
   

اأ�سادت بجهود الهيئتني التدري�سية والإدارية 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ 
خريجي الثانوية العامة واأ�شرهم 

 •• اأبوظبي-وام
هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة،  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
"اأم االإمارات"، خريجي الثانوية العامة، واالأوائ��ل يف  التنمية االأ�سرية 
للعام  العامة  الثانوية  نتائج  اإع��لن  عقب  واالأدب���ي،  العلمي  الق�سمني 
الدرا�سي املنتهي -2020 2021، متمنيًة �سموها لهم التوفيق وال�سداد 
يف م�سريتهم التعليمية املقبلة يف قطاع التعليم العايل. وبهذه املنا�سبة 
واخلريجات من  اأحيي جميع اخلريجني  اأن  "ي�سعدين  �سموها:  قالت 
طلبة الثاين ع�سر مب�ساراته املختلفة ال �سيما اوائل، ملا حققوه من نتائج 
اأبارك لذويهم  اأن  م�سرفة ومتيز على ال�سعيد االأكادميي، كما ي�سرين 
هذا االإجناز الذي ح�سده اأبناوؤهم بف�سل املتابعة والت�سجيع امل�ستمرين 

والدفع بهم اإىل من�سات النجاح وال�سدارة.          )التفا�سيل �س9(

اإطالق اأول قمر �شناعي اإماراتي لتتبع احلياة الربية 
 •• اأبوظبي-وام

لتتبع احلياة  اإماراتي خم�س�س  اأول قمر �سناعي  اإطلق  مت بنجاح 
الربية، وجرى اإطلق )غالب( املطور من قبل �سركة مار�سال اإنتك 
االأمريكية  فلوريدا  بوالية  كانافريال  كيب  قاعدة  من  االإم��ارات��ي��ة 
بوا�سطة �سركة �سبي�س اإك�س، ومت ت�سريح القمر ي يف مداره ال�سحيح 

الذي يبعد م�سافة 550 كيلو مرتا عن �سطح البحر.
لل�سركات  القوي  االإ�سهام  اال�سطناعي غالب  القمر  اإطلق  ويعك�س 
الذي  وال���دور  الف�سائية،  ال�سناعات  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  اخلا�سة 

تلعبه الكوادر الوطنية ال�سابة يف هذا القطاع.    )التفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد اأثناء ت�سلمه اأوراق اعتماد ال�سفراء، واأداء عدد من ال�سفراء لليمني القانونية )وام(

اآثار الدمار يف قاعدة عني االأ�سد باالأنبار بعد تعر�سها لهجوم بالطائرات امل�سرية 

ترامب على قائمة ا�سوا التلميذ

قوات العمالقة حتقق انت�سارات على جبهات القتال �سد احلوثيني 

منوهًا بدور وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بناء ج�سور الت�سال والتوا�سل مع �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
 اأمام حممد بن را�شد .. اأربعة �شفراء يوؤدون اليمني القانونية 
و�شموه يت�شلم اأوراق اعتماد عدد من �شفراء الدول ال�شديقة

•• اأبوظبي- وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
م�ساء  اأبوظبي  بالعا�سمة  الوطن  ق�سر  يف  اهلل  رع��اه 
اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سديقة  اأم�س 

املعينني لدى الدولة.
واأمام �سموه اأدى اأربعة �سفراء جدد للدولة معينون يف 

عدد من الدول ال�سديقة اليمني القانونية.

بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموه  ت�سلم  فقد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق  حممد بن را�سد 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
�سوؤون الرئا�سة .. اأوراق اعتماد كل من �سعادة نايبوتي 
ماكوي  اأوني�سي  و�سعادة  فيجي  �سفري  ب��وا  كاتونيتا 
�سيماتي �سفري توفالو و�سعادة توجاي تون�سري �سفري 

جمهورية تركيا.                        )التفا�سيل �س2(

الإمارات قبلة اخلري وعطاوؤها للب�سرية جمعاء

الفاتيكان يحتفي بـ »رجل الإن�شانية« ..حممد بن زايد  

ة قرب قاعدة للتحالف يف �سوريا »ق�سد« تت�سدى لهجمات بطائرات م�سريرّ

خ�شائر ب�شفوف اجلي�ش العراقي اإثر هجوم على قاعدة عني الأ�شد
•• بغداد-بريوت-وكاالت

اأفادت "�سكاي نيوز عربية"، اأم�س 
ب�سرية  خ�سائر  ب��وق��وع  االأرب���ع���اء، 
بعد  العراقي  اجلي�س  �سفوف  يف 
هجوم بعدد من الطائرات امل�سرية 

على قاعدة عني االأ�سد باالأنبار.
وقع  ث��ان��ي��ا  ه��ج��وم��ا  اأن  وذك������رت 
ب��ط��ائ��رة م�����س��رية م��ف��خ��خ��ة على 
النفطية  ال���ع���م���ر  ح���ق���ل  ق����اع����دة 
العراقية  احل����دود  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
القوات  ت�سغلها  والتي  ال�سورية، 

االأمريكية.
ق��اع��دة عني  على  الهجوم  وي��اأت��ي 
من  ����س���اع���ة   48 ب���ع���د  االأ�������س������د، 
�سقوط  ال��دويل  التحالف  اإع��لن 
"عني  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ���س��واري��خ   3

االأ�سد". 
ت�ستهدف  نا�سفة  العراق.. عبوات 

رتل للقوات االأمريكية باالأنبار
وخلل الفرتة املا�سية، ا�ستهدفت 
االأ�سد  ع��ني  ق��اع��دة  ع��دة هجمات 
وم����ط����ار ب����غ����داد ال��������دويل، حيث 
وتنفذ  اأم��ريك��ي��ة،  ق���وات  تتمركز 
ال��ه��ج��م��ات ���س��واء ب��ال�����س��واري��خ اأو 

ه����وّي����ة  امل�����ت�����ح�����ّدث  ي�����ح�����ّدد  ومل 
اأن املر�سد  اإال  امل�سرّية،  الطائرات 
ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�����س��ان رّجح 
للميلي�سيات  "تابعة  ت���ك���ون  اأن 
مناطق  م��ن  وانطلقت  االإي��ران��ي��ة 
امليادين"  مدينة  ريف  يف  نفوذها 

الواقعة �سرق مدينة دير الزور.
وت��خ�����س��ع امل��ن��ط��ق��ة امل���م���ت���دة بني 
م��دي��ن��ت��ي ال��ب��وك��م��ال احل���دودي���ة 
وامل���ي���ادي���ن ل��ن��ف��وذ اإي�������راين، عرب 
جمموعات موالية لها تقاتل اىل 

جانب قوات النظام ال�سوري.
وت�����زام�����ن اإع��������لن االأك����������راد عن 
الهجمات مع تاأكيد املتحدث با�سم 
التحالف الدويل الكولونيل واين 
"قاعدة  اإن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  م��اروت��و 
عني االأ�سد تعر�ست لهجوم ب�14 
ثلث  وق����وع  اإىل  اأدت  ����س���اروخ���اً 
تقييم  يتم  فيما  اإ�سابات طفيفة، 

االأ�سرار".
العمر  حقل  على  ال��ه��ج��وم  وي��ع��ّد 
الثاين منذ االأحد، اإذ اأفاد املر�سد 
عن انفجارات جنمت عن �سقوط 
جمموعات  م�����س��دره��ا  ���س��واري��خ 

موالية الإيران.

بالطائرات امل�سرية.
اأ�سابع  املتحدة  ال��والي��ات  وتوجه 
املوالية  امليلي�سيات  اإىل  االت��ه��ام 
الإيران، و�سط توتر مت�ساعد بني 

وا�سنطن وطهران.
 2500 املتحدة  الواليات  وتن�سر 
ال�����ع�����راق، م����ن بني  ع�����س��ك��ري يف 
ق������وات  م������ن  ع���ن�������س���ر   3500

التحالف الدويل هناك.

�سوريا  ق���وات  اأعلنت  ���س��وري��ا،  ويف 
الدميوقراطية املعروفة اخت�ساراً 
ت�سّدت  اأن��ه��ا  االأرب���ع���اء  ب�"ق�سد" 
ل��ه��ج��م��ات ب���ط���ائ���رات م�����س��رّية يف 
ي�سكل  ال��ذي  العمر  منطقة حقل 
اأك����رب ق���اع���دة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
ب��ق��ي��ادة وا���س��ن��ط��ن يف ���س��وري��ا، يف 
هجوم هو الثاين من نوعه خلل 

اأيام.

االعلمي  امل���رك���ز  م���دي���ر  وق�����ال 
قواتنا  "تعاملت  ���س��ام��ي  ف��ره��اد 
وقوات  داع�����س  مل��ح��ارب��ة  املتقدمة 
التحالف الدويل يف منطقة حقل 
ال���زور م��ع هجمات  العمر يف دي��ر 
م���ع���ادي���ة ب���وا����س���ط���ة ال���ط���ائ���رات 
"التقارير  اأن  مو�سحاً  امل�سرّية"، 
اإف�����س��ال الهجمات  ت��وؤك��د  االأول��ي��ة 

وعدم وجود اأ�سرار".

وفًقا للموؤرخني واخلرباء
دونالد ترامب لي�ش اأ�شواأ رئي�ش اأمريكي...!

معركة البي�شاء باليمن.. قوات العمالقة تتقدم على 4 جبهات

طالبان تبداأ القتال وت�شن اأول 
هجوم �شمال غربي اأفغان�شتان

•• كابول-وكاالت

اأول هجوم على عا�سمة والية يف �سمال  �سنت حركة طالبان، االأربعاء، 
اأفغان�ستان منذ بداأت هجوما كبريا على القوات احلكومية، على  غرب 

ما اأعلن م�سوؤولون حمليون.
واندلع قتال عنيف يف منطقة قلعة ناو عا�سمة والية بادغي�س بعدما 

هاجم امل�سلحون كل االأقاليم املحيطة بالوالية.
وقال حاكم بادغي�س ح�سام الدين �سم�س لل�سحفيني يف ر�سالة ن�سية: 

املدينة، �سقطت كل االأقاليم. القتال بداأ داخل املدينة". دخل  "العدو 
وع�سو  بك  العزيز  عبد  بادغي�س  والي��ة  رئي�س جمل�س  اأك��د  من جهته، 
احلكومية  والقوات  طالبان  بني  القتال  اأن  حبيبي  غول  �سياء  املجل�س 
اندلع داخل املدينة. وقال بك لوكالة فران�س بر�س: "القتال م�ستمر يف 
خمتلف اأنحاء املدينة االآن"، م�سيفا اأن بع�س م�سوؤويل االأمن ا�ست�سلموا 
لطالبان خلل الليل. من جانبها قالت حبيبي اإن حركة طالبان دخلت 
مقر ال�سرطة يف املدينة واملكتب املحلي لوكالة اال�ستخبارات االأفغانية 
"مديرية االأمن الوطني". واأ�سافت اأن "م�سوؤويل جمل�س الوالية فروا 

اىل مع�سكر للجي�س يف املدينة والقتال م�ستمر يف املدينة".

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة 

خرية ال�شيباين

ع���ام  م���ن���ذ  اإداري  ت���غ���ي���ري  ك����ل  م����ع 
2000، ت�ستجوب القناة ال�سيا�سية 
املوؤرخني  م��ن  جلنة  "�سي-�سبان" 
ال�سيا�سية  ل���ل���ح���ي���اة  وامل����راق����ب����ني 
ترتيب  اإن�����س��اء  اأج��ل  م��ن  االأمريكية 

للروؤ�ساء.
متت   ،2021 ل��ن�����س��خ��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
دعوة اأكرث من 140 خبرًيا لتقييم 
هوؤالء يف فئات خمتلفة من القيادة: 
االأزم�������ات،  واإدارة  ال����ع����ام،  االإق����ن����اع 
وال�سلطة  االق��ت�����س��ادي��ة،  واالإدارة 
الدولية،  وال��ع��لق��ات  االأخ���لق���ي���ة، 
والعلقات مع الكونغر�س، والعدالة 
�سياق  يف  واالأداء  للجميع،  املت�ساوية 
ين�سم  ترامب  دونالد  اإل��خ.  الع�سر، 
م��رة. ورغم  القائمة الأول  ه��ذه  اإىل 

•• اليمن-وكاالت

وا�سلت الوية العمالقة اجلنوبية 
امل�����س��رتك��ة يف حمافظة  وال���ق���وات 
تقدمها  اليمن،  و�سط  البي�ساء، 
احلوثي،  ميلي�سيات  ح�ساب  على 
املدعومة اإيرانياً، يف اأربع جبهات. 
ومت���ت���از حم��اف��ظ��ة ال��ب��ي�����س��اء يف 
ا�سرتاتيجية  ب���اأه���م���ي���ة  ال���ي���م���ن 
ل��ك��ون��ه��ا ت��ق��ع ع��ل��ى ح����دود م���ع 8 
ماأرب  حمافظات، منها حمافظة 
احلوثيون  يحاول  التي  النفطية 
احتللها منذ اأ�سهر دون جدوى.
اال�سرتاتيجي  امل���وق���ع  وب�����س��ب��ب 
يف  ح��ا���س��م��اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  ي��ج��ع��ل��ه��ا 

تطورات ال�سراع احلايل.
ومت��ك��ن��ت األ����وي����ة ال��ع��م��ال��ق��ة من 
خلل تقدمها من حترير مواقع 
و�سفت باحلاكمة واال�سرتاتيجية 
وال�����زاه�����ر  "ناطع  ج���ب���ه���ات  يف 
وبداأت  ناعم"،  وذي  وال�سومعة 
امليلي�سيات  م����واق����ع  حم���ا����س���رة 
البي�ساء  م���دي���ن���ة  يف  احل���وث���ي���ة 

مركز املحافظة.
وذك��������رت م�������س���ادر م���ي���دان���ي���ة يف 

م�شروع قرار تون�شي يدعو 
اأثيوبيا لوقف ملء �شّد النه�شة 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب

ال��دويل م�سروع قرار  االأم��ن  ال�14 يف جمل�س  قّدمت تون�س ل�سركائها 
امل�سروع  النه�سة،  �سّد  خ���زاّن  م��لء  ع��ن  التوّقف  اإىل  اأب��اب��ا  اأدي�����س  يدعو 
ويثري  االأزرق  النيل  نهر  على  اأثيوبيا  تبنيه  ال��ذي  ال�سخم  الكهرمائي 
اأفادت  م��ا  وال�����س��ودان، بح�سب  امل�����س��ّب م�سر  دول��ت��ي  وب��ني  بينها  ن��زاع��اً 
وكالة  عليه  اّطلعت  ال��ذي  القرار  م�سروع  وين�ّس   . دبلوما�سية  م�سادر 
فران�س بر�س على اأّن جمل�س االأمن يطلب من كّل من "م�سر واإثيوبيا 
بناء على طلب كّل من رئي�س االحّتاد  ا�ستئناف مفاو�ساتهم  وال�سودان 
لوا، يف غ�سون �سّتة  االأفريقي واالأمني العام للأمم املّتحدة، لكي يتو�سّ

اأ�سهر، اإىل ن�ّس اتفاقية ملزمة مللء ال�سّد واإدارته".
ووفقاً مل�سروع القرار فاإّن هذه االتفاقية امللزمة يجب اأن "ت�سمن قدرة 
اإثيوبيا على اإنتاج الطاقة الكهرمائية من �سّد النه�سة ويف الوقت نف�سه 

حتول دون اإحلاق اأ�سرار كبرية باالأمن املائي لدولتي امل�سّب".
كما يدعو جمل�س االأمن يف م�سروع القرار "الدول الثلث اإىل االمتناع 
عن اأي اإعلن اأو اإجراء من املحتمل اأن يعّر�س عملية التفاو�س للخطر"، 
ويح�ّس يف الوقت نف�سه "اإثيوبيا على االمتناع عن اال�ستمرار من جانب 

واحد يف ملء خزان �سّد النه�سة".
وقالت م�سر م�ساء االإثنني اإّن اأثوبيا اأبلغتها ر�سمياً بدء املرحلة الثانية 
من ملء بحرية �سّد النه�سة، معربة عن رف�سها القاطع لهذا االإجراء.

