى ناجم عن 
الأوىل  امللللرة  وهللي  تخريبي،  عمل 
كوالي�س  يف  الللللتللللداول  يللتللم  اللللتلللي 
الفر�صية،  هلللذه  مبللثللل  الللتللحللقلليللق 
املحلية  الأنللظللار  كللل  كانت  اأن  بعد 
اخلارجية  اللللتلللقلللديلللرات  وكلللذللللك 
الإهمال،  فر�صية  اإىل  اجتهت  قد 
ت�صتوجب  كثرية  �صكوكاَ  خلق  مما 
بح�صب  الللتللحللقلليللقللات،  يف  الللتللو�للصللع 

ال�صحيفة.

الت�صحية
 باأقرب امل�صاعدين

زعماء  قللابللل  مللتلل�للصللل،  �للصلليللاق  ويف 
الأحلللللللللللزاب اللللللللبلللنلللانللليلللة اتلللهلللاملللات 
وزراء  جتللللللاه  بللليلللطلللار  اللللقلللا�لللصلللي 
�صابقني ونواب يف الربملان وقيادات 
من  بالرغم  “بال�صمت”،  اأمنية 
اأن املتهمني هم يف ال�صف القيادي 
الللثللاين لأبلللرز الأحللللزاب، مللا يوحي 
بهم  للت�صحية  ا�للصللتللعللداد  بللوجللود 
هذا  عند  التحقيقات  وقف  مقابل 

احلد.

“العرب”  �لللصلللحللليلللفلللة  وقللللللالللللللت 
اللندنية، نقًا عن م�صادر لبنانية 
الت�صريحات  “تايف  اإن  مطلعة، 
مللن قلللادة الأحللللزاب الللذيللن لديهم 
يف  بالتهام  م�صمولون  م�صاعدون 
هذه  التحقيق  اأن  يظهر  الق�صية 
امللللرة اأكلللرث جللديللة، واأنللله قللد يكون 
م�صنوداً من دول خارجية ت�صرتط 
مقابل دعمها للبنان اأن تتم اإماطة 
اللللللثللام علللن اجللللهلللات املللتللورطللة يف 
التفجري كخطوة اأوىل �صرورية يف 

م�صار احلرب على الف�صاد«.
وبلللحللل�لللصلللب الللل�لللصلللحللليلللفلللة، لحللللظ 
اأهللللللّم  اأن  للللبلللنلللانللليلللون  مللللراقللللبللللون 
�صخ�صية مت ذكرها يف قائمة بيطار 
هي �صخ�صية اللواء عبا�س اإبراهيم 
القريب من حزب اهلل، والذي لديه 
الفرن�صيني  مع  اخلا�صة  ترتيباته 
والأمريكيني، وهو ما يوجه ر�صالة 

قوية على جدية التحقيق.
الت�صحية  اأن  املللراقللبللون  ويعتقد 
التحقيق  يف  وردت  التي  بالأ�صماء 
اأمر ممكن، ما قد ي�صاعد يف تهدئة 
الغ�صب  وامللتلل�للصللا�للس  الأو�لللللصلللللاع 
الطبقة  تللريللده  مللا  وهللو  ال�صعبي، 
ال�صيا�صية، وخا�صة حزب اهلل الذي 

العمليات  كلللل  وقلللف  فللهللو  اللللثلللاين 
غللري الللطللارئللة«. واأ�لللصلللارت م�صادر 
اللبناين  اجلي�س  اأن  اإىل  ع�صكرية 
م�صت�صفى  نلللداء  تلبية  مللن  متللكللن 
رفيق احلريري، من خال تاأمني 
“توتال”  �صركة  امللللازوت من  مللادة 
اأن تفي  انللتللظللار  ملللوؤقلللت، يف  كللحللل 
وزارة الطاقة بوعودها بالتخفيف 

من �صاعات التقنني.

طرابل�س.. احلال لي�س اأف�صل
الللل�لللصلللارع غ�صبا  يلل�للصللتللعللل  وبلليللنللمللا 
تبقى  طلللللرابللللللللللل�لللللس،  مللللديللللنللللة  يف 
اأمام  م�صرعة  امل�صت�صفيات  اأبلللواب 
الكهرباء  اأزملللللة  لللكللن  امللللواطلللنلللني، 
قائمة اأي�صا. وعن و�صع املحروقات 
م�صت�صفى  مللديللر  قلللال  والللطللاقللة، 
طللرابللللل�للس احلللكللومللي نللا�للصللر عدرة 
اإنه  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع 
يتابع املو�صوع عرب �صركات خا�صة، 
حمدودة  كميات  “تبقت  م�صيفا: 

جدا«.
واأبرز عدرة اأن “مولدات امل�صت�صفى 
متوا�صلة،  �صاعة   22 ملللدة  تعمل 
اأعطال  نللخلل�للصللاه حللللدوث  ملللا  وكللللل 
اأق�صام  اأن  خلل�للصللو�للصللا  مللفللاجللئللة 
باملر�صى  ممتلئة  الفائقة  العناية 

والأطفال اخلدج«.

امل�صت�صفيات اخلا�صة
اخلا�صة  امل�صت�صفيات  نقيب  وقللال 
هلللللارون ملوقع  �للصللللليللمللان  لللبللنللان  يف 
حال  اإن   ،“ عللربلليللة  نلليللوز  “�صكاي 
امل�صت�صفيات اخلا�صة لي�س باأف�صل 
“تلقيت  واأ�صاف:  احلكومية.  من 
ومن  اللللنلللفلللط  وزارة  مللللن  وعلللللللدا 
بتاأمني  اخلا�صة  ال�صركات  بع�س 
ال�صاعات  خللال  تاأمينه  ميكن  مللا 
على  امللللازوت،  ملللادة  املقبلة  القليلة 
امل�صت�صفيات  على  توزيعها  يتم  اأن 

اخلا�صة الكرث حاجة«.
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اأن اجلهات  اأملل�للس الأحلللد  بلليللان   اأكلللدت وزارة اخلللارجلليللة امل�صرية يف 
 4 “بوفاة  نيقو�صيا  يف  امل�صرية  ال�صفارة  اأعلمت  املعنية  القرب�صية 
الوزارة  واأو�صحت  قرب�س«.  يف  يعملون  كانوا  م�صريني،  مواطنني 
القرى  بع�س  يف  هائلة  حرائق  “باندلع  ات�صال  على  كللان  ذلللك  اأن 
القرب�صية اأم�س الأول ال�صبت، والتي ما زالت بع�صها مندلعة حتى 
الآن«. ويف وقت �صابق الأحد، قال وزير الداخلية القرب�صي نيكو�س 
الطب  يف  متخ�ص�صون  حمللقللقللون  “توّجه  لل�صحافيني  نللوريلل�للس 
ال�صرعي اإىل املوقع لتحديد هويات )القتلى(”، مو�صحا اأن “جميع 
منذ  عنهم  نبحث  مفقودين  لأربللعللة  اجلثث  اأن  على  تللدل  املوؤ�صرات 
اأم�س الأول  واأ�صاف اأنه ُيعتقد اأن القتلى الأربعة يحملون اجلن�صية 
امل�صرية. وتعد هذه احلرائق الأ�صواأ يف قرب�س منذ عقود، اإذ دّمرت 
الللدول طائرات  اأر�صلت بع�س  اإخللاء قرى يف وقت  اإىل  منازل واأدت 
واجتاح  ال�صبت  ظهر  بعد  احلريق  وانللدلللع  اإخمادها.  يف  للم�صاعدة 
مناطق يف جنوب �صفوح جبال ترودو�س يف وقت تواجه الباد موجة 
يف  اأنا�صتا�صيادي�س  نيكو�س  القرب�صي  الرئي�س  وقللال  �صديدة.  حللر 
العام  “اأكرب حريق منذ  اأنه  م�صيفا  ماأ�صاة”،  “اإنها  الأحللد  تغريدة 
ثلثها  تركيا  احتلت  بعدما  اجلللزيللرة  انق�صام  �صهد  الللذي   ”1974
اإىل  فللوريللة  ملل�للصللاعللدات  �صتقّدم  “احلكومة  اأن  واأ�للصللاف  اللل�للصللمللايل. 

ال�صحايا وعائاتهم«.
 

اأم�س  لهايتي  الغربي  اجلنوبي  ال�صاحل  قبالة  اإل�صا  الإع�صار  عرب 
رياح  مع  مرتافقا  كوبا  و�صرق  جامايكا  نحو  متجهاً  ال�صبت  الأول 
اأ�للصللرار ج�صيمة يف  اأنباء عن وقللوع  تللرد  عاتية واأمللطللار غزيرة. ومل 
هايتي. ومن املتوقع اأن يتوجه اإل�صا، اأول اإع�صار يف املو�صم يف املحيط 
املكون من  1 على مقيا�س �صفري-�صيمب�صون  الدرجة  الأطل�صي من 
لر�صد  الأمللريكللي  املركز  اأعلن  فلوريدا.  نحو  ذلللك  بعد  درجلللات،   5
الأعللا�للصللري اأن �للصللرعللة ريللاحلله لللن تللتللجللاوز يف نللهللايللة املللطللاف 100 
ت�صاندلر  جللريي  قللال  الأحلللد.  �صدتها  و�صترتاجع  كيلومرت/�صاعة، 
مدير الدفاع املدين لهايتي يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س “مت 
اأي  الآن  حتى  ن�صجل  مل  لكن  خفيفة،  واأمللطللار  �صديدة  ريللاح  ر�صد 
اأ�صرار«. ولفت املركز الأمريكي لر�صد الأعا�صري، يف ن�صرته ال�صاعة 
03،00 ت غ الأحد، اإىل اأن �صدة الع�صار لن تزداد ليًا واإن “كان 
من املمكن اأن ترتفع ب�صكل طفيف بعد ظهر الأحد مع اقرتابه من 
جنوب وو�صط �صواحل كوبا«. وت�صري توقعات املركز اإىل اأن “الإع�صار 
هايتي  ت�صم  الللتللي  اجلللزيللرة  اإي�صبانيول”،  �للصللواحللل  مللن  �صيقرتب 
وجمهورية الدومينيكان، ال�صبت وليا، ثم من جامايكا ومن اأجزاء 
من �صرق كوبا  وميكن اأن يوؤدي الإع�صار اإىل هطول اأمطار مبعدل 
هذه  بح�صب  وجامايكا،  لإي�صبانيول  اجلنوبي  الق�صم  على  �صم   20
“حدوث في�صانات و�صيول  اإىل  الأمطار  توؤدي هذه  التوقعات. وقد 

وحلية، قد يكون بع�صها �صديداً”، بح�صب املركز.

تعر�صت �صركة “كا�صيا” الأمريكية التي تزود العديد من ال�صركات 
بخدمة اإدارة تكنولوجيا املعلومات اجلمعة لهجوم اإلكرتوين ت�صمن 
مطالبة ما قد يزيد على األف �صركة ت�صتخدم نظامها بدفع فدية، 
ما ا�صُطر �صل�صلة خمازن �صهرية يف ال�صويد اإىل اإغاق موقت جلميع 
متاجرها يف الباد والبالغ عددها نحو 800. واأعلنت �صركة “كوب 
�صويدن” ال�صويدية اأن الهجوم الإلكرتوين �صل اأن�صطتها التي متثل 
نحو %20 من القطاع يف الباد ويناهز حجم مبيعاتها 1،5 مليار 
يورو. وي�صعب حاليا تقدير احلجم الفعلي لهذا الهجوم الإلكرتوين 
الثغرات  الربامج  من  النوع  هذا  ي�صتغل  فدية«.  “برنامج  بوا�صطة 
اأنظمة  بت�صفري  ويقوم  الأفللراد  او  ال�صركات  لدى  املوجودة  الأمنية 
الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة ت�صغيلها. وتنبهت “كا�صيا” حلدوث 
ال�صاحل  على  الظهرية  عند  اأيه”  اإ�للس  “يف  برناجمها  عللرب  هجوم 
لأن  طويلة  اأ�للصللبللوع  نهاية  عطلة  قبل  املللتللحللدة،  للللللوليللات  ال�صرقي 
الثنني يوم عطلة ر�صمية. واأعلنت ال�صركة م�صاء اجلمعة اأن الهجوم 
اأن هوؤلء  اإل  يف العامل.  40 من عمائها”  “اأقل من  اقت�صر على 
الهجوم  وطللال  اأخللرى.  ل�صركات  خدمات  بدورهم  يوفرون  العماء 
“اأكرث من األف �صركة” بح�صب �صركة “هانرتي�س لبز” املتخ�ص�صة 

بالأمن ال�صيرباين.

عوا�شم

بغداد

هافانا

وا�سنطن

اأذربيجان تفرج عن 15 جنديا اأرمنيا 
•• باكو-اأ ف ب

�صلمت اأذربيجان اإىل يريفان 15 جنديا اأرمنيا اأ�صروا العام املا�صي خال 
اأعلن  نزاع م�صلح ب�صاأن منطقة ناغورين قره باغ املتنازع عليها، ح�صب ما 
م�صوؤولون. وقالت وزارة اخلارجية يف باكو اإن هذه اخلطوة جزء من �صفقة 
بو�صاطة رو�صية وجاءت يف اأعقاب قرار يريفان ت�صليم باكو خرائط حلقول 
يف  واأرمينيا  اأذربيجان  بني  املعارك  واندلعت  ال�صراع.  منطقة  يف  الألللغللام 
اأكرث من  اأودى بحياة  2020 حول ناغورين قره باغ، ما  اأيلول/�صبتمرب 

6500 �صخ�س على مدى �صتة اأ�صابيع.
نللار بو�صاطة  اإطلللاق  بللوقللف  الللثللاين/نللوفللمللرب  وانللتللهللت احللللرب يف ت�صرين 
رو�صية تنازلت يريفان مبوجبه عن م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي يف قره 

باغ وحميطها، كانت ت�صيطر عليها لعقود.
اأرمينيا  الللرو�للصللي، قدمت  الحتلللاد  مللن  “مببادرة  بيان  الللللوزارة يف  وقللالللت 
للدبابات  لغم م�صاد  األللف   92 الأذربيجاين خرائط حلللوايل  اإىل اجلانب 
اللتني  وزانغيان”  فيزويل  الحتال يف منطقتي  اأثناء  زِرعللت  والأفلللراد 

اأعيدتا اإىل اأذربيجان العام املا�صي.
ا�صل  من  �صخ�صا   15 ارمينيا  �صلم  الذربلليللجللاين  “اجلانب  اأن  واأ�صافت 
ارمني«. و�صرح دبلوما�صي اأذربيجاين كبري لوكالة فران�س بر�س اأن القوات 

الأذربيجانية ا�صرت اجلنود ال15 يف كانون الأول/دي�صمرب العام املا�صي.
مدنيا  و18  اأذربيجانيني  جنود  �صبعة  اإن  الأذربيجانية  احلكومة  وتقول 
قتلوا واأ�صيب 110 اآخرون ب�صبب الألغام يف ناغورين قره باغ وحميطها 
والأرمنية  الأذربيجانية  القوات  النار. واقدمت كل من  اإطللاق  منذ وقف 

على زرع األغام خال النزاع الدموي اأوائل ت�صعينات القرن املن�صرم.

جرائم القر�شنة.. تهديد متزايد ي�شتنفر جهود املجتمع الدويل

 ما النباأ ال�شيئ الذي قد يتلقاه اأردوغان يف �شبتمرب؟

جتاذب بني اأنقرة ووا�شنطن ب�شاأن ت�شليم رجل اأعمال مطلوب 
ح�صابات م�صرفية يف تركيا ولوك�صمبورغ. وهم يتهمون اأي�صا رجل الأعمال 
با�صتخدام هذا املال ل�صراء �صركة الطريان الرتكية “بوراجيت” وفنادق يف 
وكذلك فيا و�صقة يف  اآن”  “امللكة  ا�صم  تركيا و�صوي�صرا ويخت اطلق عليه 

ا�صطنبول تطان على البو�صفور.
ي�صمل  املا�صي بحق قرقماز  ال�صهر  الذي ك�صف عنه  الأمريكي  التهام  ن�س 
تهم “التواطوؤ للقيام بتبيي�س اأموال” و”عرقلة حتقيق ق�صائي” و”احتيال 
الكرتوين«. لكن يف مقابلة مع �صحايف تركي من �صجنه، قال قرقماز الذي 

يرف�س هذه التهامات اإنه يريد اإعادته اإىل تركيا حيث هو مطلوب اأي�صا.
وقال م�صوؤول يف ال�صفارة الرتكية يف فيينا طلب عدم الك�صف عن ا�صمه لوكالة 

فران�س بر�س اإن اأنقرة تريد حماكمة قرقماز بتهمة “تبيي�س الأموال«.
ت�صليم  طلب  اأر�صلت  انقرة  فللان  دميللريوريللن  الرتكية  النباء  وكالة  بح�صب 
ر�صميا اإىل فيينا. ويف حال اإعادة قرقماز اىل تركيا، فان احتمال ت�صليمه اىل 

الوليات املتحدة لحقا �صيتبدد ب�صبب اخلافات الق�صائية بني البلدين ل 
�صيما رف�س وا�صنطن ت�صليم انقرة الداعية فتح اهلل غولن، عدو اردوغان.

ويف حال ح�صول معركة ق�صائية ب�صاأن قرقماز فان ذلك �صيعقد ب�صكل اإ�صايف 
العاقات الرتكية-الأمريكية التي ت�صممها اأ�صا�صا العديد من امللفات.

نقطة اأخرى ح�صا�صة، هي اأن ا�صم قرقماز مدرج اأي�صا على لئحة ال�صخ�صيات 
رئي�صا  انتخابه  بعد  تللرامللب  دونللالللد  خللدمللات  لك�صب  اأنللقللرة  ح�صدتها  الللتللي 
للوليات املتحدة يف 2016، بح�صب “م�صروع الإباغ عن اجلرمية املنظمة 

والف�صاد” وهو كون�صور�صيوم ل�صحافيني ا�صتق�صائيني.
اأمريكية  2018 بت�صهيل جميء �صخ�صيات  بح�صب امل�صروع قام قرقماز يف 
اأندرو  الأمللريكللي  الق�س  عللن  الفلللراج  لتاأمني  تركيا  اىل  بللرتامللب  مرتبطة 

برون�صون الذي كان اآنذاك معتقا يف تركيا.
ياأتي اعتقال قرقماز يف حلظة �صيئة لردوغللان الذي ي�صعى جاهدا لتهدئة 

الأجللانللب وحتويل  امل�صتثمرين  واأوروبلللا جلللذب  املتحدة  الللوليللات  التوتر مع 
القت�صاد الرتكي.

تقو�س العاقات الرتكية-الأمريكية عدة ملفات ل �صيما الدعوى الق�صائية 
يف الوليات املتحدة �صد بنك تركي متهم بانتهاك العقوبات املفرو�صة على 

اإيران و�صراء اأنقرة �صواريخ رو�صية.
اإن  اأبللحللاث  وقلللال ماك�س هوفمان مللن مللركللز التقدم الأمللريكللي وهللو مللركللز 
الأمور  املتحدة ويحاول تهدئة  الوليات  “اردوغان يف مرحلة م�صاحلة مع 
واأ�صاف “اأ�صك يف اأنه يريد  للح�صول على تهدئة على ال�صعيد القت�صادي”. 

نقطة خاف اأخرى يف العاقات الثنائية«.
العاقات بني  اأولوية يف  الراهن  الوقت  اذا كانت ق�صية قرقماز ل تبدو يف 
البلدين الع�صوين يف حلف �صمال الطل�صي، اإلن انها اأحدثت بالفعل بلبلة 

يف احلياة ال�صيا�صية الرتكية.

•• اأنقرة-اأ ف ب

ت�صهد العاقات بني تركيا والوليات املتحدة جتاذبا ب�صاأن رجل اأعمال تركي 
معتقل يف النم�صا حيث ترغب كل من الدولتني يف ت�صلمه، يف ملف من �صاأنه 
اإعادة اإحياء التوتر بينهما. رجل الأعمال الرتكي �صيزجني باران قرقماز يف 
قلب عدة ف�صائح مالية كلفت مقدم برامج تلفزيونية تركي م�صهور من�صبه 

واأغرقت وزيرا نافذا يف حكومة الرئي�س رجب طيب اردوغان يف بلبلة.
19 حللزيللران/ اأعتقل يف  كللانللون الأول/ديلل�للصللمللرب،  فلللراره مللن تركيا يف  بعد 

يونيو يف النم�صا بطلب من الوليات املتحدة ويفرت�س اأن ميثل الإثنني اأمام 
حمكمة �صتبت يف طلب ت�صليمه الذي اأودعته وا�صنطن، كما قال حماميه.

املتحدة  الللوليللات  واملللتللاآمللريللن معه يف  قرقماز  الأمللريكلليللون  املللدعللون  يتهم 
عرب  بللالحللتلليللال  عليها  ح�صل  يلللورو  مللللليللون   112 بتبيي�س  قللامللوا  بللانللهللم 

•• عوا�شم-وكاالت

املختلفة،  الإلكرتونية  الو�صائل  يف  الهائل  التو�صع  مع 
يت�صاعد الهتمام العاملي مب�صاألة “الأمن الإلكرتوين” 
بو�صفها متثل جانبا من جوانب الأمن القومي للدول، 
الللذي متثله عمليات  املتزايد  التهديد  �صيما يف ظل  ل 
التهديد  وهللو  الللعللامل،  دول  مللن  عديد  على  القر�صنة 
خ�صائر  اإىل  ويف�صي  مللوؤثللرة،  مللراكللز  ي�صتهدف  الللذي 

مادية هائلة.
“اجلرائم  جتلل�للصللد ذللللك الهللتللمللام الللعللاملللي مبللواجللهللة 
الأمن  جمل�س  مناق�صة  يف  الإلكرتونية”  والهجمات 
الدويل غري امل�صبوقة لتلك الق�صية، منت�صف الأ�صبوع 
تلك  �صياق مواجهة  الت�صافر يف  اإىل  والدعوة  املا�صي، 
الهجمات لي�س فقط على م�صتوى دائرة �صيقة ممثلة 
التكنولوجيا الازمة،  التي متتلك  املتقدمة  الدول  يف 
اإمنا على �صعيد جميع الدول الأع�صاء بالأمم املتحدة، 
طبقاً ملا دعا اإليه ال�صفري الرو�صي لدى الأمم املتحدة، 
ظل  يف  الأخللللري،  الجللتللمللاع  خلللال  نيبينزيا،  فا�صيلي 
ي�صتثني  ول  العامل  دول  الللذي ياحق جميع  التهديد 

اأحداً.
اأطر  بتعزيز  اهتماماً  الللدويل  املجتمع  يبدي  ثم  ومللن 
الذي  الوا�صح”  “اخلطر  ظللل  يف  امللل�للصللرتك  الللتللعللاون 
الأن�صطة  “حماربة  اأجللل  مللن  حتمياً؛  التعاون  يجعل 
لدى  الأمللريكلليللة  اللل�للصللفللرية  لللو�للصللف  طللبللقللاً  ال�صارة”، 
الأمم املتحدة ليندا توما�س غرينفيلد، والتي حتدثت 
“حان  عن اأن هناك اإطار عملي مت التفاق عليه �صابقاً 
الوقت لتطبيقه”، بينما دعت مو�صكو اإىل اإبرام معاهدة 

جديدة.
�صادر   Cybersecurity Ventures ل�صركة  تقرير 
يف �صهر فرباير املا�صي، توقع اأن ت�صل قيمة اخل�صائر 
عام  ب�صكل  الإلكرتونية”  “اجلرائم  عللن  الللنللاجللمللة 
العام  بحلول  دولر  تريليون   10.5 اإىل  العامل،  حول 

.2025
ارتفاعا  الأملللريكللليلللة،  اإن”  اإن  “�صي  �صبكة  ور�لللصلللدت 
و�صفته بل”احلاد” خال الأ�صابيع الأخرية يف الهجمات 
الإلكرتونية، الأمر الذي ت�صبب يف “تعطيل اخلدمات 

واملنتجات ال�صرورية للحياة اليومية«.
اأمريكية  200 �صركة  الهجمات تعر�س  اآخر تلك  كان 
الفدية  بلللربجمللليلللات  “مو�صع”  اإلللللكللللرتوين  لللهللجللوم 

اخلبيثة، ح�صب ما ر�صدته �صركة هانرتي�س لب�س.

البعد التقني
الرقمية،  لللللاأدلللللة  الأملللريكللليلللة  الأكللللادميلللليللللة  علل�للصللو 
ملوقع  خا�صة  ت�صريحات  يف  يقول  املرجان،  عبدالرزاق 
الوقت  يف  التقني  “البعد  اإن  عربية”  نلليللوز  “�صكاي 

•• وا�شنطن-وكاالت

�صبكة  يف  اللل�للصلليللا�للصللي  اللللكلللاتلللب  تلللطلللرق 
مل  حللدث  اإىل  غو�س  بوبي  “بلومربغ” 

الأطل�صي  �صمال  حلف  قمة  خللال  النتباه  مللن  الكثري  يلَق 
)الناتو( ال�صهر املا�صي: تبادل الرئي�صني الفرن�صي والرتكي، 
وهللمللا الللعلل�للصللوان الأكلللللرث تللنللاقلل�للصللاً داخللللل احللللللللف، املعاملة 
ماكرون  اإميللانللويللل  الرئي�صان  وافللق  بروك�صل،  يف  اللطيفة. 
ورجب طيب اأردوغللان على “وقف اإطللاق نار كامي” وقد 
املرحلة  لودريان  الفرن�صي جان-اإيف  وزير اخلارجية  و�صف 
ينبثق  الثنائية.  العاقات  يف  تعاٍف”  “مرحلة  باأنها  املقبلة 
احلقد والحتجاج القا�صي بني ماكرون واأردوغان من العداء 
ال�صخ�صي مبقدار ما هو ناجت عن ح�صابات جيو�صيا�صية. كرر 
الرئي�س الرتكي �صكوكه بال�صحة العقلية لنظريه الفرن�صي 
بينما اتهم الثاين الأول بالكذب والف�صل يف اإظهار الحرتام 

لفرن�صا، اإ�صافة اإىل اأمور اأخرى.

تقل�ُس دور اأردوغان
يرى غو�س اأنه مل يكن هنالك حدث معّجل اأو ق�صية اأو ماأ�صاة 
البع�س،  بع�صهما  من  الرئي�صني  تقرب  اأن  اأمكن  م�صرتكة 
اأي و�صاطة من �صديق م�صرتك. التف�صري الأكرث  كما غابت 
احتماًل لهذه التهدئة بح�صب الكاتب هو و�صول جو بايدن 
اإىل البيت الأبي�س واقللرتاب مغادرة اأجنيا مريكل من�صب 
امل�صت�صارية يف اأملانيا. بالن�صبة اإىل اأردوغان، لقد تقل�س دوره 
الو�صول  باإمكانية  يتمتع  الللرتكللي  الرئي�س  يعد  مل  فللعللًا. 
املبا�صر اإىل البيت الأبي�س كما كانت احلال يف ولية ترامب. 
بعدما و�صف بايدن نظريه الرتكي بامل�صتبد، لن يكون بايدن 
الللوليللات املتحدة والغرب  مت�صاحماً مع عللداء الأخللري جتللاه 

كما كان الرئي�س الأمريكي ال�صابق.

هل يفتقد مريكل اأكرث؟
نربته  حللدة  اأردوغللللان  تخفيف  �صبب  التحول  هللذا  يكون  قللد 
خال الأ�صهر الأخللرية. لقد كان حذراً من الإتيان برد فعل 
القتل  بايدن  بعدما و�صف  ني�صان  )اأبللريللل(  اأواخللر  عنيف يف 

هجمات
لأكرب   2020 عللام  نهاية  املتحدة  الللوليللات  تعر�صت 
�للصلليللرباين واأكلللرثهلللا تعقيدا -علللللى حللد و�صف  هللجللوم 
�صركة  برنامج  ا�صتخدام  طللريللق  عللن  وذللللك  املللرجللان- 
�للصللولر ويللنللدز كقاعدة لخلللرتاق جللهللات اأمللريكلليللة ذات 
األف   18 مللن  اأكلللرث  الخللللرتاق  و�صمل  ح�صا�س.  طللابللع 
عللملليللل ملللن علللملللاء اللل�للصللركللة حلل�للصللب تلل�للصللريللح �صركة 

مايكرو�صوفت.
رو�صيا  اإىل  التللهللام  اأ�صابع  املتحدة  الللوليللات  ووجهت   

فيما رف�صت مو�صكو هذا التهام.
الربيطاين  اخلارجية  وزيللر  اتهم   ،2018 العام  ويف   
الرو�صية  الللعلل�للصللكللريللة  ال�للصللتللخللبللارات  هللانللت  جللريميللي 
اأنحاء  جميع  يف  اإلللكللرتونلليللة  هجمات  خلف  بللالللوقللوف 
و�صيا�صية  اإعللاملليللة  و�للصللائللل  وا�للصللللللللللللللللللللللللللتللهللداف  اللللعلللامل 
 2016 العام  يف  الأمريكية  النتخابات  يف  كالتدخل 
بللنللاء علللللى نللتللائللج املللركللز الللوطللنللي الللربيللطللاين لاأمن 

ال�صيرباين.
بللريللطللانلليللا كذلك  تللعللر�للصللت  اأيلل�للصللا،   2018 علللام   ويف 
لهجمات الفدية، ا�صتهدفت قطاع ال�صحة؛ بهدف جمع 
�صبق  ال�صمالية.  وكللوريللا  رو�صيا  اتهمت  وقللد  الأملللوال، 
ال�صعودية  اأرامللكللو  �صركة  2012 تعر�س  عللام  ذلللك يف 
لأكرب هجوم اإلكرتوين عندما مت تدمري اأكرث من 30 

األف جهاز با�صتخدام فايرو�س �صامون.