والثلثاء قالت اخلرطوم اإّنها تبّلغت من اأدي�س اأبابا االإخطار نف�سه.
حني  يف  الثلث،  ال��دول  بني  التوتر  بتاأجيج  االأثيوبية  اخلطوة  وتهّدد 
طلبت تون�س، الع�سو غري الدائم يف جمل�س االأمن عقد اجتماع علني 

طارئ للمجل�س يوم اخلمي�س لبحث هذه امل�ساألة.

اإال  ال��رتت��ي��ب،  اأن���ه لي�س االأخ����ري يف 
امل�����س��ت��اأج��ر اخلام�س  ي��ك��ون  اأن����ه ل��ن 
�سعيًدا  االأب��ي�����س  للبيت  واالأرب���ع���ون 

بالرتبة التي ح�سل عليها.
الت�سنيفات  م����ع  احل������ال  ه����و  ك���م���ا 
لنكولن  اأب����راه����ام  اح��ت��ل  ال�����س��اب��ق��ة، 

وجورج وا�سنطن وفرانكلني ديلنو 
االأوىل. ال��ث��لث��ة  امل���راك���ز  روزف���ل���ت 

ومن ال�سعب التناف�س مع الروؤ�ساء 
ال����ذي����ن ط���ب���ع���وا ت����اري����خ ال����والي����ات 

املتحدة والعامل.
)التفا�سيل �س13(

املحلية  امل��ق��اوم��ة  اأن  ال��ب��ي�����س��اء، 
حترير  ا���س��ت��ك��م��ل��ت  وامل�������س���رتك���ة 
وتاأمني "مثلث وجبل اجلماجم"، 
العلي  و"جبلي  اال���س��رتات��ي��ج��ي، 
الزاهر،  م��دي��ري��ة  يف  وال�َسلَم" 
وا���س��ت��ع��ادت اأ���س��ل��ح��ة وك��م��ي��ات من 
الذخائر املتنوعة خلفتها ميلي�سيا 
املدعومة  االن��ق��لب��ي��ة  احل���وث���ي 

اإيرانياً التي الذت بالفرار.
و���س��ارك��ت ق��وات حم��ور بيحان يف 
حترير  بعملية  ���س��ب��وة  حم��اف��ظ��ة 

ال��ب��ي�����س��اء، ب��ق��ي��ادة ال��ل��واء الركن 
ب���ح���ي���ب���ح، وب����������داأت فجر  م����ف����رح 
وا�سعة  ع�سكرية  عملية  الثلثاء 
باجتاه   – "ناطع  م���دي���ري���ة  يف 
انت�سارات  وح��ق��ق��ت  امللجم" 
ميلي�سيات  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
ت��ك��ب��دت خ�سائر  ال��ت��ي  احل���وث���ي، 
���س��ارك��ت مقاتلت  ف��ي��م��ا  ك��ب��رية، 
حيث  ب���ال���ع���م���ل���ي���ة  ال����ت����ح����ال����ف 
يف  للحوثيني  م��واق��ع  ا�ستهدفت 

امللجم.

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

مواقــيت ال�صالة
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�صقر غبا�ص: العالقات الإماراتية ال�صينية منوذج 
للت�صامن يف مواجهة التحديات وخدمة الب�رشية 

اأخبار الإمارات

»الأمن الدويل« رهان م�رش 
وال�صودان يف ال�صغط على اإثيوبيا

عربي ودويل

م�رش وال�صعودية والبحث عن اأول 
ميدالية كروية باأوملبياد طوكيو

الفجر الريا�صي

عن  يك�شف  فح�شا   287,544
بكورونا  جديدة  اإ�شابة   1,513

•• اأبوظبي-وام

يف  الفحو�سات  نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 
الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 287،544 فح�سا جديدا 
خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 
جديدة  اإ�سابة  حالة   1،513 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 644،114 حالة.   كما 
اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حاالت م�سابة وذلك من تداعيات االإ�سابة بالفريو�س وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،847 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 
العاجل جلميع  بال�سفاء  املتوفني، ومتنياتها  لذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�سابني، 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.       )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام 

البابوية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ن��ح  يج�سد 
للفاتيكان  ال��ت��اب��ع��ة  ال���رتب���وي���ة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
االإن�سانية"  "رجل  امل�سلحة و�سام 
ن���ه���ج دول������ة االإم�����������ارات ال���رائ���د 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  يف  وال���ف���ري���د 
الذي طال العامل اأجمع وعطائها 
الكبري الذي و�سل اإىل املحتاجني 

يف �ستى بقاع االأر�س.
واأك������د م�������س���وؤول���ون و����س���ف���راء يف 
ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات 
)وام( على هام�س حفل التكرمي 
اأن دول���ة االإم�����ارات تقدم  اأم�����س، 
للعامل اأج��م��ع من��وذج��ا رائ���دا يف 
الذي  العاملي  االإن�����س��اين  العطاء 
اأزمة  خ��لل  وا�سح  ب�سكل  جتلى 
�سارعت  ف���ق���د   ،19  - ك���وف���ي���د 
ل����ل����دول يف  ال����ع����ون  ي����د  اإىل م����د 
اإىل  جنبا  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
ج��ن��ب م���ع ج��ه��وده��ا ال���رائ���دة يف 
و�سون  اجلائحة  على  ال�سيطرة 
املواطنني  كافة  و�سلمة  �سحة 

واملقيمني على اأر�سها.

االإن�سانية  امل��ب��ادرات  اإن  وق��ال��وا: 
تعرتف  ال  االإم������������ارات  ل����دول����ة 
ف��ق��د و���س��ل��ت جهودها  ب��احل��دود 
االإغ��اث��ي��ة اإىل ���س��ع��وب االأم����ازون 
اجلائحة،  ت����داع����ي����ات  ذروة  يف 

موؤكدين اأن جهود �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد 
وم��ب��ادرات��ه اخل��رية حمل تقدير 

واحرتام من العامل اأجمع.
)التفا�سيل �س2(

ــش هــايــتــي  ــ� ــي اغــتــيــال رئ
ــــه ــــت ــــام اق ـــــر  ـــــق م يف 

•• عوا�شم-وكاالت

باالغتيال  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ن���دد 
واأبدى  هايتي  لرئي�س  "املروع" 
ا�����س����ت����ع����داد ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

للم�ساعدة يف التحقيق.
ب��ا���س��م البيت  امل��ت��ح��دث��ة  وو���س��ف��ت 
اغتيال  ����س���اك���ي  ج����ني  االأب����ي���������س 
جوفينيل مويز على اأيد مهاجمني 
جمهولني ب"بالهجوم املروع، هذا 
"�سنمد  وقالت  املاأ�سوي".  الهجوم 
ل�سعب  اأي طريقة  امل�ساعدة يف  يد 
ه��اي��ت��ي، حل��ك��وم��ة ه��اي��ت��ي يف حال 
اإجراء حتقيق"، م�سيفة اأن البيت 
معلومات  جمع  "ب�سدد  االأبي�س 
بايدن  الرئي�س جو  اإطلع  و�سيتم 
على االأحداث يف وقت قريب. ودان 
رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
رئي�س  اغتيال  االأرب��ع��اء  جون�سون 
منزله  يف  مويز  جوفينيل  هايتي 

ودعا اإىل الهدوء يف هذا البلد.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ستجد  امل�سابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 287،544 فح�سا جديدا خلل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 
اإجراءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل 
التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 
الدولة يف الك�سف عن 1،513 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
وتخ�سع  م�ستقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد 

امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  اللزمة،  ال�سحية  للرعاية 
م�سابة  حاالت   4 وفاة  عن  الوزارة  اأعلنت  حالة.   كما   644،114
الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  بالفريو�س  االإ�سابة  تداعيات  من  وذل��ك 
يف الدولة 1،847 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 
اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء 
العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً 
ل�سحة و�سلمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،489 حالة 
جديدة مل�سابني ب "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 622،301 حالة.

بكورونا  جديدة  اإ�شابة   1,513 عن  يك�شف  فح�شا   287,544

الإمارات قبلة اخلري وعطاوؤها للب�سرية جمعاء

الفاتيكان يحتفي بـ »رجل الإن�شانية« ..حممد بن زايد  
•• اأبوظبي-وام 

البابوية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ن��ح  ي��ج�����س��د 
للفاتيكان  ال���ت���اب���ع���ة  ال���رتب���وي���ة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
االإن�سانية"  "رجل  و�سام  امل�سلحة 
ن���ه���ج دول��������ة االإم�������������ارات ال����رائ����د 
والفريد يف العمل االإن�ساين الذي 
طال العامل اأجمع وعطائها الكبري 
الذي و�سل اإىل املحتاجني يف �ستى 

بقاع االأر�س.
واأك��������د م���������س����وؤول����ون و�����س����ف����راء يف 
االإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات 
التكرمي  حفل  هام�س  على  )وام( 
تقدم  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  اأم�������س، 
ل��ل��ع��امل اأج���م���ع من���وذج���ا رائ�����دا يف 
ال��ع��ط��اء االإن�����س��اين ال��ع��امل��ي الذي 
اأزمة  خ���لل  وا���س��ح  ب�سكل  جت��ل��ى 
كوفيد - 19، فقد �سارعت اإىل مد 
يد العون للدول يف خمتلف اأنحاء 
العامل جنبا اإىل جنب مع جهودها 
الرائدة يف ال�سيطرة على اجلائحة 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة يف جمال العمل االإن�ساين 
العاملي وهو ما و�سع االإم���ارات يف 

طليعة دول العامل يف هذا املجال.
ب��ه دولة  اأن م��ا ق��ام��ت  اإىل  واأ���س��ار 
اإن�سانية  ج���ه���ود  م����ن  االإم����������ارات 
 19 رائ��دة خلل جائحة كوفيد- 
حم���ل ت��ق��دي��ر م���ن ال���ع���امل اأجمع 
اأق�سى  اإىل  و�سل  ال��دول��ة  فعطاء 
االأمازون  مناطق  يف  االأر���س  بقاع 
يعك�س  ما  وهو  اللتينية  باأمريكا 
�سمو ونبل قيادة الدولة الر�سيدة 
املحتاجني  اإغ��اث��ة  على  واحل��ر���س 

مهما كانت التحديات.
الب�سرية  ال��روح  اإنقاذ  اأن  واأ���س��اف 
يعد اأرقى مراتب العمل االإن�ساين 
اآمنت دولة االإم��ارات بدورها  وقد 
امل��ه��م يف ه���ذا ال�����س��دد ف��اأدت��ه على 
وتفان  حر�س  بكل  االأكمل  الوجه 
الرائد  نهجها  على  للعامل  لتوؤكد 
ال�����ذي بات  ال��ع��م��ل االإن�������س���اين  يف 

منوذجا رائدا يلهم العامل اأجمع.

دولة االإمارات االإن�سانية ال تعرتف 
ف��ع��ل��ى �سبيل  ب���ح���دود اجل��غ��راف��ي��ا 
املثال حر�ست الدولة على ت�سيري 
م�ساعدات اإن�سانية طبية وغذائية 
�سعوب  م�����ن  امل���ت�������س���رري���ن  اإىل 
البريو  ج��م��ه��وري��ة  يف  االأم��������ازون 
الفاتكيان  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
التي  الفاتيكانية  بالدائرة  ممثلة 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ب��ال��رتب��ي��ة،  ت��ع��ن��ى 
لوثيقة  ترجمة  جاء  التعاون  هذا 

االأخوة االإن�سانية.
من جانبه اأكد الدكتور تاج الدين 
البابوية  امل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ف��ري  ���س��ي��ف 
دول���ة  اأن  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���رتب���وي���ة 
را�سخ  نهج  على  تاأ�س�ست  االإم���ارات 
االإن�ساين  وال���ع���ط���اء  اخل����ري  م���ن 
اأر���س��ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
العمل  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ث����راه،  اهلل 
االإن�ساين يف االإمارات بات منوذجا 
دعم  ظ��ل  يف  اأج��م��ع  للعامل  ملهما 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ورع���اي���ة 

حممد بن زايد اآل نهيان .
االإم�����������ارات  دول��������ة  اأن  واأ�������س������اف 

كافة  و����س���لم���ة  ���س��ح��ة  و�����س����ون 
اأر�سها.  على  واملقيمني  املواطنني 
االإن�سانية  امل���ب���ادرات  اإن  وق���ال���وا: 
لدولة االإمارات ال تعرتف باحلدود 
فقد و�سلت جهودها االإغاثية اإىل 
�سعوب االأم��ازون يف ذروة تداعيات 
جهود  اأن  م���وؤك���دي���ن  اجل���ائ���ح���ة، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اخلرية  ومبادراته  نهيان  اآل  زاي��د 
العامل  حمل تقدير واح��رتام من 