احلايل يعترب من اأبعاد الأمن الوطني للدول، وتعتمد 
كثري من القطاعات يف الدول املختلفة على ذلك البعد 
و�صتتجه  احللللللللروب  قوانني  تتغري  �صوف  لللذا  التقني، 
جاء  وهنا  الللدول،  لتدمري  التقنلللللللي  البعد  �صرب  اإىل 
اآمللللن لتحقيق  �للصلليللرباين دويل  فلل�للصللاء  اللللوقلللت خللللللق 
التنمية امل�صتدامة لدول العامل واإل �صن�صتمر يف فو�صى 

�صيربانية«.
ويلفت اإىل اأن جمل�س الأمن يف �صابقة من نوعها عقد 
اأول اجللتللمللاع ر�صمي حللول الأملللن اللل�للصلليللرباين وهللو ما 
ب�صكل  مت�صررة  اأ�صبحت  العامل  دول  جميع  اأن  يوؤكد 
تقرير  اإىل  م�صرياً  ال�صيربانية،  الهجمات  مللن  كبري 
لإحدى ال�صركات �صركة “كا�صرب�صكي” الرو�صية، ذكر 
العام  يف  ال�صيربانية  اجلللرائللم  مللن  الللعللامل  خ�صائر  اأن 
اأمريكي،  دولر  تريليون  اإىل  و�للصللل   2020 املللا�للصللي 
2018. وبح�صب  علللام  عللن  بللاملللئللة   50 بللزيللادة  وذللللك 
هذه  ب�صبب  اخلللدمللة  انللقللطللاع  متو�صط  فلللاإن  الللتللقللريللر 

الهجمات و�صل اإىل 18 �صاعة.
ويلفت خبري الأدلة الرقمية اإىل اأنه “نعي�س حالياً يف 
انفات �صيرباين، واأ�صبحت احلروب ال�صيربانية اأكرث 
لتكون  اللللدول  بع�س  مللن  دعمهما  بعد  و�للصللراوة  فتكاً 
يف  والأمللان  والقت�صاد  التنمية  ويدمر  يعطل  �صاحاً 
الللدول الأخللرى، واأهللم ما مييز ا�صتخدام هذا ال�صاح 

هو �صعوبة ربط الهجمات ال�صيربانية بدولة ما«.

املللرات مريكل  اإحللدى  �صل�صة. اتهم الرئي�س الرتكي يف  دومللاً 
جتمعات  بللرلللني  األللغللت  حللني  نازية”  “اإجراءات  با�صتخدام 
اأدى اإىل توبيخه. وقد �صعرت بالقلق  انتخابية يف املانيا مما 
مللئللات الآلف مللن الاجئني  بللاإر�للصللال  املللتللكللررة  لللتللهللديللداتلله 
عليه  تف�صلت  ذلللك،  من  الرغم  على  اأوروبلللا.  اإىل  ال�صوريني 
�صكلت  وقد   2018 خريف  يف  كبرية  ر�صمية  بزيارة  مريكل 
اأملانيا لن تذهب  اإ�صارة اإىل �صائر دول الحتللاد الأوروبللي باأن 
اأكرث  اإليها  اأردوغللان  اأ�صغى  اإىل مواجهة مع تركيا. باملقابل، 
اأي زعيم غربي. حني تواجهت تركيا واليونان  مما فعل مع 
نزع  اإىل  مريكل  مللن  ات�صال  اأدى  املتو�صط،  �صرق  يف  بحرياً 
اإىل مواجهة  اأنه �صعى  اإن ماكرون الذي بدا  فتيل التفجري. 

الأرمن  بحق  العثمانية  ال�صلطنة  ارتكبته  الللذي  اجلماعي 
الرئي�صان ببع�صهما يف بروك�صل، مل  التقى  بللالإبللادة.  وحني 
يظهر اأردوغان الختيال الذي اعتاد اإبداءه حني كان يجتمع 
برتامب. لكن غو�س يرجح اأن يفتقد اأردوغللان مريكل اأكرث 
من افتقاده ترامب. امل�صت�صارة هي اأكرث �صيا�صي غربي يبدو 
اأن اأردوغلللللان يللحللرتملله حللقللاً. كلللان بللاإمللكللانلله العللتللمللاد عليها 
الرد  مللاكللرون، عن  بينهم  الأوروبلليللني، من  ل�صبط حلفائها 

بطريقة مت�صددة على ال�صتفزازات الرتكية.

تبلغ الر�صالة
يو�صح غللو�للس اأن الللعللاقللات بللني مللريكللل واأردوغلللللان مل تكن 

دور جمل�س الأمن
واإن جاء  اأخلللرياً  الأمللن  الللذي عقده جمل�س  الجتماع 
كا�صب  فللواز  ال�صرتاتيجي  املحلل  تقدير  يف  مللتللاأخللراً، 
اإطار  يف  مهمة  “خطوة  بكونه  يعتقد  اأنلله  اإل  العنزي، 
م�صرياً اإىل اأن “ذلك عمًا  مواجهة تلك اجلرائم”..  
اأجل معرفة ال�صيا�صات  تكاملياً من جميع الدول؛ من 
الللتللعللاون الأمنية  ا�للصللرتاتلليللجلليللات  واللللرباملللج واإطللللاق 
حلماية الأنظمة املختلفة، على اعتبار اأن ق�صايا الأمن 
الإلكرتوين تندرج حتت �صياق الأمن القومي، ويتعني 
على الدول كافة اأن تت�صافر وتتعاون لتوحيد املفاهيم، 

وتبادل وتطوير الأنظمة واملعلومات املختلفة«.
“�صكاي  ملوقع  خا�صة  ت�صريحات  يف  العنزي،  وي�صف 
املتزايدة  الإلللكللرتونلليللة  الللتللهللديللدات  عربية”،  نلليللوز 
وجلللرائلللم الللقللر�للصللنللة لللقللطللاعللات حلليللويللة يف عللديللد من 
الف�صاء  عللرب  ثالثة”  عاملية  “حربا  بكونها  الللبلللللدان، 
“جمل�س الأمن منوط به  اأن  اإىل  الإلكرتوين، م�صرياً 
توفري احلماية والأمن وال�صام للمجتمعات الإن�صانية، 

وبالتايل فاإن دوره مهم يف ذلك ال�صدد«.
التكنولوجيا  �صللللياق  يف  الللكللبللري  “التقدم  ويلللللردف: 
اخلا�صة  اللللوطلللنللليلللة  امللللعلللللللوملللات  وحللللفللللظ  احللللديلللثلللة 
بالقطاعات احليوية للدول، يقابله تقدم من نوع اآخر، 
م�صتوى  على  الإلكرتونية  الهجمات  تطور  يف  يتمثل 
اللللدول واملللنللظللمللات -وقلللد �صهدت الفرتات  عللديللد مللن 
للللللجللدل- مبا  املللثللرية  مللن العمليات  الأخللللرية عللديللداً 
ي�صكل يف اعتقادي حرباً عاملية ثالثة. قليل من العامة 
اأبعادها ومدى خطورتها  ويدرك  ويفهم  ي�صت�صعر  من 

على الأمن القومي«.

الإرهاب الإلكرتوين
و�صلنا  “لقد  قائًا:  ال�صرتاتيجي  املحلل  وي�صتطرد 
الإلكرتوين  الإرهللللاب  عليها  يطلق  مرحلة  اإىل  الآن 
من خال قر�صنة واخرتاق واحل�صول على معلومات 
ي�صتفاد منها ويتم التهديد بها الأمن القومي جلميع 
اللللللدول قللائللمللة علللللى حللفللظ هللللذه املللعلللللومللات ال�صرية 
مللن اجلهات”،  لللعللديللد  �للصللروريللاً  اأ�للصللبللت مطلباً  الللتللي 
“احل�صول على  اأجل  القائمة من  ال�صراع  اإىل  م�صرياً 
املعلومات والبيانات” بعر�س املناف�صة والتطوير حتى 

بني الدول.
وُيعول العنزي على جمل�س الأمن يف القيام بدور فاعل 
وموؤثر يف هذا الإطللار، من خال ت�صجيع الللدول على 
ف�صًا  املختلفة،  الأنللظللمللة  وتطوير  املعلومات  تللبللادل 
عللن حمللا�للصللبللة كللل مللن يللتللورط يف عللمللللليللات الخلللرتاق 
الإلكرتونية املختلفة، لفتاً يف الوقت نف�صه اإىل اأهمية  
وجود وعي ثقايف عام هادف للمحافظة على املعلومات 

والبيانات، بدءاً من البيانات ال�صخ�صية.

تركية-اأوروبية تبلغ الر�صالة وتراجع.

 ا�صتفادة متبادلة
الفرن�صي  الللرئلليلل�للس  اأن  اللللكلللاتلللب  يللللرى 
اإىل  نف�صها  الللنللظللرة  معه  بللايللدن  لت�صارك  ملل�للصللروراً  �صيكون 
يف  تركيا  لتهمي�س  بللاجلللراأة  ي�صعر  وقللد  كم�صتبد،  اأردوغللللان 
اإىل  باهتمام  اأي�صاً  ينظر  ماكرون  لكن  الأطل�صية.  ال�صوؤون 
عباءة مريكل كرئي�صة لأوروبللا بحكم الأمللر الواقع. يف هذه 
امل�صالح بني فرن�صا وتركيا  الكثري من ت�صارب  الأثناء، ثمة 
بدءاً من دول ال�صاحل مروراً ب�صمال اأفريقيا و�صرق املتو�صط 
و�صوًل اإىل القوقاز. لهذا ال�صبب، من ال�صعب تخيل حفاظ 
الكامي لفرتة  النار  اإطللاق  وقللف  واأردوغلللان على  ماكرون 
طويلة. وي�صتفيد الرجان �صيا�صياً، يف الداخل واخلارج، من 

�صراعهما.
يللعللزز ملللاكلللرون عللاقللاتلله ملللع اللللعلللامل الللعللربللي حلليللث جتمع 
اأي�صاً  وحتلللدث  اأردوغلللللان.  �صيا�صات  جتللاه  �صكوك  الللطللرفللني 
من  حمللذراً  الفرن�صية  للدميوقراطية  الرتكي  التهديد  عن 
النتخابات  على  للتاأثري  ت�صليل  حمات  �صتطلق  اأنقرة  اأن 
يواجه  لللن  جهته،  مللن  املقبلة.  ال�صنة  الفرن�صية  الرئا�صية 
اأردوغان انتخابات رئا�صية قبل �صيف 2023. لكنه ا�صتخدم 
�صبح الأعداء اخلارجيني من اأجل �صرف انتباه الأتراك عن 
�صينا�صب  القتايل  ماكرون  الباد.  لقت�صاد  املزرية  احلالة 
اأردوغلللللللان بلل�للصللكللل جلليللد. لللكللن مللللاذا علللن عللاقللتللهللمللا بخليفة 

مريكل؟

احل�صان الأ�صود
مع  عاقة  �صياغة  حللاول  الرئي�صني  كللا  بللاأن  غو�س  يجيب 
اأرمني ل�صيت، املر�صح الأول ملن�صب امل�صت�صارية. كان اأردوغان 
�صريعاً يف تهنئة ل�صيت يف يناير )كانون الثاين( حني اأ�صبح 
وا�صت�صافه  امل�صيحي.  الدميوقراطي  الحتللاد  حلللزب  رئي�صاً 
ماكرون يف منا�صبات عدة. اإذا فاز احل�صان الأ�صود باملن�صب، 
اأي اأنالينا بريبوك من حزب اخل�صر، ف�صيتلقى اأردوغان اأنباء 
�صيئة: هي منتقدة �صريحة للم�صتبدين ومن املرجح اأن متنح 

الحتاد الأوروبي امتيازاً اأكرب من الذي �صتوليه اإىل الناتو.

اتهام ثالثة نا�شطني بالإرهاب يف فنزويال  •• كراكا�س-اأ ف ب

نا�صطني  ثلللاثلللة  حملللاملللو  اأعلللللللللن 
“فونداريدي�س”  ملللنلللظلللملللة  يف 
احلكومية  غلللللري  اللللفلللنلللزويللللللليلللة 
واملعروفة  الإن�صان  بحقوق  املعنية 
واملتخ�ص�صة  لل�صلطة  بانتقادها 
يف املنطقة احلدودية مع كولومبيا 
اآذار/ مللنللذ  ملللعلللارك  تلللللدور  حلليللث 
الللنلليللابللة وجللهللت تهمة  اأن  مللار�للس، 

“الإرهاب” اإىل موكليهم.
�صتيفانيا  املللللحللللاملللليللللة  وقللللللالللللللت 
املنظمة  ملللديلللر  اإّن  ملليللللليللوريللنللي 
اأ�صبح  اللللللذي  تلللللارازونلللللا  خللافلليللري 
الأ�صهر  يف  اإعلللامللليلللة  �للصللخلل�للصلليللة 

اأن الرجال الثاثة اأوقفوا اجلمعة 
املدعي  مكتب  اإىل  ذهللبللوا  عللنللدمللا 
الللللعللللام يف كللللللورو )�لللصلللملللال غللللرب( 
“م�صايقات  �صد  �صكوى  لتقدمي 
وا�صطهاد” قالوا اأنهم يتعر�صون 
له من قبل “موظفني” يف �صرطة 
ال�صتخبارات  وجللللهللللاز  املللنللطللقللة 

)�صيبني(.
واأو�صحت اأنهم ُنقلوا اإىل كراكا�س 
للحب�س  حللللاللللليللللا  ويللللخلللل�للللصللللعللللون 

الحتياطي.

واجلي�س  الكولومبيني  امل�صلحني 
الفنزويلي قبل اأن تعلنعنها �صلطة 

الرئي�س نيكول�س مادورو.
باإيواء  ال�صلطات  املنظمة  واتهمت 
الكولومبية  التمرد  حلركات  قللادة 
يف  كراكا�س  �صلطات  قبل  واأعلنت 
“خطف”  اأيللار/مللايللو  مللن  العا�صر 
ثلللملللانللليلللة جللللنللللود فلللنلللزويللللللليلللني يف 
اإطللاق �صراحهم يف  ا�صتباكات، ثم 

31 اأيار/مايو.
امل�صلحة  اللللللللقلللللللوات  وتلللللخلللللو�لللللس 

وزميليه  فلللنلللزويلللا،  يف  الأخللللللرية 
وعللمللر غار�صيا  تلللارازونلللا  رافللائلليللل 
بل”خيانة الوطن والإرهاب  اُتِهموا 

والتحري�س على الكراهية«.
وجلللللاءت تلل�للصللريللحللات املللحللاملليللة يف 
املنظمة  نلل�للصللرتلله  فلليللديللو  ت�صجيل 
بينال”  “فورو  احلللكللوملليللة  غلللري 
“ال�صجناء  ق�صايا  يف  املتخ�ص�صة 
ال�صيا�صيني” على مواقع التوا�صل 

الجتماعي،
“فونداريدي�س”  منظمة  وذكللرت 

وقللللللال غلللونلللزاللللو هلليللملليللوب اأحللللد 
اإن  بينال”  “فورو  ملللل�للللصللللوؤويل 
من  “ُمِنعوا  الللثللاثللة  النا�صطني 
تلللوكللليلللل حمللللامللللني ملللللوثلللللوق بهم 
ان  اىل  ملل�للصللريا  عنهم”،  للللللدفللاع 
هناك “300 �صجني �صيا�صي” يف 

الباد.
“فونداريدي�س”  منظمة  وكللانللت 
املنطقة  جلليللد  ب�صكل  تللعللرف  الللتللي 
احلدودية، حتدثت عن ال�صتباكات 
من  نظامية  غللري  جمموعات  بللني 

ملللللواجلللللهلللللات مع  الللللفللللنللللزويللللللللليللللة 
جمموعات كولومبية م�صّلحة عند 
احلللدود منذ 21 اآذار/مللار�للس، ما 
اأدى اإىل نزوح اآلف املدنيني الذين 

هربوا اإىل كولومبيا.
اجلي�س  بني  ال�صتباكات  واأ�صفرت 
الكولومبية  املللجللمللوعللات  وهلللللذه 
منها  جلللزء  ينتمي  الللتللي  امل�صلحة 
التمرد  حللركللة  عللن  من�صقني  اإىل 
الثورية  امل�صلحة  القوات  ال�صابقة 
مقتل  عللن   ، )فلللارك(  الكولومبية 
16 من اأفراد اجلي�س الفنزويلي، 
على  يللاأت  مل  ر�صمي  تقرير  ح�صب 
ذكللللر خلل�للصللائللر اللللعلللدو. وفللللر اآلف 
املللنللطللقللة نتيجة  الأ�للصللخللا�للس ملللن 
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ل توجد �شورة حية, ول مقابلة مع ابنيها: يف عيد ميالد الليدي دي, اأخذت رويال روتا حماًما بارًدا

•• الفجر -مود غرمي –ترجمة خرية ال�شيباين

ن�صمع عن عيد ميالد ديانا ال�صتني, منذ �صهور. اأوًل, 
كان هناك املو�صم الرابع من م�صل�صل “التاج”, والذي 
ذكرى  اإحياء  اأعــاد  ان  �صبق   2020 عام  نهاية  يف 

الأمرية يف الالوعي اجلماعي. 
عدد  الأ�ــصــابــيــع  مـــدار  على  ت�صاعف  ذلـــك,  بعد 
من  وغريها  الوثائقية  والأفالم  اخلا�صة  العرو�س 
امللفات املكر�صة لهذا املنعطف الهام, وهذه الذكرى 

ت�صببت  اأخـــرًيا,  اأبـــًدا.   تعرفها  لن  التي  ال�صنوية 
يف  وويليام,  هــاري  ابنيها  بني  الأخــرية  التوترات 
تدفق الكثري من احلرب ..  و�صاعدت يف اإعادة احياء 
ذكراها: “ماذا كان �صــــيكون موقـــــف الليـــــدي دي 
لو كانـــــت على قيد احلياة؟    و”ماذا كانت �صتفعل 
باخت�صار, �صهدت اأمرية ويلز  للتوفيــــق بينهما؟”.  
عودة غري عادية اإىل ال�صجيج هذا العام.    لذلك 
عيد   ,2021 يوليو  من  الول  هذا  كان  بال�صرورة, 
ميالدها ال�صتني, منتظًرا بفارغ ال�صرب. حني اأكدت 

فرق الت�صال بالق�صر الأ�صبوع املا�صي اأنه مبنا�صبة 
احلدث, �صيلتقي الأمريان ويليام وهاري يف حديقة 
معا,  ترعرعا  حيث  كن�صينغتون,  ق�صر  يف  �صونكن 
ا�صتعدت  ذكــراهــا,  يخّلد  متثال  عن  ال�صتار  لرفع 
و�صائل الإعالم والحباء والف�صوليني.  لقد اأرادوا 
هذه  على  �صهوًدا  حا�صرين,  هنــــــاك,  يكونوا  اأن 
بالطبع,  ديانا,  ذكرى  لتكرمي  التاريخية  اللحظة 
ولكن اأي�صـــــًا وخا�صة, لريوا كيف �صيحدث مّل �صمل 

الأخوين, منذ اأن غادر هاري اإىل كاليفورنيا.

ال�صتبعاد  ميثل 
عــدم  يف  ــة  ــب رغ
تـــــقـــــدمي رفــــع 
كحدث  ال�صتار 
حدث  بل  ملكي, 
عائلي, وبالتايل 
حميمية اأكـــرث 

لوموند: اجلزائر يف مرمى الإغراءات الرتكية واجلي�س حذر
“ل مانع لدينا... اخلللاف بني تركيا ودول  اأجللاب تبون:  يف اجلزائر، 
تتمتع  امل�صلمني..  الإخللوان  رئي�صي مبلف  ب�صكل  معينة مرتبط  عربية 
واعتربت ال�صحيفة الفرن�صية  اجلزائر بعاقات ممتازة مع الأتراك”. 
اأردوغان  الرئي�س رجب طيب  الروابط بني  من  انزعاجاً  اأقللل  تبون  اأن 

و”الإخوان امل�صلمني«.
ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن النتخابات الت�صريعية اجلزائرية التي �صهدت 
مقاطعة كبرية، اأظهرت تنامي النفوذ الرتكي مع ظهور حركة جمتمع 
رجب  الللرتكللي  الرئي�س  يج�صده  الللذي  بالنموذج  اأ�للصللادت  التي  ال�صلم، 
الوطنية  اجلمعية  يف  املمثل  الللثللاين  احلللزب  ب�صفتها  اأردوغللللان،  طيب 

اجلزائرية.
ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن ظل تركيا على اجلزائر منا ب�صكل مطرد خال 

ال�صنوات الع�صر الأخرية اأو نحو ذلك.

•• باري�س-وكاالت

كتبت �صحيفة  “اجلزائر يف قب�صة الإغللراءات الرتكية”،  حتت عنوان 
بني  طريقه  ي�صق  الرتكي”  “احللم  مللن  نللوعللاً  هناك  اإن  “لوموند” 
تركيا”  يف  “امل�صنوعة  امل�صتوردة  اجللدية  ال�صلع  فمن  اجلللزائللريللني. 
وامل�صل�صات  وهلللران  يف  با�صا  ح�صن  وم�صجد  البيك  ق�صر  ترميم  اإىل 
التلفزيونية وطفرة ال�صياحة احلال يف بحر مرمرة ، تبدو اجلزائر يف 

مرمى الإغراءات الرتكية.
وتقول ال�صحيفة اإن الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون نف�صه يذهب 
اأي اعرتا�صات.  ال�صعيد اجليو�صيا�صي، متجاها  يف هذا الجتللاه على 
قبل  مللن  املغاربية”،  املنطقة  يف  الللرتكللي  “الهجوم  عللن  �صوؤاله  ولللدى 
الأخرية  الت�صريعية  النتخابات  ع�صية  الفرن�صية  “لوبوان”  اأ�صبوعية 

فاقت�صاديا، يتقدم الوجود الرتكي يف اجلزائر واإن كان بوترية معتدلة. 
)بن�صبة   2012 عللام  يف  اجلزائرية  لل�صوق  مللورد  �صابع  كانت  وبعدما 
%3.6 من الواردات(، اأ�صبحت تركيا يف املركز ال�صاد�س يف عام 2019 
وت�صمل  واأملانيا.  واإ�صبانيا  واإيطاليا  وفرن�صا  ال�صني  بعد   ،)5.11%(
هذه الللواردات الرتكية ح�صة متزايدة من ال�صلع الراأ�صمالية حيث مت 
اإن�صاء خطوط اإنتاج يف اجلزائر تهدف اإىل تفادي الزيادة يف ال�صرائب 

اجلمركية على ال�صلع ال�صتهاكية.
وتن�صط ال�صركات الرتكية يف البناء والأ�صغال العامة والبنية التحتية 
اأوروبللي يف  بح�صب مراقب  املتزايد مع ال�صينيني”،  “التناف�س  لدرجة 

اجلزائر العا�صمة.
واعتربت “لوموند” اأن تطوير هذه الروابط القت�صادية يتغذى من 
امتدت  فقد  حتديثه.  مت  واللللذي  امل�صرتك  باخليال  و�صفته  مللا  خللال 

الللو�للصللايللة الللعللثللمللانلليللة علللللى ملللدى اأكللللرث مللن ثللاثللة قللللرون )1512-
1830( قبل اأن يرتك ال�صتعمار الفرن�صي اإرثاً ت�صعى اأنقرة اليوم اإىل 
اإحيائه، كما يت�صح من عمليات الرتميم املعماري للق�صور اأو امل�صاجد يف 

اجلزائر العا�صمة اأو يف وهران.
وحتدثت ال�صحيفة اأي�صاً عن التاأثري ال�صعبي للم�صل�صات التلفزيونية 

الرتكية، التي اأطاحت بالإنتاج امل�صري.
 300 اإىل  لي�صل  لرتكيا  اجلزائريني  للزائرين  ال�صنوي  العدد  وازداد 
بف�صل  ممكنا  اأ�صبح  تدفق  وهللو   ،19- كوفيد  اأزملللة  ع�صية  زائللر  األللف 
اأ�صبوعية  رحلة  اأربعني  )حللوايل  البلدين  بني  اجلوية  الروابط  تكثيف 

يف عام 2019(.
يف هللذا اللل�للصلليللاق، ي�صعى اأردوغلللللان اإىل دفللع بلليللادقلله الإ�للصللرتاتلليللجلليللة يف 

اجلزائر، كما يفعل يف اأماكن اأخرى يف �صمال اأفريقيا.

حدث حتت رقابة �صارمة

لهذا مت اإبعاد ال�شحافة عن عيد ميالد ديانا ال�شتني...!
حب اجلمهور الدائم لـ »اأمرية القلوب« يجب اأن تتم تغذيته باعتدال, ولكن ب�صكل فعال, من قبل المريين

احت�صاب  دون  كللللان  ذلللللك  ان  ال 
و�صا�صك�س  كللامللربيللدج  دوقلللا  اإرادة 
الت�صلل  يف  الللل�لللصلللحلللافلللة  لللتللبللقللى 
املحدد  الللوقللت  يف  لللذلللك،  ن�صبًيا. 
يف يوم الحتفالية، مل يكن هناك 
�صورة  تللللوجللللد  مل  يللل�لللصلللاهلللد.  مللللا 
مللبللا�للصللرة، ول  اللللهلللواء  علللللى  لبثها 
الأن�صار  حللللاول  ممللكللنللة.  مللقللابلللللة 
والحباء رفع اأعناقهم من حدائق 
)نادر(  �صعر  روؤية  ملحاولة  الق�صر 
لللللاأمللللرييللللن، وللللكلللن ظلللللللوا على 

جوعهم.
�صكاي  الإخبارية،  القنوات  كانت    
تللي يف، قد  نلليللوز و�للصللي ان ان واأي 
لدى  مرا�صليها  بالطبع  اأر�للصلللللت 
ولكن  املللوقللع،  اإىل  املالكة  العائلة 
كان  عندما  املللحللددة،  اللحظة  يف 
ويللللليللام وهللللاري ميلل�للصللكللان اخليط 
الربونزي  الللتللمللثللال  عللن  للك�صف 
)طفان  طفلني  بللرفللقللة  لأمللهللمللا 
خللللليلللللالللللليلللللان، يلللللفلللللرت�لللللس انلللهلللملللا 
عمل  وتلللاأثلللري  “الكونية  ميللثللان 
ير  مل  الأجيال”(،  على  الأملللرية 
الإطاق  على  �صيًئا  ال�صحفيون 

مما كان يحدث.
اإيقافهم  مت  وجللليللله:  وللل�للصللبللب     
الق�صر  اجلللهلللزة  قللبللل  ملللن  بلللدقلللة 
اأ�للللصللللفللللل احلللللديللللقللللة حللليلللث اأقللليلللم 

مللن ا�للصللطللرابللات نللفلل�للصلليللة(، يبدو 
الوقت  اأن  وافقا على  الأخوين  ان 
قد حان حل�صم بع�س الأمور على 

انفراد.
واإظهار  الللتللوتللرات  ولللتللخللفلليللف     
يللاأملللللهللا اجلمهور،  الللتللي  اللللوحلللدة 
بياًنا  ال�صقيقان  وّقللع  املوكب،  بعد 
ملل�للصللرتًكللا اأثللنلليللا فلليلله علللللى ذكرى 
وروح والدتهما. ل وجود خلطاب 
للللللمللقللارنللة، ول وجلللود  مللنللفلل�للصللل 
حلرب ات�صالية لتغذيتها. وُتظهر 
ق�صر  ح�صاب  نقلها  التي  ال�صورة 
تويرت  على  الر�صمي  كن�صينغتون 
للا، وللليللام وهلللاري مللن اخللف،  اأيلل�للصً
نف�س  يف  مللللًعللللا  يللللنللللظللللران  وهللللمللللا 

الجتاه، نحو متثال والدتهما.
ومللللن خللللال اإبللللقللللاء رويللللللال روتلللا 
ال�صور  من  احلللد  واختيار  بعيدا، 
امللللوزعلللة علللللى اللل�للصللحللافللة، حاول 
تهدئة  بلللاللللتلللايل  وهللللللاري  ويللللللليلللام 
ا  اأي�صً ياأمان  وكانا  ات�صالتهما. 
الفللللللات ملللن جللحللافللل اخلللللرباء 
اللللذيلللن يللتللم ا�لللصلللتلللدعلللاوؤهلللم عللللادًة 
لقراءة �صفاههما، اأو فك رموز لغة 

الأمنية.  احلللواجللز  خلف  املللوكللب، 
التمثال  كللللان  امللللوقلللع،  ذاك  ومللللن 
تاأطريه  ميكنهم  الللللذي  الللوحلليللد 
يف دائللللرة كللامللرياتللهللم، هللو متثال 
فيكتوريا.    الطيبة  العجوز  امللكة 
اأي  �لللصلللي  ال  قللللنللللاة  اأعلللللللللدت  للللقلللد 
ا، وجيء  الفرن�صية برناجًما خا�صً
باملتخ�ص�صني يف املو�صوع للتعليق 
على احلدث. لكن لدقائق طويلة، 
با�صتثناء  لبثها،  ال�صور  ت�صل  مل 
والأ�صخا�س  املعجبني  مللن  ح�صد 
يف  يتجولون  الللذيللن  الف�صوليني 
الذكي  وهاتفهم  الق�صر،  حدائق 

يف يدهم.
يف الواقع، ا�صتغرق الأمر ما يقارب 
ال�صاعة حتى اكتمل احلفل وغادر 
ويليام وهاري امل�صهد، قبل التمكن 
ويف�صر  الأوىل.  ال�صور  روؤيللة  من 
اللجوء  الأمللرييللن  باختيار  ذلللك 
حمللللدود  اإعلللللاملللللي  حللل�لللصلللور  اإىل 
مراقبته  اأمللل  على  خللا�للس،  ب�صكل 

وال�صيطرة عليه قدر الإمكان.