اأجمع.
جوزيبي  ال��ك��اردي��ن��ال  نيافة  واأك���د 
املوؤ�س�سة  رئ���ي�������س  ف����ر�����س����ال����دي 
عميد   - ال����رتب����وي����ة  ال����ب����اب����وي����ة 
 - ال��ع��امل  يف  الكاثوليكي  التعليم 
�ساحب  اأن  الفاتيكان  تربية  وزير 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
للت�سامن  ملهما  من��وذج��ا  ي��ق��دم 
االإن�����س��اين ال��ع��امل��ي وج��ه��ود �سموه 
يف جمال العطاء االإن�ساين العاملي 
خمتلف  و�سملت  للعيان  وا�سحة 
مبادرات  اإن  وق����ال  ال���ع���امل.  دول 

وبتوجيهات �سموه لن تدخر جهدا 
يف توفري كافة اأ�سكال الدعم لدول 
مواجهة  ع��ل��ى  مل�ساعدتها  ال��ع��امل 
كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات 
امل�ستجد كوفيد - 19 وقد و�سلت 
جهودها االإن�سانية اإىل اأق�سى بقاع 
على  التغلب  يف  وجن��ح��ت  االأر�����س 
حتقيق  �سبيل  يف  التحديات  كافة 

هدفها االإن�ساين ال�سامي.
ت�سلون هم(  اأن عبارة )ال  واأو�سح 
االإن�ساين  ت���اأث���ريه���ا  ي��ق��ت�����س��ر  مل 
االإم��ارات وكافة  النبيل على دولة 
اأر�سها واإمنا �سملت  املقيمني على 
فالدولة  ال��ع��امل  اأرج�����اء  خم��ت��ل��ف 
م�ساعداتها  بتوجيه  ت�سارع  كانت 
التي  ال���دول  ك��اف��ة  اإىل  االإن�سانية 
ت����ع����اين حت�����ت وط���������اأة ت���داع���ي���ات 
منوذجا  ب��ذل��ك  مقدمة  اجلائحة 
اإن�سانيا رائدا يف الت�سامن والتاآزر 

وقت االأزمات .
عبداالإله  ���س��ع��ادة  ق���ال  جهته  م��ن 
اأودادا�س القائم باالأعمال باالإنابة 
يف ���س��ف��ارة امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة لدى 
بجهود  ن��ف��ت��خ��ر  اإن����ن����ا  ال�����دول�����ة: 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون البابا فرن�شي�ش 

•• اأبوظبي-وام

"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
اهلل" برقية تهنئة اإىل قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية وذلك 

مبنا�سبة جناح العملية اجلراحية التي اأجريت له.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اىل قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية.

ال�شحة تقدم 77,427 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

 
•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 77،427 جرعة من لقاح 
عدد  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خلل 
ومعدل  جرعة   15،728،415 اليوم  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح159.03 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

من�شور بن زايد ي�شتقبل القائم بالأعمال الإيراين 
•• اأبوظبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الدكتور �سيد حممد  اأم�س مبكتبه يف ق�سر الوطن،  الرئا�سة  وزير �سوؤون 
لدى  االإيرانية  االإ�سلمية  اجلمهورية  ب�سفارة  باالأعمال  القائم  ح�سيني 
الدولة. وجرى خلل اللقاء ا�ستعرا�س عدد من جماالت التعاون امل�سرتكة 
اإىل  ال�سديقني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مب��ا  تطويرها  و�سبل 

جانب بحث عدد من املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ف��ار���س حم��م��د امل���زروع���ي امل�����س��ت�����س��ار ب�����وزارة �سوؤون 

الرئا�سة.

�شرطة اأبوظبي تدعو اإىل اللتزام بالتدابري الوقائية لق�شاء �شيف اآمن
•• اأبوظبي-وام

دعت �سرطة اأبوظبي اجلمهور وال�سائحني اإىل اإتخاذ التدابري الوقائية اللزمة لق�ساء "�سيف اآمن" دون متاعب 
موؤكدة على �سرورة التزام مرتادي املراكز التجارية واالأماكن الرتفيهية املغلقة واملفتوحة باالإجراءات االحرتازية 
للوقاية من جائحة كورونا، م�سددة على اتباع االإر�سادات ال�سرورية حلماية املمتلكات اخلا�سة اأثناء التمتع باالإجازة 

ال�سيفية خارج املنازل.
والتحقيقات  التحريات  ال�سياحية مبديرية  ال�سرطة  وق�سم  املجتمع  اأمن  بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  واأكدت 
اجلنائية يف قطاع االأمن اجلنائي ا�ستمرار اجلهود يف توعية الزوار وال�سياح وتقدمي الن�سائح واالر�سادات لتاأمني 
�سلمة ممتلكاتهم قبل ترك املنازل . ولفتت اإىل اأن اأمن و�سلمة املجتمع م�سوؤولية م�سرتكة ، ويتوّجب على �سرائح 
املجتمع كافة، امل�ساركة والتعاون ملنع وقوع اجلرمية، و االلتزام بالن�سائح واالر�سادات ال�سرطية واالأمنية لتعزيز 

م�ستويات احلماية مل�ساكنهم وممتلكاتهم.

منوهًا بدور وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بناء ج�سور الت�سال والتوا�سل مع جميع �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة 

 اأمام حممد بن را�شد .. اأربعة �شفراء يوؤدون اليمني القانونية و�شموه يت�شلم اأوراق اعتماد عدد من �شفراء الدول ال�شديقة
•• اأبوظبي- وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
بالعا�سمة  ال��وط��ن  ق�سر  يف  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي م�ساء اأم�س اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سديقة املعينني 
لدى الدولة. واأمام �سموه اأدى اأربعة �سفراء جدد للدولة معينون يف عدد من 

الدول ال�سديقة اليمني القانونية.
فقد ت�سلم �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اآل نهيان نائب رئي�س  نائب حاكم دبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
اأوراق اعتماد كل من �سعادة   .. ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة  رئي�س جمل�س 

�سفري  �سيماتي  ماكوي  اأوني�سي  و�سعادة  فيجي  �سفري  بوا  كاتونيتا  نايبوتي 
توفالو و�سعادة توجاي تون�سري �سفري جمهورية تركيا.

وقد رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بال�سفراء اجلدد، 
موؤكدا لهم اأنهم �سيحظون بكل الت�سهيلت وامل�ساعدة من اأجل اإمتام مهام 
امل�سرتكة بني  الوطنية  للم�سالح  اأكمل وجه خدمة  وتاأديتها على  اأعمالهم 

دولة االإمارات ودولهم .
ونوه �سموه بدور وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وعلى راأ�سها �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف بناء ج�سور  عبداهلل بن زايد 
االت�سال والتوا�سل مع جميع �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف الدولة 
النهو�س  اأج��ل  من  وامل�ساعدة  الدعم  اأن��واع  كافة  وتوفري  اأعمالهم  وت�سهيل 
وتعزيز ع��لق��ات ال�سداقة وال��ت��ع��اون ب��ني دول��ة االإم����ارات وه��ذه ال���دول، ال 

االأ�س�س  من  تعد  التي  والثقافية  واالقت�سادية  االإن�سانية  املجاالت  يف  �سيما 
اليمني  اأدى   .. �سموه  واأم���ام  اخلارجية.  االإم���ارات  دول��ة  ل�سيا�سة  املحورية 
القانونية كل من ال�سفرية هند مانع �سعيد العتيبة املعينة لدى اجلمهورية 
لدى  املعينة  ال�سلمي  حممد  اأحمد  اإمي��ان  الدكتورة  وال�سفرية  الفرن�سية 
املعني  العريقي  حممد  �سعيد  حممد  الدكتور  وال�سفري  بولندا  جمهورية 
الزعابي  القطام  �سامل  عبيد  حممد  وال�سفري  كازاخ�ستان  جمهورية  ل��دى 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سمو  �ساحب  متنى  وق��د  الفلبني.  جمهورية  ل��دى  امل��ع��ني 
ال��وزراء حاكم دبي لل�سفراء اجلدد التوفيق وال�سداد  الدولة رئي�س جمل�س 
يف خدمة امل�سالح الوطنية العليا لدولتنا العزيزة والعمل على بناء علقات 
قوية وبناءة مع اجلهات املخت�سة امل�سوؤولة يف الدول امل�سيفة من اأجل تعزيز 
العلقات الثنائية بني دولة االإمارات وهذه الدول يف �ستى امليادين. وخاطبهم 

�سموه : " اإخواين اأنتم �سفراء ممثلون لدولتكم وقيادتكم و�سعبكم وحتملون 
توؤدوها بحرفية عالية  اأن  على عواتقكم م�سوؤولية وطنية مقد�سة واجبكم 

ثقة بقدراتكم وخرباتكم يف املجال الدبلوما�سي ".
ال�سيخ  ال�سمو  اأم��ام �ساحب  العظيم  باهلل  اأق�سمو  قد  اجل��دد  ال�سفراء  وك��ان 
حممد بن را�سد اآل مكتوم باأن يكونوا خمل�سني لدولة االإمارات واأن يعملوا 
على خدمة م�ساحلها بكل اأمانة واإخل�س واأن يحرتموا قوانينها ود�ستورها 

ويحافظوا على اأ�سرار وظيفتهم.
ال�سيخ  القانونية معايل  اليمني  واأداء  اأوراق االعتماد  ح�سر مرا�سم تقدمي 
من  ع��دد  جانب  اإىل  والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
والتعاون  اخلارجية  وزارت���ي  يف  امل�سوؤولني  وك��ب��ار  ال���وزراء  امل��ع��ايل  اأ�سحاب 

الدويل و�سوؤون الرئا�سة.
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اأخبـار الإمـارات
ا�شتئناف توزيع ال�شحف واملجالت يف الأماكن العامة 

•• اأبوظبي-وام

اأم�س  ال�سباب  و  الثقافة  ب��وزارة  االإع��لم  تنظيم  مكتب  اأ�سدر 
قراراً با�ستئناف توزيع ال�سحف واملجلت يف االأماكن العامة يف 
الدولة مع االلتزام الكامل باالإجراءات االحرتازية والتدابري 

الوقائية فيما يخ�س فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19.
وياأتي هذ القرار يف اأعقاب �سل�سلة من االجتماعات التي عقدها 
املكتب مع كربيات �سركات توزيع ال�سحف واملجلت يف الدولة، 
اأنواعها،  املطبوعات مبختلف  اج��راءات تداول  بهدف مراجعة 
متهيداً لرفع القيود عن حركة التوزيع لهذه ال�سركات ولقطاع 

الن�سر ب�سكل عام يف الدولة.
ويندرج القرار يف ظل ا�سرتاتيجية دولة االإمارات املتكاملة نحو 

التعايف يف خمتلف القطاعات االقت�سادية احليوية، باالإ�سافة 
الثقافية  احل��رك��ة  واإث�����راء  ال��دول��ة  يف  الن�سر  ق��ط��اع  دع���م  اإىل 
ا�ستئناف  ق��رار  ويت�سمن  املجتمع،  �سرائح  ملختلف  واملعرفية 
توزيع ال�سحف واملجلت، االأماكن العامة مبا يف ذلك املطاعم 

واملقاهي والفنادق واالأ�سواق احلرة.
ويف هذا ال�سياق، قال الدكتور را�سد النعيمي املدير التنفيذي 
رفع  ق��رار  اإن  وال�سباب  الثقافة  ب���وزارة  االع��لم  تنظيم  ملكتب 
يتما�سى  العامة  االأماكن  يف  واملجلت  لل�سحف  التوزيع  قيود 
مع اال�سرتاتيجية الوطنية نحو تعزيز تعايف جميع القطاعات 
مبا فيها االإعلمية من تداعيات اجلائحة م�سيدا بروح التعاون 
والدعم "الذي مل�سناه من �سركات التوزيع خلل الفرتة االأوىل 
من جائحة كوفيد 19، واليوم نوا�سل م�سرية التنمية الثقافية 

واإثراء املعرفة يف املجتمع االإماراتي بالتعاون مع �سركائنا من 
االأماكن  يف  مطبوعاتها  ت��وزي��ع  يف  اأن�سطتها  ا�ستئناف  خ��لل 

العامة واإعادة تن�سيط هذا القطاع املهم من جديد".
واملطبوعات  واملجلت  ال�سحف  قطاع  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�سار 
�سهد منو ملحوظا خلل الثلث �سنوات قبل جائحة "كوفيد 
بلغ عدد الدوريات التي مت  ، حيث   2019 –  -2017 "19
توزيعها خلل تلك الفرتة 107،808 دوريات بواقع 8984 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال��ف��ن��ي��ة، واالجتماعية،  ب��ني  ت��ن��وع��ت م��ا  ع��ن��وان��اً، 
وال�سيا�سية، واملال واالأعمال، ف�سًل عن املو�سوعات املتخ�س�سة 
اأهمها  ل��غ��ات  ب��ع��دة  ُن�����س��رت  ال����دوري����ات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
واالأملانية،  الفرن�سية،  اىل  باالإ�سافة  والعربية،  االجنليزية 

والهندية، واالإيطالية، وال�سينية.

حكومة الإمارات تطلق الدورة التقييمية ال�شاد�شة جلائزة حممد بن را�شد لالأداء احلكومي املتميز 
•• دبي-وام

اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
الدورة التقييمية ال�ساد�سة جلائزة 
حممد بن را�سد ل��لأداء احلكومي 
املتميز التي يتم تنفيذها افرتا�سيا 
%100 للمرة  "عن بعد" بن�سبة 
اجل����ائ����زة،  اإط�������لق  م���ن���ذ  االأوىل 
التقييم  عملية  يف  تتبنى  وال��ت��ي 
معايري منظومة التميز احلكومي 
االإماراتي املطورة، وذلك مب�ساركة 
اإماراتيا  وخم��ت�����س��ا  خ��ب��ريا   60
عامليا  م��ق��ي��م��ا   120 م���ن  واأك������رث 
واأو�سمة  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ي��غ��ط��ون 
اجل���ائ���زة. وت��ع��ك�����س ج��ائ��زة حممد 
بن را�سد ل��لأداء احلكومي املتميز 
ال�سيخ  ال�سمو  وروؤي��ة �ساحب  فكر 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف 
تطوير العمل احلكومي واالرتقاء 
على  وال��رتك��ي��ز  االأداء  مب�����س��ت��وى 
املتغريات  وا���س��ت�����س��راف  ال��ن��ت��ائ��ج 
وتبني مناذج عمل حكومية جديدة 

ومبتكرة.
للتميز  اأرف��ع جائزة  وتعد اجلائزة 
وتهدف  ال�����دول�����ة،  يف  احل���ك���وم���ي 

رئي�س  اأو���س��م��ة  وف��ئ��ات  الرئي�سية 
اأكتوبر  جمل�س ال��وزراء حتى �سهر 
 251 ت��ق��ي��ي��م  امل���ق���ب���ل، وت�������س���م���ل 
ومدير  وزارة  وكيل  و41  مر�سحا 
ومديرا  م�ساعدا  وكيل  و88  عام 
حكومية  ج��ه��ة   30 م��ن  تنفيذيا 
���س��ي��ت��وىل عملية  ف��ي��م��ا  احت����ادي����ة، 
اأو�سمة  لفئات  الرت�سيحات  تقييم 
مقيمون  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
اإم���ارات���ي���ون مت ت��اأه��ي��ل��ه��م الإج����راء 
الكفاءة  درج�����ات  ب��اأع��ل��ى  ال��ت��ق��ي��ي��م 

واحلرفية وال�سفافية.
جائزة  من  ال�ساد�سة  ال��دورة  وتعد 
حممد بن را�سد ل��لأداء احلكومي 
تنفيذها  ي��ت��م  ج��ائ��زة  اأول  املتميز 
افرتا�سيا بن�سبة %100، نتيجة 
كورونا  فريو�س  جائحة  لتداعيات 
حيث   ،"19  – "كوفيد  امل�ستجد 
ع��م��ل ف��ري��ق اجل���ائ���زة ع��ل��ى اإع����ادة 
والعمليات  االإج��������راءات  ت�����س��م��ي��م 
على  التقييم  واآل��ي��ات  الت�سغيلية 
والعمل  امل���ب���ت���ك���ر  ال���ف���ك���ر  اأ����س�������س 
اجل��م��اع��ي وامل��رون��ة االإداري�����ة، ومت 
التن�سيق بني املر�سحني واملقيمني، 
التكنولوجيا  ع���ل���ى  ب���االع���ت���م���اد 
اأف�سل  احلديثة مبا يدعم حتقيق 
ال�ساد�سة  ال��دورة  وتتميز  النتائج. 

- يا�سر النقبي : حكومة االإمارات 
والريادة  التميز  مفاهيم  تتبنى 
واأكد  العمل.  جم��االت  خمتلف  يف 
�سعادة الدكتور يا�سر النقبي م�ساعد 
والقدرات  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
احلكومية يف مكتب رئا�سة جمل�س 
�����س����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
اأن حكومة دولة االإمارات  الوزراء، 
تتبنى مفاهيم التميز والريادة يف 
ترجمة  ال��ع��م��ل،  جم���االت  خمتلف 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ل��روؤى 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف 
اجلودة  م��ب��ادئ ومم��ار���س��ات  تر�سخ 
اإىل  وحتويلها  االأداء  يف  والتميز 
ن��ه��ج م�����س��ت��دام يف م��ن��ظ��وم��ة عمل 
م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  اجلهات 
الكفاءة والفاعلية يف تقدمي اأف�سل 

اخلدمات.
وقال النقبي اإن الدورة التقييمية 
را�سد  بن  ال�ساد�سة جلائزة حممد 
�سهدت  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����لأداء 
تو�سيع  تت�سمن  ع��دي��دة  ت��ط��ورات 
دائ�����رة ال��ت��ق��ي��ي��م ل��ت�����س��م��ل خمتلف 
اإ�سافة  احلكومي،  العمل  جماالت 
���س��ام��ل على  ع��م��ل��ي��ة حت��دي��ث  اإىل 

التميز  مب��ب��ادئ  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل 
وال�������ري�������ادة وحت���ف���ي���ز امل���وظ���ف���ني 
م���ا لديهم  اأف�������س���ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
والعمل  االأداء  مب�ستوى  للرتقاء 
ومعايري  اأ���س�����س  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 
اأف�سل  اإىل  ل���ل���و����س���ول  م��ب��ت��ك��رة 
درجات  وباأعلى  املقدمة  اخلدمات 
يف  ي�سهم  مب��ا  والفعالية  ال��ك��ف��اءة 
والتطوير  التنمية  م�����س��رية  دع���م 
للخم�سني  باال�ستعداد  ال��دول��ة  يف 
�سنة القادمة والعبور اإىل امل�ستقبل 
مئوية  م�������س���ت���ه���دف���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

االإمارات 2071.
احلكومي  التميز  منظومة  وتركز 
عامليا  من����وذج����ا  اأ����س���ب���ح���ت  ال���ت���ي 
املحققة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى 
واملرونة واال�ستباقية والقدرة على 
وا�ستخدام  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 
عمل  من���اذج  وت��ب��ن��ي  التكنولوجيا 
حكومية جديدة ومبتكرة وتقدمي 
درجات  وب��اأع��ل��ى  اخل��دم��ات  اأف�سل 
ين�سجم  ومب��ا  والفعالية،  الكفاءة 
مع توجهات حكومة دولة االإمارات 
يف حت�سني م�ستوى االأداء لتقدمي 
اأف�سل اخلدمات احلكومية وتعزيز 
م�ستقبل  وب��ن��اء  ال��دول��ة  تناف�سية 

اأف�سل للأجيال القادمة.

م�������س���ت���وي���ات امل����ح����اور واالأه��������داف 
واالأدوات، مبا ين�سجم مع توجهات 
االإم����ارات يف حتفيز  دول��ة  حكومة 
لتطوير  احل��ك��وم��ي��ني  امل��وظ��ف��ني 
ذات  خ�����دم�����ات  وت�����ق�����دمي  االأداء 
ت��ق��وم ع��ل��ى التميز  ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة 
تطلعات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  واال����س���ت���ب���اق���ي���ة 
جميع اأفراد املجتمع وتعزيز ريادة 
الدولة وتناف�سيتها عامليا. واأ�ساف 
احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  م��ن��ظ��وم��ة  اأن 
مرجعية  اأ���س��ب��ح��ت  االإم����ارات����ي����ة 
اأعلى  لتحقيق  للحكومات  عاملية 
درجات جودة االأداء، وبناء عمليات 
ال�سامل  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ت���ح���دي���ث 
واالإنتاجية  ال���ك���ف���اءة  وحت�������س���ني 
ال���ذي  امل��وؤ���س�����س��ي  االأداء  وت��ق��ي��ي��م 
يركز على النتائج، باعتبار التميز 
منظومة  يف  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ا  خ��ي��ارا 
عمل حكومة دول��ة االإم��ارات يقوم 
على االبتكار امل�ستدام، وا�ست�سراف 
الكوادر  ق��درات  وتطوير  امل�ستقبل 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  الب�سرية 

احلديثة واأدوات امل�ستقبل.

جهة  و30  مر�سحا   251  -
حكومية .

للفئات  ال��ت��ق��ي��ي��م  ف�����رتة  ومت���ت���د 

املرتابطة،  اال�ستباقية  اخلدمات 
االأداء،  يف  حت�سنا  ج��ه��ة  واأف�����س��ل 
واأف�����س��ل ج��ه��ة يف حت�����س��ني جودة 
اإدارة  يف  ج��ه��ة  واأف�����س��ل  احل���ي���اة، 
جهة  واأف�سل  واملعرفة،  البيانات 
واأف�سل  احل��ك��وم��ي،  االت�����س��ال  يف 
والتكامل،  ال�������س���راك���ة  يف  ج���ه���ة 
العمل  واأف�سل جهة يف تطبيقات 
جمال  يف  جهة  واأف�سل  بعد،  عن 
اخلدمة،  تقدمي  قنوات  ت�سنيف 
احلياة يف  ج��ودة  واأف�سل جهة يف 

بيئة العمل.
كما ت�سم اجلائزة 12 فئة �سمن 
ال����وزراء،  اأو���س��م��ة رئ��ي�����س جمل�س 
مدير   � وزارة  وك��ي��ل  اأف�����س��ل  ه��ي 
م�ساعد  وزارة  وكيل  اأف�سل  ع��ام، 
طبيب،  اأف�����س��ل  تنفيذي،  م��دي��ر   �
اأف�سل  م���در����س���ة،  م��دي��ر  اأف�����س��ل 
واالأف�سل  مبتكر،  اأف�سل  معلم، 
املتعاملني،  ����س���ع���ادة  جم�����ال  يف 
وامل�����ج�����ال االإ�������س������رايف، ووظ���ائ���ف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وال�������س���ب���اب، وجم����ال 
والوظائف  احل��ك��وم��ي،  االت�����س��ال 

املتخ�س�سة.
تاأ�سي�س  مت  اأن����ه  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للتميز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
لقيادة   ،2006 ع���ام  احل��ك��وم��ي 

ب��ن را���س��د للأداء  جل��ائ��زة حممد 
االأوىل  بكونها  املتميز  احلكومي 
ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا يف ظل  ي����ت����م  ال�����ت�����ي 
كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات 
واقعا  ف���ر����س  ال������ذي  امل�����س��ت��ج��د، 
واالأداء  العمل  اأ�ساليب  يف  جديدا 
جديدا  بعدا  واأ���س��اف  احلكومي، 
على  احلر�س  يف  يتمثل  للجائزة 
التميز  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  غ��ر���س 
اجلهات  واأداء  عمل  منظومة  يف 
احلكومية وا�ستمرارية خدماتها.

- 17 فئة للجوائز املوؤ�س�سية 
جمل�س  رئي�س  لأو�سمة  و12 

الوزراء.
اجلوائز  �سمن  اجل��ائ��زة  وت�����س��م 
17 فئة ت�سمل، اجلهة  املوؤ�س�سية 
واأف�سل  ال������رائ������دة،  االحت�����ادي�����ة 
واأف�سل  االبتكار،  جم��ال  يف  جهة 
واجلاهزية  اال�ستباقية  يف  جهة 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، واأف�������س���ل ج���ه���ة يف 
جهة  واأف�سل  املوؤ�س�سية،  امل��رون��ة 
اال�سطناعي،  ال���ذك���اء  ت��ب��ن��ي  يف 
اأف�سل حتقيق للأجندة الوطنية، 
الروؤية،  حتقيق  يف  جهة  واأف�سل 
الريادي  للموقع  حتقيق  واأف�سل 
وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، واأف�������س���ل ج��ه��ة يف 

املوؤ�س�سي  بالتميز  االرتقاء  جهود 
وال���وظ���ي���ف���ي يف ح���ك���وم���ة دول����ة 
اإىل  الربنامج  وي�سعى  االإم���ارات، 
يف  بالتميز  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع 
العمل احلكومي، وتطوير قدرات 
لتحقيق  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
على  الربنامج  وي�سرف  ال��ري��ادة. 
ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را���س��د ل���لأداء 
اأرفع  تعد  التي  املتميز  احلكومي 
ج���ائ���زة ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي على 
ومتنح  االإم�����ارات،  دول���ة  م�ستوى 
كل �سنتني لتكرمي اأف�سل اجلهات 
واملوظفني  االحت��ادي��ة  احلكومية 
دفع  ي�����س��ه��م يف  م����ا  امل���ت���م���ي���زي���ن، 
م�سرية التميز يف الدولة وتعزيز 
دور املوظفني واجلهات احلكومية 
املجتمع وحت�سني حياة  يف خدمة 

النا�س.

اأكرث من 70 األف �شخ�ش ا�شتفادوا من برامج التثقيف الجتماعي بال�شارقة
•• ال�شارقة-وام

متكنت اإدارة التثقيف االجتماعي بدائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة خلل الن�سف االأول من 
العام اجلاري من اإي�سال براجمها اإىل 70 األفا و409 اأ�سخا�س من كافة فئات املجتمع .

واأو�سحت مرمي الق�سري مديرة اإدارة التثقيف االجتماعي اأنه مت تنظيم �سل�سلة من الربامج " عن 
بعد " على من�سة دائرة اخلدمات االجتماعية، وكانت امل�ساركة متاحة اأمام كافة فئات املجتمع بدءاً 

من االأطفال واأولياء االأمور واملوظفني واملعنيني باأمور الطفل.
الذي نعي�سه، لذا  الواقع  للنقا�س مبنية على  تناولها وطرحها  التي يتم  املو�سوعات  اأن  اإىل  ولفتت 
تثقيف  يف  االجتماعي  التثقيف  اإدارة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اإىل  م�سرية  ك��ث��ريا،  عليها  االإق��ب��ال  يكون 
املجتمع وتنبيههم بالظواهر واملمار�سات ال�سلبية. وتقدم اإدارة التثقيف االإجتماعي باقة من الربامج 
التثقيفية جلميع فئات املجتمع وتقوم مبراجعة وتطوير الربامج الوقائية واالإمنائية التي تهدف 

اىل توعية املجتمع للحد من تف�سي العديد من الظواهر وامل�سكلت ال�سلبية.

اإطالق اأول قمر �شناعي اإماراتي لتتبع احلياة الربية 
•• اأبوظبي-وام

مت بنجاح اإطلق اأول قمر �سناعي اإماراتي خم�س�س لتتبع احلياة الربية، 
اإنتك" االإماراتية  "مار�سال  "غالب" املطور من قبل �سركة  اإط��لق  وجرى 
�سركة  بوا�سطة  االأمريكية  فلوريدا  بوالية  كانافريال"  "كيب  قاعدة  من 
"�سبي�س اإك�س"، ومت ت�سريح القمر ي يف مداره ال�سحيح الذي يبعد م�سافة 

البحر. �سطح  عن  مرتا  كيلو   550
لل�سركات  ال��ق��وي  االإ���س��ه��ام  "غالب"  اال�سطناعي  القمر  اإط���لق  ويعك�س 
تلعبه  ال��ذي  وال���دور  الف�سائية،  ال�سناعات  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  اخلا�سة 
�ساحب  لتوجيهات  تاأكيداً  وذل��ك  القطاع،  هذا  يف  ال�سابة  الوطنية  الكوادر 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، بتوفري كافة �سبل الدعم لرت�سيخ دور القطاع 
اخلا�س لي�سبح �سريكاً اأ�سا�سياً يف دعم اال�سرتاتيجية الوطنية للف�ساء، مبا 
يعزز مكانة الدولة بو�سفها املركز الرائد واالأكرث تطوراً يف القطاع الف�سائي 

يف املنطقة.
ويعك�س امل�سروع اإجنازات رواد االأعمال ال�سباب من اأبناء االإمارات، وم�ساريعهم 
النا�سئة  اإىل رواد يف القطاعات االقت�سادية  األهمت الكثريين للتحول  التي 

الكوادر  من  جمموعة  بامل�سروع  اخلا�س  الفريق  ي�سم  حيث  وامل�ستقبلية، 
كالهند�سة  املتقدمة  التكنولوجيا  جم��االت  يف  املتخ�س�سة  ال�سابة  الوطنية 
االإلكرتونيات،  وت�سميم  واالت�سال  والربجميات  وامليكانيكية  الكهربائية 
وهم حممد بن غالب رئي�س املجموعة، وعمر بن غالب م�سوؤول ال�سناعات 
وامل�ساريع، وحمد بن غالب مهند�س اإلكرتونيات، وعائ�سة بن غالب م�سوؤولة 
و�سارة  اإلكرتونيات،  مهند�س  غالب  بن  ومطر  امل��ط��ورة،  امل�ستخدم  اأنظمة 
م�سوؤولة  ال�سام�سي  العمراين  وعلياء  االأر�سية،  املحطة  م�سوؤولة  غالب  بن 

الربجميات.
ويهدف القمر اال�سطناعي "غالب" اإىل تتبع احلياة الربية لدرا�سة اأمناط 
الدرا�سات والبحوث  واإج��راء  النائية،  املناطق  هجرة الطيور واحليوانات يف 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات واخلطط  م��ع  م��ا يتفق  ت��ك��اث��ره��ا وه���و  ال��لزم��ة ل�سمان 
الوطنية التي تطلقها الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحظى 

على الدوام باهتمام خا�س يف دولة االإمارات.
االإماراتية  ال�����س��رك��ة  اإنتك"،  "مار�سال  �ستقوم  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  وخ���لل 
املتخ�س�سة يف بناء االأقمار اال�سطناعية بالتاأكد من فاعلية كافة االأنظمة 
حفظها  ث��م  وم��ن  البيانات  ا�ستلم  على  وقدرتها  االأ�سا�سية  وال��ربجم��ي��ات 
واالأنظمة  االأجهزة  بتطوير  املا�سية  املرحلة  ال�سركة خلل  قامت  و  وبثها. 