حدث عائلي 

اأكرث منه ملكي
تتم  املللتللحللدة،  اململكة  يف  تقليديا 
تتعلق  اللللتلللي  الأحللللللللداث  ملللراقلللبلللة 
بالعائلة املالكة من قبل جمموعة 
ت�صمى  املعتمدين  ال�صحفيني  من 
رويلللللال روتلللللا. كلللل مللنللرب اعامي 
اإنكليزي كبري له مرا�صله امل�صوؤول 
علللن كلللل الللل�لللصلللوؤون امللللللكلليللة، وتتبع 
هلللللذه امللللجلللملللوعلللة الللل�لللصلللغلللرية من 
طقو�صي  بلل�للصللكللل  املللتللخلل�للصلل�للصللني 
لتغطية  اللللتلللنلللقلللات  روزنللللللامللللللة 
والرحات  والتظاهرات  الأن�صطة 
الن�صطني  لللاأعلل�للصللاء  الللر�للصللملليللة 
يف الللعللر�للس. لللكللن هلللذه املللللرة كان 
وجود  مللن  للحد  خمتلًفا.  الملللر 
كوفيد  يللللللزال  )ل  اللل�للصللحللفلليللني 
ويليام  يعتمد كعذر مقبول(، قرر 
وهاري اعتماد م�صور واحد فقط، 
ومللرا�للصللل واحلللد، وكللامللريا واحدة 
من وكالة ا�صو�صيتد بر�س للتقاط 
حفل افتتاح متثال والدتهما. بعد 
مع  بر�س،  ا�صو�صيتد  �صُتكلف  ذلك 
باإعادة  واحللدة،  �صاعة  مدته  حظر 
تلللوزيلللع اللل�للصللور واملللعلللللومللات على 

حان الوقت حل�صم
 الأمور على انفراد

ويليام  يعلم  م�صتقبلي،  وكللملللللك 
اإىل  �صي�صطر  لللديلله:  اأنلله ل خيار 
تكييف حياته كلها مع ال�صحافة، 
وحتى جعلها حليًفا اإذا كان يرغب 
يف احلفاظ على �صعبيته مع رعاياه 
يف امل�صتقبل. لكن هاري ي�صعر الآن 
اأنه مل يعد يدين لها ب�صيء. فمن 
كع�صو  و�صعه  عن  التخلي  خللال 
قام   ،2020 عللام  الللتللاج  يف  ن�صط 
ا بالتخلي عن اأي التزام جتاه  اأي�صً

و�صائل الإعام.
الأ�صقاء  بني  النق�صام  هللذا  ا�صال 
الللكللثللري مللن احللللرب و�للصللّوه �صورة 
هاري  واأدرك  امللللللكلليللة.  املللوؤ�للصلل�للصللة 
وويليام اليوم اأنه ل م�صلحة لهما 
خافاتهما.  غ�صيل  ن�صر  مزيد  يف 
امل�صتور  كللل�لللصلللف  فللللللرتة  بلللعلللد  ثللللم 
الللللكللللربى هلللللذه )بلللعلللد امللللقلللابلللللللة /
�صا�صك�س  للللللثللنللائللي  العللللرتافللللات 
اتهما  حلليللث  ويللنللفللري،  اأوبللللرا  اإىل 
وعدم  بالعن�صرية  املالكة  العائلة 
تعاين  كانت  عندما  مليغان  دعمها 

و�صائل الإعام املختلفة، يف اململكة 
الدويل.  ال�صعيد  وعلللللى  املللتللحللدة 
اإنه جهاز م�صابه للجهاز الذي مت 
لتقدمي  ونللد�للصللور  قلعة  يف  و�صعه 
بعد  وميغان،  هللاري  جنل  اآرت�صي، 

ولدته.
روتا  رويللال  ا�صتبعاد  اختيار  ميثل 
اأوًل، رغبة يف  املبا�صر  من احلدث 
عدم تقدمي هذا التد�صني كحدث 
ملكي، بل حدث عائلي –وبالتايل 
اأنه  يذكر  حميمية.  اأكللرث  �صرعيا 
عللنللد وفللاتللهللا، كللانللت الللللليللدي دي 
يف  ن�صًطا  ع�صًوا  تعد  ومل  مطلقة 

املوؤ�ص�صة.
ال�صحفي  الللبلليللان  اأعلللللن  وهلللكلللذا، 
يونيو،   25 يف  اللل�للصللادر  الر�صمي 
بح�صور  �صغري”  “حفل  عللللن 
والفنانة  ديانا،  اأفراد عائلة  بع�س 
ومن�صق  الللتللمللثللال،  ابللتللكللرت  الللتللي 
امللل�للصللوؤول عللن احلديقة  احلللدائللق 
التي حتت�صنه. مل يح�صر زوجها 
املوجود  ت�صارلز،  الأملللري  ال�صابق 
اإليزابيث،  امللكة  ول  ا�صكتلندا،  يف 
التي ف�صلت بعد ظهر ذلك اليوم، 

يف  الفرو�صية  �صباق  اإىل  الللذهللاب 
وند�صور. ويعك�س اختيار احلّد من 
م�صاركة و�صائل الإعام يف احلدث 
الذي  الللتللنللازل  وبالتاأكيد،  للا،  اأيلل�للصً

قدمه ويليام لأخيه هاري. 
ال�صحافة  الأخللري  انتقد هذا  لقد 
الربيطانية ب�صكل حاد يف الأ�صهر 
بامل�صايقة،  اإياها  متهًما  الأخللرية، 
عن  اجلللزئلليللة  امل�صوؤولية  وحّملها 
مللع زوجته  كللاللليللفللورنلليللا  نللفلليلله يف 

ميغان ماركل.
وعندما غادر اململكة املتحدة، تعهد 
هاري باأل يواجه روتا رويال التي 
العمق،  اأخللللرى. ويف  ملللرة  كللرهللهللا 
يزال  ل  التي  القليلة  الأ�صياء  من 
هو  يتقا�صمانها،  و�صقيقه  هلللاري 

عدم ثقتهما يف العام.
يلللقلللارب الأربعة  فللبللعللد مللللرور ملللا   
وع�صرين عاًما على وفاة والدتهما 
ي�صتمر  باري�س،  اأملللا يف  حتت ج�صر 
ويللللليلللللللللللام وهلللللللاري يف اعلللتلللبلللار ان 
الإعامي،  واللل�للصللغللط  امللل�للصللوريللن 
احللللللللادث  ذاك  علللللن  مللل�لللصلللئلللوللللني 

املاأ�صاوي.

يف  والتدقيق  مبا�صرة،  ج�صدهما 
الوا�صح  ومن  توتر.  عامة  اأدنللى 
املللللقللللالت قد  اللللنلللوع ملللن  اأن هللللذا 
ازدهللللللر بللعللد بلل�للصللع �لللصلللاعلللات على 
الويب، لكن كان لاأخوين الوقت 
ملللراقللبللة )واملللللوافللللقللللة؟( �للصللور مّل 

�صملهم.
هذه ال�صور، حتى لو مت تقلي�صها 
اإىل احلد الأدنى ال�صارم، كان لبد 
مللن وجلللودهلللا. ويللللدرك الأمللللريان 
لهما  بالن�صبة  املهم  اأنلله من  جيًدا 
ب�صورة  الرتلللبلللاط  يف  ال�للصللتللمللرار 
العادية  غري  وال�صعبية  والدتهما 
التايل  اللليللوم  يف  بها.  تتمتع  التي 
الللتللمللثللال، و�صبيحة  لفللتللتللاح هللذا 
فلللتلللح احللللديلللقلللة للللللجللمللهللور، كان 
الألرتا�س  هللللوؤلء  “املعجبون”، 
لديانا، وغالًبا ما يرتدون بالكامل 
اأول من عرب  علم اململكة املتحدة، 

البوابات.
حللب اجلللمللهللور الللدائللم لللل “اأمرية 
تغذيته  تتم  اأن  يجب  القلوب”، 
فعال  بلل�للصللكللل  ولللللكللللن  بللللاعللللتللللدال، 
الأن�صار  لأن  ابللنلليللهللا.  قللبللل  ملللن 
بقاء  ي�صمنون  الللذيللن  واملعجبني 
اللللنلللظلللام امللللللللكلللي، يللللاأتللللون للللزيلللارة 
الللقلل�للصللور، ويللنللفللقللون اأمللوالللهللم يف 

حمات بيع التذكارات.

ال�صقيقان يف انفراد بعيدا عن ال�صواء

ديانا... ل تزال �صاحرة القلوب

غاب الأمري ت�صارلز، وامللكة اإليزابيث، عن الحتفالية

متثال الأمرية ديانا بعد اأن ازاح ال�صتار عنه ويليام وهاري و�صائل العام بقيت يف الت�صلل
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عربي ودويل
كتالونيا بني روؤيتني متعار�صتني:

هل العفو عن النف�شاليني, جناح للحكومة الإ�شبانية...؟
•• الفجر -البان الكامي –ترجمة خرية ال�شيباين

الكتالونية  النف�صالية  النزعة  رد  هذا  كان  مرّتب.  هجوم 
على قرارات العفو التي منحتها احلكومة الإ�صبانية, الثالثاء 
اأكتوبر  منذ  امل�صجونني  احلركة  قــادة  من  لت�صعة  يونيو,   22
النتقادات  اأحد  احتجازهم  ا�صتمرار  كان  ذلك,  ومع   .2017

املنف�صلة  كاتالونيا  اأن�صار  مدريد  اإىل  يوجهها  التي  الرئي�صية 
اأنها  تبدو  بحركة  برمتها.  امل�صكلة  وهنا   ... اإ�صبانيا  عن 
رئي�س  �صان�صيز,  بيدرو  ال�صرتاكي  قام  املطلب,  لهذا  ت�صتجيب 
احلكومة الإ�صبانية, بنزع فتيل اأحد املحاور املركزية يف حجة 
بيدرو  ا�صتقبل  بينما  النف�صال.  عن  يدافعون  الذين  اأولئك 
بريي  الكتالونية,  املحلية  للحكومة  اجلديد  الرئي�س  �صان�صيز 

اأراغون, للمرة الأوىل, يوم الثالثاء, 29 يونيو, فاإن اإجراءات 
مواقفه  تعديل  اإعـــادة  على  النف�صايل  التيار  جترب  العفو 
اللقاء  على  واأراغون  �صان�صيز  واتفق  املركزية.  ال�صلطة  جتاه 
جوهرية  مفاو�صات  ــراء  لإج �صبتمرب  نهاية  يف  بر�صلونة  يف 
الأر�صية  تعد  مونكلوا,  ل  كانت  اخلالفية.  املو�صوعات  حول 
وو�صعت  بالإ�صبانية.  “العفو”  “اإندولتو�س”  لـ  اأ�صابيع  منذ 

امل�صجونة  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  الإجراءات حدًا ملحنة  هذه 
القانوين,  غري  امل�صري  تقرير  ا�صتفتاء  تنظيم  يف  لتورطها 
يف  ذلــك,  اأعقب  الــذي  واحــد  جانب  من  ال�صتقالل  اإعــالن  ثم 
2017. وقد مت اعتقال ت�صعة �صخ�صيات رئي�صية من  اأكتوبر 
ت�صعة  بني  ترتاوح  ملدد  بال�صجن  عليهم  وُحكم  الأحداث,  هذه 

وثالثة ع�صر عاًما بتهمة “الفتنة” يف اأكتوبر 2019.

حدثت،  اإذا  العفو،  اإجلللراءات  »اإن 
لن تكون جناحا”، قالت اإلي�صيندا 
بالوزي، رئي�صة “املنظمة الوطنية 
الكتالونية”، النف�صالية القوية، 
بينما  مللايللو،   27 يف  تللغللريللدة  يف 
تتبلور.  تطبيقها  فر�صية  كانت 
�صيا�صًيا  قللراًرا  �صيكون  الواقع،  يف 
النف�صالية.  الللنللزعللة  �صد  ذكللًيللا 
ا�صتبعاد  بلل�للصللبللب  فلللقلللط  لللليللل�لللس 
البالغ  القمع  و�صحايا  املنفيني 
ا  اأي�صً ولللكللن   ،3000 علللددهلللم 
�صاحنا  ملللن  �للصللتللجللّردنللا  لأنلللهلللا 
امل�صتوى  علللللى  وملل�للصللرة  �صيا�صًيا 
اإلي�صيندا  �للللصللللوت  الدويل”. 
بالوزي م�صموعا على نطاق وا�صع 
يف الف�صاء النف�صايل، ول �صيما 
من قبل ال�صريحة الأكرث ت�صّلبا 

يف احلركة.
يللل�لللصلللرح اأوريلللللللللللول بلللارتلللوملللو�لللس، 
واأ�صتاذ  ال�صيا�صة  يف  املتخ�ص�س 
جامعة  يف  اللل�للصلليللا�للصلليللة  اللللعلللللللوم 
جامعة  يف  وكلللذللللك  بللر�للصلللللونللة، 
ال�صنوات  “يف  امل�صتقلة:  بر�صلونة 
الأخرية، كان ال�صجناء هم العن�صر 
د واملعباأ للكتلة النف�صالية.  املوِحّ
وتللقللوم هلللذه الللنللزعللة علللللى فكرة 
ديكتاتوري  نلللظلللام  اإ�للصللبللانلليللا  اأن 
ي�صبه  للللللدميللقللراطلليللة،  مناه�س 
قمًعا  هللنللاك  واأن  فللرانللكللو،  نللظللام 
كونهم  ملجرد  النف�صاليني  �صد 
احلكومة  تتخذ  وعندما  كذلك. 
املركزية نف�صها اإجراءات تتعار�س 
يللجللد التيار  الللل�لللصلللورة،  ملللع هلللذه 
�صاح،  دون  نللفلل�للصلله  النللفلل�للصللايل 

وتفقد �صرديته اأ�ص�صها«. 

مادة د�صمة لليمني
يف 20 يونيو، ي�صري كل �صيء اإىل 
�صتدخل حيز  العفو  اإجلللراءات  اأن 
و�صنت  الأ�للصللبللوع.  خللال  التنفيذ 
الوزن  من  انف�صالية  �صخ�صيات 
ملبادرات  م�صاداً  هجوماً  الثقيل 
التي  والللتللقللارب  الللتللوتللر  تخفيف 
املركزية  احلكومة  رئي�س  نظمها 
هو  اللللعلللفلللو  ان  كلللبلللري.  حللللد  اإىل 
العيوب  بع�س  يظهر  “انت�صار 
تواجه  فعندما  الدولة.  جهاز  يف 
الللللقللللرارات الللتللي تللتللخللذهللا بع�س 
الأوروبية،  العدالة  الأجهزة  هذه 
فاإنها لن ت�صمد اأمام التمحي�س. 
حماية  الآن  حتللللاول  اللللدوللللة  ان 
التع�صفية  الإجللراءات  نف�صها من 
�صرح  التي اتخذتها يف املا�صي”، 
بللللذلللللك اأوريللللللللللول جلللونلللكلللريا�لللس، 
اجلمهوري  الي�صار  “حزب  زعيم 
رئي�س  ونلللائلللب  كاتالونيا”،  يف 
اأكتوبر  يف  الكاتالونية  احلكومة 
2017، الذي كان يق�صي عقوبة 
بال�صجن طيلة ثاثة ع�صر عاًما.

مقدمة  �لللصللليلللكلللون  “العفو  اإن 
للللللهللزميللة الللتللي اأحلللقللتللهللا اأوروبللللا 
جهته،  مللن  يعتقد،  باإ�صبانيا”، 
رئي�س  كلللويلللكللل�لللصلللارت،  جللللللللوردي 
الكاتالونية  الثقافية  اجلمعية 
الثقافية”،  “اومنيوم  امللللوؤثلللرة 
ت�صع  بال�صجن  عليه  حكم  اللللذي 

�صنوات يف 2019.
و�صائل  يف  اللللهلللجلللملللات  تلللتلللاللللت 
ممثل  اي  يللعللتللزم  ول  الإعلللللللام. 
احلكومة  مقر  اجلرناليتات،  عن 
ح�صور  اللللكلللاتلللاللللونللليلللة،  املللحللللليللة 
املللللوؤمتللللر اللللللذي ُيللعللقللد يف اأوبلللللرا 
بر�صلونة من قبل بيدرو �صان�صيز، 
عنوان  حتلللت  الللللتللللايل،  الللليلللوم  يف 
للم�صتقبل  م�صروع  ال�صمل:  “مّل 

جلميع اإ�صبانيا«.
ال�صينا بورغي�س،  تولت فيكتوريا 

مللل�لللصلللتللل�لللصلللارة اللللعلللملللل اخلللللارجللللي 
اجلرناليتات،  يف  واللل�للصللفللافلليللة 
الللتللي اتلل�للصلللللت بللهللا �لللصلللات، نقل 
ال�صحافة  اإىل  احلكومة  ر�صائل 
عادية يف  الأجنبية. وظيفة غري 
اأن  للحللت  وو�للصّ املحلية.  احلللكللومللة 
النجاح  ول  حلللًا،  “لي�س  الللعللفللو 
هناك  مونكلوا.  ل  تدعيه  الللذي 
اأكرث  لللكللن  عللفللو،  قلللللرارات  ت�صعة 
يخ=�صعون  �صخ�س   3000 من 
 1 ا�صتفتاء  اأجللل  مللن  للمحاكمة 
اإىل  بالإ�صافة،   .2017 اأكتوبر 
ت�صتجيب  الإجللللللللراءات  هللللذه  اأن 
التي مور�صت  الدولية  لل�صغوط 
على اإ�صبانيا، وحقيقة اأننا نطرح 
الإفراج عن ال�صجناء ال�صيا�صيني 
ك�صرط م�صبق للحوار”. الر�صالة 
التنفيذية  اللل�للصلللللطللة  وا�لللصلللحلللة، 
النزعة  قمع  تللوا�للصللل  الإ�صبانية 
ح�صن  ُتللظللهللر  ول  النللفلل�للصللاللليللة، 
النية ول الت�صامح بهذه البادرة. 
فللهللل تللخللاطللر ملللن اجللللل جتلللاوز 

�صئموا هذا التوتر الذي مل يقدم 
امل�صكلة  حللل  يف  ويللرغللبللون  �صيًئا، 
مللرة واحلللدة واإىل الأبلللد. ي�صاف 
اأن هذه ال�صنوات  اإىل ذلك، فكرة 
�صارة  كانت  ال�صراع،  من  الع�صر 
باحلياة القت�صادية والجتماعية 

يف كتالونيا ».
ولكن، على العك�س من ذلك، فاإن 
النف�صاليني  مللن  مت�صّلبا  جللزًء 
م�صلحة  فللا  الت�صوية.  يرف�س 
احلكومة  مع  التوتر  انهاء  يف  له 
يح�صد  اللللتلللوتلللر  لأن  امللللركلللزيلللة 
قلللواتللله، ول رغللبللة للله يف احللللوار 
اجلمهوري  الي�صار  “يود  ا.  اأي�صً
الأمللللور،  يللدفللع  اأن  كللاتللالللونلليللا  يف 
بخيانة  انطباع  اإعطاء  دون  لكن 

الق�صية«.
تبدو  اللللعلللفلللو  “اإجراءات  اإن 
اإيلللجلللابللليلللة للللللغللايللة بللالللنلل�للصللبللة يل 
الجتماعي”،  الللتللوتللر  لتقلي�س 
يللللقللللول ملللللللارك كللللابللللالللللريو، وهو 
ناخب م�صتقل يعي�س بالقرب من 

حت�صم  “ل”،  مللتللعللّفللن؟  و�لللصلللع 
امل�صت�صارة. 

ومع ذلك ... فاإن ما بني 53 و67 
يعار�صون  الإ�للصللبللان  مللن  بللاملللائللة 
الللللعللللفللللو عللللللن النللللفلللل�للللصللللاللللليللللني، 
وفلللًقلللا ل�للصللتللطللاعللات الللللللراأي يف 
والأ�للصللواأ من  الأخلللرية.  الأ�صابيع 
اأن احلللكللومللة خلل�للصللرت يف  ذللللللك، 
ا�صتطاع  اأظللهللر  فللقللد  العملية. 
رازون  ل  �صحيفة  ن�صرته  للراأي 
اليمينية، اأنه يف الئتاف احلاكم 
الي�صار  حللزب  �صيرتاجع  حللالللًيللا، 
بللللودميللللو�للللس، وهو  الللللراديللللكللللايل 
�صريك اأقلي، مبقدار 0.2 نقطة 
و�صيخ�صر  الللتلل�للصللويللت.  نللوايللا  يف 
الإ�صباين،  ال�لللصلللرتاكلللي  احلللللزب 
نقطة   1.1 الأغلللللبللي،  اللل�للصللريللك 
وثللاثللة مللقللاعللد نللللواب. كللل ذلك 

وبلللعلللد فرتتني  ملللقلللاعلللد.  تلل�للصللعللة 
عليهما  �للصلليللطللرت  تلل�للصللريللعلليللتللني 
كاتالونيا”،  اأجللللللل  مللللن  “معا 
يف  اجلللللمللللهللللوري  “الي�صار  فلللللاز 
مرة  لأول  بالرئا�صة  كاتالونيا” 
بللعللد النللتللخللابللات املللبللكللرة يف 14 

فرباير.
كلللاتلللاللللونللليلللا على  حلللللدث يف  »ملللللا 
املا�صية  الع�صر  اللل�للصللنللوات  ملللدى 
تف�صريه جزئًيا من خال  ميكن 
الت�صكيلتني  هاتني  بني  التناف�س 
ملعرفة من �صيح�صل على الأغلبية 
نف�صه،  النف�صايل  املع�صكر  داخل 
يف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  ي�صع 
“الي�صار  ُيظهر  اللليللوم،  ال�صياق، 
اجلمهوري يف كاتالونيا”، موقفا 
اأكللللرث بللراغللمللاتلليللة لإر�لللصلللاء جزء 
من الناخبني النف�صاليني ممن 

اليمني  مللن  كثيفة  نلللريان  حتللت 
اللذين  املللللتللللطللللرف،  واللللليللللمللللني 
يلل�للصللعلليللان لللا�للصللتللفللادة ملللن هذا 
ال�صلطة  يتهمون  انهم  الرف�س. 
الللتللنللفلليللذيللة بللخلليللانللة الإ�لللصلللبلللان 
ال�صلطة، وهذه احلجة  للبقاء يف 
راأ�س  على  الللهللدف.  ي�صيب  ُطعم 
حكومة بدون اأغلبية يف الربملان، 
“احلزب  اأن يعتمد كل من  يجب 
وحركة  ال�صباين”  ال�للصللرتاكللي 
ع�صر  ثاثة  على  “بودميو�س”، 
نائباً م�صتقًا من حزب “الي�صار 

اجلمهوري يف كاتالونيا«.

القرتاب من اخل�صم
 دون اأن تبدو خائنا

ربلللحللله يف  اللللللذي ميللكللن  ملللا  اإذن، 
حقل الألغام هذا من اجلانبني؟ 

اخلللللللطللللللاب  متللللليللللليلللللز  “يجب 
اأوريلللللللول  يللللذّكللللر  الفعل”،  عللللن 
النف�صايل  التيار  بارتوميو�س، 
يرف�صه  ومل  بالعفو...  قبل  ككل 
اأن  يللعلللللمللون  لللكللنللهللم  �للصللجللني،  اأي 

ذلك ي�صعف خطابهم«.
الوحيد.  ال�صبب  هللو  هلللذا  لي�س 
احلكومة الكتالونية احلالية هي 
ائتاف من ثاثة اأحزاب تطمح 
ال�صرتاكيون  ال�للصللتللقللال.  اإىل 
“الي�صار  ملللن  الللدميللقللراطلليللون 
كاتالونيا”،  يف  اجلللللمللللهللللوري 
ثللللاثللللة وثللللللاثللللللون مللللقللللعللللًدا يف 
اأجل  من  و”معا  املحلي،  الربملان 
ميني  حلللزب  وريلللث  كاتالونيا”، 
الكتالوين،  الللتللاريللخللي  الللو�للصللط 
الراديكايل  واحلللزب  32 مقعًدا، 
ال�صعبية”،  اللللوحلللدة  “تر�صيح 

كان يف�صل  بر�صلونة، ومع ذلك، 
الللعللفللو الللتلل�للصللريللعللي اللللعلللام. “من 
بللان جرما قد  العفو، نقّر  خللال 
ارتكب...”. مدر�س الكيمياء هذا 
ب�صاأن  ثانوية مت�صائم  يف مدر�صة 
نللتللائللج املللفللاو�للصللات يف وقلللت تكرر 
فيه احلكومة املركزية معار�صتها 
لإجراء ا�صتفتاء. “اإذا اأراد ‘الي�صار 
اجلمهوري يف كاتالونيا’ حماولة 
التفاو�س،  طللريللق  عللن  الللتللقللارب 
يجب  الللتللي  الطريقة  هللي  فللهللذه 
�صنوات  اأربلللللع  لللديللهللم  اتللبللاعللهللا. 
ينجحوا،  مل  واإذا  بللذلللك،  للقيام 

ف�صنجرب �صيًئا اآخر«.

هل �صيمنع �صغط 
الراديكاليني احلوار؟

للحكومة  للللا  رئلللليلللل�للللصً انللللتللللخللللب 
وبعد  مللايللو.   24 يف  الكاتالونية 
اأ�صهر من املفاو�صات التي  ثاثة 
اأجل  مللن  “معا  مللع  لها  نهاية  ل 
اأراغلللون  بللريي  بلللداأ  كاتالونيا”، 
)الي�صار اجلمهوري يف كاتالونيا( 
متاًما  يتعار�س  باأ�صلوب  وليللتلله 
مللللع اأ�لللصلللللللوب �للصلللللفلله، كللليلللم تللللورا 
من  “معا  حلللركلللة  مللللن  اللللللقلللللادم 
�صاعفت  حيث  كاتالونيا”،  اأجللل 
هللللللذه الأخللللللللللرية ال�للللصللللتللللفللللزازات 
احلكومة  ملللللع  وال�للللصللللتللللبللللاكللللات 
اأ�صابيع  خم�صة  وخللال  املركزية. 
مللللن الللللرئللللا�للللصللللة، حتلللللللادث بلللريي 
امللك فيليبي  اأراغللون مرتني مع 
ال�صاد�س، وهو �صخ�صية مكروهة 
لدى الراغبني يف النف�صال عن 
الرمزية  ال�صمانة  لأنلله  اإ�صبانيا 

لوحدة الباد.
 بل اأن الرئي�س التنفيذي املحلي 
اجللللديلللد تللقللا�للصللم اللللطلللاوللللة مع 
بيدرو �صان�صيز وفيليبي ال�صاد�س 
يونيو يف   27 يف  ال�صحافة  اأمللام 
القت�صادي  املنتدى  افتتاح  ليلة 
للللللللملللوؤمتلللر اللللعلللامللللي للللللللجلللوال يف 
بر�صلونة. �صورة مل يكن يتخّيلها 
لكنه   ... اأ�صهر  ب�صعة  قبل  اأحللد 
حللللر�للللس علللللللللى علللللللدم الللللتللللواجللللد 
الرئي�س  ر�لللصلللمللليلللا  ل�لللصلللتلللقلللبلللال 

وجالته.
   بللعللد اأكلللللرث ملللن �للصللاعللتللني من 
يف  �صان�صيز،  بيدرو  مع  الجتماع 
اأراغلللون  29 يللونلليللو، عقد بللريي 
موؤمترين  الإ�صبانية  واحلكومة 
كانت  مللنللفلل�للصلللللني،  �للصللحللفلليللني 
للغاية.  متباعدة  ا�صتنتاجاتهما 
باللهجة  اأ�لللصلللاد  منهما  كللل  لللكللن 
اللللوديلللة لللاجللتللمللاع، واأ�لللصلللر على 
�لللصلللرورة جتللديللد الللعللاقللات من 
ال�صيا�صي  الللل�لللصلللراع  “حل  اأجللللل 
واإرادة  والللتللفللاو�للس  احلللللوار  عللرب 
تعبري  حلللللد  علللللللللى  التفاق”، 

الرئي�س الكتالوين.
»ان الللذيللن يللعللار�للصللون اإجللللراءات 
ياحظ  اأقلية”،  هللللم  اللللعلللفلللو 
لكنني  بلللارتلللومللليلللو�لللس،  اأوريللللللللول 
من  احلللد  يحاولون  اأنهم  اأعتقد 
على  للمنفتحني  املللنللاورة  هام�س 
التاأكيد  خلللال  ملللن  الللتللفللاو�للس، 
على اأنه اإذا حتدثت اجلرناليتات 
مع احلكومة املركزية، ف�صيكونون 
امللا على اجلللانللب الآخر،  خللونللة. 
�للللصلللليللللحللللاول اللللليللللمللللني والللليلللملللني 
املتطرف منع ال�صلطة التنفيذية 
الللللوطللللنلللليللللة ملللللن امللللنلللاقللل�لللصلللة مع 
باإفهامها  الكاتالونية،  احلكومة 
�صتخ�صر  ذللللللك،  فللعلللللت  اإذا  اأنللللله 
اإذا  ما  الآن �صرنى  النتخابات... 
التفاو�س  يلللريلللدون  الللذيللن  كلللان 

�صيجروؤون على خو�صه«.