االإلكرتونية الرئي�سية للقمر ال�سناعي، علوًة على جهاز االإر�سال املخ�س�س 
للرتكيب على ظهر الطيور التي يتم تتبعها، واأنظمة املحطات االأر�سية التي 

ت�ستقبل البيانات وتعمل على حتليلها.
ويت�سم "غالب" بالعديد من اخل�سائ�س الفريدة واملتطورة التي متيزه عن 
يدور  منخف�س  مبدار  ا�سطناعيا  قمرا  كونه  الثابتة  اال�سطناعية  االأقمار 
حول االأر�س يف مدار قطبي من القطب ال�سمايل اإىل القطب اجلنوبي، ما 
ي�سمح له بتغطية م�ساحات اأو�سع من الكوكب، باالإ�سافة اإىل ا�ستهلك طاقة 
منخف�س على عك�س االأقمار البعيدة التي حتتاج اإىل طاقة هائلة عند القيام 

بعمليات اال�ستقبال واالإر�سال.
بن  �سركات  ملجموعة  التابعة  اإنتك"  "مار�سال  �سركة  عمل  ف��ري��ق  يتكون 
جماالت  يف  املتخ�س�سة  ال�سابة  الوطنية  الكوادر  من  جمموعة  من  غالب، 
والربجميات  وامليكانيكية  الكهربائية  كالهند�سة  املتقدمة  التكنولوجيا 

واالت�سال وت�سميم االإلكرتونيات.
القمر  اإنتك" الإط����لق  "مار�سال  ���س��رك��ة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ا���س��ت��ع��دادات  وب����داأت 
تقدمي  بهدف  وذل��ك  �سنوات،  اأرب���ع  نحو  قبل  "غالب"  االأول  اال�سطناعي 
برامج  وت�سميم  والتطوير  البحث  قطاع  يف  ال��دول��ة  جلهود  مهمة  اإ�سافة 
تكنولوجية ف�سائية تعزز عمليات جمع البيانات وحتليلها، وت�سهم يف ت�سريع 

تطوير وتبني تكنولوجيا الف�ساء، علوًة على االإ�سهام يف تتبع احلياة الربية 
يف االإمارات ب�سكل دائم واحلفاظ عليها.

وخلل املرحلة املا�سية قامت هيئة تنظيم االت�ساالت واحلكومية الرقمية 
يف  الهيئة  �ساهمت  حيث  اإنتك"،  "مار�سال  ل�سركة  ال��لزم  الدعم  بتقدمي 
املتحدة  االأمم  يف  التن�سيقي  املكتب  م��ع  ال��لزم��ة  امل��واف��ق��ات  على  احل�سول 
البلدان  من  العديد  مع  التن�سيق  عن  ف�سًل  االت�سال،  ت��رددات  ال�ستخدام 

للح�سول على املوافقة ال�ستخدام الرتددات يف نطاق اأرا�سيها.
غالب"، جزًءا  "بن  �سركات  ملجموعة  التابعة  اإنتك"،  "مار�سال  �سركة  وتعد 
االإمارات،  دول��ة  يف  الف�سائية  ال�سناعات  لقطاع  املتوا�سلة  النجاحات  من 
املنطقة من حيث اال�ستثمارات  واالأ�سرع منواً يف  االأكرث تطوراً  والذي يعد 
وحجم امل�ساريع، حيث حتت�سن الدولة اأكرث من 50 �سركة وموؤ�س�سة ومن�ساأة 

خمت�سة يف قطاع الف�ساء، مبا يف ذلك �سركات عاملية و�سركات نا�سئة.
اأكرث  الف�سائية  ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  االإم�����ارات  ا���س��ت��ث��م��ارات  حجم  وي��ق��در 
وحتديداً  املختلفة،  الف�سائية  امل�ساريع  ذلك  وي�سمل  دره��م،  مليار   22 من 
واالأقمار  االت�ساالت  تكنولوجيا  وتطوير  الكواكب  با�ستك�ساف  يتعلق  فيما 
ال�سناعية، باالإ�سافة اإىل تطبيق اأحدث ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا الف�ساء 

لل�ستخدامات االأر�سية.

�شرطة اأبوظبي: لتغيري 
ل�شرعة �شبط الرادار يف 

نفق ال�شيخ زايد 
•• اأبوظبي-وام

نفت �سرطة اأبوظبي ما يتم تداوله على 
و�سائل التوا�سل االجتماعي، حول تغيري 
�سرعة �سبط الرادار يف نفق ال�سيخ زايد 

باأبوظبي.
اال����س���رت����س���اد  اإىل  ال�������س���ائ���ق���ني  ودع�������ت 
باللوحات املرورية لل�سرعات على جانبي 
الطريق، وال�سا�سات االلكرتونية موؤكدًة 
هي  النفق،  يف  ال���رادار  �سبط  �سرعة  اأن 

ال�ساعة.  - كم   80
ا�ستقاء  ���س��رورة  اجل��م��ه��ور  ن��ا���س��دت  كما 
الر�سمية وجتنب  امل�سادر  املعلومات من 
املغلوطة،  امل���ع���ل���وم���ات  وت��������داول  ن�����س��ر 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  امل���وؤك���دة،  وغ���ري 

االجتماعي.

وام تبحث تعزيز التعاون مع �شبوتنيك
•• اأبوظبي-وام

ب��ح��ث��ت وك���ال���ة اأن���ب���اء االإم�������ارات وام 
ووكالة االأنباء الرو�سية"�سبوتنيك" 
بينهما  القائم  التعاون  تعزيز  �سبل 
وا�����س����ت����ط����لع اآف���������اق ج�����دي�����دة بني 
ال����وك����ال����ت����ني خ���ا����س���ة يف جم�����االت 
وال�سور  االأخ��ب��ار  وت��ب��ادل  التدريب 
وتغطية معر�س اإك�سبو 2020 دبي. 
املدير  الكرمي  اهلل عبد  واأ���س��اد عبد 
ب�  االإخ���ب���اري  للمحتوى  التنفيذي 
مع  اف��رتا���س��ي  ل��ق��اء  خ��لل  "وام" 
التعاون  م��دي��ر  ب��و���س��ك��وف  فا�سيلي 
مب�ستوى  "�سبوتنيك"  يف  ال����دويل 
"�سبوتنيك"  و  "وام"  ب��ني  التعاون 
الرو�سية  ال����وك����ال����ة  اإن  ..وق���������ال 
تعزيز  يف  ل"وام"  م���ه���م  ����س���ري���ك 
التوقعات  ولتلبية  املبذولة  اجلهود 
ن��ك��ون ج�����س��ر توا�سل  ب����اأن  ال��ع��ال��ي��ة 

اجلانبني  ب���ني  ال��ت��ع��اون  مب�����س��ت��وى 
الذي اعتربه جزءا مهما من خطة 
..وق���ال  ع��امل��ي��ا  "�سبوتنيك"  ت��و���س��ع 
اإن��ن��ا ن��ق��در ه��ذه ال�����س��راك��ات لتعزيز 

ال���ع���امل���ي مب����ا يتفق  م����ع اجل���م���ه���ور 
وال�������دور ال����ب����ارز ل���دول���ة االإم�������ارات 
ال�ساحة  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الدولية . واأ�ساد بو�سكوف من جهته 

تفاعلنا مع املجتمع العاملي وخا�سة 
مع ا�ست�سافة دولة االإمارات ملعر�س 
�سيجذب  ال������ذي   2020 اإك�������س���ب���و 

العامل باأ�سره اإىل دبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن اإجناز %84.52 من م�سروع املرحلة 
الرابعة بقدرة 829 ميجاوات من حمطة اإنتاج الكهرباء بالعوير املحطة 

درهم. مليار   1.1 تتجاوز  اإجمالية  با�ستثمارات   H
االإجمالية  االإنتاجية  القدرة  �سرتفع  املرحلة  هذه  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
2،825 ميجاوات �سمن ظروف مناخية وحرارة  اإىل  لت�سل  للمحطة 
ت�سل اإىل 50 درجة مئوية، متوقعة اأن يبداأ ت�سغيل امل�سروع على مراحل 
خلل الربع الثاين من العام املقبل. واأ�سار معايل �سعيد حممد الطاير 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة اإىل اأن امل�سروع يعد من امل�ساريع 
على  ال��ذروي  للطلب  املحدد  االحتياطي  الهام�س  للوفاء مبعيار  املهمة 
الكهرباء يف اإمارة دبي حيث �سيزيد من القدرة االإنتاجية احلالية للهيئة 

وفق  " نعمل   : وق��ال  م��ي��ج��اوات.   12،900 تبلغ  وال��ت��ي  الكهرباء  م��ن 
روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" لتوفري بنية 
حتتية قوية تواكب التطورات املت�سارعة التي ت�سهدها دبي وتلبي الطلب 
اجلودة  م�ستويات  اأعلى  وف��ق  االإم���ارة  يف  وامل��ي��اه  الكهرباء  على  املتزايد 
امل�ستدامة  التنمية  يف  للم�ساهمة  وال��ت��واف��ري��ة  واالع��ت��م��ادي��ة  وال��ك��ف��اءة 
باأبعادها االجتماعية واالقت�سادية والبيئية". من جانبه اأو�سح املهند�س 
نا�سر لوتاه النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع االإنتاج يف الهيئة اأن املحطة 
تتميز با�ستخدام اأحدث االأنظمة والتقنيات التي تقلل من االنبعاثات اإىل 
احلد االأدنى واأن التوربينات تعمل بالغاز الطبيعي ب�سكل كامل، م�سرياً 
اإىل اأن العمل يف امل�سروع ي�سري وفق اجلدول الزمني املحدد مع االلتزام 

باأعلى معايري ال�سحة وال�سلمة واجلودة والكفاءة.

اإجناز %84.52 من املرحلة الرابعة ملحطة اإنتاج الكهرباء بالعوير 
•• دبي- وام

التي  والدينية  الثقافية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ربام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ   
االإ�سلمية  ال�����س��وؤون  ب��دائ��رة  االإ�سلمية  املعرفية  ال��ربام��ج  اإدارة  نظمتها 
والعمل اخلريي بدبي "عن بعد" يف كل من مركز املزهر واأم ال�سيف للثقافة 

االإ�سلمية خلل الن�سف االأول من العام اجلاري 5513 م�ستفيدا.
واأ�سارت االإح�سائيات ال�سادرة عن االإدارة اإىل اأن عدد الدار�سات يف كل من 
"مبادرة  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  درا���س��ة،   1383 بلغ  املركزين 
ع��رب من�سات  اجل���اري  ال��ع��ام  اإط��لق��ه��ا مطلع  ين�سى" ال��ت��ي مت  تاريخنا ال 

التوا�سل االجتماعي الر�سمية للدائرة 80،048 م�ستفيدا .
ال��ربام��ج املعرفية  اإدارة  امل��ه��ريي م��دي��رة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ورة ح��م��دة  ول��ف��ت��ت 
ين�سى" والتي  ال  "تاريخنا  ملبادرة  املرتفعة  امل�ساهدة  ن�سب  اإىل  االإ�سلمية 

و�سلت يف الربع االأول اإىل اأكرث من 44 األف م�ساهدة ويف الربع الثاين اإىل 
اأكرث من 36 األف م�ساهدة نتيجة ل�سمولية املبادرة التي ا�ستهدفت املجتمع 

االإماراتي واملقيمني من خمتلف اجلن�سيات العربية.
واأو�سحت اأن املبادرة تهدف اإىل ن�سر مواد علمية تاريخية وربطها باملنا�سبات 
خمتلف  تنا�سب  معا�سرة  بطريقة  التاريخ  واإح��ي��اء  واالجتماعية  الدينية 
من  امل�سرق  اجل��ان��ب  ذل��ك  على  املتعاقبة  االأج��ي��ال  وتعريف  املجتمع  فئات 
تاريخ دولة االإمارات وق�ستها. وت�ستهدف الربامج واالأن�سطة التي تنظمها 
اإدارة الربامج املعرفية االإ�سلمية ب�سكل اأ�سا�سي ال�سيدات وطلب وطالبات 
املدار�س وذلك بهدف تعزيز الثقافة االإ�سلمية ورفع م�ستوى الوعي الديني 
والتعريف بقيم ومقا�سد الدين االإ�سلمي الو�سطي لدى الفئات امل�ستهدفة 
حيث تنوعت املحا�سرات لت�سمل م�سادر معرفية متنوعة ناق�ست موا�سيع 

معا�سرة اأهمها املفاهيم االأ�سا�سية يف اخلطاب الديني.

بدبي  الإ�شالمية  الثقافة  مراكز  برامج  من  م�شتفيدًا   5513

عبداهلل بن زايد: اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شرف م�شتقبال لالأجيال القادمة 

نهيان مبارك: حممد بن زايد منوذج متفرد للعطاء والإجناز والإن�شانية 

•• دبي -وام

اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي ي�سكل من�سة عاملية جامعة ال�ست�سراف م�ستقبل 
مليء بالفر�س للأجيال القادمة. وقال �سموه اإن دولة االإم��ارات مبا متتلكه 
اأر�سى  من جتربة تنموية عاملية ا�ستثنائية ما�سية يف م�سريتها املباركة التي 
دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وتتوا�سل 
يف ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الر�سيدة وترحب بالعامل اأجمع يف اإك�سبو 
�سياغة خارطة طريق ملرحلة ما بعد " كوفيد - 19 "  اأجل  دبي من   2020
والتطلع نحو اآفاق اأرحب للتعاون وال�سراكة لتحفيز النمو االقت�سادي العاملي 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمعات.
اإك�سبو  اآل نهيان ملوقع  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  زي��ارة  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
على اال�ستعدادات واجلهود املبذولة من قبل  �سموه  اطلع  حيث  دبي   2020

تنظيمه يف منطقة  يتم  دويل  اأك��رب معر�س  املعنية ال�ست�سافة  كافة اجلهات 
ح�سوريا  يقام  عاملي  جتمع  واأ�سخم  اآ�سيا  وجنوب  واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق 
مب�ساركة  املقبل  اأكتوبر  �سهر  يف  ينطلق  منذ جائحة "كوفيد - 19" والذي 
192 دولة متثل قارات العامل. رافق �سموه خلل الزيارة .. �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان 
االإمارات رئي�س اللجنة العليا الإك�سبو 2020 دبي ومعايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل املدير العام ملكتب اإك�سبو 2020 
اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا  دبي ومعايل الدكتور �سلطان بن 
املتقدمة . وتفقد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خلل الزيارة اجلناح 
الوطني لدولة االإم��ارات امل�سمم على �سكل �سقر ي�ستعد للتحليق وي�سهم يف 
دولة  " اأن  �سموه  واأك��د  امل�سرق.  وم�ستقبلها  الغنية  الدولة  بثقافة  التعريف 
وحا�سنة  والتعاي�س  الت�سامح  وموطن  الفر�س  اأر���س  دائما  �ستظل  االإم��ارات 
التنوع الثقايف ومنارة العلم واملعرفة ومن خلل ا�ست�سافتنا الإك�سبو 2020 

دبي ومع ع�سويتنا يف جمل�س االأمن للفرتة 2022 - 2023 فاإننا نتطلع 
اإىل تعزيز التعاون الدويل والعمل مع الدول واملوؤ�س�سات املتعددة االأطراف من 
اأجل دعم اال�ستقرار والتنمية وامل�سي قدما يف م�سار التعايف من اجلائحة " . 
كما تفقد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خلل الزيارة جناح اال�ستدامة 
" تريا " الذي ي�سكل منوذجا رائداً يف جمال تبني املمار�سات امل�ستدامة ومن�سة 
للتعلم والتوا�سل واالبتكار من اأجل دعم اأهداف التنمية امل�ستدامة واالأجندة 
االألفية 2030 والتي هي من اأولويات دولة االإمارات على امل�ستويني الوطني 
ال��ذي ي�سم مظلة فوالذية  �سموه على حمتويات اجلناح  . وتعرف  وال��دويل 
على  ق��ادرة  �سم�سية  لوحة   1055 بنحو  مغطاة  مربعا  م��رتا   130 بحجم 
توليد 4 جيجاوات من الكهرباء يف ال�ساعة الواحدة وهي اإ�سافة تعك�س جهود 
وم�ساعي دولة االإمارات اإىل تبني حلول الطاقة النظيفة واملتجددة يف منوذج 

عملي يو�سح للزوار التزام الدولة جتاه اال�ستدامة.
اإىل  واع��ت��زاز  تقدير  بتحية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وت��وج��ه 

كافة فرق العمل التي عملت على مدار �سنوات من اأجل �سمان تنظيم الدولة 
لن�سخة ا�ستثنائية لهذا احلدث االأبرز يف العامل موؤكدا اأن دولة االإمارات وهي 
حتتفي بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام االحتاد فاإنها تعد العامل 
2020 دبي علمة  اإك�سبو  ا�ستثنائية فريدة وملهمة لي�سكل  بتنظيم ن�سخة 

فارقة يف م�سرية هذا املعر�س العاملي الذي انطلق يف العام 1851.
وينطلق اإك�سبو 2020 دبي يف اأكتوبر 2021 وي�ستمر حتى مار�س 2022 
يف  نطاقاً  االأك���رب  و�سيكون  امل�ستقبل"  و�سنع  العقول  "توا�سل  �سعار  حت��ت 
تاريخ معار�س اإك�سبو الدولية منذ 170 عاماً مع انطلق اأول اإك�سبو دويل 
خلل  من  وذل��ك   1851 العام  يف  لندن  الربيطانية  العا�سمة  ا�ست�سافته 
م�ساركة 192 دولة اإىل جانب ع�سرات ال�سركات واملوؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات 
واملوؤ�س�سات االأكادميية والهيئات الدولية واملنظمات االأممية واملبادرات العاملية 
واالأكرث  واالأ�سمل  االأك��رب  هو  واإن�ساين  واقت�سادي  ثقايف  عاملي  ح��راك  �سمن 

تنوعاً.

•• اأبوظبي-وام

عن  والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  عرب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ميثله  مبا  وفخره  اع��ت��زازه 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة من مثال رائد للقيادة 
امل�ستوى  لي�س على   ، واالإن�سانية  واالإجن��از  للعطاء  ، ومن��وذج متفرد  احلكيمة 
املحلي فقط ، واإمنا على امل�ستوى العاملي كله حيث اأ�سبح �سموه املثال والقدوة 
للجميع يف حر�سه على دعم القيم واملبادئ االأ�سيلة يف كل مكان ، وتاأكيده دائماً 
على اأهمية العمل اجلاد ، لتح�سني جودة احلياة ، ورفع املعاناة عن اجلميع ، 
بل وعلى خدمة االإن�سان يف الدولة واملنطقة والعامل. وقال معاليه يف ت�سريح 
�سحفي مبنا�سبة تقلد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان و�سام / 

رجل االإن�سانية .. اإن ذلك كله ، اإمنا يتج�سد يف املبادرات االإن�سانية واخلريية 
واملجتمعية ، التي يطلقها �سموه با�ستمرار ، يف كافة املجاالت ويف خمتلف بقاع 
وجتابه   ، الوباء  وتكافح   ، املري�س  وترعى   ، املحتاج  تخدم  مبادرات   .. العامل 
الكوارث – مبادرات تنبع من روح اإن�سانية �سادقة ، متثل نبعاً م�ستمراً للخري 
والعطاء ، وحر�ساً كبرياً على حب النا�س وحتقيق اخلري لهم – مبادرات ت�سجع 
واملجتمعية  االإن�سانية  مب�سوؤولياتهم  القيام  على   ، الوطن  وبنات  اأبناء  جميع 
والتنموية ، يف حماية احلياة ون�سر مبادئ املحبة واالإخ��وة وال�سلم ، يف ربوع 
العامل كله . وتابع معاليه قائًل : اإن قيام موؤ�س�سة التعليم البابوية الرتبوية 
التابعة للفاتيكان بتقليد �سموه و�سام / رجل االإن�سانية / هو مبثابة اعرتاف 
عاملي بقيمة وقدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، الذي نفتخر 
نحن اأبناء وبنات االإمارات بدور �سموه املحوري ، من اأن تكون دولة االإمارات يف 

املقدمة والطليعة دائماً بني دول العامل اأجمع ، يف كافة املجاالت .
واأ�ساف اإننا نتعلم من �سموه يف كل يوم ، حب الوطن ، والوالء له ، واالنتماء 
لقيمه ومبادئه ، وهي القيم واملبادئ التي تدعو اإىل التكافل والتعاون والعمل 
االإن�ساين ، والتي تتج�سد يف اأن دولتنا العزيزة ، قد اأ�سبحت �سباقة با�ستمرار 
اإىل تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية حول العامل ، ومبا ميثل اأعلى ن�سبة من دخلها 
القومي بني دول العامل كله ..اإننا نحن اأبناء وبنات االإمارات ، اإمنا نعتز كثرياً 
اآل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ، عن �ساحب  با�ستمرار  ، مبا نعرفه  ودائماً 
نهيان : نعرفه قائداً خمل�ساً لوطنه ، ول�سعبه ، والأمته – نعرفه قائداً عظيماً ، 
مبا عاهد عليه اهلل ، اإخل�ساً ووالًء وحباً حقيقياً للإن�سانية يف كل مكان – اإننا 
ن�سري يف ذلك ، وبكل اعتزاز، اإىل املنهج االإن�ساين الرا�سخ الذي اعتمده �سموه 
 ، اآث��اره  االإم���ارات من  ، وحماية جمتمع  يف مواجهة تداعيات فريو�س كورونا 

دومنا تفرقة على االإطلق بني املواطنني واملقيمني وال�سيوف ، بل وكذلك اإىل 
حر�سه الكبري ، على تنمية التعاون الدويل يف مواجهة حتديات هذا الفريو�س 
.واأكد اأن هذا املنهج االإن�ساين املتميز ، ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
، اإمنا يتج�سد كذلك يف جهوده املخل�سة ، التي اأدت اإىل اإ�سدار وثيقة اأبوظبي 
لتكون   ، ال�سريف  االأزه���ر  و�سيخ  الفاتيكان  بابا  بح�سور  االإن�سانية  ل��لأخ��وة 
، لنزع اخللفات  العامل  رائ��دة نحو حتفيز احلكومات وال�سعوب حول  خطوة 
اأف�سل  غ��ٍد  اأج��ل  من  والتعاون   ، النبيلة  االإن�سانية  امل��ب��ادئ  ح��ول  وااللتفاف   ،
اليوم  اأتقدم   ، كبري  وفخٍر   ، بالغة  ب�سعادة   : معاليه  وتابع   . كلها  للإن�سانية 
بالتحية والتهئنة ، اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، داعياً 
الوطن  فيه خري  ما  كل  اإىل   ، دائماً  �سموه  يوفق  اأن   ، وتعاىل  �سبحانه  امل��وىل 

واملنطقة والعامل ، واأن يحفظه ذخراً و�سنداً ، للإن�سان يف كل مكان .

•• اأبوظبي-وامنهيان بن مبارك ي�شتقبل �شفري الت�شيك

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 
لدى  الت�سيك  جمهورية  �سفري  �سلفيك  اإي���ريي  �سعادة  اأم�����س  ق�سره  يف 
الدولة . ورحب معاليه يف بداية اللقاء ب�سعادة ال�سفري، موؤكدا اأهمية هذه 
امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا  وتتناول  باالإيجابية  تت�سم  التي  اللقاءات 
وامل�ستقبلي  التعاون احل��ايل  االأف��ك��ار اجل��ي��دة الأوج���ه  م��ن  العديد  وت��ط��رح 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك  واأ�سار معايل  البلدين ال�سديقني.  بني 
وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة  بني  املتينة  االإ�سرتاتيجية  العلقات  عمق  اإىل 
الت�سيك وتطورها امل�ستمر والذي حقق جناحات كبرية يف خمتلف املجاالت 
ل�سالح مواطني البلدين ال�سديقني. من جانبه �سدد ال�سفري الت�سيكي على 
حر�س بلده الدائم على تعزيز علقات ال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع دولة 
اأو�سع ت�سمل خمتلف املجاالت، موؤكدا دور  اآفاق  اإىل  االإم��ارات، وانطلقها 
االإمارات الرائد عامليا يف تعزيز قيم ال�سلم العاملي و�سوال اإىل اال�ستقرار 
ال�سلم  قيم  اإر���س��اء  يف  الرا�سخة  مبادئها  م��ن  انطلقا  وذل��ك  واالزده����ار، 
والت�سامح والتعاي�س التي باتت منوذجا ملهما يف العلقات االإن�سانية بني 
دول العامل. واأ�ساد �سعادة اإيريي �سلفيك مبا ت�سمنه اللقاء من اإيجابية 
ال�سادقة يف تطوير العلقات  امل�سرتكة والرغبة  الق�سايا  وثراء يف تناول 

بني البلدين ال�سديقني.

مدرج خورفكان يزين طابعا جديدا �شادرا عن بريد الإمارات 
•• ال�شارقة-وام

بالتعاون  االإم����ارات  ب��ري��د  اأ���س��در 
االإع���لم���ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  م���ع 
ال�����س��ارق��ة ط��اب��ع��اً ت��ذك��اري��اً يوثق 
خورفكان"  "مدرج  ج���م���ال���ي���ات 
اأح����دث ال�����س��روح ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
حتتفي بها اإمارة ال�سارقة والذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح��ه 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حاكم ال�سارقة يف دي�سمرب 2020 
يغني  فنياً  معمارياً  ليكون معلماً 
احل������راك ال��ف��ن��ي واالإب�����داع�����ي يف 

االإمارة والدولة .
وج���������اء ال���ك�������س���ف ع������ن ال���ط���اب���ع 
ال��ت��ذك��اري ال��ي��وم يف امل���درج حيث 
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ت�سلم 
ال�سارقة  رئي�س جمل�س  القا�سمي 

املتميز ويحمل بقالب فني عبارة 
 " ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
نحن كب�سر زائلون ويبقى امل�سرح 
اإىل  " باالإ�سافة  احلياة  بقيت  ما 
الثلث  بخط  مكتوباً  امل���درج  ا���س��م 
يتو�سط  فيما  الي�سار  اجلهة  على 
الطابع من اجلهة العلوية تاريخ 

العام 2021.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وق���ال 
القا�سمي " لطاملا كان الفن �ساهداً 
امل��ن��ج��زات احل�سارية  ي��وث��ق  ح��ي��اً 
ومكانتها  ق���ي���م���ت���ه���ا  وي���ج�������س���د 
ل��ل�����س��ع��وب وامل���ج���ت���م���ع���ات وي���اأت���ي 
اإط���لق ه��ذا الطابع ت��اأك��ي��داً على 
والوقت  ويف  الفنية  امل��درج  مكانة 
الطابع  رمزية  عن  تعبرياً  نف�سه 
ظل  فالطابع  الر�سمية  ودالل��ت��ه 
والرموز  امل��ع��امل  ح��ام��ل  تاريخياً 
وال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ت��ي ت��ف��خ��ر بها 

ل����لإع����لم م���ن ����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
حممد االأ�سرم الرئي�س التنفيذي 
لوحة  االإم������ارات  ب��ري��د  ملجموعة 
موؤطرة بالربونز للطابع اجلديد 
ك���ل م���ن ط�����ارق �سعيد  ب��ح�����س��ور 
االإعلمي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ع���لي 
غربال  و�سالح  ال�سارقة  حلكومة 
مدير الفعاليات وامل�ساريع وعبيد 
حممد القطامي املدير التنفيذي 
بريد  يف  امل���وؤ����س�������س���ي���ة  ل���ل�������س���وؤون 
الفل�سي  ورا�سد حريز  االإم��ارات 
للتجزئة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 

بالوكالة.
ويج�سد الطابع الذي جاء باأبعاد 
x 33 مم وبطاقة تذكارية   48
ليلية  �سورة  مم   x 150  120
من  معماره  فيها  يظهر  للمدرج 
باأعمدته  م�����س��اًء  ك��ام��ًل  االأع��ل��ى 
الهند�سي  وط������رازه  ال���روم���ان���ي���ة 

الدول وتقدم من خللها نف�سها 
اأمام العامل.