اجراء ي�شتجيب لل�شغوط الدولية التي متار�س على ا�شبانيا

بيدرو �صان�صيز وامللك فيليب ال�صاد�س وبري اأراجوني�س يف حفل ع�صاء يف املوؤمتر العاملي للجوال يف بر�صلونة اإلي�صيندا بالوزي، رئي�صة املنظمة النف�صالية الكاتالونية الرابطة الوطنية ، يف بر�صلونة

قادة كتالونيا يف بر�صلونة، بعد احل�صول على العفو

بيدرو �صان�صيز )ي�صار( وبري اأراغون )ميني(، يف 29 يونيو، يف ق�صر مونكلوا، يف مدريدبيدرو �صان�صيز، رئي�س احلكومة الإ�صبانية، يف 29 يونيو، يف مدريد

مظاهرة منا�صرة لانف�صال

يظهر الي�شار اجلمهوري يف كاتالونيا موقفا اأكرث براغماتية لإر�شاء �شريحة من الناخبني �شئمت هذا التوتر 

ي�صعف اإطالق �صراح القادة الت�صعة خطاب احلركة 
النف�صالية, التي ترّوج لفكرة دولة اإ�صبانية قمعية 

جزًء مت�صّلب من النف�صاليني يرف�س الت�صوية, ول 
م�صلحة لـه يف انهــاء التوتـر مع احلكومة املركزيـة 

يتهم اليمني واليمني املتطرف ال�شلطة التنفيذية بخيانة الإ�شبان للبقاء يف ال�شلطة
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وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/09/08 

وحتى تاريخ: 2031/09/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 59158

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/10 املودعة بالرقم: 350891 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: عبد الرحمن �صالح عبد العزيز الرميزان
وعنوانه: �صارع مو�صى بن ن�صري، الريا�س 1123 ، اململكة العربية ال�صعودية.   

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اأخرى،  الللواردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�صياط  والع�صي،  وال�صما�صي  املظات  ال�صفرية،  ال�صناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�صروج.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة RAMZENباللغة الإجنليزية بخط مميز.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 161990

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/10 املودعة بالرقم: 350898 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: عبد الرحمن �صالح عبد العزيز الرميزان
وعنوانه: �صارع مو�صى بن ن�صري، الريا�س 1123 ، اململكة العربية ال�صعودية.   

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة RAMZENباللغة الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 161991

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/17 املودعة بالرقم: 351091 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صكني جيم اإنك.
وعنوانه: 840 �صانتي �صرتيت  # 204 ، لو�س اجنلو�س، �صي ايه 90014 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املاب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزيللوت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات  SKIN GYMباللغة الإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 168284

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/17 املودعة بالرقم: 351093 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صكني جيم اإنك.
وعنوانه: 840 �صانتي �صرتيت  # 204 ، لو�س اجنلو�س، �صي ايه 90014 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية 

اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�صتنة والغابات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات  SKIN GYMباللغة الإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 168285

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/17 املودعة بالرقم: 351096 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: بورتري �صيك لتو�صيل الطلبات �س.ذ.م.م
 ، ،دبللي   ، ، بر دبي  زايللد  ال�صيخ  الثاين، �صارع  التجاري  املركز  الإملللارات،  اأبللراج  وعنوانه: مكتب رقم 6، ملك 

الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النقل، تغليف وتخزين ال�صلع، تنظيم الرحات وال�صفر.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات  PorterChicباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة داخل 
ر�صم مل�صتطيل  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 168586

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/04 املودعة بالرقم: 350456 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: توينتي فور غولد )م.د.م.�س(
وعنوانه: الوحدة رقم: ايه جي-11-جيه، برج ايه جي، رقم الأر�س: جيه ال تي-بيه ات�س1-اآي1ايه، اأبراج 

بحريات جمريا، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الو�صاطة  امل�صنعة،  وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  بالذهب  املتعلقة  والإعللان  الدعاية  خدمات 
وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  الذهب  ونقل  واإر�صال  وت�صدير  وا�صترياد  وبيع  ل�صراء  التجارية 
ال�صت�صارات  امل�صنعة،  وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  للذهب  والتجزئة  باجلملة  البيع  امل�صنعة، 
امل�صنعة،  وغللري  امل�صنعة  الأخللللرى  الثمينة  واملللعللادن  الللذهللب  وبلليللع  بلل�للصللراء  املتعلقة  املهنية  وال�للصللتلل�للصللارات 
ال�صت�صارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �صابقاً، مبا يف ذلك املقدمة عرب ال�صبكات الإلكرتونية 

مثل الإنرتنت.
و�صف العامة: العامة عبارة عن اأرقام وكلمة GOLD 24 باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171020

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/25 املودعة بالرقم: 351762 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: وولف اكتيف لتجارة املاب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م
وعنوانه: الوحدة 2201-2205، املكتب 31 ، برج كونكورد ، مدينة دبي لاإعام ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، ماب�س لل�صاطئ، قبعات )اأغطية للراأ�س(، ماب�س للريا�صة البدنية، فرعات لبا�س 
القدم )اجلزء العلوي من لبا�س القدم(، اأحذية للريا�صة البدنية، اأطر )هياكل( قبعات، قبعات، اأربطة للراأ�س )ماب�س(، 
القدم، كعوب للجوارب الطويلة، جاكيتات )ماب�س(، جرزايات )كنزات �صوفية(، ماب�س حمبوكة، جوارب  كعوب للبا�س 
اأكمام  ذات  قم�صان  اأحذية،  قم�صان،  جاهزة،  ماب�س  خارجية،  ماب�س  )بناطيل(،  حتتية  �صيقة  بناطيل  ال�صاق،  لتدفئة 
ق�صرية، تنانري، �صورتات على �صكل تنانري، �صبا�صب، قم�صان داخلية )ماب�س داخلية(، جوارب ق�صرية، قم�صان للريا�صة، 
داخلية، قم�صان  ن�صائية  �صباحة، ماب�س  اأثللواب  �صرتات،  للعرق،  داخلية ما�صة  جللوارب طويلة، ماب�س  للريا�صة،  اأحذية 
ن�صف كم، اأثواب �صيقة، معاطف خفيفة، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، ماب�س داخلية، ماب�س داخلية م�صادة للعرق، �صراويل 
داخلية، ماب�س داخلية، ماب�س داخلية م�صادة للعرق، �صدارات، ماب�س داخلية، ماب�س م�صادة للماء، بذلت رطبة للتزلج 

على املاء.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة SQUATWOLF باللغة الإجنليزية.

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 165377

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/25 املودعة بالرقم: 351763 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: وولف اكتيف لتجارة املاب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م
وعنوانه: الوحدة 2201-2205، املكتب 31 ، برج كونكورد ، مدينة دبي لاإعام ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، ماب�س لل�صاطئ، قبعات )اأغطية للراأ�س(، ماب�س للريا�صة البدنية، فرعات لبا�س 
القدم )اجلزء العلوي من لبا�س القدم(، اأحذية للريا�صة البدنية، اأطر )هياكل( قبعات، قبعات، اأربطة للراأ�س )ماب�س(، 
القدم، كعوب للجوارب الطويلة، جاكيتات )ماب�س(، جرزايات )كنزات �صوفية(، ماب�س حمبوكة، جوارب  كعوب للبا�س 
اأكمام  ذات  قم�صان  اأحذية،  قم�صان،  جاهزة،  ماب�س  خارجية،  ماب�س  )بناطيل(،  حتتية  �صيقة  بناطيل  ال�صاق،  لتدفئة 
ق�صرية، تنانري، �صورتات على �صكل تنانري، �صبا�صب، قم�صان داخلية )ماب�س داخلية(، جوارب ق�صرية، قم�صان للريا�صة، 
داخلية، قم�صان  ن�صائية  �صباحة، ماب�س  اأثللواب  �صرتات،  للعرق،  داخلية ما�صة  جللوارب طويلة، ماب�س  للريا�صة،  اأحذية 
ن�صف كم، اأثواب �صيقة، معاطف خفيفة، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، ماب�س داخلية، ماب�س داخلية م�صادة للعرق، �صراويل 
داخلية، ماب�س داخلية، ماب�س داخلية م�صادة للعرق، �صدارات، ماب�س داخلية، ماب�س م�صادة للماء، بذلت رطبة للتزلج 

على املاء.
و�صف العامة: العامة عبارة عن رمز للذئب.

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 165378

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/17 املودعة بالرقم: 351090 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: نول ليمتد
وعنوانه: بن �صابيب و�صركاه �س ت ذ م م ، الطابق ال�صاد�س ، بناية رقم 3  ، بوابة بري�صين�صت ، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب 

262 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات ، الإيواء املوؤقت ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل( ، خدمات امل�صارب ، خدمات 
النزل ، حجز النزل ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، توفري ت�صهيات اأرا�صي املخيمات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة 
مياه  اأوعية  تاأجري   ، الطبخ  اأجهزة  تاأجري   ، الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�صات  واملوائد  الكرا�صي  تاأجري   ، )الكانتينات( 
ال�صرب ، التزويد بالطعام وال�صراب ، خدمات نحت الطعام ، خدمات خميمات العطات )اأماكن اإقامة( ، خدمات الفنادق 
، احلجز يف الفنادق ، تاأجري اأجهزة الإ�صاءة ، تاأجري غرف الجتماعات ، خدمات املوتيات )الفنادق ال�صغرية( ، خدمات 
املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، حجز اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، خدمات اأماكن اإقامة ال�صياح.
 TWIGGY و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة 

بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات by La Cantine  بخط �صغري وكلمات TWIGGY by باللغة الإجنليزية و 
الفرن�صية. باللغة   La Cantine

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 167759

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346237 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات TRIBE OF SIXباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 168077

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/02 املودعة بالرقم: 350186 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: تاور ميديا مدل اي�صلت منطقة حرة - ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لاإعام ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

الألياف  و�صبكات  احلا�صوبية  الطرفيات  عرب  الإت�صالت  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  الإذاعللة  الت�صالت، 
وكالت  الت�صالت،  حول  معلومات  احلا�صوب،  عرب  وال�صور  الر�صائل  نقل  والتلفون،  والربقيات  الب�صرية 
تاأجري  �صبكة حا�صوب دولية،  للت�صوق عن بعد، توفري تو�صيات خا�صة عرب  اإت�صال  الأنباء، توفري قنوات 
ُبعد،  الإجتماعات عن  ال�صناعية،  الأقمار  البث عرب  الا�صلكي ومعدات  الت�صال  واأنظمة  الت�صال  معدات 
خدمات الت�صال الا�صلكي، خدمات البث والإر�صال عرب الكبات والأقمار ال�صناعية، خدمات الإت�صالت 
اإر�صال  عرب الأقمار ال�صناعية، معلومات عن الت�صالت والت�صالت الا�صلكية، توجيه وربط الت�صالت، 
املرئي،  البث والإر�صال  ال�صوتي، خدمات  الربيد  والن�صو�س عن بعد، خدمات  املرئية  الن�صو�س  معلومات 
خدمات الت�صال املرئي، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية، خدمات �صلكية، جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة 

اأ�صا�صية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات اأخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171299

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 
بيانات الأولوية:  تاريخ: 2021/05/02  املودعة بالرقم: 350188 

ال�صم: تاور ميديا مدل اي�صلت منطقة حرة - ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لاإعام ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

امل�صرحية،  املقاعد للعرو�س  الريا�صية والثقافية، تنظيم م�صابقات اجلمال، حجز  الأن�صطة  التدريب، الرتفيه،  التعليم والتهذيب، 
عرو�س �صينمائية، خدمات الت�صوير الرقمي، اإعادة ت�صجيل ال�صوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، اإنتاج الأفام، خدمات 
العرو�س بخاف ما كان منها لغايات الدعاية والإعان، عر�س متثيليات حية، الت�صوير بامليكروفلم، تاأجري الأفام ال�صينمائية، 
الفوتوغرايف، تنظيم حفات )ترفيه(،  الت�صوير  امل�صورة،  التقارير  الأنباء، تقدمي  ال�صينما، خدمات مرا�صلي  ُدور  توفري جتهيزات 
اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�صرحية، اإنتاج اأفام الفيديو، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، 
الرتفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي، تاأجري م�صجات الفيديو باحلافظات ال�صريطية، خدمات �صتديوهات الت�صجيل، توفري 
تاأجري  ال�صينمائية،  تاأجري الأفام  الرقمية،  الفيديو  تاأجري كامريات  ال�صوت،  اإر�صال وا�صتقبال  تاأجري معدات  ت�صهيات الرتفيه، 
تاأجري  العر�س،  م�صاهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآلت  تاأجريبروجكرتات  التلفزيون،  �صتوديوهات  اأو  للم�صارح  الإ�صاءة  اأجهزة 
والتلفزيونية،  الإذاعية  والربامج  ال�صيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�صرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري  ال�صوت،  م�صجات 
ا�صتديوهات �صينمائية، ترجمة الأفام، ن�صر وكتابة الن�صو�س بخاف ن�صو�س الدعاية والإعان، الإنتاج امل�صرحي، خدمات وكالت 
التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�صبات الريا�صية، الرتجمة، اإعداد اأ�صرطة الفيديو، اإنتاج اأفام الفيديو، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو، تنظيم 
ال�صمعي،  الرتفيه  خدمات  واملرئي،  املو�صيقي  الرتفيه  تنظيم  الرتفيهية،  املتحركة  الر�صوم  مو�صيقى  خدمات  )ترفيه(،  املباريات 
اإعداد الربامج الرتفيهية  خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم الأحداث الرتفيهية، 
�صبكة  )من  مبا�صرة  املقدمة  الألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�صهيات  توفري  للبث، 
حا�صوب( اأو من خال اأي �صبكة ات�صال اأخرى، توزيع م�صل�صات تلفزيونية للبث من خال حمطات تلفزيونية م�صتقلة، اإخراج برامج 
الإذاعة والتلفزيون، خدمات برامج الأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات الإكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�صر 
الكتب، ن�صر الكتب وال�صحف اللكرتونية الفورية، توفري معلومات عن الأنباء، اخلدمات التي هدفها الأ�صا�صي الرتفيه اأو الت�صلية اأو 

ال�صتجمام، عرو�س الأعمال الفنية اأو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات اأخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك 
خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171300

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/04 املودعة بالرقم: 350454 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: توينتي فور غولد )م.د.م.�س(
وعنوانه: الوحدة رقم: ايه جي-11-جيه، برج ايه جي، رقم الأر�س: جيه ال تي-بيه ات�س1-اآي1ايه، اأبراج 

بحريات جمريا، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
وا�صترياد  وبيع  �صراء  اأجللل  من  الإنرتنت  مواقع  على  واملعامات  الإلكرتونية  التجارة  من�صات  ا�صت�صافة 

وت�صدير واإر�صال ونقل الذهب واملعادن النفي�صة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن اأرقام وكلمة GOLD 24 باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171313

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/04 املودعة بالرقم: 350462 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: توينتي فور غولد )م.د.م.�س(
وعنوانه: الوحدة رقم: ايه جي-11-جيه، برج ايه جي، رقم الأر�س: جيه ال تي-بيه ات�س1-اآي1ايه، اأبراج 

بحريات جمريا، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الو�صاطة  امل�صنعة،  وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  بالذهب  املتعلقة  والإعللان  الدعاية  خدمات 
وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  الذهب  ونقل  واإر�صال  وت�صدير  وا�صترياد  وبيع  ل�صراء  التجارية 
ال�صت�صارات  امل�صنعة،  وغري  امل�صنعة  الأخللرى  النفي�صة  واملعادن  للذهب  والتجزئة  باجلملة  البيع  امل�صنعة، 
امل�صنعة،  وغللري  امل�صنعة  الأخللللرى  الثمينة  واملللعللادن  الللذهللب  وبلليللع  بلل�للصللراء  املتعلقة  املهنية  وال�للصللتلل�للصللارات 
ال�صت�صارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �صابقاً، مبا يف ذلك املقدمة عرب ال�صبكات الإلكرتونية 

مثل الإنرتنت.
 24 و  الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   24G اأرقللام وحللرف  العامة عبارة عن  العامة:  و�صف 

باللون الأ�صود اأما G باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171314

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/04 املودعة بالرقم: 350467 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: توينتي فور غولد )م.د.م.�س(
وعنوانه: الوحدة رقم: ايه جي-11-جيه، برج ايه جي، رقم الأر�س: جيه ال تي-بيه ات�س1-اآي1ايه، اأبراج 

بحريات جمريا، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
وا�صترياد  وبيع  �صراء  اأجللل  من  الإنرتنت  مواقع  على  واملعامات  الإلكرتونية  التجارة  من�صات  ا�صت�صافة 

وت�صدير واإر�صال ونقل الذهب واملعادن النفي�صة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن اأرقام وحرف 24G باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة و 24 باللون 

الأ�صود اأما G باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171315

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/23 املودعة بالرقم: 351614 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ديليفري هريو اإت�س اف كيت�صنز جي ام بي اإت�س
وعنوانه: باول – لينكي – اأوفر 39-40 ، 10999 برلني -اأملانيا.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات CHICKEN CRUSH باللغة الإجنليزية بخط مميز 
بينهما ر�صم لقلب يتخلله �صهم به ر�صم كاريكاتوري لراأ�س دجاجة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 171741

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/23 املودعة بالرقم: 351615 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ديليفري هريو اإت�س اف كيت�صنز جي ام بي اإت�س
وعنوانه: باول – لينكي – اأوفر 39-40 ، 10999 برلني -اأملانيا.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات HEARTBREAK BURGER باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351879 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: برودكتيف ويل بيينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 153 ، ناغاهارا-ت�صو ، �صاكاميا�صي اأيانوكوجي-�صاغارو ، �صيموجيو-كو ، كيوتو-�صي ، كيوتو 600-

8073 ، اليابان.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
عطرية،  وزيللوت  عطور  طبية،  غري  اأ�صنان  منظفات  طبية،  غري  زينة  وم�صتح�صرات  جتميل  م�صتح�صرات 
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املاب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 

وجلي وك�صط.
و�صف العامة: العامة عبارة كلمة LA POMPA باللغة الإيطالية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172388



االثنني   5  يوليو    2021  م   -    العـدد   13283  
Monday    5   July   2021   -  Issue No   13283

19191915

عربي ودويل

•• الفجر -تون�س
ك�صفت نتائج �صرب الآراء اخلا�س 
 2021 للل�للصللنللة  يلللونللليلللو  بلل�للصللهللر 
“�صيغما  موؤ�ص�صة  عللن  اللل�للصللادرة 
غري  ملل�للصللتللوى  عللللن  كون�صاي” 
�صفوف  يف  الت�صاوؤم  من  م�صبوق 
لأول  بلغ  انلله  مللربزة  التون�صيني، 
مللللرة نلل�للصلللللللللللللللللبللة 92 فللا�للصلللللللللللللللللل 8 

باملائة.
واأبرز �صرب الآراء الذي ن�صر اأم�س 
اأظهرت  ال�صرب  نتائج  اأن  الأحلللد 
حالة من الغ�صب الجتماعي يف 
والأعمار.  والللفللئللات  اجلللهللات  كللل 
ن�صبة  اأّن  اىل  الللنللتللائللج  واأ�لللصلللارت 
اللللتللل�لللصلللاوؤم تلل�للصللهللد تلللراجلللعلللا لدى 
“القاعدة النه�صوية” مربزة اأّن 
القاعدة  اىل هذه  املنتمني  بع�س 
يف  “ت�صري  الللللبللللاد  اأّن  يلللللللرون 

الجتاه ال�صحيح«.
الثقة،  انعدام  موؤ�صر  وبخ�صو�س 
حركة  رئي�س  اأّن  النتائج  اأبلللرزت 
حّطم  الغنو�صي  را�للصللد  النه�صة 
وت�صدر  الللقلليللا�للصلليللة  الرقللللللام  كلللل 
يثق  ل  التي  ال�صخ�صيات  قائمة 
بن�صبة  مطلقا  التون�صيون  فيها 
كتلة  رئللليللل�لللس  يللللليلله  81باملائة 
الدين  �للصلليللف  الللكللرامللة  ائلللتلللاف 
وعلي  بلللامللللائلللة   67 بللللل  خملللللللوف 
العري�س بل 66 باملائة والي�صاري 
باملائة  بل63  اللللهلللملللاملللي  حلللملللة 
امل�صي�صي  ه�صام  احلكومة  ورئي�س 

بل62 باملائة يف املرتبة اخلام�صة.

فيها  يثق  التي  ال�صخ�صيات  اأمللا 
التون�صيون، فقد حل عبد اللطيف 
النه�صة  حركة  يف  القيادي  املّكي 
لأول مرة يف املرتبة الوىل بن�صبة 
�صعيد  قي�س  الللرئلليلل�للس  يليه   39

كاملة  نقطة   120 خ�صر  اللللذي 
ال�صيا�صي  الباروميرت  يف  حمققا 
تراجعا   2021 يللونلليللو  للل�للصللهللر 
م�صتوى  اأدنللى  اإىل  لينزل  قيا�صيا 
باملائة(   30( انللتللخللابلله  مللنللذ  للله 

يف  يثقون  التون�صيني  مللن  فقط 
الثانية  املللرتللبللة  حمتا  �صخ�صه 
 23 بن�صبة  �صعيد  اللل�للصللايف  يليه 
بللاملللائللة ثللم عللبللري مللو�للصللي بن�صبة 

21 باملائة.

الوطني  اجللليلل�للس  اأّن  وا�لللصلللافلللت 
حللظللي بللاأعلللللى نلل�للصللبللة ثللقللة لدى 
باملائة   97 بن�صبة  التون�صليني 
تللللليلله املللوؤ�للصلل�للصللة الأملللنللليلللة بلللل 81 

باملائة. 

واأردف “يبدو كما لو اأننا ن�صتطيع 
نظاما  ونللدخللل  قللدمللا،  من�صي  اأن 
عن  بعيدين  فيه  ن�صبح  اختياريا، 
للغاية.  �صعبة  كانت  التي  القيود 
مع  العي�س  نتعلم  اأن  علينا  اإن  ثم 

الفريو�س«.
وذكللللللللللرت تللللقللللاريللللر �لللصلللحلللفللليلللة يف 
الكمامة  ارتللللللداء  اأن  بللريللطللانلليللا، 
والللتللبللاعللد الجللتللمللاعللي للللن يظا 
اأمللريللن اإلللزاملليللني، مبللجللرد دخول 

املرحلة الرابعة من التخفيف.
اأن  تاميز”،  “�صانداي  واأوردت 
دخللول احلللانللات لللن يظل مرتبطا 
ال�صريع،  ال�صتجابة  كللود  بعر�س 
وهو ما يعني اأن النا�س لن يتلقوا 
اأجل  مللن  الآن  بعد  كللثللرية  دعلللوات 

يللل�لللصلللتلللعلللد للللللرفلللللع ملللللا تلللبلللقلللى من 
املفرو�صة  الللوقللائلليللة  الإجلللللللراءات 

لأجل كبح تف�صي كورونا.
واأ�صاف اأن جناح حملة التطعيم يف 
بريطانيا يعني اأنه بو�صع احلكومة 
اإىل  الللللعللللودة  كلليللفلليللة  يف  تللفللكللر  اأن 

احلياة الطبيعية، قدر الإمكان.
اأن تركنا  “هذا يعني  وقال الوزير 
جلللزًءا من  فبات  وراءنلللا  الفريو�س 
كيف  نتعلم  اأن  علينا  لكن  املا�صي، 

نعي�س معه«.
واأ�صار اإىل اأن البيانات املوجودة يف 
جدا”،  “اإيجابية  احللللايل  الللوقللت 
بينما تدر�س احلكومة ما اإذا كانت 
املتبقية يف غ�صون  القيود  �صرتفع 

اأ�صبوعني.

•• لندن-وكاالت

اتباع  اإن  بلللريلللطلللاين،  وزيلللللر  قللللال 
اللللقللليلللود اللللوقلللائللليلللة مللللن كللللورونللللا، 
اإىل  اختيارية”  “م�صاألة  �صي�صبح 
الباد  �صتقوم  عندما  كللبللري،  حللد 
الإجللللراءات، مبا يف ذلك  بتخفيف 

ارتداء الكمامات.
نيوز”  “�صكاي  �للصللبللكللة  ونلللقلللللللت 
الربيطانية، عن روبرت جيرنيك، 
وهو وزير الإ�صكان يف احلكومة، اأن 
اختيارا  �صي�صبح  الكمامة  ارتلللداء 

�صخ�صيا.
واأدىل الوزير بهذا الت�صريح، فيما 
اأن  بريطانيا،  يف  التقارير  اأوردت 
جون�صون،  بوري�س  الللوزراء،  رئي�س 

ال�صتباه  بلل�للصللبللب  اأنللفلل�للصللهللم،  علللزل 
تقف  ولللن  م�صابني.  خمالطة  يف 
احلانات،  دخللول  عند  الت�صهيات 
املهرجانات  تلللقلللام  اأن  ميللكللن  بلللل 
ح�صورا  ت�صهد  الللتللي  واملللنللا�للصللبللات 
يب�صر  الأملللللللللر  وهللللللللذا  حللللا�للللصللللدا، 
الربيطانيني با�صتعادة الكثري من 
اأوجه احلياة العادية التي يفتقدها 
بريطانيا على  وياأتي عزم  العامل. 
الوقائية  الللقلليللود  املللزيللد مللن  رفلللع 
دول  تف�صل  بينما  كلللورونلللا،  �للصللد 
�للصلليللمللا يف  ل  تلللرتيلللث،  اأن  اأخللللللرى 
وتف�صي  النللتللكللا�للس  ظلللل خمللللاوف 
متحورات اأ�صرع انت�صار من �صالة 
كللورونللا الأ�للصللللليللة الللتللي ظللهللرت يف 

ووهان، اأواخر 2019.

نائب املدير العام للوكالة 
الذرية يزور اإيران 

•• فيينا-اأ ف ب

للوكالة  الللعللام  املللديللر  نائب  يتوّجه 
ما�صيمو  الللذريللة  للطاقة  الللدوللليللة 
اأبللللارو الأ�للصللبللوع املللقللبللل اإىل اإيللللران، 
التوّترات  �صياق  يف  تندرج  زيللارة  يف 
اجلمهورية  بلللفلللر�لللس  امللللرتلللبلللطلللة 
مفت�صي  عمل  على  قيوداً  الإيرانية 
ما  بح�صب  اأرا�صيها،  على  الوكالة 

اأفادت م�صادر دبلوما�صية ال�صبت.
ال�صفري  اأبلللادي،  وقللال كاظم غريب 
التابعة  اللللوكلللاللللة  لللللدى  الإيلللللللراين 
لللللاأمم امللللّتلللحلللدة، يف تللغللريللدة على 
يف  “تندرج  اأبللللارو  زيللللارة  اإّن  تللويللرت 
الروتينية”  التحّقق  اأن�صطة  اإطللار 
اتفاقية  يف  عللللللليلللهلللا  امللللنللل�لللصلللو�لللس 
عدم  مبعاهدة  اخلا�صة  ال�صمانات 

انت�صار الأ�صلحة النووية.
نقا�س  اأّي  هللنللاك  “لي�س  واأ�لللصلللاف 
واأّكلللللللللد  طهران”.  يف  مللللرتللللقللللب 
فيينا  يف  مللقللّره  اأوروبلللي  دبلوما�صي 
الدبلوما�صي  وقال  املعلومات.  هذه 
“امل�صاألة  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة 
معمل  اإىل  بلللللاللللللذهلللللاب  تللللتللللعللللّلللللق 
من  والتحّقق  نطنز  يف  التخ�صيب 
كما  الللو�للصللول  على  املفت�صني  قلللدرة 
اأجهزة  جمموعات”  اإىل  يللنللبللغللي 
الللللطللللرد املللللركللللزي امللل�للصللتللخللدمللة يف 
اإيران  وكانت  اليورانيوم.  تخ�صيب 
الوكالة  مفّت�صي  و�صول  من  حللّدت 
موقع  اإىل  الذرية  للطاقة  الدولية 
الذي  النلللفلللجلللار  اأعلللقلللاب  نللطللنللز يف 
واّتهمت  ني�صان/اأبريل   11 يف  وقع 
اإ�صرائيل  الإيلللرانللليلللة  اجلللمللهللوريللة 
بالوقوف وراءه. ووفقاً للدبلوما�صي 
القيود �صرُتفع  فللاإّن هذه  الأوروبلللي 

“بالكامل” يف الأيام املقبلة.

حالة من الغ�صب الجتماعي يف تون�س

ن�شبة ت�شاوؤم قيا�شية وتراجع غري م�شبوق لقي�س �شعيد...!