امل�سرتكة  اجل��ه��ود  " اأن  واأ���س��اف 
ال���ت���ي جت��م��ع امل��ك��ت��ب االإع���لم���ي 
بريد  م����ع  ال�������س���ارق���ة  حل���ك���وم���ة 
االإم�����ارات ك��ب��رية وم��ت��ع��ددة وهي 
جميعاً  اأننا  على  متوا�سل  تاأكيد 
يف اإمارة ال�سارقة ودولة االإمارات 
نلتقي على اأهداف م�سرتكة نعمل 
م��ن خ��لل��ه��ا ع��ل��ى خ��دم��ة بلدنا 
مبنجزاتها  تليق  �سورة  وتقدمي 
وتطلعاتها وكلنا اأمل اأن يتوا�سل 
هذا اجلهد امل�سرتك ويثمر مزيداً 
من املبادرات واالإ�سافات النوعية 

واملميزة مل�سرية دولة االإمارات ".
���س��ع��ادة عبد اهلل  ق��ال  م��ن جانبه 
جمموعة  يف  نت�سرف   " االأ����س���رم 
الطابع  بتقدمي  االإم�����ارات  ب��ري��د 
ال������ت������ذك������اري اخل������ا�������س مب������درج 

ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  خ���ورف���ك���ان 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ال�����س��ارق��ة ون�سعى  االأع��ل��ى ح��اك��م 
م���ن خ���لل ه���ذه امل���ب���ادرة الإب����راز 
يكت�سب  ال����ذي  خ��ورف��ك��ان  م����درج 
حتفًة  ميثل  كونه  خا�سة  اأهمية 
معمارية وهند�سية فريدة ومعلما 
اإىل  جديدة  اإ�سافة  ي�سّكل  ثقافيا 
والفني،  ال��ث��ق��ايف  االإم����ارة  ر�سيد 
بريد  جمموعة  موا�سلة  م��وؤك��دا 
االإمارات يف اإ�سدار الطوابع التي 
ُتربز املعامل الرتاثية واحل�سارية 
والوجهات املتميزة التي تزخر بها 
الدولة واالإ�سهام يف تر�سيخ مكانة 
االإم����ارات من��وذج��ا ُيحتذى ب��ه يف 
م وُملتقى للثقافات  النماء والتقدُّ
للإبداع  وح��ا���س��ن��ة  واحل�����س��ارات 

واالبتكار".

املري يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش القيادات التنفيذية يف �شرطة دبي

رئي�ش تنفيذي جديد ل�شركة اأبوظبي 
خلدمات ال�شرف ال�شحي

•• دبي-وام:

القائد  امل���ري،  اهلل خليفة  ال��ف��ري��ق عبد  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
القيادات  ال�ساد�س ملجل�س  دبي، االجتماع  ل�سرطة  العام 
اهلل  ع��ب��د  ال��ل��واء  بح�سور  دب���ي،  ���س��رط��ة  يف  التنفيذية 
اإ�سعاد  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  اأهلي  خ��ان  ح�سني 
املهند�س  واللواء  بالوكالة،  اللوج�ستي  والدعم  املجتمع 
للعمليات،  العامة  االإدارة  مدير  ال�سويدي،  بطي  كامل 
اخليالة،  �سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  العظب  حممد  وال��ل��واء 
ل�سوؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  رف��ي��ع، م�ساعد  اأح��م��د  وال��ع��م��ي��د 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  االإدارات  وم��دي��ري  ب��ال��وك��ال��ة،  االإدارة 
ال�����س��رط��ة، ومم��ث��ل��ي جم��ال�����س ���س��رط��ة دب���ي وع����دد من 

ال�سباط، واملر�سحني من اأكادميية �سرطة دبي.
�سر  اأم��ني  ال�سمت،  حمدان  الدكتور  الرائد  وا�ستعر�س 
القرارات  تنفيذ  م�ستوى  التنفيذية،  القيادات  جمل�س 
ال�سابقة، واأجندة االجتماع، والتي ت�سمنت عر�سا يو�سح 
k9 مع قطاع  اإدارة التفتي�س االأمنية  التكامل يف مهام 

اإدارة التوعية االأمنية  البحث اجلنائي، وتقرير ونتائج 
يف االإدارة العامة الإ�سعاد املجتمع، وتقرير اإدارة املخاطر 
من مركز اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف �سرطة 
دبي، وعدد من املوا�سيع. وا�ستمع معايل الفريق املري 
لعر�س اإدارة ال�k9، والذي ت�سمن نتائج دور االإدارة يف 
ب�سط ال�سيطرة االأمنية يف مناطق االخت�سا�س بالتعاون 
مع مراكز ال�سرطة واالإدارات العامة ذات ال�سلة، م�سيداً 
معاليه مب�ستوى االأداء للإدارة و�سعيها الدائم لتطوير 

اأنظمة العمل وتطبيق اأف�سل املمار�سات والتجارب.
وم�ستوى  االأمنية،  التوعية  اإدارة  نتائج  على  اطلع  كما 
االأداء للحملت التوعوية وقيا�س االأثر، ونتائج حديقة 

اأكادميية �سرطة دبي "رايب ماركت".
مبركز  املخاطر  اإدارة  تقرير  على  معاليه  واط��ل��ع  كما 
دبي،  ���س��رط��ة  وال���ك���وارث يف  واالأزم�����ات  ال���ط���وارئ  اإدارة 
وموؤ�سراته الرئي�سية واخلطط امل�ستقبلية، وناق�س عددا 
االإدارات  يف  والعمل  االأداء  ب�سري  املتعلقة  املوا�سيع  من 

العامة ومراكز ال�سرطة.

•• العني- وام

اأب���وظ���ب���ي خلدمات  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�سرف ال�سحي التي تتوىل مهمة 
ج��م��ع وم��ع��اجل��ة امل���ي���اه ال��ع��ادم��ة يف 
املهند�س  ت��ع��ي��ني  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة 
اأحمد ال�سام�سي يف من�سب الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة، خلًفا للمهند�س 

عمر الها�سمي.
اجلديد،  من�سبه  م��ه��ام  ومب��وج��ب 
�سركة  ق��ي��ادة  ال�سام�سي  �سيوا�سل 
ال�سحي  ال�سرف  اأبوظبي خلدمات 
و�سمان تطبيقها الأف�سل املمار�سات 
االأ�سا�سية،  مهمته  اإط��ار  يف  العاملية 

املجتمع .متتد م�سرية  وهي خدمة 
ال�سام�سي املهنية لنحو 20 عاماً يف 
قطاع البرتوكيماويات وبيع الوقود 

بالتجزئة.

وقال �سعادة مبارك عبيد الظاهري، 
والع�سو  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
خلدمات  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  املنتدب 
االإعلن  "ي�سرنا  ال�سحي  ال�سرف 
عن تعيني املهند�س اأحمد ال�سام�سي 
يف من�سبه اجلديد كرئي�س تنفيذي 
لل�سركة ملا ميتلك من خربة طويلة 
القيادية.  امل���واق���ع  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
وق����ال ال�����س��ام�����س��ي اإن����ه ي��ت��ط��ل��ع اإىل 
روؤي����ة �سركة  امل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق 
اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي، 
التي تهدف اإىل بناء مكانتها ك�سركة 
اال�ستدامة  جم���ال  ع��امل��ي��ا ًيف  رائ����دة 

واالبتكار والكفاءة .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأ������س�����در 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
ل�سنة   1 رق�����م  ب���ق���ان���ون  امل����ر�����س����وم 
رقم  ال���ق���ان���ون  ب��ت��ع��دي��ل  2021م 
تنظيم  ب�����س��اأن  2015م  ل�سنة   4
الإمارة  االإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة 

ال�سارقة.
ون�������س امل���ر����س���وم ب���ق���ان���ون ع���ل���ى اأن 
القانون  5 من  امل��ادة  ُي�ستبدل بن�س 
اإليه  امل�سار  2015م  ل�سنة   4 رق��م 
ال��ن�����س االآت�������ي: ي���ك���ون ل���ل���دائ���رة يف 
ممار�سة  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل 
ر�سم   1- االآت����ي����ة:  االخ��ت�����س��ا���س��ات 
واال�سرتاتيجيات  العامة  ال�سيا�سة 
بتكنولوجيا  اخل���ا����س���ة  وامل���ع���اي���ري 
املعلومات  واأم���ن  املعلومات  وتقنية 
ال�سيرباين  االإل����ك����رتوين  واالأم������ن 
واإع���داد اخلطط  عليها،  واالإ���س��راف 
والربامج اللزمة لها على م�ستوى 

ومتابعة  وت���ط���وي���ره���ا  احل���ك���وم���ة 
تنفيذها.

احلكومة  واإدارة  وتطوير  بناء   2-
ب�سورة  وخ��دم��ات��ه��ا  االإل���ك���رتون���ي���ة 
فاعلة وقادرة على تقدمي اخلدمات 
ب�����ني اجل�����ه�����ات احل����ك����وم����ي����ة، وب���ني 
احلكومة وقطاع االأعمال، واالأفراد، 
التي  االإج����راءات  ح�سب  وموظفيها 
لهذا  التنفيذية  ال��لئ��ح��ة  حُت��دده��ا 

القانون.
البنية  وتطوير  وتوحيد  اإن�ساء   3-
وقواعد  البيانات  وم��راك��ز  التحتية 
تنفيذها  على  واالإ����س���راف  البيانات 
احلكومة،  م�ستوى  على  وت�سغيلها 
اللزمة  وال��ربام��ج  اخلطط  وو�سع 
الت�سغيل،  ا���س��ت��دام��ة  ل�����س��م��ان  ل��ه��ا 
وا����س���ت�������س���اف���ة االأن����ظ����م����ة وامل����واق����ع 
واملن�سات  والتطبيقات  االإلكرتونية 
احل��ك��وم��ي��ة، وحتديد  االإل��ك��رتون��ي��ة 
للمعايري  وفقاً  واملعماريات  االأدوار 

الفنية التي حُتددها الدائرة.
اإعداد وتنفيذ اإطار الإدارة االأمن   4-

جلميع  وامل���ع���ل���وم���ات  ال�������س���ي���رباين 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم��������ارة 
وباالأخ�س اجلهات التي متلك البنية 
املعايري  وحتديد  احليوية،  التحتية 
ال��ف��ن��ي��ة وامل���م���ار����س���ات وامل����ب����ادئ ذات 
وتقدمي  التنفيذ  ومتابعة  ال�سلة، 

التوجيهات اللزمة ل�سمان ذلك.
اجلهات  مع  والتعاون  التن�سيق   5-
االحتادية املعنية باالأمن ال�سيرباين 
اال�ستجابة  خ��ط��ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل  وذل�����ك 
ل���ل���ح���وادث وامل���خ���اط���ر ���س��م��ن هذا 

املجال.
النظام  واإدارة  وتنفيذ  ت�سميم   6-
واملعلومات  البيانات  لقواعد  االآيل 

يف االإمارة.
متطلبات  واع��ت��م��اد  م��راج��ع��ة   7-
واأمن  املعلومات  وتقنية  تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات واالأم�����ن االإل����ك����رتوين /
توحيدها على  ل�سمان  ال�سيرباين/ 
للعمل  احلكومية  اجل��ه��ات  م�ستوى 
واملهارات  الوعي  م�ستوى  رف��ع  على 

والكفاءات.

ال�سبكات احلالية  جميع  درا�سة   8-
ب���ني اجلهات  ل��ل��رب��ط  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
توحيدها  اإىل  و����س���واًل  احل��ك��وم��ي��ة 

بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�س.
-9 تطوير نظم املعلومات املرتبطة 
باجلهات احلكومية وذلك بالتن�سيق 
االأخرى  واجلهات  اجلهات  تلك  مع 
مقت�سى  –ح�سب  االخت�سا�س  ذات 
احلال-، على اأن ُت�ستثنى جميع نظم 
اإدارة  ت�سمل  التي  املالية  املعلومات 
الربامج  وت��ط��وي��ر  امل��ال��ي��ة  ال�سبكات 
االإلكرتوين  ال��دف��ع  وب��رام��ج  امل��ال��ي��ة 
وال����ت����ط����ب����ي����ق����ات امل����ال����ي����ة ال���ذك���ي���ة 

االإلكرتونية.
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون   10-
الهياكل  ت��ط��وي��ر  دل���ي���ل  اإع�������داد  يف 
املعلومات  تقنية  الإدارات  التنظيمية 

يف اجلهات احلكومية.
امل����وارد  دائ����رة  م��ع  التن�سيق   11-
الدورات  ب�ساأن  االإم���ارة  يف  الب�سرية 
واخلطط التدريبية ملوظفي اجلهات 
بتكنولوجيا  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

وتقنية املعلومات واالأمن االإلكرتوين 
/ال�سيرباين/.