ارتداء الكمامة يتحول لأمر اختياري بربيطانيا بعد رفع القيود

لوبن تعتزم تعبئة اليمني املتطرف قبل النتخابات الرئا�شية 

نافذة 
م�صرعة

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

•• ريكاردو بريي�شيت�س 

لقد عرفنا منذ بع�س الوقت اأن الثنائي الفرن�صي 
الأملللاين، رغم اأنه يظل ل غنى عنه، مل يعد قادًرا 
مبفرده.  الأوروبللللي  الحتلللاد  �صيا�صة  توجيه  على 
ومع ذلللك، فللاإن املبادرة الأخللرية لإعللادة العاقات 
بللوتللني كانت  اأعلللللى م�صتوى مللع فللادميللري  علللللى 
مبثابة الف�صل الذريع، الأمر الذي فاجاأ املراقبني. 
املللتللوقللع لبلدان  الللعللداء  مللبللادرة، مل تللواجلله فقط 
للا اإحجاًما  اأيلل�للصً اأوروبللللا، بللل واجللهللت  و�صط و�للصللرق 
اللللللدول الأع�صاء  كللبللري ملللن  �للصللريللًحللا ملللن جللللزء 
الأخلللرى. يف الللواقللع، فللاإن املللقللرتح، بالإ�صافة اإىل 
ياأتي  بللاأن  يخاطر  منا�صب،  كونه غري لئق وغري 
بنتائج عك�صية. وكما لو اأن كل هذا مل يكن كافًيا، 

ا فهمها. فان املبادرة من ال�صعب اأي�صً

خرقاء
اخلا�س.  منطقها  الأملللانلليللة  الفرن�صية  للوثيقة   
املللاحللظللات الوا�صحة  وقلللد احللتللوت علللللى جللملليللع 
حلللول �للصلللللوك رو�للصلليللا الللعللدائللي جتللاهللنللا، وهلللددت 
اإمكانية  اإىل  ا  اأي�صً اأ�صارت  العقوبات، لكنها  مبزيد 
اإجلللراء حلللوار مللع رو�صيا حللول عللدد مللن الق�صايا 
ملاذا  الت�صاوؤل  درجللة  اىل  امل�صرتك.  الهتمام  ذات 
حتليل ل يختلف كثرًيا عن التحليل الذي قدمته 
املفو�صية يف الآونة الأخرية، يرّبر مبادرة فرن�صية 

اأملانية
واحدة  نقطة  يف  التحليان  يختلف  الللواقللع،  يف 
لدبلوما�صيني  ميكن  ل  ال�للصللتللنللتللاجللات...  فللقللط: 
باري�س  الللوثلليللقللة يف  �للصللاغللوا  اللللذيلللن  خلللربة  ذوي 
وبرلني، جتاهل اأن الهتمام �صين�صب ح�صرًيا على 
هذه: اقرتاح ا�صتئناف الت�صالت مع رو�صيا على 
اأعلى م�صتوى، والتي قطعت بعد �صّم �صبه جزيرة 
الللقللرم. عللاوة على ذلللك، اقللرتاح يتم تقدميه يف 
غلليللاب اأي بلللادرة تللدل على رغللبللة بللوتللني يف تغيري 
“بايدن  القول،  هو  الوحيد  التربير  وكان  امل�صار. 
امل�صكلة  وتكمن  نحن؟  نفعل  ل  فلماذا  ذلللك،  فعل 
يف اأن اجتماع جنيف بني بوتني وبايدن، والذي مل 
ي�صفر عن اأي نتائج ملمو�صة، كان يهدف يف املقام 
اإر�صال  خللال  من  ترامب  حقبة  اإنللهللاء  اإىل  الأول 

عدد من الر�صائل اأكرث و�صوًحا.
ومع ذلك، يظل الغر�س من الجتماعات اجلديدة 
رفلليللعللة امللل�للصللتللوى مللع الحتللللاد الأوروبللللللي يف غاية 
الأوروبلللي مع  اإن احلللوار  الغمو�س. قال ماكرون، 
ووفّيا  ومتطلًبا  “طموًحا  يكون  اأن  يجب  بوتني 
على  حتتوي  لكنها  جميلة  جملة  اإنللهللا  لقيمنا”. 
ووفيا  متطلًبا  احلللوار  كللان  فللاإذا  ا�صتحالة.  مثلث 
لقيمنا، فا ميكن اأن يكون طموًحا. يعلم اجلميع 
اأن فر�س احل�صول على تنازلت كبرية من بوتني 
وكذلك  معدومة،  تهمنا  التي  املو�صوعات  ب�صاأن 
معقول.  ب�صكل  تقدميها  ميكننا  التي  الللتللنللازلت 
يف  الرو�صي  الوجود  قبول  اأوكرانيا؟  عن  التخلي 
ليبيا؟ تخفيف العقوبات مقابل ماذا؟ “الطموح” 

هو بال�صبط ما مل يكنه لقاء جنيف مع بايدن.

غري منا�صب
يف اللللعلللامل امللللللمللو�للس، وعلللللى عللكلل�للس ملللا يللجللري يف 
املعيار  هللو  التوقيت  يعترب  البحثية،  املللوؤ�للصلل�للصللات 
جاءت  وقلللد  �صيا�صية.  مللبللادرة  لتقييم  الأ�للصللا�للصللي 
الأملانية يف وقت غري منا�صب،  الفرن�صية  الوثيقة 
ع�صية املجل�س الأوروبي حيث بدا كل �صيء جاهًزا 
الأقلللل يف  الأوروبلللللي، على  لتاأكيد وحلللدة الحتلللاد 
بت�صل�صل  التذكري  هنا  املفيد  ومللن  املرحلة.  هللذه 

الأحداث.
الناتو،  قمة  يف  ثللم  كللورنللوال  يف  قليلة،  اأيلللام  قبل 
اأعللللرب الأوروبلللليللللون وبلللايلللدن عللن وحللللدة قللويللة يف 
مللواجللهللة ملللبلللادرات بللوتللني الللعللدوانلليللة. مللن جهة 
اأ�صدرت  الأوروبلللللي،  للمجل�س  ا�للصللتللعللداًدا  اخلللرى، 
ا  ن�صً بللوريللل،  جللوزيللب  الأعلللللى  واملللمللثللل  املفو�صية 
الحتاد  بني  للعاقات  النحدار”  “دوامة  يوثق 
الأوروبي ورو�صيا. واأخرًيا، ع�صية اجتماع املجل�س، 
وبرلني،  باري�س  مللبللادرة  مللع  غللريللب  ت�صادف  ويف 
تابعة  �صفينة  �صد  عدائية  باأعمال  رو�صيا  قامت 
للبحرية امللكية، وبالتايل دولة حليفة، حتى لو مل 
تعد ع�صًوا يف الحتاد الأوروبي، يف مهمة يف البحر 

الأ�صود.
معطيات  اأي  جنيف  اجتماع  يقدم  مل  الثللنللاء،  يف 
ال�صارة  يقت�صي  ال�صليم  احللل�للس  وكلللان  جللديللدة. 
اإىل اأن التوقيت مل يكن منا�صًبا، واأن املبادرة كانت 
�صتتطلب اإعداًدا دقيًقا مع الوليات املتحدة، ومع 
بولندا  وخا�صة  اأوروبلللا،  و�صرق  و�صط  دول  بع�س 
الحتاد  اأع�صاء  مللع  ا  اأي�صً ولكن  البلطيق،  ودول 
اإيطاليا هولندا والدول  الآخرين، مثل  الأوروبللي 

ال�صكندنافية؛ كما ان احل�س ال�صليم يقرتح اأي�صا 
راأيللنللاه ومللا ت�صبب يف  اأوكللرانلليللا. والنتيجة هي ما 
ا�للصللتلليللاء مللاكللرون ومللريكللل الللوا�للصللح عللنللد اختتام 
املجل�س الأوروبي. نادًرا ما يتم ت�صويه مبادرة من 
قبل دولتني مهمتني يف البيان اخلتامي، حتى من 
قبل اأطراف كان من املمكن، يف ظل ظروف عادية، 

ل اإىل توافق وا�صع النطاق. اأن تتو�صّ

نتيجة عك�صية
ل اأحد ينكر اأن هناك اأ�صباباً عديدة ملوا�صلة احلوار 
مللع رو�للصلليللا. ويللتللفللق اجلللملليللع علللللى وجلللوب توخي 
احلذر لتفادي تقارب مفرط بني مو�صكو وبكني. 
وجلللللي، مللع ذللللك، ميللكللن تلل�للصللور اجللتللمللاعللات على 
اإذا  فقط  مفيدة  تكون  اأن  وميكن  م�صتوى،  اأعلى 
كان لدى املرء فكرة م�صبقة عن النتائج املتوقعة، 
وخا�صة بعد فرتة اإن�صاج. مل يتم ا�صتيفاء اأي من 

هذه ال�صروط حاليا.
املفارقة، هي اأن كل �صيء اأ�صبح الآن اأكرث �صعوبة، 
مبا يف ذلك احلوار مع بوتني. ان وحدة الأوروبيني 
الآن  تللبللدو  مكت�صبة،  بلللدت  والللتللي  رو�للصلليللا،  جتلللاه 
معر�صة للخطر، من بني اأ�صياء اأخرى، من خال 
الزاوية.  يف  اأهمية  الأكللرث  البلدين  و�صع  حقيقة 
ومن املرجح اأن ت�صتيقظ املخاوف الأمريكية، التي 
مل تكن خاملة اأبًدا، ب�صاأن عدم موثوقية احللفاء 
الأوروبلللليللللني. ويف ظللل هلللذه اللللظلللروف، ميللكللن اأن 
يتحول متظهر احل�س ال�صليم اإىل هدايا �صيا�صية 

لبوتني.
اأ�للصللل هذه  كلللان  اإذا  اللل�للصللوؤال ملل�للصللروع.  ملللللاذا؟  اإذن 
الدبلوما�صي  احلللراك  �صيد  ماكرون،  هو  املحاولة 
الذي ل �صتبعد املبادرات املرجتلة، ف�صيكون لدينا 
لإعادة  الفا�صلة  حماولته  نتذكر  لللذلللك.  تف�صري 
اإطلللللاق احللللللوار ملللع بلللوتلللني، حلليللث ا�للصللُتللقللبللل هذا 

الخري يف فرن�صا بكل مظاهر التكرمي واحلفاوة.
ا التعليق املن�صوب اإىل اأجنيا مريكل  �صنتذكر اأي�صً
تناول  “اأحب  املرجتلة:  املبادرات  اإحدى هذه  بعد 
ال�صاي مع ماكرون، لكنه بعد ذلك يك�صر الأكواب 
املرة،  هللذه  لكن  مًعا”.  القطع  اأجللمللع  اأن  ويللجللب 
احلكمة  �صيدة  بللاأّن،  لاعتقاد  الأ�صباب  كل  هناك 
والتوقيت، هي امل�صوؤولة عن ذلك. ول�صوء احلظ، 
مل تك�صر الأكواب فح�صب، بل الطقم باأكمله )من 

املفرت�س اأن يكون من خزف مي�صن الثمني(.
يف اأمللريللكللا، وللليلل�للس فللقللط، كلللان هللنللاك دائللًمللا �صك 
يف وجلللود ملليللل اأملللللاين ملللللحللوظ اإىل حللد مللا جتاه 
اإحياء  الكثري لإعلللادة  الأمللر  الللرو�للس. ول يتطلب 
ال�صرية  التللفللاقللات  اأو  الللبلل�للصللمللاركلليللة  الللذكللريللات 
على  للتحايل  اللل�للصللوفلليللاتللي  الحتللللاد  مللع  املللربمللة 
القيود التي فر�صتها معاهدة فر�صاي على اجلي�س 
الأملاين اجلديد. مثلما ميكننا اأن نتذكر ال�صكوك 
التي ن�صاأت عندما اأطلق ويلي براندت ما ا�صماها 
لهذه  مللربر  ل  مللريكللل،  مللع  لكن  ال�صرق.  �صيا�صة 
ال�صكوك اإىل حد كبري. �صحيح اأنه كان هناك �صوء 

اإدارة مل�صكلة نورد�صرتمي 2. 
رمللًزا لرتهان  اإىل جعلها  الإهللمللال  هللذا  اأدى  لقد 
لرو�صيا،  الللطللاقللة  جملللال  يف  الأوروبلللللللي  الحتلللللاد 
اإىل  الللواقللع  اأن هللذه الأخللللرية بحاجة يف  يف حللني 
نحن  نحتاج  مللا  بللقللدر  اأوروبللللا  اإىل  الللغللاز  ت�صدير 
التبعية  فللهللذه  ذلللللك،  ل�لللصلللتلللرياده؛ عللللاوة علللللى 
م�صريها ان تتقل�س اإذا اأعطت ال�صفقة اخل�صراء 
م�صكلة  تللزال  ول  كانت  امل�صكلة  ان  فعلية.  نتائج 
يبدو  م�صالة  واأوكللرانلليللا؛  بولندا  م�صالح  حماية 
اأنها مل ت�صل اإىل مركز التفكري الأملاين ال الآن. 
لكن هذا كان خطاأ اإدارًيا �صيا�صًيا اأكرث منه انتهاًكا 

للت�صامن الغربي.
بالن�صبة ملا تبقى، فان �صيا�صة مريكل جتاه رو�صيا 
باأنها  ا�للصللتللهللرت  الآن.  حللتللى  الللعلليللوب  مللن  خللاللليللة 
بوتني  ياأخذها  التي  الوحيدة  الأوروبية  الزعيمة 
على حممل اجللللد. يف احللللوار اللللذي اأجللرتلله معه 
دائًما، كانت متطّلبة دائًما. وبدون زعامتها، ما كان 
لاحتاد الأوروبي اأن يجد وحدته حول العقوبات 
واتفاقيات مين�صك. كل هذا يزيد من �صعوبة فهم 
هللذا املللللاأزق. يف بع�س الأحلليللان، قللد يلللوؤدي الوعي 
بعدم وجود الكثري من الوقت حتت ت�صرفك اإىل 

ت�صريع وت�صّرع يوؤدي اإىل نتائج عك�صية. 
اإن اأ�صواأ احتمال اليوم هو مبادرة فرن�صية اأو اأملانية 
اأحادية اجلانب، اأو كليهما. ويف احلالتني، �صيتعني 
من  القطع”.  “ال�صاق  الآن  ملللا  �للصللخلل�للس  علللللى 
املنخرطتني  ان هاتني احلكومتني  ال�صعب تخيل 
انها  املللهللمللة.  �صتتوليان  انتخابية  حملة  يف  الآن 
اأن  م�صتبعدا  ولي�س  املفو�صية،  مهمة  بالتاأكيد 
بالنزعة  معززة  ا،  اأي�صً اإيطاليا  اىل  ما  دور  يعود 

الأوروبية الأطل�صية التي ا�صتعادتها.
ترجمة خرية ال�صيباين

الت�شالت مع بوتني: الف�شل الفرن�شي الأملاين...!

*مدير الدرا�صات يف كلية القت�صاد ال�صيا�صي يف لوي�س )روما(

موؤ�صر انعدام الثقة, را�صد الغنو�صي يحّطم كل الأرقام
 القيا�صية ويت�صدر قائمة ال�صخ�صيات التي ل يثق فيها التون�صيون

الت�صاوؤم �صيد املوقف

فرن�شا تعلن عودة »برخان« بقتل »قاطع الروؤو�س«
املعروفة  الوجوه  اأبللرز  اأحللد  ال�صحراوي  احلكيم  عبد  والإرهللابللي 
يف  ظهر  حيث  الكربى،  بال�صحراء  “داع�س”  تنظيم  يف  اإعاميا 
بقطع  يقوم  وهللو  التنظيم  بثها  التي  الفيديو  مقاطع  مللن  عللدد 
روؤو�س �صحاياه، واأبرزها عملية قطع راأ�س عمدة منطقة اآجورا يف 
من جانبه، قال اإبراهيم �صالح رئي�س حترير موقع  عام 2019. 
“ال�صاحل نيوز” لل”�صكاي نيوز عربية” اإن م�صادر مطلعة اأكدت 
اأن  بعد  الفرن�صية  القوات  يد  على  م�صرعه  لقي  ال�صحراوي  اأن 
�صنت قوات عملية “برخان” هجوما بطائرات م�صرية على موكبه 
املالية النيجرية. و”برخان”  قرب احلدود  “ميناكا”  يف منطقة 
هو ا�صم العملية الفرن�صية الع�صكرية التي انطلقت �صنة 2014 
ملكافحة الإرهاب يف منطقة ال�صاحل الأفريقي الغربي املكونة من 
من  وم�صكلة  وموريتانيا(،  والنيجر  ديفوار  وكللوت  وت�صاد  )مللايل 

•• باري�س-وكاالت

عدد  مقتل  بلللاريل،  فلورن�س  الفرن�صية  اجللليللو�للس  وزيلللرة  اأعلللللنللت 
احلكيم  عبد  راأ�صهم  على  الإرهللابللي،  “داع�س”  تنظيم  قللادة  مللن 
اآخر  عدد  واعتقال  باأفريقيا،  الكربى  ال�صحراء  يف  ال�صحراوي، 
و�صركائها  الفرن�صية  “برخان”  قللوة  يد  على  التنظيم  قللادة  من 
تللاأكللدت من  بلللاريل، فللاإن فرن�صا  خللال الأ�صابيع الأخلللرية. ووفللق 
ع�صكرية  عملية  يف  اللل�للصللحللراوي،  احلكيم  عبد  الإرهلللابلللي  مقتل 
 6 على  الق�صاء  من  متكنت  الفرن�صية  القوات  واإن  املا�صي،  مايو 
املحمود  الإرهللابللي  بينهم  تنظيم”داع�س”،  قيادات  من  اإرهابيني 
الباي امللقب بل”الكاري” والذي كان يقود تنظيما فرعيا لداع�س 
والنيجر.  مللايل  بني  احلللدود  على  الواقعة  “ميناكا”  منطقة  يف 

امل�صادر  فللاإن  �صالح  وبح�صب  مقاتل.   4500  -3000 بللني  مللا 
اأو�صحت اأن ال�صحراوي كان يتواجد يف منطقة بني مايل والنيجر 
لأنه متزوج هناك، ومتكنت الغارة الفرن�صية التي ا�صتهدفته من 
اإ�صابته باإ�صابات بالغة اأدت اإىل وفاته، لفتا اإىل اأن عملية اغتيال 
ال�صاحل  يف  “داع�س”  لتنظيم  قا�صمة  �صربة  تعد  اللل�للصللحللراوي 
“برخان”  قوة  �صنت  ال�صربة،  لهذه  واإ�صافة  الغربي.  الأفريقي 
عملية م�صرتكة يف  الأوروبية  “تاكوبا”  وقوة  نيجرييون  وجنود 
امل�صرتكة  الواقعة على احلدود  املا�صي، يف منطقة ليبتاكو  يونيو 
بني مايل والنيجر وبوركينا فا�صو، مت فيها اعتقال قياديني بارزين 
حممد  ولللد  اأحمد  �صيدي  املوريتانيان  هما  “داع�س”،  تنظيم  يف 
بل”اأبو  امللقب  �صعيب  ولد  ودادي  املوريتاين”،  بل”اخلطاب  امللقب 
�صت�صتاأنف  اأنها  اجلمعة،  اأم�س  اأول  اأول  فرن�صا  واأعلنت  الللدرداء«. 

العمليات الع�صكرية امل�صرتكة يف مايل بعد اأن علقتها يف 3 يونيو 
املا�صي، عقب النقاب الذي قاده الكولونيل اأ�صيمي غويتا، وهو 
اأقل  اإفريقيا يف  غللرب  الللواقللعللة يف  الللدولللة  ت�صهده  انللقللاب  ثللاين 
الرئي�س  بللرره  التعليق،  قللرار  باري�س تتخذ  عللام. وحني كانت  من 
جانب  اإىل  يبقى  “لن  اإنللله  بقوله  مللاكللرون  اإميللانللويللل  الفرن�صي 
�صيا�صي«.  انتقال  �صرعية دميقراطية ول عملية  فيه  تعد  بلد مل 
وي�صرح املحلل ال�صيا�صي املايل عبد اهلل ميغا �صبب تراجع فرن�صا 
عن قرارها بتعليق عملياتها الع�صكرية بقوله: “اإن فرن�صا مل تكن 
تو�صيع  اإىل  ت�صعى  كانت  ولكنها  “برخان”  عملية  اإنهاء  يف  تفكر 
دولية  �صرعية  تكت�صب  حتى  املنطقة،  هذه  يف  الع�صكرية  العملية 
و�صم لعبني رئي�صيني اإىل العملية يف هذه املنطقة مثل ال�صنغال 

وكوت دفوار«.

•• باري�س-اأ ف ب

ت�صعى زعيمة اليمني املتطرف الفرن�صي مارين لوبن لإعادة تعبئة 
حزبها الأحد بعد النك�صة التي تلقاها يف النتخابات املحلية الأخرية، 

وعينها على النتخابات الرئا�صية عام 2022.
ومل يفز التجمع الوطني الذي يعقد موؤمترا يف بربينيان )جنوب 
كان  حني  يف  املا�صي،  الأ�صبوع  الفرن�صية  املناطق  من  اأي  يف  غللرب( 
بلبلة يف  اأثللار  ما  الأقلللل،  واحللدة منها على  ال�صيطرة على  ياأمل يف 

احلزب �صت�صعى مارين لوبن لتهدئتها.
واأكد امل�صوؤول الثاين يف احلزب جوردان بارديا ال�صبت “مل يذهب 
اإىل الن�صر، مثريا ت�صفيقا  كل �صيء �صدى، ما زال هناك طريق” 

حادا.

تنتقد  اأ�صوات  ترتفع  فيما  ن�صّكك”،  اأن  لنا  يحق  “ل  اأ�صاف  لكنه 
مقبولة  قوة  وجعله  �صورته  بتلميع  القا�صية  احلزب  اإ�صرتاتيجية 

على ال�صاحة ال�صيا�صية.
وحتول التجمع الوطني، اجلبهة الوطنية �صابقا التي اأ�ص�صها والد 
الزعيمة احلالية جان ماري لوبن، منذ الثمانينات اإىل قوة �صيا�صية 
فللوزا كبريا يف  الواقع مل يرتجم  هللذا  اأن  نفوذ مت�صاعد غري  ذات 
يف  معا  الأخللللرى  ال�صيا�صية  الأحللللزاب  احتلللاد  ب�صبب  انللتللخللابللات،  اأي 

معار�صتها خلط اجلبهة الوطنية املتطرف.
واعلللتلللملللدت لللوبللن مللنللذ و�للصللولللهللا اإىل راأ�لللللس احلللللزب عللللام 2011 
ا�صرتاتيجية تق�صي بتقدمي احلزب على انه حزب “مثل الآخرين” 
جزءا  تبعد  التي  املتطرف  اليمني  ت�صمية  �صيطنة  جتنب  اأجللل  من 

من الناخبني.

النتخابات  مللن  الثانية  اللللدورة  اإىل  لوين  ال�صيا�صة  هللذه  وحملت 
الرئا�صية عام 2017 لكنها هزمت اأمام اإميانويل ماكرون.

وت�صري كل ا�صتطاعات الراأي اإىل تكرار ال�صيناريو ذاته اإذ تتوقع اأن 
تتاأهل لوبن للدورة الثانية من النتخابات الرئا�صية بعد ع�صرة اأ�صهر 
مبواجهة ماكرون مرة جديدة. لكن احلزب الذي ل ميلك قاعدة 
الفرن�صية،  ال�صيا�صية  الكبري يف احلياة  حملية عميقة رغم موقعه 
البع�س وبينهم  ويللرى  املحلية.  النتخابات  اإجنللاز يف  اأي  مل يحقق 

جان ماري لوبن نف�صه، يف ذلك نتيجة لهذه ال�صرتاتيجية.
يف  الأحلللد  احللللزب  لرئا�صة  انتخابها  اإعللللادة  لللوبللن  مللاريللن  و�صمنت 
غياب اأي مناف�صة، و�صتلقي كلمة يف ال�صاعة 13،00 ت غ يتوقع اأن 
املوا�صيع اجلوهرية حلزبها مثل الهجرة، وهي  ت�صرتجع فيها كل 

موا�صيع تثري تعبئة يف �صفوف اليمني املتطرف.
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351906 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اأوميغا 1 ليمتد
وعنوانه: الوحدة رقم املا�س-01-31 ، برج املا�س ، قطعة اأر�س رقم جى ال تي- بي ات�س 1-اأية 0، اأبراج بحريات 

جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
بطاقات ولء من الورق، مطبوعات، قرطا�صية.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�صية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172434

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351907 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اأوميغا 1 ليمتد
وعنوانه: الوحدة رقم املا�س-01-31 ، برج املا�س ، قطعة اأر�س رقم جى ال تي- بي ات�س 1-اأية 0، اأبراج بحريات 

جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الولء، خدمات اإدارة الأعمال، اإدارة اأعمال العقارات.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�صية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172435

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351909 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اأوميغا 1 ليمتد
وعنوانه: الوحدة رقم املا�س-01-31 ، برج املا�س ، قطعة اأر�س رقم جى ال تي- بي ات�س 1-اأية 0، اأبراج بحريات 

جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
وتاأجري  والإيللجللار  ال�صراء  ومتويل  الإ�صكان  ووكللاء  العقارات  واإدارة  العقارات  وكللالت  العقارات،  خدمات 
العقارات والأعمال امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات وتثمني العقارات و�صم�صرة العقارات وحت�صيل الإيجارات 
وتاأجري املكاتب )عقارات( وتاأجري ال�صقق وتاأجري ال�صقق ال�صكنية، �صراء وبيع العقارات والأرا�صي، ال�صم�صرة 

يف بيع و�صراء العقارات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�صية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172436

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351910 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اأوميغا 1 ليمتد
وعنوانه: الوحدة رقم املا�س-01-31 ، برج املا�س ، قطعة اأر�س رقم جى ال تي- بي ات�س 1-اأية 0، اأبراج بحريات 

جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية 
ال�صعر،  ت�صريح  �صالونات  ال�صحية،  املنتجعات  خدمات  والغابات،  والب�صتنة  الزراعة  خدمات  احليوانات،  اأو 
التجميل  القدمني، �صالونات  واأظافر  اليدين  باأظافر  العناية  بالب�صرة، خدمات  العناية  خدمات �صالونات 
الرعاية  ال�صحية، خدمات  املنتجعات  املقدمة يف  والللروح  والعافية للج�صم  ال�صحة  التجميل، خدمات  ودور 
التدليك )م�صاج(،  الغذائية، خدمات  التغذية  التجميلية، خدمات معاجلة الوجه واجل�صم، ال�صت�صارات يف 
التجميل،  حمللات  خدمات  احلاقة،  حمللات  خدمات  والرومانية،  الرتكية  احلمامات  ال�صاونا،  خدمات 
�صعر اجل�صم  اإزالللة  ال�صحية، خدمات  والأغرا�س  املائي لا�صرتخاء  العاج  املكياج، حمامات  خدمات و�صع 

بال�صمع، اأدلة تغذية احلمية، الو�صم، عاجات التجميل واللياقة البدنية، �صالونات لت�صمري الب�صرة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�صية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172467

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 املودعة بالرقم: 351931 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اأوميغا 1 ليمتد
وعنوانه: الوحدة رقم املا�س-01-31 ، برج املا�س ، قطعة اأر�س رقم جى ال تي- بي ات�س 1-اأية 0، اأبراج بحريات 

جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

و�صف العامة: العامة عبارة كلمات TAMASHI IKIGAI باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

EAT 172831 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152207

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )152207(  بتاريخ: 2012/07/25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152211

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )152211(  بتاريخ: 2012/07/25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160126

با�صللم: براند لوجن منطقة حرة – ذ.م.م. 

عام،  وعنوانه: مكتب رقم 312، مبنى رقم 8، الطابق الثالث، مدينة دبي لاإ

مارات العربية املتحدة دبي، الإ

وامل�صجلة حتت رقم : )160126(  بتاريخ: 2012/07/01

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/07/19 وحتى تاريخ : 2031/07/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 40156

با�صللم: �صبا�س كوربوري�صن

وعنوانه: 5 اأف دبليو بلدينج، 11 افينيو كورنر 28 �صرتيت، بونيفا�صيو جلوبال 

�صيتي، تاجويج �صيتي، مرتو مانيا، الفلبني

وامل�صجلة حتت رقم : )33045(  بتاريخ: 2002/08/24

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/03 وحتى تاريخ : 2031/01/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152210

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )163981(  بتاريخ: 2012/02/07

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 159179
با�صللم: مييك �صيبيتي اليكرتونيك اليتي�صيم تانيتيم بازارلما جيدا �صانايي يف 

تيكاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: اتيلري كلرت ماهالي�صي، �صونا �صوكاك، منرب:7 ب�صيكتا�س - ا�صطنبول 

/ تركيا
وامل�صجلة حتت رقم : )159179(  بتاريخ: 2015/09/02

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2021/06/27 وحتى تاريخ : 2031/06/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 38367

با�صللم: يوجني بريما فران�س 

وعنوانه: 10 ريو جيم�س وات، بيتيمو �صي/دي، 93200 �صان دوين، فرن�صا

وامل�صجلة حتت رقم : )31654(  بتاريخ: 2002/04/28

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/09/16 وحتى تاريخ : 2030/09/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152208

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )163980(  بتاريخ: 2012/02/07

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152212

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )163982(  بتاريخ: 2012/02/07

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 163023

با�صللم: كريفان جيدا �صانايي يف تيكاريت انونيم �صريكتي 

كللادديلل�للصللي رقللللم: 1/11،  فللللوار  �للصللانللايللي �صيت�صي،  بلليلل�للصللان  ا�لللس  ا�لللس  وعللنللوانلله: 

هاراميديري، بيويك�صيكمي�صي، ا�صطنبول، تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )163023(  بتاريخ: 2012/07/01

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/09/28 وحتى تاريخ : 2031/09/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 40158

با�صللم: �صبا�س كوربوري�صن

وعنوانه: 5 اأف دبليو بلدينج، 11 افينيو كورنر 28 �صرتيت، بونيفا�صيو جلوبال 

�صيتي، تاجويج �صيتي، مرتو مانيا، الفلبني

وامل�صجلة حتت رقم : )136802(  بتاريخ: 2011/05/16

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/03 وحتى تاريخ : 2031/01/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152209

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )152209(  بتاريخ: 2012/07/25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152213

با�صللم: �صتيا ماكارتني ليمتد

وعنوانه: 3 اأولف �صرتيت، لندن دبليو 11  4 بي اي، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )152213(  بتاريخ: 2012/07/25

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/01/26 وحتى تاريخ : 2031/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 163439

با�صللم: الكوهول كاونرتميجر �صي�صتمز )انرتنا�صونال( انك 

وعنوانه: 60 انرتنا�صونال بوليفارد، تورونتو، اونتاريو ام9دبليو 6جيه2، كندا

وامل�صجلة حتت رقم : )163439(  بتاريخ: 2013/09/26

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/10/06 وحتى تاريخ : 2031/10/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

  
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/14 املودعة حتت رقم:  349098 
 تاريخ اإيداع الأولوية:      27 اأكتوبر 2020 

با�صللم:      �صركة اأمال �صركة ذات �صخ�س واحد م�صاهمة مقفلة
وعنوانه: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة – منطقة العليا، 

وحدة رقم: 9640، الريا�س 12214-9597، اململكة العربية ال�صعودية    
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

العقاري  العقاري؛ خدمات ال�صتثمار  العقارية؛ خدمات ال�صتثمار  ال�صوؤون  املالية؛  ال�صوؤون  التمويلية؛  ال�صوؤون  التاأمني؛ 
الوكاء  خللدمللات  العقارية؛  الأملللاك  خللدمللات  العقارية؛  اخلللدمللات  الللعللقللاري؛  التطوير  وم�صروعات  بالعقارات  املتعلقة 
التطوير والأرا�صي والعقارات؛ اخلدمات  اأنواع الأماك وم�صروعات  الإدارة لكافة  العقارات ووكاء  العقاريون؛ �صما�صرة 
التثمني  خدمات  العقاري؛  التثمني  خدمات  التثمني؛  خدمات  الإنرتنت؛  اأو  عاملية  حا�صوب  �صبكة  عرب  املقدمة  العقارية 
وخدمات  الو�صاطة  وخللدمللات  مالية  تقييمات  باعتبارها  التقييم،  خدمات  والللعللقللارات؛  والأرا�للصللي  املباين  مب�صح  املتعلقة 
واملنازل  املللبللاين  للل�للصللراء  التمويل  بتوفري  املتعلقة  اخلللدمللات  بللالللعللقللارات؛  يتعلق  فيما  والللتللمللويللل  وال�للصللتلل�للصللارات  التقييم 
الإقرا�س؛ خدمات  القرو�س وخدمات  ترتيب  املالية؛  والأرا�صي؛ اخلدمات  العقارات  رهن  و�صطاء  والأرا�صي؛  والعقارات 
خدمات  العقاري؛  ال�صتثمار  �صناديق  خدمات  والقرو�س؛  العقارية  الرهون  وو�صاطة  املالية  الو�صاطة  التمويل؛  اإعللادة 
وتاأجري  العقارات  العقارات؛ خدمات وكالت  وا�صتئجار  وتاأجري  واإدارة  و�صاطة  العقاري؛ خدمات  ال�صتثمار  اإدارة �صناديق 
العقارية؛  املحافظ  اإدارة  املللوؤجللرة؛  العقارات  اإدارة  الإيللجللار؛  حت�صيل  خدمات  الدائمة؛  الإقامة  اأماكن  تاأجري  العقارات؛ 
باإدارة الأرا�صي؛ خدمات ال�صتثمار التجاري؛ خدمات ال�صتثمار  املتعلقة  ا�صتماك الأرا�صي؛ اخلدمات العقارية  خدمات 

 العقاري؛ خدمات الن�صائح واملعلومات وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه.   
 36  الواقلعة بالفئة:  

 و�صف العامة:   تتكون العامة من �صكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�صطه 
ال�صللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283
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الفجر الريا�ضي

ال�صاطئية  للكرة  الوطني  منتخبنا 
احتاد  ملعب  يف  اليومية  تدريباته 
الداخلي  مللعلل�للصللكللره  �للصللمللن  اللللكلللرة 
املقام حاليا يف دبي ا�صتعدادا لل�صفر 
بطولة  يف  للم�صاركة  اأوكرانيا  اإىل 
الودية  الللدوللليللة  اأوكلللرانللليلللا  كلللاأ�لللس 
الللعللا�للصللمللة كييف  �للصللتللقللام يف  الللتللي 
 23 اإىل   21 ملللن  اللللفلللرتة  خللللال 
اجلللاري مب�صاركة منتخبات  يوليو 
اأوكرانيا والإمارات وُعمان وتركيا.

كاأ�س  بللطللولللة  امللل�للصللاركللة يف  وتلللاأتلللي 
برنامج  �للصللمللن  اللللوديلللة  اأوكلللرانللليلللا 
اعداد منتخبنا لبطولة كاأ�س العامل 
من  للفرتة  رو�صيا  يف  �صتقام  التي 
19 اإىل 29 اأغ�صط�س املقبل وذلك 

يف جممع لوجنيكي الأوملبي.
وح�صب اجلدول الر�صمي الذي مت 

املنظمة  اللللللللجلللنلللة  مللللن  اعللللتللللمللللاده 
اأوىل  منتخبنا  �صيلعب  للبطولة 
�صقيقه  اأمللام  البطولة  يف  مبارياته 

منتخب ُعمان يوم 21 يوليو فيما 
يوم  تركيا  منتخب  نظريه  يللواجلله 
الثانية  اجلولة  �صمن  يوليو   22

على اأن يختتم مبارياته يف البطولة 
مبواجهة منتخب اأوكرانيا يوم 23 

يوليو اجلاري.

ع�صو  اللللبلللدواوي  حمد  علي  وقلللال 
رئي�س  الللكللرة  احتلللاد  اإدارة  جمل�س 
جلللنللة كللللرة اللللقلللدم اللل�للصللاطللئلليللة اإن 

للمونديال  املنتخب  اعللداد  برنامج 
كافة  من  املطلوبة  بال�صورة  ي�صري 
م�صتمرة  متابعة  وهناك  النواحي 

احتاد  اإدارة  جمل�س  من  ومبا�صرة 
ب�صكل  الظهور  ل�صمان  القدم  كللرة 

مميز يف املحفل العاملي.

كللللرة القدم  واأ�للللصللللاد رئلليلل�للس جلللنللة 
ظهر  اللللذي  بللامللل�للصللتللوى  ال�صاطئية 
عليه املنتخب يف البطولة الدولية 
اأقيمت موؤخراً يف دبي  الودية التي 
مب�صاركة منتخبي ُعمان وال�صنغال 
قدم  "الأبي�س"  اأن  اإىل  ..ملل�للصللرياً 
اأداء مميزا ورجوليا طوال املباريات 
الأربع التي خا�صها وحر�س اجلهاز 
الفني على منح الفر�صة اأمام اأغلب 
الاعبني للوقوف على م�صتوياتهم 

وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
ملللن جللهللتلله حلللدد الحتلللللاد اللللدويل 
املوافق  اخلمي�س  يللوم  الللقللدم  لكرة 
ل�صحب  موعداً  اجلللاري  يوليو   8
�صي�صهد  اللللللذي  امللللونلللديلللال  قلللرعلللة 
خمتلف  من  منتخباً   13 م�صاركة 

قارات العامل.

القدم  لكرة  الأوملبي  املنتخب  بللداأ   
حالياً  املللقللام  اخللللارجلللي  مع�صكره 
ا�صتعداداته  �للصللمللن  �للصللربلليللا  يف 
نهائيات  اإىل  املللوؤهلللللة  للت�صفيات 
املقررة  �صنة   23 حتت  اآ�صيا  كاأ�س 
بنظام  امللللقلللبلللل  اأكلللتلللوبلللر  �للصللهللر  يف 

التجمع.
للمنتخب  الللفللنللي  اجلللهللاز  وو�للصللع 
�صيلفا  ديني�س  الإ�للصللبللاين  بللقلليللادة 
برناجما متكاما للمع�صكر الذي 
من  ع�صر  ال�صاد�س  حتى  �صي�صتمر 
تدريبات  ي�صمل  احلللللايل  اللل�للصللهللر 
واختبارات  وملل�للصللائلليللة  �للصللبللاحلليللة 
بدنية وحما�صرات نظرية وغريها 
بللهللدف ال�للصللتللفللادة الللقلل�للصللوى من 
هذه الفرتة التي تاأتي قبل بداية 

املو�صم الكروي اجلديد.
مع�صكر  يف  املنتخب  قائمة  وت�صم 
�صربيا 24 لعباً هم �صلطان عادل 
وعبداهلل  كلللللبللاء/،  /احتلللاد  حممد 
يا�س/  /بللنللي  الللبلللللو�للصللي  �للصلللللطللان 

فللللوزي جللوهللر، وعبداهلل  واأحلللملللد 
اإدريلل�للس احلللمللادي، و�للصللامل خريي 
املنهايل،  ولللليلللد  وراكلللللللان  ملللفلللتلللاح، 
يو�صف  احلمادي،  حممود  واأحمد 
املن�صوري /اجلزيرة/ را�صد  اأمين 
�لللصلللامل غللملليللل، وعلللملللر �للصللعلليللد بن 
مبارك  �صليمان  و�للصللعلليللد  �لللصلللواف، 

النوبي،  حلل�للصللن  وخلللللفللان  /حلللتلللا/ 
/خورفكان/  �للصللامل  اأحللمللد  وعللمللر 
و�صعود  الللكللعللبللي،  عللبلليللد  و�للصللعلليللد 
ح�صن احلو�صني /ال�صارقة/ وعيد 
فهد  وملللللروان  الللنللعلليللمللي،  خمي�س 
عبدالرحمن  وعللبللداهلل  الللوطللنللي، 
وحممد  الأهلللللي/  /�صباب  النقبي 

عللبللا�للس الللبلللللو�للصللي، وخللالللد حممد 
ال�صكيلي / البلو�صي، ونا�صر علي 
الللعللني/ وح�صني مللهللدي �للصللادق /

املهريي،  علي  ويللو�للصللف  الللنلل�للصللر/، 
وفار�س خليل املرزوقي /الو�صل/.

اللللطللللللليلللاين ع�صو  عللللدنللللان  وقللللللال 
جلنة املنتخبات الوطنية وال�صوؤون 

الأوملبي  منتخبنا  م�صرف  الفنية 
ا�صتكمال  ياأتي  املع�صكر احلايل  اإن 
الللللذي و�صعه  الإعللللللداد  لللربنللامللج 
الإ�صباين  بللقلليللادة  الللفللنللي  اجلللهللاز 
جلنة  مللن  واملعتمد  �صيلفا  دين�س 
يف  الللبللدايللة  كانت  حيث  املنتخبات 
جتمعات  عرب  املا�صي  اإبريل  �صهر 

داخللللللللليللللة قللل�لللصلللرية علللللللى فلللللرتات 
متقطعة بعدها مع�صكر خارجي يف 
مملكة البحرين ملدة اأ�صبوع خا�س 
وديتني  مباراتني  املنتخب  خاله 
البحريني  املنتخب  �صقيقه  اأملللام 
فاز بالأوىل بثاثية مقابل هدفني 

ويف الثانية بهدفني لهدف.

�صيخو�س  املللنللتللخللب  اأن  واأ�لللصلللاف 
عللللدداً مللن الللتللجللارب الللوديللة اأمام 
اأندية �صربية خال الأيام املقبلة 
واأ�صلوب  طللريللقللة  جتللربللة  بللهللدف 
اللعب التي �صيتبعها اجلهاز الفني 
..م�صريا  الللر�للصللملليللة  املللبللاريللات  يف 
�صفوفه  يف  ي�صم  املنتخب  اأن  اإىل 

عنا�صر واعدة ومميزة يف خمتلف 
حر�س  الفني  واجلللهللاز  اخلطوط 
خال الفرتة املا�صية على متابعة 
يف  املللللوجللللوديللللن  اللللاعلللبلللني  اأداء 
�صفوف املنتخب خال م�صاركتهم 
امل�صابقات  اأنديتهم يف خمتلف  مع 

املحلية.

منتخبنا للكرة ال�شاطئية يوا�شل ا�شتعداداته لبطولة العامل يف رو�شيا

املنتخب الأوملبي يبداأ مع�شكره اخلارجي يف �شربيا 

الإعالن عن تفا�شيل 
م�شاركة الإمارات يف 
اأوملبياد طوكيو اليوم

تعقد اللجنة الأوملبية الوطنية اليوم يف متام احلادية ع�صرة �صباحاً مبقر 
الهيئة العامة للريا�صة يف دبي املوؤمتر ال�صحفي اخلا�س بالإعان الر�صمي 
امل�صارك يف دورة الألللعللاب الأوملللبلليللة يف العا�صمة  عللن وفللد دولللة الإمللللارات 
23 يوليو اجلللاري وحتى  الفرتة من  اليابانية طوكيو والتي تقام خال 

املقبل. اأغ�صط�س   8

املنتخب  �صيف�صينكو،  اأنللدريلله  اأوكللرانلليللا،  ملللدرب  ر�للصللح 
 ،2020 اأوروبللا  اإىل نهائي بطولة  الإجنليزي للتاأهل 
بعد خ�صارة فريقه 0-4 يف دور الثمانية، م�صرياً اإىل اأن 
باده عليها حت�صني قاعدتها من الاعبني، اإذا اأرادت 

املناف�صة يف اأعلى م�صتويات اللعبة.
اأم�صى  الللذي  ال�صابق،  اأوكللرانلليللا  منتخب  مهاجم  قللال 
اأغلب م�صريته يف ميان الإيطايل، قبل ان�صمامه اإىل 
ت�صيل�صي الإجنليزي، اإنه ل ي�صعر بالكثري من الإحباط 

من اأداء فريقه، رغم الهزمية الثقيلة اأمام اإجنلرتا.
من  حلللقلللاً  قلللللوي  الإجنللللللللليللللزي  "املنتخب  واأ�لللللصلللللاف: 
الللفللرديللة واجلللمللاعلليللة، ولللديلله ملللدرب رائع  الناحيتني 
غاريث �صاوثغيت، وميكنني روؤية هذا الفريق ي�صل اإىل 

النهائي".
اأداءاً جيداً يف بع�س الفرتات باملباراة،  "قدمنا  وتابع: 
الثابتة  الكرات  اأ�صياء،  الأحيان  بع�س  يف  هناك  ولكن 

على �صبيل املثال، مل ننجح فيها اليوم".

�شيف�شينكو ل ي�شعر بالإحباط رغم 
الهزمية الثقيلة من اإجنلرتا
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اأبوظبي  معر�س  فعاليات  يف  وحمورياً  اأ�صا�صياً  قطاعاً  الفرو�صية  ُتعترب 
�صهدت  وقد   ،2003 العام  يف  تاأ�صي�صه  منذ  والفرو�صية  لل�صيد  الللدويل 
تللطللوراً ملحوظاً يف الللللدورات الأخلللرية مللن املللعللر�للس، مبللا مُيللّثللل ترجمة 
الأ�صيلة،  والتقاليد  الرتاثية  الريا�صات  الإمللارات يف �صون  دولة  جلهود 

وتعريف �صعوب العامل باأهمية اخليول العربية الأ�صيلة. 
وت�صهد الدورة القادمة من احلدث، ُم�صاركة وا�صعة من ال�صركات الإقليمية 
ة ب�صناعة ُم�صتلزمات ركوب اخليل، واملقطورات، �صناديق اخليول،  املُخت�صّ
حللللدوات اخلللليلللول، اللل�للصللروج، جللللام اخللليللل، ُمللكللّمللات واأعلللللاف غذائية، 
مهارات  تعليم  ملدار�س  اإ�صافة  اخليل،  بركوب  خا�صة  واأحللذيللة  وماب�س 
�صمو  رعاية  حتت   ،"2021 "اأبوظبي   18 الل  الللدورة  وُتقام  الفرو�صية. 
ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
نادي �صقاري الإمللارات، وذلك خال الفرتة من 27 �صبتمرب ولغاية 3 
اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي 

�صقاري الإمارات.
ال�صندوق  اأبوظبي،   - البيئة  ر�صمية من هيئة  برعاية   ويحظى احلللدث 

الدويل للحفاظ على احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
 و اأكد معايل ماجد علي املن�صوري رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س، 
الأمني العام لنادي �صقاري الإمارات، على اأهمية اخليول العربية الأ�صيلة 
و�صباقاتها، واحلر�س على ا�صتمرار وتطوير هذه الريا�صة الرتاثية التي 
العاملية يف جمال  تفخر بها دولة الإمللارات، وجنحت يف تر�صيخ ب�صمتها 
ُمتجددة  �صنوية  فر�صة  بللات  اأبوظبي  معر�س  اأّن  اإىل  ُم�صرياً  تطويرها، 
لاحتفاء بريادة الإمارات يف ميدان الفرو�صية. وللمغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، دور كبري وم�صهود يف تربية واقتناء 
دولة  داخلللل  وبطولتها  �صباقاتها  واإطللللاق  الأ�للصلليلللللة،  العربية  اخللليللول 
الإمارات ويف خمتلف اأنحاء العامل، اإذ ُيعترب التم�ّصك والهتمام باخليول 
العربية الأ�صيلة، اأحد اأهم ركائز الرتاث والقيم العربية، فحر�س، رحمه 
اهلل، على تنظيم هذه ال�صباقات وح�صورها وت�صجيعها، وهي تبقى اليوم 

حا�صرة بقوة يف تاريخ وحا�صر وم�صتقبل مهرجانات الريا�صة والرتاث.
لل�صيد،  اأبللوظللبللي  معر�س  يف  الللعللام  لهذا  الفرو�صية  فعاليات  وتت�صّدر   
ُم�صاركة مميزة جلمعية الإمارات للخيول العربية، ويف ُمقّدمتها برنامج 

خُمت�س  ُمعّلق  �صيقوم  حيث  العربية،  اخليل  َجمال  لعر�س  احلر  الطلق 
بهدف  العرو�س،  �صاحة  يف  وجمالها  العربي  باخليل  اجلمهور  بتعريف 
اطاعهم على مزاياها وُقدراتها. كما ُتنّظم اجلمعية، وباإ�صراف املنظمة 
يف  وعملية  نظرية  دورة  "اليكاهو"،  العربي  اخليل  جلمال  الأوروبلليللة 
تقدمي  و�صيتم  الإملللارات،  دولللة  مبواطني  خا�صة  اخليول،  َجمال  حتكيم 
العرو�س  �صاحة  يف  والإجنللللليللزيللة  العربية  باللغتني  العملي  الللتللدريللب 
من  اجلمهور  مُيللّكللن  مبللا  املللعللزز،  الللواقللع  مثل  حديثة  تقنيات  با�صتخدام 

التفاعل مع املعلومات. 
ومن جديد، ُيقّدم الفار�س عمرو العبيدي، ور�صة عمل حول كيفية تدريب 
اخليل ومواجهة العقبات، تت�صمن ب�صكل رئي�س فقرة "تعّلم كيف تتحدث 
لغة اخليول"، اإذ براأيه اأّن الفرو�صية الطبيعية هي فن فهم احل�صان عرب 
لغة اجل�صد وال�صوت، والتاأكد من اأنه يرى ُمدّربه وي�صمعه ويتعامل معه 
�صُتقّدمها  التي  ال�صائقة  العرو�س  اأمللا  التوا�صل.  اإميلللاءات  عرب  كرئي�س 
اللللدورات  يف  كما  جتلللذب،  اأن  املتوقع  فمن  للفرو�صية،  بللوذيللب  اأكللادميلليللة 

الأخرية، جمهوًرا كبرًيا ب�صكل يومي. 

التعامل مع  الإمللاراتللي على فن  ال�صباب  لتدريب  الأن�صطة  وتهدف هذه 
العليا  زايد  موؤ�ص�صة  وُتوا�صل  الفرو�صية.  ريا�صة  اأ�صكال  وجميع  اخليول 
فعالية "عرو�س هيبوثريابي" الهادفة، هذا العام، اإذ لطاملا مّت ا�صتخدام 
الهمم،  اأ�للصللحللاب  مللع  التعامل  اأ�للصللكللال  مللن  بللركللوب اخليل ك�صكل  الللعللاج 

ولعاج اأولئك الذين ُيعانون من اإعاقات ج�صدية. 
و هناك باقة غنية من الأن�صطة املمتعة ُيقّدمها جلمهور املعر�س، نادي 
ظبيان للفرو�صية، منها اأجمل عرو�س ركوب اخليل على اأنغام املو�صيقى، 

واأي�صاً فقرة ركوب اخليل واملهر ملن يرغب يف �صاحة العرو�س. 
وكذلك فعالية "جيمخانة" لذوي الهمم، والتي تت�صمن األعاباً �صّيقة على 
فعالية  اآمنة. هذا ف�صًا عن  بيئة  ال�صتمتاع يف  لهم  ُتتيح  ظهور اخليل 
الرماية بال�صهم من على ظهر اخليل، اإ�صافة للعديد من العرو�س احلّية.  
كما وُتقّدم وحدات اخليول و" K9 "ب�صرطة اأبوظبي، بالتعاون مع نادي 
ظبيان للفرو�صية، عرو�صاً حّية تو�صح كيفية ا�صتخدام اخليول والكاب 
الأمللن والأملللان يف دولة  الأ�للصللرة واملُجتمع واحلفاظ على  اأفللراد  حلماية 

الإمارات، مبا يعك�س كفاءة قوات ال�صرطة يف دولة الإمارات ومتّيزها.

الأ�صواء  عن  بعيدين  القدم  لكرة  اأوروبلللا  كاأ�س  حّكام  بقي 
اإىل حّد كبري، مع قرارات اأقل جدلية من املعتاد، معتمدين 
الجتاه ال�صعبي املتمثل يف "ف�صح املجال اأمام تدفق اللعبة". 
وقتا  الاعبون  واأم�صى  اأقلللل،  واإنللللذارات  اأخللطللاء  احُت�صبت 
اأطول مع الكرة خال مباريات دور املجموعات، بح�صب ما 

اأظهرت الإح�صائيات الر�صمية.
اتللفللق الللاعللبللون وامللللدربلللون والللنللقللاد علللللى حللد �للصللواء، باأن 

التحكيم كان مفيدا للعبة.
قال لعب مان�ص�صرت يونايتد الإنكليزي ولت�صيو الإيطايل 
ال�صابق الت�صيكي كاريل بوبور�صكي "اأنا �صعيد للغاية، هكذا 

نحّب اأن ن�صاهد كرة القدم".
معايري  تغرّيت  "لقد  ال�صابق  الللدويل  الو�صط  لعللب  تابع 
اأن  كما  ا�صتغالها.  ي�صيء  اأحللد  ل  لكن  الأخطاء،  احت�صاب 
النظر عن  املقاربة عينها، ب�صرف  احلكام جميعهم لديهم 

هويتهم، وهذا ي�صاعد كرة القدم كثريا".
يلللرى رئلليلل�للس جلللنللة احلللكللام يف الحتللللاد الأوروبللللللي )ويفا( 
الإيطايل روبرتو روزيتي، ان اخلطة مل تكن بتقليل عدد 
احت�صاب الأخطاء من قبل احلكام "هدفنا اتخاذ القرارات 
اللل�للصللحلليللحللة. نللحللن �للصللعللداء للللروؤيلللة اخلللطلللاء اأقللللل يف هذه 

الفرتة".
املللبللاراة الوحدة �صمن  22،4 يف  بلغ معدل عللدد الأخللطللاء 
دور املجموعات، مقابل 25،3 يف كاأ�س اأوروبا 2016، فيما 

تراجع عدد النذارات من 3،6 اإىل 2،7. ارتفع وقت اللعب 
الفعلي من 56 دقيقة ون�صف يف الن�صخة الأخرية اإىل نحو 

البطولة احلالية. يف  دقيقة   59
اأظلللهلللرت الإحلل�للصللائلليللات كلليللف غللللرّيت اللللللعللبللة تللقللنلليللة حكم 
اأوروبا  كاأ�س  يف  امل�صتخدمة  اآر"،  ايلله  "يف  امل�صاعد  الفيديو 

للمرة الأوىل.
14 يف  اإىل  ارتللفللع عللدد ركللات اجللللزاء يف دور املجموعات 
الن�صخة احلالية، مقابل 7 يف 2016، فيما تدخل "يف ايه 

اآر" يف 179 حالة �صمن 36 مباراة.
قال روزيتي "يجب اأن جند التوازن ال�صحيح يف ما يتعّلق 
القدم  كرة  على  لأن هدفنا هو احلفاظ  اآر،  ايه  بتدخل يف 

كما هي".
واأخطاء  وا�للصللحللة  حللللالت  يف  الللتللدخللل  هللو  "الهدف  تللابللع 

بديهية- حّد اأدنى من التدخل من اأجل فائدة ق�صوى".
اآر بح�صب  ايه  امل�صاعر جتاه يف  اأي حكم، متيل  وعلى غرار 

املت�صررين.
اعرت�س البلجيكيون عندما رف�س احلكم الأملاين فليك�س 
بري�س اللجوء اإىل التقنية، بعد تدخل اأر�صي على كيفن دي 
مان�ص�صرت  جنم  عرج  الربتغال.  �صد  الل16  دور  يف  بروين 
"ال�صياطني  جماهري  اأرعللبللت  اإ�صابة  يف  الإنكليزي،  �صيتي 

احلمر".
كتبت يومية "ل درنيري اأور" البلجيكية "يف ايه اآر هام جدا 

يغيب  لكنه  بفارق ميليمرتات،  ت�صلل  اأردت احلكم على  اإذا 
ت�صتحق  فاقعة  باخطاء  الأمللر  يتعّلق  عندما  غريب  ب�صكل 

بطاقة حمراء".
لكن املدافع الإيطايل جوفاين دي لورنت�صو اأ�صاد بالتقنية. 
قللللليللل على  ا�للصللتللخللداملله  ان  "ناحظ  نللابللويل  قلللال لعلللب 

ال�صعيد الدويل، فقط يف حالت غري وا�صحة متاما".
تابع "اأعتقد ان هكذا اأف�صل، لن ا�صتخدامه وا�صع النطاق 

يف اإيطاليا، ورمبا يجب اأن ناأخذ مثال هنا".
لكن احلكام هم من يلعب دورا رئي�صا، وقد غريوا تكتيكاتهم 

اأي�صا، بح�صب احلكم الإنكليزي مارك هال�صي.
ي�صحكون  احلكام  "كان  اأوف�صايد.كوم":  "كوت  ملوقع  كتب 
يتعلق  عندما  م�صكلة  يللواجللهللوا  مل  لكنهم  الللاعللبللني،  مللع 

الأمر بفر�س �صلطتهم".
تابع "ما يهم هو حتديد م�صتوى الت�صامح لديهم".

ب�صكل  مت�صلطني  اأو  �صر�صني  غللري  انهم  "ناحظ  اأ�للصللاف 
مفرط، يتعاملون مع الاعبني يف كل الأوقات، والاعبون 

يحرتمون ذلك".
"اأوؤيد  اأي�صا  احلكام  بللاداء  هولي�س  توما�س  الت�صيكي  اأ�صاد 
متاما هذا التغيري، باأنهم ي�صمحون بتدخات اأر�صية اأكرث 

ق�صاوة".
بهذه  احلللكللام  يلللوؤدي  اأن  "اأود  بلللراغ  �صافيا  اأ�للصللاف لعللب 

الطريقة يف الدوري الت�صيكي".

قفزة نوعية ت�شهدها فعاليات اخليل يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية  

اإ�شادات ب� »تكتيك« �شل�س للحكام 
يف كاأ�س اأوروبا 

يونايتد  مان�ص�صرت  نللادي  بللاأن  ال�صحافية،  التقارير  اأكللدت 
الإجنللللليللزي، قللد تو�صل لتللفللاق مبدئي مللع مللدافللع ريال 
مدريد، رافائيل فاران، على التوقيع لل"ال�صياطني احلمر" 

ملدة 5 اأعوام، براتب �صنوي 12 مليون يورو.
توؤكد التقارير الإ�صبانية باأن ريال مدريد قدم عر�صاً ملدة 
اأعللوام، براتب 7 مايني يللورو، وعلى الرغم من اأن  اأربللع 
"ال�صياطني احلمر" اأ�صبحوا الأوائل، اإل اأن كا الناديني 

مل يتو�صا لتفاق بعد على ال�صفقة.
ويقال اإن الاعب )28 عاماً(، ياأمل يف التفاو�س على هذه 
املو�صم  لبدء  يتطلع  حيث  اأ�صبوعني،  غ�صون  يف  اخلطوة 
ولي�س  يونايتد،  مان�ص�صرت  ب�صفوف  كاعب  التح�صريي 

ريال مدريد.
45 مليون يورو للتعاقد  وبح�صب ما ورد عر�س يونايتد 
فللاران مبا ل يقل عن  الريال �صيبيعون  مع الاعب، لكن 

55 مليون يورو بالإ�صافة اإىل املكافاآت.
وي�صتهدف م�صوؤولو ريال مدريد اأن ينع�صوا خزائن النادي 
60 مليون يورو بعد رحيل قائد الفريق �صريجيو  مببلغ 
الوقت  فللللاران يف  يللقللرر  و�للصللوف  املللا�للصللي.  ال�صهر  رامللو�للس 
البقاء  اأو  يونايتد،  ملان�ص�صرت  �صينتقل  كللان  اإذا  ما  احلللايل 
والللتللجللديللد لللريللال مللدريللد. كللمللا غلللرد املللرا�للصللل الإيطايل 
فابريزيو رومانو، باأن ال�صفقة املحتملة لن تنتهي �صريعاً، 

لكن ال�صروط ال�صخ�صية لن تكون م�صكلة.

مان�ش�شرت يونايتد يغري 
فاران براتب خيايل

الوطنية  اأبللوظللبللي  بلللرتول  و�للصللركللة  الللريللا�للصللي  اأبللوظللبللي  جمل�س  ك�صف 
"اأدنوك"، عن رعاية "نايكي" الفنية للن�صخة الثالثة من ماراثون اأدنوك 
ال�صامة  معايري  باأعلى   ،2021 نوفمرب   26 يللوم  تقام  التي  اأبوظبي 
امل�صاركني  �صامة  ل�صمان  الحرتازية  والإجللراءات  الوقائية  والتدابري 
واجلللمللهللور، وذلللللك بللالللتللزامللن مللع احللتللفللالت اللللدوللللة بللاللليللوم الوطني 
للفعاليات  عاملية  اأبوظبي كوجهة  مكانة  ي�صهم برت�صيخ  اخلم�صني، مبا 

الريا�صية.
وتلللاأتلللي الللرعللايللة مبللوجللب اتللفللاقلليللة مللع الللعللامللة الللتللجللاريللة الريا�صية 
ماب�س  خالها  �صتقدم  حيث  عللامللني،  ملللدة  وت�صتمر  الللعللامل،  يف  الأبلللرز 
ا�صتمرار  الثالثة من احلدث، مع  الن�صخة  ريا�صية عالية اجلودة خال 
الللقللادم، حيث يح�صل  الللعللام  تقام  التي  الللرابللعللة  الن�صخة  خللال  الللدعللم 
امل�صاركون والعداوؤون على قم�صان املاراثون ب�صفة جمانية مقدمة من 
اإعان خا�س خال �صهر  عامة نايكي، والتي �صيك�صف عنها ر�صمياً يف 
�صبتمرب. وميكن للم�صاركني يف �صباقات املاراثون النخراط يف احل�ص�س 
اخلاجة  عبري  نايكي  مدربي  باإ�صراف  تقام  التي  احل�صرية  التدريبية 
القادمة.  الفرتة  خللال  عنها  الإعلللان  �صيتم  والتي  البلو�صي،  وحممد 
الذي  اأبوظبي  اأدنللوك  ملاراثون  التح�صريي  الربنامج  يوا�صل  املقابل  يف 
بدنية  لياقة  وبللرامللج  املجانية،  الأ�صبوعية  التدريبية  احل�ص�س  يقدم 
ا لتنا�صب جميع الفئات، وذلك باإ�صراف يو�صف ر�صدي،  م�صممة خ�صي�صً
ع�صو احتاد األعاب القوى بالوليات املتحدة الأمريكية واحلائز على عدة 
الطللاع ومتابعة  الطويلة، كما ميكنهم  للم�صافات  بطولت يف اجلللري 
https:// للماراثون:  الر�صمي  املوقع  رابللط  عرب  التفا�صيل  اأحللدث 
www .adnocabudhabimarathon .com /

./training-support
من جانبه قال �صعادة عارف حمد العواين، الأمني العام ملجل�س اأبوظبي 

اإطاق هذه ال�صراكة ال�صرتاتيجية  اإنه ي�صرهم الإعان عن  الريا�صي 
مع عامة نايكي، املجموعة العاملية املعروفة والرائدة يف عامل الريا�صة، 
ورحب بان�صمامهم لقائمة �صركاء ماراثون اأدنوك اأبوظبي الذي يتما�صى 
عاملية  ريا�صية  كوجهة  اأبللوظللبللي  مكانة  لرت�صيخ  الللهللادفللة  خططنا  مللع 
للم�صاركني  ا�صتثنائية  جتربة  لتقدمي  التعاون  هذا  خال  من  والعمل 
عامليا  حدثا  بللات  اأبوظبي  اأدنلللوك  مللاراثللون  واأن  خ�صو�صا  الريا�صيني، 

مميزا ي�صتقطب الآلف من امل�صاركني من خمتلف الفئات املجتمعية.
التنفيذي  والللرئلليلل�للس  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نللائللب  بللاقللر،  حممد  وقلللال 
الإمارات  يف  نايكي  عامة  ملنتجات  الر�صمي  املللوزع   ،GMG �صركة  يف 
تفخر  كما  يفعله،  ما  بكل  للفوز  �صخ�س  كل  باإلهام  يتج�صد  هدفهم  اإن 
GMG بدعم هذه اخلطوات من خال عاماتنا التجارية، معربا عن 
�صعادتهم بامل�صاركة يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي، حيث نهدف اإىل ت�صجيع 

احلياة ال�صحية والن�صاط البدين، ويتج�ّصد هذا اللتزام من خال هذه 
امل�صاركني  جميع  لروؤية  ومت�صوقون  الأطلللراف،  جلميع  املفيدة  الرعاية 

يحملون العامة التجارية الريا�صية الأبرز يف العامل.
جمل�س  يللوؤكللد  الريا�صي،  احلللدث  لتنظيم  ال�للصللتللعللدادات  ا�صتمرار  ومللع 
اأبوظبي الريا�صي اأولوية الهتمام ب�صحة امل�صاركني واجلماهري، وذلك 
بالتن�صيق والتعاون امل�صتمر مع اجلهات احلكومية املعنية ل�صمان جناح 
احللللدث. ويللقللام احلللدث بللاإجللراءات احللرتازيللة حمكمة وتللدابللري وقائية 

للحفاظ على �صحة امل�صاركني واجلماهري.
كما يتعني على جميع امل�صاركني يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2021 اإبراز 
ما يوؤكد ح�صولهم على التطعيم �صد فريو�س "كورونا"، من اأجل حتقيق 

اأعلى معايري ال�صامة وتاأمني احلدث من كافة اجلوانب.
اأبوظبي  اأدنلللللوك  ملللاراثلللون  للللللملل�للصللاركللة يف  املللتللاحللة  الأملللاكلللن  اأن  يللذكللر 
وميكن  كوفيد19-،  جائحة  قلليللود  ب�صبب  للغاية  حملللدودة   2021
https://www. عللرب:  للت�صجيل  الن�صمام  بامل�صاركة  للراغبني 
adnocabudhabimarathon.com/register-

./now
يوليو،   30 حللتللى  للم�صاركني  مللتللاحللاً   10% بقيمة  خ�صم  و�للصلليللكللون 
الإلكرتوين،  الربيد  عرب  الازمة  التفا�صيل  امل�صاركون  �صيتلقى  حيث 
اإليهم كافة امل�صتجدات عرب املوقع الر�صمي وقنوات التوا�صل  و�صرت�صل 
الجتماعي. كما ميكن للم�صاركني اإ�صفاء الطابع ال�صخ�صي على قم�صان 
ال�صباق الر�صمية اخلا�صة بهم خال عملية الت�صجيل مقابل 60 درهماً 
فقط، حيث �صت�صلم حقيبة ال�صباق قبل احلدث. وميكن للعدائني اأي�صاً 
اختيار احل�صول على حقيبة ال�صباق اخلا�صة بهم من متجر نايكي الذي 
يختارونه من مارينا مول، ويا�س مول يف اأبوظبي، ومريكاتو مول ودبي 

ف�صتيفال �صيتي يف دبي، بالإ�صافة اإىل قرية ال�صباق.

»نايكي« راعيا فنيا ملاراثون اأدنوك اأبوظبي 2021  
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الفجر الريا�ضي

وي�صعون  منها  وي�صكون  يتحّملونها 
النغما�س  فهو  واإل  منها،  للخروج 
التام فيها، دون اأن تنفجر اأبداً. هكذا 
ال�صحية"  "الفقاعة  تو�صيف  يتم 
لت�صكيات  ملل�للصللكللنللاً  بللللاتللللت  الللللتللللي 
اأوروبا  كللاأ�للس  يف  امل�صاركة  املنتخبات 

القدم. لكرة   2020
اللل�للصللهللادات على  يلللللي، بع�س  ويف مللا 
زمن  يف  الفقاعة"  يف  "احلياة 

كوفيد19-.
اإنكلرتا التي لعبت غالبية مبارياتها 
يف  �صمكة  كاأنها  ت�صعر  اأر�صها،  على 
�صانت  تلللدريلللب  مللركللز  فللقللاعللتللهللا يف 

جورج بارك.
يلللقلللول ملللهلللاجلللم مللنللتللخللب الأ�للللصللللود 
"من  اإنللله  �صرتلينغ  رحلليللم  الللثللاثللة 
بلدك  يف  تلللكلللون  اأن  جللللللداً  اجلللليلللد 
الهواء  تللتللنللفلل�للس  واأن  واحللللللدة  ملللللرة 
ميكنني  ل  اللللنلللقلللي.  الللللربيللللطللللاين 

التوقف عن البت�صام".
لتزيني  خلللا�لللس  اهلللتلللملللام  اإيللللللاء  مت 

الغرف، بح�صب جاك غريلي�س الذي 
اأنها  قال "عدت اإىل غرفتي معتقداً 
كانت  ولللكللن  عللاديللة،  غللرفللة  �صتكون 
مكان  كللل  يف  لعائلتي  �للصللور  هللنللاك 
اأ�صعر  ملللا جللعلللللنللي  كلللابلللي،  ولأحلللللد 

بال�صعادة".
اأحياناً  يلل�للصللعللب  للللاآبلللاء،  بللالللنلل�للصللبللة 
املغلقة.  الأملللللاكلللللن  مللللع  الللتللعللايلل�للس 
املنتخب  قللال حللار�للس مرمى وقللائللد 
"اإنها  للللوريللل�لللس  هلللوغلللو  الللفللرنلل�للصللي 
جتاه  منا  �صغرية  ت�صحية  تتطلب 
الوا�صح،  "من  واأ�للصللاف  عائاتنا". 
اأن هناك نق�صاً يف  اأبللاً،  عندما تكون 
اأطفالك. لكن ل  التوا�صل مع  عدم 
يلللزال بللاإمللكللانللنللا التلل�للصللال بللهللم عرب 

مكاملات الفيديو".
لللكللن يللتللجللنللب الللبللعلل�للس، علللللى غرار 
ال�صلبية  امل�صاعر  زميله لوكا دينيي، 
مللن خلللال مللطللالللبللة الأ�لللصلللرة بعدم 
"اأطفايل  امللللبلللاريلللات  اإىل  احللل�للصللور 
�للصللغللار، طللفلللللي اللل�للصللغللري يللبلللللغ من 

العمر 5 اأ�صهر، والأكرب يبلغ عامني. 
اأبللاه غري قللادر على  اأن  اأن ت�صرح له 

معانقته اأمر معقد للغاية".
اجليدة  اللللللللورق  األللللعللللاب  اأن  يلللبلللدو 
اللللقلللدميلللة للللللدى الإيلللطلللالللليلللني قد 
ل�صالح  امل�صهد،  مللن  متللامللاً  اختفت 
مللنلل�للصللات اللللبلللث املللبللا�للصللر والأللللعلللاب 

الإلكرتونية.
اأقل  بللاتللت  الللطللاولللة  كلللرة  اأن  حللتللى 
ع�صرية مما كانت عليه يف ال�صابق. 
وُيقال اإن مانويل لوكاتيللي وماتيو 
بي�صينا هما الوحيدان تقريباً اللذان 
يف  املن�صوبة  الللطللاولللة  ي�صتخدمان 
مللعلل�للصللكللر الأتلللللللللزوري اللللتلللدريلللبلللي يف 

كوفريت�صانو.
مان�صيني،  روبرتو  للمدرب  بالن�صبة 
يف  مرهقاً  الق�صري  التعاي�س  يكون 
ملدة  معاً  كنا  "لقد  الأحلليللان:  بع�س 
�صهر تقريباً، واأحياناً نحتاج اإىل 24 
�صاعة من دون روؤية بع�صنا البع�س. 
اآخر  �صيء  يف  للتفكري  حاجة  هناك 

البطولة  هللذه  م�صكلة  ما  نوعاً  هللذا 
مبا اأننا يف فقاعة".

ت�صاكا  غرانيت  ال�صوي�صريان  للَدَم  �للصَ
ومانويل اأكنجي ال�صحافة ال�صادرة 
باللغة الأملانية يف بلدهما من خال 
مع  الأ�صقر،  باللون  �صعريهما  �صبغ 
ال�صعر قّدم  اأن م�صفف  اإىل  الإ�صارة 
وكان  �للصلللللبلليللاً  كوفيد19-  اخللتللبللار 

يرتدي كمامة.
اأن  "بليك"  �لللصلللحللليلللفلللة  وكللللتللللبللللت 
الامبورغيني،  �للصلليللارات  "مواكب 
الذين  ال�صعر  وم�صففي  والو�صوم، 
بلللاللللطلللائلللرة، تظهر  اإر�لللصلللاللللهلللم  يلللتلللّم 
عامات  ال�صوي�صري  املنتخب  على 

�صذاجة ل ت�صدق".
من  اجللللليللللل  "هذا  اأن  واأ�للللصللللافللللت 
القاعدة  عللن  جلللداً  بعيد  الللاعللبللني 
العاديني.  النا�س  عن  اجلماهريية، 
للم�صجع  ملللفلللهلللوم  غللللري  �لللصلللللللوكللله 
العادي". اأكد مدرب املنتخب الأملاين 
يلللواكللليلللم لللللوف قللبللل الإقللل�لللصلللاء من 

مع  اتلللل�للللصللللالت  "لدي  اللللبلللطلللوللللة 
باحلد  لكنها  والللعللائلللللة،  الأ�للصللدقللاء 
اأننا  "من الوا�صح  الأدنى". واأ�صاف 
احلياة  ولكن  كتابة،  الأخللبللار  نر�صل 
تتوا�صل بعد ذلك. نحن يف نفق ول 
يوجد يوم ميكننا فيه فك ال�صغط 
كللاف لاعتناء  وقللت  )...( ل  متاماً 

بع�س  يللللحللللّب  اأخرى".  بلللاأ�لللصللليلللاء 
تت�صخ  اأن  الللبلللللجلليللكلليللني  الللاعللبللني 
اأيللديللهللم يف املللطللبللخ. هللذه هللي حالة 
ويللللان فريتونغن  مللريتللنلل�للس  دريلل�للس 
لوكاكو،  ورومللليلللللللو  كلللورتلللوا  وتلليللبللو 
ديوولف  بللارتلليللل  يللقللول  مللا  بح�صب 

طباخ "ال�صياطني احلمر".

حفات  ننظم  اأي�صا  "نحن  واأو�صح 
اإيطالية، ليايل ال�صو�صي اأو حفات 
الاعبني  لأن  مللهللم  هلللذا  اللل�للصللواء. 
اأ�صنع  اأيلل�للصللاً  اأنللللا  اإلللليللله.  يللحللتللاجللون 
الإ�صباين  الكثري من حلم اخلنزير 
للمدرب روبريتو مارتيني�س. اأعرف 
املخت�س  الوحيد  البلجيكي  اللحام 

بهذا الأمر. يذهب لي�صرتي اللحم 
من اإ�صبانيا وير�صل لنا بع�س القطع 
اخلا�صة. اأجعل مارتيني�س يتذّوقها 
ويلللخلللّملللن نللللوع اللللللللحلللم. اآخلللللر ملللرة، 
اإيبرييكو يبلغ من  اأنه حلم  اكت�صف 
اإنه جيد جداً  العمر خم�س �صنوات. 

يف ذلك الأمر".

�صدد املهاجم هاري كاين على اأن انكلرتا "مل حتقق �صيًئا حتى الآن"، رغم 
اإثر اكت�صاحها  اأوروبا لكرة القدم  بلوغها الدور ن�صف النهائي من كاأ�س 

اأوكرانيا برباعية نظيفة يف روما اأم�س الأول ال�صبت.
"اإننا على  اأهللداف يف البطولة  واأكللد كاين الذي رفع ر�صيده اإىل ثاثة 
الطريق ال�صحيح ولكننا مل نحقق �صيًئا حتى الآن. لدينا مباراة ن�صف 
نهائية يف وميبلي، اإنها حلظة جيدة لنحتفل بها ولكننا نعرف اأين نريد 

اأن ن�صل".
ب�صكل جيد ومينحنا  ي�صري  �صيء  كل  الآن  "حتى  عاًما  الل27  ابن  وتابع 
ذلك الثقة، ولكننا �صنواجه الدمنارك وهي فريق �صعب وميلك اإمكانات 

�صيتحتم علينا درا�صتها".
واأردف "�صنحظى بدعم 60 الف متفرج، نريد اأن جنعلهم فخورين بنا 

كما عائاتنا واأ�صدقائنا".
مع  رائلللع  مو�صم  بعد  املجموعات  دور  يف  ال�صباك  هللز  يف  ف�صل  اأن  وبللعللد 
األللعللاب، وجد  واأف�صل �صانع  الللدوري  هللداف  توتنهام ح�صل خاله على 
كاين اأخرًيا طريقه اإىل ال�صباك بهدف �صد اأملانيا يف ثمن النهائي قبل اأن 

يحرز ثنائية �صد اوكرانيا.
اأخرى ل.  واأحياًنا  الكرة  اأحياًنا ت�صلني  "ب�صفتي مهاجم،  وعّلق 

هذه املرة جنحت يف الت�صجيل �صريًعا ومن ثم اإ�صافة 
هللاتللريللك، لكن كمهاجم  اأ�للصللجللل  اأن  كللدت  الللثللاين. 

يجب ان تكون م�صتعًدا للفر�صة التالية".
وبلغ الإنكليز ن�صف نهائي البطولة القارية للمرة 
على  ملل�للصللوارهللم  انتهى  حللني   1996 منذ  الأوىل 
اأهداف  بف�صل  بللالللذات،  الأمللللان  اأيللدي  على  اأر�صهم 

كاين )4 و50( وقلب الدفاع هاري ماغواير )46( 
وجوردان هندر�صون )63(.

اللللروح اجلماعية  �صاوثغيت على  غللاريللث  امللللدرب  واأثللنللى 
للللللفللريللق واأهللملليللة اخلللللروج مللن وميللبلللللي بللعللد ثاث 

ومواجهة  املللجللمللوعللات  دور  يف  مللبللاريللات 
التي خا�صوها جميعها  النهائي  ثمن 

يف لندن.
من  كللللان  انلللله  "اعتقدت  وقلللللال 

اجليد لنا مغادرة وميبلي قليًا 
تكرار  ال�صعب  مللن  كللان  لأنللله 
الأجواء التي حظينا بها �صد 
اأملانيا. كان من اجليد املجيء 
وال�صتعداد  )روملللا(،  هنا  اإىل 

للمباراة يف بيئة خمتلفة، 
رائع  ملللللعللب  واللللللعللب يف 

ويف اأم�صية رائعة".
�للصللاوثللغلليللت الذي  وتللابللع 

ثللللللاين ملللللللدرب فقط  بللللللات 
ن�صف  الللدور  اىل  انكلرتا  يقود 

وكاأ�س   )2018( الللعللامل  كللاأ�للس  يف  النهائي 
رام�صي )1966 و1968(  األف  بعد  اأوروبللا 

اأولئك  حتى  مللذهللا،  اأداًءا  الللاعللبللون  "قدم 
الللذيللن دخلللللوا مللن مللقللاعللد اللللبلللدلء. حافظوا 

على اليقاع ومتكنا من حماية الاعبني الذمي 

ا بالاعبني الذين غابوا الليلة...من  ميلكون اإنذارات. ولكني اأفكر اي�صً
انهم  ي�صعرون  وجتعلهم  ومنخرًطا  متحفًزا  اجلميع  تبقي  ان  ال�صعب 
هذه  بف�صل  فهو  النهائي،  ن�صف  يف  نحن  اإذا  ولكن  بالتقدير.  يحظون 

الروح".
املنتخبات  العديد من  راأيللت  ولكن  الاعبني مهمة حتًما،  "جودة  وتابع 

تخرج من البطولة لنها ل تتمتع بالروح التي متلكها هذه املجموعة".
باتت انكلرتا اأول منتخب يف تاريخ البطولة القارية يحافظ على نظافة 
�صباكه يف املباريات اخلم�س الوىل، وقد اأثنى �صاوثغيت على لعبيه "يقدم 
املدافعون م�صتوى مميًزا ا�صافة اىل احلار�س، ولكن المر ل يتعلق فقط 
على  تغيريات  هناك  كانت  لنه  الليلة،  لعبوا  الذين  الربعة  باملدافعني 

امتداد املباريات وخرجنا دائًما ب�صباك نظيفة".
ا اىل املهاجمني الذين يعملون جاهًدا ولعبي  واأ�صاف "الف�صل يعود اي�صً

الو�صط الذين يغّطون امل�صاحات، اجلميع ي�صارك يف ذلك".
من جهته، حت�ّصر مدرب اوكرانيا اأندري �صفت�صنكو على الكرات الهوائية 
بعد ان �صجلت انكلرتا ثاثة من الهداف الربعة عرب راأ�صية "بالن�صبة 
الكرات  يف  اقللوى  انكلرتا  كانت  حمللددة.  عوامل  على  املللبللاراة  ُلعبت  يل، 
خللرج يف  اللللذي  كريفت�صوف  )�للصللريهللي  الللدفللاع  قلب  وخ�صرنا  الللهللوائلليللة 
اإزعاًجا اكرث لهم.  ان ي�صكل  املمكن  الذي كان من  ال�صوط الول( 

بالن�صبة يل، هذا ما حدد م�صار املباراة".
رغللم كل  قللدمللت بطولة جلليللدة،  اوكللرانلليللا  ان  "اأعتقد  وتللابللع 
الفريق كان كاين فعال و�صجل من  الغيابات وال�صعوبات يف 
الفر�س التي اأحتيت له. ويف بطولة على هذا امل�صتوى، ي�صكل 
اأخطائنا  مللن  وا�للصللتللفللادت  فعالة  كللانللت  انكلرتا  فللارًقللا.  ذلللك 

و�صيطرت على املباراة".
تلتقي انكلرتا �صد الدمنارك على ملعب وميبلي الربعاء 
واكد �صاوثغيت على �صعوبة املهمة م�صدًدا على ان 
بالن�صة  التحدي  "هو  النهائي  اىل  التاأهل 
�صد  ملللبلللاراتلللني  لللعللبللنللا  الآن.  لللنللا 
الدمنارك يف دوري المم وندرك 
كم هذا الفريق قادر على تقدمي 

اأداء جيد".
وتابع "اأظهروا ذلك جمدًدا يف 
هذه البطولة ولديهم حافز 
اللللللذي ح�صل  بللعللد  اإ�للللصللللايف 
)اإريك�صن(.  لللكللريلل�للصللتلليللان 

�صتكون مباراة رائعة".
من  الكثري  "هناك  واأكلللد 
ح�صلت  الللللتللللي  الأمللللللللللور 
الأخرية  ال�صنوات  خال 
�صعبة  لللللليلللللاٍل  وعللل�لللصلللنلللا 
خميب  اأداء  ملللن  وعللانلليللنللا 
اأحلللليللللاًنللللا. وللللكلللن الللليلللوم منلك 
الإميلللللان ويللللرى الللاعللبللون ما 
اىل  يوًما  نتاأهل  مل  ممكن،  هو 
فر�صة  وهلللللذه  اللللليللللورو  نللهللائللي 
كتاب  يف  �صفحة  لكتابة  جلليللدة 

التاريخ".

كاأ�س اأوروبا.. حياة »الفقاعة« يف زمن كورونا 

�للصللكللالللوين، على  ليونيل  الأرجللنللتللني،  ملللدرب منتخب  اأثللنللى 
بل"الاعب  وو�صفه  مي�صي،  ليونيل  الفريق  وقللائللد  لعللبلله 
الأف�صل على مر الع�صور"، بعد الفوز 3-0 على الإكوادور، 

والتاأهل لن�صف نهائي كوبا اأمريكا.
قال �صكالوين خال موؤمتر �صحايف: "حني غابت امل�صاحات 
كع�صاق  لنا  يحدث  قد  ما  اأف�صل  م�صاعفاً،  جمللهللوداً  بذلنا 

لكرة القدم هو ال�صتمتاع مب�صاهدة مي�صي، اأمتنى اأن يلعب 
لأعوام كثرية، حتى مناف�صوه ي�صتمتعون حني يواجهونه".

الفوز بجميع  ال�صهل  اأنه من  "خمطئ من يعتقد  واأ�صاف: 
جمهوداً  وتتطلب  متللامللاً،  متكافئة  املللواجللهللات  املللبللاريللات، 
ملل�للصللنلليللاً، يلللبلللذل جللملليللع الللاعللبللني كلللل ملللا بللو�للصللعللهللم حتى 
الدقيقة الأخرية من عمر اللقاء، وهذا ما ميلوؤين كمدرب 

بالفخر، نحن يف مرحلة حا�صمة، ونحاول ال�صتمرار بالعمل 
والتوا�صع".

وذات  للغاية،  قوية  اأمريكا  كوبا  من  الن�صخة  "هذه  وتابع: 
م�صتوى مرتفع. يجب اأن تلعب على الفوز بجميع املباريات 
واحللد فقط  فائز  هناك  النهائي،  ن�صف  بلوغ  تريد  كنت  اإذا 

بالنهائي، لذا نويل اأهمية كبرية لكل مباراة".

�شكالوين: مي�شي اأف�شل لعب
 على مر الع�شور

كاين: اإنكلرتا مل حتقق 
�شيًئا حتى الآن  متريرتني  ولللعللب  حللرة  ركلللللة  مللن  جميا  هللدفللا  مي�ّصي  ليونيل  النجم  �صّجل 

غويانيا  يف  -3�صفر  الكلللوادور  على  الفوز  اإىل  الأرجنتني  ليقود  حا�صمتني، 
القدم، لي�صرب  2021 يف كرة  اأمريكا  نهائي بطولة كوبا  ربع  الربازيلية يف 

موعدا مع كولومبيا التي تخطت الأوروغواي بركات الرتجيح.
ولعب مي�صي متريرتني حا�صمتني لرودريغو دي بول )40( ولوتارو مارتيني�س 

)84(، قبل اأن يختتم املهرجان بركلة حرة قاتلة )3+90(.
ويف ن�صف النهائي الثاين، تلعب الربازيل حاملة اللقب مع البريو و�صيفتها.

ومل تقّدم الكوادور بقيادة املدرب الأرجنتيني غو�صتافو األفارو مقاومة حقيقية 
يف  لعبني  بع�صرة  املباراة  اأكملت  باأنها  علما  �صيلي�صتي"،  "األبي  منتخب  اأمللام 

ثوانيها الأخرية بعد طرد بيريو هينكابي )2+90(.
واأكد مي�صي جنم بر�صلونة الإ�صباين ان فريقه "حقق اأحد اأهدافه"، بلوغ ن�صف 

نهائي امل�صابقة.
الأربعة  بني  نكون  اأن  اأهدافنا  "اأحد  مللرات  �صت  العامل  يف  لعللب  اأف�صل  تابع 

الأوائل. عرفنا اأننا �صنواجه خ�صما �صعبا جدا".
نهائية  مباريات  ثللاث  من  الللثللاأر  يف  مي�صي  ياأمل  والثاثني،  الرابعة  وبعمر 
خ�صرها يف البطولة يف 2007 و2015 و2016، وفّك عقدة م�صتمرة منذ 

لباده يف البطولة. عاما   28
واحرزت الرجنتني 14 لقبا يف البطولة، اآخرها يف 1993، مقابل 15 لقبا 
لاأوروغواي �صاحبة الرقم القيا�صي اآخرها يف 2011، فيما اأحرزت الربازيل 

عن  الباحث   10 الرقم  الاعب  تابع  األللقللاب.  ت�صعة  اآخللر  من  ل خم�صة  و اأ

اأمام  جدا"،  �صعبة  مللبللاراة  كانت  احلقيقة  "يف  الأرجنتني  مع  الكربى  األقابه 
فريق "عمل بجهد ولعبني �صبان �صريعني واأقوياء بدنيا". وقدمت الأرجنتني 
بداية جيدة، وكاد مارتيني�س، بطل الدوري الإيطايل مع اإنرت، يفتتح الت�صجيل 
عندما رفع الكرة فوق احلار�س املتقدم هرنان غاليندي�س ولعبها طائرة، لكن 
روبرت اأربوليدا اأنقذها قبل اأن تدخل ال�صباك. �صدد لوتارو، ثم كان خريمان 

بيت�صيا قريبا من الت�صجيل.
وكاد كارلو�س غروي�صو مينح الأرجنتني هدية عندما لعب كرة خلفية طائ�صة، 

ا�صتلمها مي�صي املنفرد، لكن ت�صديدته الي�صارية ارتدت من القائم.
اإميلليللللليللانللو مارتيني�س جللاهللزا لللوقللف كرة  املللقللابللل، كلللان احلللار�للس  الللطللرف  يف 

نحو 30 مرتا. من  الطائرة  "�صيبا�س" مندي�س 
وحاول الكوادوريون قبل �صبع دقائق من ال�صرتاحة الو�صول اإىل املرمى، لكن 

جمهود اإيرن فالن�صيا واألن فرانكو ذهب �صدى.
بعدها بدقيقتني، افتتحت الأرجنتني الت�صجيل ب�صناعة من مي�صي. لعب اأول 
بول  لللدي  مللرر  ثم  احلللار�للس غاليندي�س،  اأوقللفلله  الللذي  لنيكول�س غون�صالي�س 
قبل  لغون�صالي�س  مللزدوجللة  كللرة  غاليندي�س  �صّد   .)40( ال�صباك  هللّز  الللذي 

ال�صرتاحة، ثم اأهدر فالن�صيا راأ�صية قبل الدخول اىل ال�صرتاحة.
الوحيد لاكوادور، فيما كان  الثاين، بقي فالن�صيا م�صدر اخلطر  ال�صوط  يف 

مي�صي قريبا من ت�صجيل الثاين واراحة فريقه.
و�صع لوتارو حدا ملقاومة الكوادور بتمريرة 
ملللن ملليلل�للصللي ملل�للصللجللا اللللهلللدف الثاين 
لعرقلة  هلليللكللابللي  طلللرد  وبللعللد   .)84(
مي�صي  �صجل  ماريا،  دي  اأنخل  البديل 

الثالث من �صربة حرة )3+90(.
وعلللن اخللل�للصللم املللقللبللل كللولللومللبلليللا، قال 
مع  جللللدا،  "�صلب  انللله  "البعو�صة" 
باخلربة،  يتمتعون  مملليللزيللن،  لعللبللني 

�صريعني ويدافعون جيدا".
بلوغ  يف  "اآمل  املللنللتللخللب  قلللائلللد  اأردف 

النهائي".
بداية  مللنللذ  �صجلها  اأهلللللداف  اأربلللعلللة  وملللع 
ترتيب  �صدارة  يف  مي�صي  انفرد  البطولة، 
الهدافني، بفارق هدف عن البريويف جانلوكا 

لبادول، فيما ميلك النجم الربازيلي نيمار هدفني.
و�صتقام مباراة ن�صف النهائي �صد كولومبيا الثاثاء على ملعب 

مانيه غارين�صا يف برازيليا.
الرتجيح  بركات  الأوروغلللواي  ح�صاب  على  تاأهلت  قد  كولومبيا  وكانت 

يف برازيليا. �صلبا  تعادلهما  بعد   2-4
ركلتني  ب�صده  بللاده،  تاأهل  بطل  اأو�صبينا  دافيد  كولومبيا  حار�س  وكللان 
تللرجلليللحلليللتللني، يف يلللوم انلللفلللرد فلليلله بللعللدد امللللبلللاريلللات الللدوللليللة ملللع "لو�س 
كارلو�س  اللل�للصللابللق  الللنللجللم  علللللى  متفوقا  ملللبلللاراة(،   112( كافيتريو�س" 

فالديراما.
اأهلللدى الللفللوز لللبللاده املمزقة بللاأزمللة اجتماعية والللتللي كللان مللن املللقللرر ان 
تداعيات  ب�صبب  بللدورهللا  املن�صحبة  الأرجنتني  مع  النهائيات  ت�صت�صيف 

فريو�س كورونا، قبل اأن حتت�صنها الربازيل اثر حالة طوارئ.
قال اأو�صبينا البالغ 32 عاما "نريد فقد اأن نهديه لبلدنا، بلد نريده اأن 

يعّم فيه ال�صام، ويكون �صعبه �صعيدا، لأننا منلك بلدا جميا".
ركللات الرتجيح �صد  الت�صعني، ويف  املباراة مثرية يف دقائقها  ومل تكن 
الإيطايل، ركلتي خو�صيه خيميني�س وماتيا�س  نابويل  اأو�صبينا، حار�س 
فينيا، فيما �صّجلت كولومبيا كل ركاتها الأربع. و�صجل لاأوروغواي 
يف  كافاين،  واإدين�صون  �صواري�س  لوي�س  املخ�صرم  الهجومي  الثنائي 

بطولة قد تكون الأخرية لهما.

مي�شي يقود الأرجنتني اإىل ن�شف نهائي كوبا اأمريكا



ا�شتعال �شيارة تي�شال اجلديدة .. وجناة �شائقها
ا�صتعلت النريان يف �صيارة "تي�صا" جديدة من طراز "موديل ا�س 
واجه  الللذي  �صائقها  الأمريكية بوجود  بن�صلفانيا  بايد" يف وليللة 
�صعوبة يف اخلروج منها، على ما اأعلنت ال�صلطات وحمامو ال�صائق. 
وفق  فيادلفيا،  قللرب  هافرفورد  الثاثاء يف  م�صاء  احلللادث  ووقللع 
بلليللان اأ�للصللدرتلله فللرق الإطللفللاء يف لللويللر مللرييللون اجلمعة. وجلللاء يف 
البيان "ب�صبب حجم النريان ونوع املركبة املعنية"، اأر�صلت فرق عدة 
اإىل املكان وا�صطر فريق الإطفاء اإىل ر�س املياه على املركبة لأكرث 
من �صاعتني بهدف اإخماد احلريق. وبح�صب حمامني يوؤكدون اأنهم 
ميثلون ال�صائق، كان هذا الأخري خلف املقود عند ا�صتعال النريان 
فجاأة بال�صيارة. وهو علق موؤقتاً يف الداخل قبل التمكن من اخلروج. 
اأن  الإلللكللرتوين  موقعها  على  الإطللفللاء  فللرق  ن�صرتها  �صور  وبينت 
ر�صالة  ويف  احللللرتق.  وداخلللللهللا  اللل�للصلليللارة  هيكل  مللن  الأكللللرب  الق�صم 
�صركة  مللارك غرياغو�س من  قال  بر�س،  فران�س  وكالة  اإىل  وجهها 
اأند غرياغو�س" للمحامني التي توؤكد متثيلها ال�صائق،  "غرياغو�س 
اإن ما ح�صل "خميف" وناجت عن "م�صكلة كربى بديهية". واأ�صاف 
"حتقيقنا الأويل م�صتمر، لكننا نطالب تي�صا بو�صع هذه ال�صيارات 

جانباً اإىل حني ح�صول حتقيق كامل"،  دون تو�صيح ا�صم الزبون.

مي�شيان 5 �شنوات يف حتويل كوخ اأثري اإىل منزل ع�شري
�صارك زوجان بريطانيان �صوراً على مواقع التوا�صل الجتماعي 
تظهر اأعمال التجديد املذهلة التي اأجنزاها يف منزل ريفي عمره 
500 عام، مما اأدى اإىل حتويل الكوخ املتهالك اإىل منزل ع�صري 
يعود  الللذي  املنزل  عللامللاً(  �صتيفاين جولند )29  وا�للصللرتت  رائللع. 
هي  لها  كمنزل   2016 عللام  يف  ع�صر  ال�صاد�س  القرن  اإىل  تاريخه 
اأوليفيا، البالغة من العمر  وزوجها غرامي )35 عاماً( وابنتيهما 
ولدتا  واللتني  عامني،  العمر  من  البالغة  وغولدي  �صنوات،  اأربللع 

خال عمليات التجديد.
ق�صري  كم�صروع  الللكللوخ  ل�صتخدام  البداية  يف  الللزوجللان  وخطط 
عمليات  يف  �للصللنللوات  خم�س  ق�صاء  بعد  ولللكللن  بيعه،  ليتم  الأجلللل 

التجديد للمنزل، وقعا يف حبه وقررا الإقامة فيه.
65000 جنيه  نللحللو  اأنللفللقللا  اأنللهللمللا  اللللزوجلللان  قلللدر  املللجللمللوع،  ويف 
 8000 التجديد - مبا يف ذلك  األللف دولر( على  اإ�صرتليني )81 
و  والللراديللاتللري،  الغاية  على  دولر(  اآلف   10( اإ�صرتليني  جنيه 
 9000 و  احلللمللام،  على  دولر(   3150( اإ�صرتليني  جنيه   2500
جنيه اإ�صرتليني )11250 دولر( على التج�صي�س، و 1500 جنيه 
 3000 و  وموقد،  مدفاأة  اإ�صافة  على  دولر(   1875( اإ�صرتليني 

جنيه اإ�صرتليني )3750 دولر( على املطبخ.

تكت�شف خيانة حبيبها بعدما تالعب بح�شابها على اإن�شتغرام
�صافرت  اأن  بعد  يخونها  كللان  حبيبها  اأن  اأمريكية  فتاة  اكت�صفت 

مل�صافة طويلة عرب العامل لتكون معه.
تدعى  اإن�صتغرام  الجتماعي  التوا�صل  ملوقع  م�صتخدمة  وك�صفت 
اأن حبيبها  اكت�صفت  كيف  الفيديو  �صل�صلة من مقاطع  غابي عرب 
تعي�س  غابي  وكانت  مزدوجة.  حياة  ويعي�س  يخونها  كان  ال�صابق 
اململكة  يف  حبيبها  يعي�س  بينما  الأمريكية،  املتحدة  الللوليللات  يف 
املتحدة، واأثناء زيارتها له ملدة �صتة اأ�صابيع يف لندن، كانت تت�صفح 
ويف  املحظورة.  الت�صال  جهات  قائمة  �صاهدت  عندما  اإن�صتغرام 
قالت  م�صاهدة،  مليون   2.1 من  اأكللرث  الآن  ح�صد  فيديو  مقطع 
اأحتللقللق مللن قائمة جللهللات الت�صال  اأن  اأخلللربين  مللا  "�صيء  غللابللي 
وما  غريبة،  فتاة  ا�صم  وجللود  ولحظت  اإن�صتغرام،  على  املحظورة 

لفت انتباهي وجود �صيء م�صرتك بيني وبينها، وهو حبيبي".
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعرف على اأغنى واأفقر البلدان يف القارة العجوز
على  بالعتماد  وذلك  العجوز"،  "القارة  البلدان يف  واأفقر  اأغنى  الأوروبللي  املركزي  البنك  اأ�صدرها  بيانات  ك�صفت 

الأ�صول املالية لاأ�صر يف الربع الأخري من عام 2020.
وح�صب ما ذكر موقع "�صي اإن بي �صي" الأمريكي، فاإن الأ�صر الدمناركية هي الأغنى يف الحتاد الأوروبي، حيث بلغ 

متو�صط اأ�صولها املالية 1.88 مليون كرونة دامنركية )300 األف دولر( يف الربع الأخري من عام 2020.
اأ�صعاف  اأي ما يقرب من ثاثة  1.32 مليون كرونة دامنركية،  بلغ  املالية للدمناركيني  اأن �صايف الرثوة  واأو�صح 

متو�صط ثروة مواطني الدول الأخرى يف الحتاد الأوروبي، والبالغ 450 األف كرونة دامنركية.
ويعترب ال�صعب الدمناركي من اأ�صعد �صعوب العامل اإىل جانب ال�صعب الفنلندي، ح�صب تقرير ال�صعادة العاملي، الذي 

اأ�صدرته �صبكة حلول التنمية امل�صتدامة التابعة لاأمم املتحدة، �صهر مار�س املا�صي.
وتاأتي الأ�صر يف دولة لوك�صمبورغ يف املركز الثاين، من حيث الأ�صول املالية، بل1.59 مليون كرونة دامنركية، تليها 

هولندا بل1.58 مليون كرونة دامنركية، وال�صويد يف املركز الرابع )1.51 كرونة دامنركية(.
يف املقابل، تعترب الأ�صر يف رومانيا "الأفقر" يف الحتاد الأوروبي، حيث بلغ متو�صط اأ�صولها املالية 80 األف كرونة 

دمناركية.
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دعامة روبوتية ثورية ملحاربة اأمل الركبتني
يف  الركبة  اآلم  مللن  يعانون  الللذيللن  الأ�صخا�س  مايني  بللني  مللن  كنت  اإذا 
العامل، فاإن جهاز "اأ�صيند" ميكن اأن ي�صاعدك يف حماربة هذه الآلم التي 

قد توؤثر على حياتك اليومية.
للركبة، ميكن اأن ي�صاعد الأ�صخا�س امل�صابني  تقوميي  “اأ�صيند” هو جهاز 
به�صا�صة العظام اأو اإ�صابات الركبة على التحرك دون ال�صعور باآلم �صديدة. 
مت ت�صميم اجلهاز بوا�صطة �صركة "روم روبوتيك�س" التي تتخذ من مدينة 
�صان فران�صي�صكو مقراً لها، ويعمل عرب �صغط الهواء لدعم الركبة واإخراج 
ال�صغط من ع�صلة الفخذ. ومن املعروف باأن الهياكل اخلارجية امل�صممة 
لكن  لي�صت جديدة،  الإ�صابة  تقليل  اأو  الب�صرية  القوة  زيادة  للم�صاعدة يف 
اإدارة  خيارات  ا�صتنفدوا  الذين  لاأ�صخا�س  ا  خ�صي�صً م�صمم  اأ�صيند  جهاز 
الأمل كافة. يتميز اجلهاز باأنه م�صنوع من البا�صتيك والن�صيج بدًل من 
املعدن، لذا فهو خفيف الوزن، وبح�صب �صركة روم روبوتك�س فاإن جهاز اأ�صند 
ميكن اأن ي�صاعد يف تاأخري اجلراحة اأو جتنبها يف اأحيان كثرية. كما مُيّكن 
الأو�صاع  بني  والتغيري  الدعم  م�صتوى  اختيار  من  امل�صتخدمني  اجلهاز، 

املختلفة عرب جهاز التحكم عن ُبعد.

املنارات يف فرن�شا تتيح لع�شاق البحر اإيجاد �شالتهم 
غاب حرا�س املنارات عن اأبراجهم امل�صيئة يف هذا الع�صر لكّنها مل تنطفئ 
اإذ وجدت طريقها اإىل البقاء من خال التحّول اإىل م�صافات لع�صاق البحر 
الباحثني عن اأماكن اإقامة غريبة، توّفر لهم مثًا غرفة نوم على ارتفاع 
30 مرتاً، اأو م�صهداً بزاوية 360 درجة اأو حتى مغامرة انعزال على جزيرة 

�صخرية �صغرية، ت�صبه ق�صة روبن�صون كروزو.
على مرمى حجر من ميناء لوريان يف منطقة بريتاين الفرن�صية، تنت�صب 
فتغريت  اللليللوم،  اأمللا   .1989 منذ  اخلدمة  خللارج  باتت  التي  كريبل  منارة 
مهمة هذه املنارة التي كانت حرا�صتها موكلة على مدى نحو 50 عاماً )!( 
الفانو�س  ا�صتعي�س عن  اأعللاهللا،  اأونللوريللن لوغني. ففي  تدعى  امللراأة  اإىل 
يف  الوحيدة  وهللي  �صغرياً،  ومطبخاً  حماماً  ت�صم  مكّيفة،  ا�صتديو  بغرفة 

فرن�صا ميكن النوم يف جزئها العلوي.
وتقول املالكة فالريي بريجريون "احلجوزات مكتملة حتى ت�صرين الأول/
ذروتلله عادًة  الطلب  ويبلغ   ،  "2022 ايام ال�صبت حتى �صنة  اأكتوبر، ولكل 
650 يورو  الغرفة ل�صخ�صني  اإيجار  يبلغ  الع�صاق، عندما  يف منا�صبة عيد 

يف الليلة.
ومتكن باتريك من حتقيق اأمنيته املتمثلة يف اأن يبيت ليلته يف هذا املكان، ، 
كهدية مبنا�صبة عيد مياده ال�صبعني، ومن �صريره ا�صتمتع مب�صهد ال�صماء 
اأحلم بذلك منذ مدة  "كنت  ويللروي  اإيللل.  بيل  اإي  املهيب يف جزيرة غللروا 
اإعامية عن  اأ�صاهد تقارير  طويلة وكان رائعاً! عندما كنت �صغرياً، كنت 

منارة جومان، وكانت تفتنني بكل ما للكلمة من معنى".

ويل �شميث يخو�س 
مغامرة جديدة 

مغامرة  �صميث   النجم  ويل  خا�س 
نارية  دراجلللللللة  بلللقللليلللادتللله  جللللديللللدة 
�للصللغللرية احللللجلللم، مللكللونللة ملللن 3 

اإطارات فقط.
اخلا�صة  �صفحته  عرب  ويل  ون�صر 
الجتماعي،  التوا�صل  موقع  على 
مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقود 

الدراجة يف ال�صارع.
على  ملللنللله  �لللصلللاخلللرة  اإ�للللللصللللللارة  ويف 
 fast" ال�صهرية  الأكلل�للصللن  �صل�صلة 
على  علللّللللق   ،"and furious
ال�صل�صلة،  ا�للصللم  بللكللتللابللة  الللفلليللديللو 
واحلركة  بللالأكلل�للصللن  ت�صتهر  الللتللي 
وقلللليللللادة اللللللدراجلللللات، تلللزاملللنلللاً مع 
حالياً  منها  التا�صع  اجلللزء  عر�س 

يف �صالت ال�صينما.
وكان ن�صر ويل فيديو عرب �صفحته 
قناعاً  مرتدياً  فيه  ظهر  اخلا�صة 
علللللى وجلللهللله، واأعلللللللن ملللن خاله 
كان  اللللذي  "ويل"،  كللتللابلله  اإطللللاق 
وعلق:  �للصللنللوات،  مللنللذ  عليه  يعمل 

الأول". "كتابي 

الدورات التجميلية يف بريطانيا.. 
كابو�س بنتائج ماأ�شاوية

اأ�صرارا  نيوز  ل�صكاي  تقرير  ك�صف 
�صادمة من داخل جمال العمليات 
الدورات  تنت�صر  حيث  التجميلية، 
لتعليم  "الرخي�صة"،  التدريبية 
والتي  اللللعلللمللللللليلللات،  تلللللللك  اإجللللللللراء 
يذهب �صحيتها املر�صى الراغبني 

بالتغيري.
ووفلللللقلللللا للللللللتلللقلللريلللر، تلللنلللتللل�لللصلللر يف 
كثرية،  تدريبية  دورات  بريطانيا 
كيفية  الللللطللللب،  طلللللاب  لللتللعللللليللم 
التجميلية  احل�صو  عمليات  اإجللراء 
بع�صها  تللكلللللفللة  تللبلللللغ  "الفيلر"، 

2000 دولر فقط.
وعلللللى الللرغللم مللن وجللللود العديد 
من مقدمي اخلدمة ذوي ال�صمعة 
يوفرون  بللعلل�للصللهللم  فللللاإن  الللطلليللبللة، 
املعايري  كللثللريا علللن  يللقللل  تللدريللبللا 

الطبية الازمة.
بداأن  اإنها  املتدربات  اإحللدى  وقالت 
 30 بللحللقللن امللللر�لللصلللى يف غللل�لللصلللون 

دقيقة من يومها الأول يف املعهد.
اأملللللللا ملللتلللدربلللة اأخللللللللرى فللللاأخللللربت 
على  ح�صلت  اأنها  نيوز"  "�صكاي 
�صهادة يف اإجراءات جتميلية خا�صة 
اأبللدا خال فرتة  مل تتدرب عليها 
ارتفاعا  اخلللرباء  وحللدد  التدريب. 
"هائا" يف عدد مقدمي التدريب 
اأخرب  بينما  املا�صيني،  العامني  يف 
مروا  اأنللهللم  املتدربني  مللن  العديد 
بتجارب "ف�صيعة" خال التدريب 

اأبعدتهم عن اإكمال الدورة.
بتجهيز  التدريبية  الللدورات  وتعد 
خلللرباء يف  ي�صبحوا  كللي  الللطللاب 
امل�صادة  واحلقن  اجل�صدي  احل�صو 
اأ�للصللبللوع واحد  للللللتللجللاعلليللد، خلللال 

فقط.

لالأ�شدقاء فقط.. خا�شية جديدة يف تويرت
اأنه  الجتماعي  للتوا�صل  تويرت  موقع  اأعلللللن 
تتيح  جللديللدة،  خا�صية  بتطوير  حللاللليللا  يللقللوم 
للم�صتخدمني التغريد فقط لاأ�صدقاء، بحيث 

يكون هذا اخليار متاحا عند كتابة التغريدة.
اخل�صائ�س  مللن  املللزيللد  اإ�للصللافللة  لتويرت  و�صبق 
تغريداته،  يف  التحكم  للم�صتخدم  تتيح  التي 
مللثللل اإمللكللانلليللة حتللديللد ملللن ميللكللنلله الللللرد على 
التغريدة ومن ل ميكنه ذلك، اأو منع الرد على 
التغريدة متاماً، ولكن كل هذه اخل�صائ�س ل 
التغريدة  م�صاهدة  ميكنه  من  بال�صبط  حتدد 

نف�صها، التي �صتكون متاحة للجميع.
ملللع هللللذه اخلللا�للصلليللة اجلللللديللللدة، اللللتلللي جرى 
الإعللللللان عللنللهللا، ميللكللن للللللمللغللّرد حتلللديلللد من 
الأ�صدقاء  مللن  كللانللوا  �للصللواء  تغريدته،  ي�صاهد 
و�صيكون  اأو حتى جمموعات خا�صة.  املقربني، 
من املمكن مثا اختيار ممار�صي هواية معينة 
مللل�للصللاهللدة الللتللغللريللدة، كلللركلللوب الللللدراجللللات، اأو 
القدم،  كللرة  ع�صاق  اأو  معينا،  فيلما  يتابع  مللن 
وهكذا.. ويبدو اأن �صركة تويرت ت�صعى لت�صجيع 

النا�س على ا�صتخدام تويرت اأكرثز

قتلوا �شقيقتهم .. ووثقوا اجلرمية بالفيديو
اأعادت جرمية �صرف جديدة ارُتكبت بوح�صية خميفة يف 
ريف مدينة احل�صكة اإىل الواجهة ق�صية ظاهرة جرائم 

ال�صرف املاأ�صاوية املتكررة يف �صوريا.
ال�صعيدو،  احلمودي  عيدة  تدعى  قا�صر  فتاة  وتعر�صت 
اأ�صقائها  يلللد  للللللقللتللل علللللى  وهللللي ملللن مللديللنللة احللل�للصللكللة، 
وهروبها  عمها  ابللن  مللن  الللللزواج  رف�صها  بعد  وواللللدهلللا، 
مع �صاب كانت حتبه، والذي بدوره تقدم خلطبتها عدة 
ال�صحية  عائلة  قبل  من  بالرف�س  قوبلت  لكنها  مللرات، 

لأ�صباب ع�صائرية.
النهار ولحظت  الفتاة هربت يف و�صح  اإن  امل�صدر،  وقال 

عائلتها غيابها فلحقوا بها وقتلوها.
ولأ�صباب ع�صائرية وحلقن الدماء مع الع�صائر الأخرى، 
ال�صحية،  ابنتهم  بقتل  امل�صدر،  بح�صب  العائلة،  اكتفت 

فيما متّكن ع�صيقها من الفرار اإىل تركيا.
"�صكاي  عليها  اّطلللللعللت  فلليللديللو،  مللقللاطللع  جمللمللوعللة  ويف 
ات التوا�صل  نيوز عربية"، وتداولها الن�صطاء على من�صّ
الجلللتلللملللاعلللي، ُتلللظلللهلللر جملللملللوعلللة رجللللللال و�لللصلللبلللان وهم 
ت�صرخ م�صتغيثة  بيت مهجور، وهي  اإىل  الفتاة  ي�صوقون 
بدمها،  العار  بغ�صل  ووعيدهم  ال�صباب  تهديدات  و�صط 
املهجورة،  املللنللازل  اإحلللدى  يف  بالر�صا�س  رملليللا  فقتلوها 
يف  ظهر  ما  بح�صب  فيها  �صارك  التي  جرميتهم  ووثقوا 
بالإ�صافة  اأ�صخا�س   10 من  اأكللرث  امل�صورة  الت�صجيات 
نيوز  ل�صكاي  اأمللنللي  واأكلللد م�صدر  واإخللوتللهللا.  والللدهللا  اإىل 
عربية، اأّن اجّلناة متوارون عن الأنظار، ولزالت عمليات 

البحث جارية عنهم لتقدميهم للق�صاء.

ما ق�شة الأب الذي تخلى عن طفلتيه ب�شبب الفقر 
ن�صر  �للصللوريللا،  اأطللفللال  ماأ�صاوية جللديللدة تطال  حللادثللة  يف 
طللبلليللب �لللصلللوري �لللصلللورا لللطللفلللللتللني تللركللهللمللا والللدهللمللا يف 
دم�صق،  ال�صورية  بالعا�صمة  اخلا�س  اللللرازي  م�صت�صفى 
احلال  ب�صبب �صيق  اأنلله  معناه  ما  عليها  كتب  ر�صالة  مع 
وفقره، ما عاد قادرا على اإعالة ال�صغريتني، طالبا ممن 
منذ  �صيئا  تتناول  مل  كونهما  اإطعامهما  الر�صالة  يقراأ 
مدة كما توحي الر�صالة، والتي ختمها بالتما�س ال�صماح 

وال�صفح عنه.
وفور ن�صر الطبيب �صامر جاوي�س الق�صة على �صفحته يف 
اأحد مواقع التوا�صل الجتماعي، انهالت عليه الر�صائل 
وال�صتف�صارات من ال�صوريني حول العامل عن الطفلتني، 
املاأ�صاوية  ق�صتهما  ولتتحول  امل�صاعدة  عر�س  من  وثمة 

لق�صية راأي عام.
املدنية هايدي  النا�صطة  بللادرت  انت�صار اخلرب  اإثر  وعلى 
حايف، والتي تدير جمموعة ن�صوية كبرية با�صم حقانيات 
الإن�صاين  واجبها  مللن  انطاقا  ميديا،  ال�صو�صال  على 
ومن كونها اأم كما تقول، للتوا�صل مع ق�صم �صرطة املزة 
والتقتهما  بالطفلتني  اعتنى  الللذي  الللرازي،  وم�صت�صفى 
عار�صة ا�صت�صافة الطفلتني، وحني التقائها بهما قامت 
ميديا،  بال�صو�صال  �صفحاتها  عللرب  مبا�صر  فيديو  ببث 
التخلي عن  قلللراره  عللن  بللالللعللدول  والللدهللمللا  فيه  نا�صدت 
طفلتيه واأنها هي وغريها م�صتعدون مل�صاعدته يف حتمل 
م�صاريفهما، وتاأمني �صكن لئق لهم، كما تقول هايدي يف 

حوارها مع "�صكاي نيوز عربية".

الأطفال يتعلمون اللغات اأ�شرع من الكبار لهذا ال�شبب
ال�صغار  الأطللللفللللال  اأن  حللديللثللة  درا�لللصلللة  كلل�للصللفللت 
اأو  املللراهللقللني  مللن  بكثري  اأ�للصللرع  اللغات  يتعلمون 
الآباء  بها  التي ي�صمم  الطريقة  ب�صبب  البالغني 
اأكرث  جمل  با�صتخدام  معهم،  حديثهم  طريقة 

تعقيًدا مع حت�صن الطاقة يف احلديث.
اإىل  ميلون  كارنيجي  جامعة  يف  خللرباء  وتو�صل 
مقدمو  يغري  كيف  قا�صوا  اأن  بعد  النتيجة،  هذه 
معرفة  مع  لتتنا�صب  للغة  ا�صتخدامهم  الرعاية 
اأطفالهم، ووجدوا اأن الآباء ي�صكلون مناذج دقيقة 
ي�صتخدمونها  والللتللي  اأطفالهم،  ملللفللردات  للغاية 

على اأف�صل وجه عند التحدث معهم.
النف�س  وطللبلليللب  البحثية  الللورقللة  مللوؤلللف  وقلللال 
ميلون  كارنيجي  جامعة  من  يوروف�صكي  دانييل 
منذ  عرفنا  "لقد  بن�صلفانيا  بولية  بيت�صربغ  يف 
ب�صكل  الأطللفللال  اإىل  يتحدثون  الآبلللاء  اأن  �صنوات 

خمتلف عن البالغني الآخرين بعدة طرق".
ي�صممون  ما  غالباً  الآبللاء  اأن  الباحثون  واأو�للصللح 
ببطء  التحدث  خللال  من  لأطفالهم  املحادثات 
اأكرث وبطبقة اأعلى، ومن خال تب�صيط كامهم 

احلروف  اأ�صوات  ومتديد  الكلمات  تكرار  واإعللادة 
املتحركة. وت�صاعد هذه الأ�صياء الأطفال ال�صغار 

على اكت�صاب اللغة ب�صكل اأف�صل.
يوروف�صكي  الللربوفلليلل�للصللور  قللللام  درا�للصللتللهللم،  ويف 
لهم  وو�صعوا  الآبلللاء،  مللن   41 بتجنيد  وزملللاوؤه 
كان  حيث  طبيعية  بيئة  يف  اللعبة  ت�صبه  مهمة 
عليهم م�صاعدة اأطفالهم يف اختيار حيوان معني 
من جمموعة من ثاثة، مع تكرار هذه العملية 

35 مرة.
وكانت ن�صف احليوانات يف اللعبة هي تلك التي 
مثل  الللثللانلليللة،  �صن  قبل  علللادة  الأطللفللال  يتعلمها 
"القط" اأو "البقرة"، يف حني اأن الباقي فهي التي 
ل يتم تعلمها اإل يف وقت لحق من احلياة، مثل 

"الطاوو�س". "النمر" اأو 
الباحثون  متللكللن  اللللللعللبللة،  الأزواج  لللعللب  واأثلللنلللاء 
يتحدث  التي  الطرق  يف  الختافات  قيا�س  من 
اأن  اعتقدوا  التي  احليوانات  تلك  عن  الآبللاء  بها 
اأطفالهم �صيعرفونها مقارنة بتلك التي اعتقدوا 

اأنها �صتكون غري ماألوفة.

�صتيال موري�س زوجة موؤ�ص�س ويكيليك�س جوليان اأ�صاجن , مع اأطفالهما غابرييل وماك�س, يقفون مع كعكة عيد ميالده 
اخلم�صني خالل نزهة يف �صاحة الربملان , و�صط لندن. ا ف ب

بريانكا �شوبرا بلقطة 
عفوية مع كلبها 

ن�صرت النجمة الهندية  بريانكا �صوبرا  �صورة جديدة يف �صفحتها اخلا�صة 
ماكياج  دون  و  على طبيعتها  فيها  اأطلت  الجتماعي،  التوا�صل  على موقع 
يف  وجال�صة  كللاجللوال  ماب�س  مرتديًة  وهللي  وظللهللرت  كلبها،  حت�صن  وهللي 
حمبيها  مللن  التعليقات  مللن  الكثري  اللل�للصللورة  وحلل�للصللدت  منزلها،  حديقة 

ومتابعيها.
عرب  اإجازتها  من  فيها  ظهرت  �صورة  اأيللام  قبل  ن�صرت  قد  بريانكا  وكانت 
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الجتماعي، وظهرت وهي م�صتلقية 
حتت اأ�صعة ال�صم�س ب�صورت ق�صري وباإطالة عفوية وهي ت�صرب الع�صري يف 

كاليفورنيا، ولقيت �صورتها اإعجاب عدد كبري من متابعيها.