االأق�سام  على  الفني  االإ�سراف   12-
احلكومية  ب��اجل��ه��ات  التكنولوجية 
املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  عملية  لت�سهيل 
اأن  على  وال��ت��ط��وي��ر،  االأداء  وق��ي��ا���س 
اإداري���اً  االأق�����س��ام مرتبطة  تظل ه��ذه 
ب��اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة التي  وم��ال��ي��اً 

تتبعها.
التقنية  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي   13-
لكافة  امل���ع���ل���وم���ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم��������ارة، 
املحافظة  و���س��م��ان  ال��ف��ن��ي  وال���دع���م 
ع����ل����ى اأم��������ن امل����ع����ل����وم����ات واالأم��������ن 
وت�سغيل  /ال�سيرباين/،  االإلكرتوين 
واإدارة مركز البيانات املوحد واالآمن 

على م�ستوى االإمارة.
والبحوث  ال��درا���س��ات  اإع����داد   14-
االإلكرتونية،  ب��احل��ك��وم��ة  اخل��ا���س��ة 
وت����ق����دمي امل����ق����رتح����ات واخل�����ي�����ارات 
والبدائل لدعم القرار بهدف تفعيل 
�ستى  يف  االإم����ارة  يف  التنمية  ح��رك��ة 

امليادين.
اخل�����وادم  وت�����س��غ��ي��ل  ت��ط��وي��ر   15-
احلكومية ومراكز االت�سال املخت�سة 
اجلمهور  ا�ستف�سارات  م��ع  للتعامل 
حول املعلومات وبناء قواعد البيانات 

واملعلومات احلكومية.
واملعايري  العمل  اأطر  �سياغة   16-
بالبنية  اخلا�سة  والتقنية  التقنية 
اجلهات  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
احلكومية ومن�سات تبادل البيانات، 
واملعمارية  امل���ف���ت���وح���ة  وال���ب���ي���ان���ات 
املوؤ�س�سية، ومنهجيات اإدارة اخلدمات 
اجلهات  م�ستوى  على  االإلكرتونية 
احل��ك��وم��ي��ة ب���االإم���ارة، وال��ع��م��ل على 
ب�سكل  �سمان تنفيذها وااللتزام بها 

م�ستمر.
وال���ربام���ج  امل�����س��اري��ع  اإدارة   17-
التحتية  البنية  بتطوير  اخل��ا���س��ة 
والتطبيقات واالأنظمة وفقاً للأدوار 
املُحددة لكل جهة واملتطلبات املتعلقة 

بتنفيذ برامج التحول الرقمي.
مع  التوا�سل  واإدارة  تنظيم   18-

فيما  االإم���ارة  يف  احلكومية  اجلهات 
قواعد  وت�����س��غ��ي��ل  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق 

البيانات والبنية التحتية.
امل�ستوى  على  االإم��ارة  متثيل   19-
املحلي واالإقليمي والدويل يف جمال 
تقنية وتكنولوجيا وتقنية املعلومات 
واأمن املعلومات واالأمن االإلكرتوين 

/ال�سيرباين/، وامل�ساركة يف املعار�س 
والندوات  وامل���وؤمت���رات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مبوافقة  ال�سلة  ذات  واالجتماعات 

املجل�س التنفيذي.
اخت�سا�سات  اأو  م��ه��ام  اأي����ة   20-
اأخ�����رى ُت��ك��ّل��ف ب��ه��ا م���ن احل���اك���م اأو 

املجل�س.

•• ال�شارقة-وام

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب���رع���اي���ة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
ال�����س��ارق��ة احتفلت  ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 
طالباتها  بتخريج  ال�سارقة  جامعة 
م��ن ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
ح��م��ل��ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س وال���دب���ل���وم 
للعام  وال�����س��ي��ف  ال���رب���ي���ع  ل��ف�����س��ل��ي 
ومن   ،2020-2019 االأكادميي: 
حملة البكالوريو�س لف�سل اخلريف 
وذلك   ،2021/2020 والربيع: 

مبقر قاعة املدينة اجلامعية.
للخريجات:  ال��ع��ام  امل��ج��م��وع  ب��ل��غ  و 
من   173 منهن:  خريجة   1647
كلية  االأع��م��ال، و21 من  اإدارة  كلية 
 402 و  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  احل��و���س��ب��ة 
االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلية  من 
كلية  م���ن  و144  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
الفنون  كلية  م��ن  و148  ال��ق��ان��ون، 
من  و385  وال��ت�����س��م��ي��م،  اجل��م��ي��ل��ة 
كلية  م���ن  و214  ال��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة 
العلوم،  كلية  102 من  و  االت�سال، 
و40  امل���ج���ت���م���ع،  ك���ل���ي���ة  و18من 
م����ن ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة وال����درا�����س����ات 

االإ�سلمية.
و ج���رى ت��وزي��ع اخل��ري��ج��ات ع��ل��ى 3 
اح���ت���ف���االت ع��ل��ى م����دار ث��لث��ة اأي����ام 
االث���ن���ني – ال���ث���لث���اء – االأرب����ع����اء، 
ومت ت���وزي���ع اخل��ري��ج��ات ع��ل��ى اأرب���ع 
جمموعات متتالية يف كل يوم، وذلك 
�سمن مقت�سيات تطبيق االإجراءات 
والتدابري االحرتازية التي و�سعتها 
للوقاية  االحتفاالت  لهذه  اجلامعة 

من فريو�س كوفيد �� 19.
الدكتور  االأ����س���ت���اذ  ����س���ع���ادة  رف����ع  و 

مدير  ال���ن���ع���ي���م���ي،  جم������ول  ح���م���ي���د 
امل�سجلة  كلمته  يف  ال�سارقة،  جامعة 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
مبنا�سبة  ال�����س��ارق��ة  جامعة  ورئ��ي�����س 
و�سفها  التي  الكوكبة  ه��ذه  تخريج 
باملباركة من طالبات العلم واملعرفة 
م����ن ج���ام���ع���ة ال�������س���ارق���ة، ك���م���ا قدم 
والأهاليهن  ل��ل��خ��ري��ج��ات  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

وذويهن واأولياء اأمورهن واأ�ساتذتهن 
بالعلم  تاأهيلهن  يف  اأ�سهم  من  ولكل 

واملعرفة وكرمي االأخلق والقيم.
ثم توجه بكلمته للخريجات قائًل : 
�ساأقرن تهنئتي اإىل كل خريجة منكن 
باأن  والرا�سخة  ال�سادقة  بالتو�سية 
تكون ثقتها بتعليمها وجودة تاأهيلها 
ومهاراتها العلمية والعملية يف اأعلى 
م�ستوى لها، لي�س فقط لتم�سي يف 
بقوة  وال��وظ��ي��ف��ي��ة  العملية  حياتها 
موقع  اإىل  ت�سيف  وك��ف��اءة  وفاعلية 

والتقدم  التطور  من  الكثري  عملها 
وروعة املنجزات، بل و لتج�سد اأهمية 
اجلامعة  ه��ذه  حققتها  التي  املكانة 
واالإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على 
والعاملية والتي اأقرتها لها كثري من 
املنظمات العاملية الكربى املتخ�س�سة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ات  ب��ت��ق��ي��ي��م 
هذه  ير�سخ  اأم��ر  باأنه  موؤكدا  العاملي 
اخلريجات  اأيتها  اأنف�سكن  يف  الثقة 
العلمية  الآف��اق��ك��ن  ال��ع��ن��ان  وي��ط��ل��ق 
ميادين  يف  التخ�س�سية  ومهاراتكن 

ومكونات  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التقدم والتطور للعمل الوظيفي اأو 

املهني اأو احلياتي الذي تتولونه.
اأن��ن جميعا قد مت  واأ���س��اف قائل: 
بجامعة  وامل��ه��اري  العلمي  تاأهيلكن 
ويرعاها  اأ���س�����س��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ارق��ة 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  رئ��ي�����س��ه��ا 
���س��م��وه لتعزيز  ال�����س��ارق��ة وي��وج��ه��ه��ا 
تقدمها اإىل املواقع االأمامية واالأوىل 
ب��ني اجل��ام��ع��ات ال��ن��ظ��رية يف االآف���اق 
اجلامعة  مت��ك��ن��ت  اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

تتفوق  اأن  م��ن  اإل��ي��ه��ا  تنتمني  ال��ت��ي 
العاملية  اجلامعات  م��ن  الكثري  على 
الع�سرات  تاأ�سي�سها  على  التي م�سى 
اأك��رث، وذلك  من ال�سنني اإن مل نقل 
بتقدمها العلمي والتعليمي، وهو ما 
اأكدته التقارير الر�سمية للمنظمات 
العاملية املتخ�س�سة بتقييم اجلامعات 
لهذا  م��وؤخ��راً  العاملي  امل�ستوى  على 
اأوال  ب��ال��ي��ق��ني  تتحلني  اأن  اأدع���وك���ن 
وقبل كل �سيء بربكن الكرمي الذي 
بالتوفيق  جميعا  وعليكن  علينا  مّن 

وِالنجاح، واأن تكون ثقتكن باأنف�سكن 
وبعلمكن ومبا ظفرتن به من خربات 
ومهارات يف جامعتكن را�سخة وقوية 
الوظيفية  احلياة  متطلبات  لتلبية 
من  ملزيد  اأدعوكن  كما  وال�سخ�سية، 
التح�سيل العلمي واملعريف للدرجات 
ال��ع��ل��م��ي��ة االأع���ل���ى، واالن�����س��م��ام اإىل 
اجلامعة  خ��ري��ج��ي  راب��ط��ة  ع�سوية 
لتعزيز م�سريتكن العلمية والعملية 

واالجتماعية.
ثم اأعلنت الدكتورة �سلمة الرحومي 
ال��ط��ال��ب��ات بجامعة  ����س���وؤون  ع��م��ي��دة 
اخلريجات  اج��ت��ي��از  ع���ن  ال�����س��ارق��ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل�������س���ول ع���ل���ى درج����ة 
ح�سب  ك��ل  وال��دب��ل��وم  البكالوريو�س 
موؤهله، وقدمت لهن التهنئة ومتنت 
اأوطانهن  خ��دم��ة  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ن 
وم�سريتهن املهنية والعلمية ..لتبداأ 
بت�سليم  التخريج  مرا�سم  ذل��ك  بعد 
اخلريجات،  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال�����س��ه��ادات 
عن  بالنيابة  ال�����س��ه��ادات  �سلم  حيث 
ال���دك���ت���ور �سلح  م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، 
ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
وع���دد من  املجتمع  ل�����س��وؤون خ��دم��ة 
االأق�سام  وروؤ����س���اء  ال��ك��ل��ي��ات  ع��م��داء 

لكليات اجلامعة املختلفة .

•• اأبوظبي-وام:

ال���ع���ام���ة جلائزة  االأم����ان����ة  اأك������دت   
العمل  اأن  ال�����رتب�����وي�����ة  خ���ل���ي���ف���ة 
التطوعي يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة �سكل اأحد ملمح النه�سة 
الدولة  �سهدتها  ال��ت��ي  احل�سارية 
ان��ط��لق م�سرية االحت���اد مبا  منذ 
جعله منهجاً يومياً يف حياة الفرد 
ممار�سات  خ����لل  م���ن  وامل��ج��ت��م��ع 
جودة  ت��ع��زي��ز  ت�ستهدف  م��درو���س��ة 
واملقيمني  ل���ل���م���واط���ن���ني  احل����ي����اة 
العمل  اأن  وذك������رت   . ال����دول����ة  يف 
به  يحتذى  بات منوذجاً  التطوعي 
حملياً واقليمياً ودولياً مما يجعله 
االإمارات  اأجندة مئوية  ركائز  اأحد 
للخم�سني املقبلة، وهو ما ي�ساعف 
التن�سئة  موؤ�س�سات  م�سوؤوليات  من 
االجتماعية من االأ�سرة، واملدر�سة، 
العلقة  ذات  اجل���ه���ات  وخم��ت��ل��ف 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  غ��ر���س  يف 
وال�سباب  ال���ن�������سء  ل����دى  ال����واع����ي 
وتهيئة البيئة املحفزة على التميز 
يف ه���ذا امل��ج��ال . ج���اء ذل���ك خلل 
ال��ت��ي نظمتها  اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة 
التطوعي  "العمل  بعنوان  اجلائزة 
بح�سور  منوذجاً"  االإم��������ارات   ..
اأمل العفيفي االأمني العام جلائزة 
خليفة الرتبوية، وحتدث فيها كل 
اإدارة جناح  م��ن اأح��م��د امل��ل م��دي��ر 

التقنية  بكليات  الطلب  وم�ساركة 
العليا يف دبي، و وفاء اآل علي رئي�س 
باملوؤ�س�سة  ال�سبابي  التفاعل  اإدارة 
حممد  ورا�سد  لل�سباب،  االحتادية 
املتطوعني  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي 
االإماراتي،  االأح��م��ر  الهلل  بهيئة 
مدير  ال���ك���ن���دي  رمي  وال����دك����ت����ورة 
مبوؤ�س�سة  ال�����س��ب��اب  جم��ل�����س  اإدارة 
امل���ب���ارك���ة، و����س���امل ب���ن ب�����س��ر ع�سو 
املباركة،  املغاوير مبوؤ�س�سة  برنامج 
�سبحاء  الدكتورة  اجلل�سة  واأدارت 
التعليم  جم���ال  حم��ك��م  ال�سام�سي 
ب��ج��ائ��زة خليفة  امل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة 
اجلل�سة  ب���داي���ة  ويف   . ال���رتب���وي���ة 
..اأكدت اأمل العفيفي اأهمية العمل 
التطوعي الذي ميثل اأحد النماذج 
ال��ب��ارزة يف دول��ة االإم���ارات العربية 
املتحدة حيث تقدم اجلهات املعنية 
وك��ذل��ك االأف�����راد ج��ه��ودا ب����ارزة يف 
على  بالتقدير  حتظى  املجال  ه��ذا 
كافة امل�ستويات املحلية واالإقليمية 
وال����دول����ي����ة، وم����ن ه��ن��ا ف�����اإن هذه 
اجلل�سة ت�سلط ال�سوء على اأف�سل 
ال�سدد  ه��ذا  يف  املحلية  املمار�سات 
التوعية  ق���اع���دة  م���ن  ي��و���س��ع  مب���ا 
وال�سباب  الن�سء  ل��دى  املجتمعية 
امل��ج��ت��م��ع، ويعزز  ف��ئ��ات  وخم��ت��ل��ف 
منهم  ل��ك��ل  امل��ن�����س��ودة  االأدوار  م��ن 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م�����س��رية  دف���ع  يف 
جانبها  من   . املقبلة  اخلم�سني  يف 

ال�سام�سي  �سبحاء  الدكتورة  قالت 
ال��ت��ط��ّوع ه��و م��ن االأم�����ور التي  اإن 
و�سلمته  املجتمع  متيز  عن  تعرب 
اأ�س�س �سحيحة، ودمج  وبنائه على 
واأي�سا  فيه،  املجتمعية  الفروقات 
اجلهد  ه�����و  ال����ت����ط����وع����ي  ال����ع����م����ل 
اأو عو�س  مقابل  دون  ُي��ق��ّدم  ال��ذي 
م�سوؤولية  حت��م��ل  ب���داف���ع  م�����ادي 
اإن�سانية  خ��دم��ة  وت���ق���دمي  م��ع��ي��ن��ة 
واملتطوع  ال��ب��ي��ئ��ة،  اأو  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
نف�سه  ي�سّخر  ال���ذي  ال�سخ�س  ه��و 
مل�ساعدة  اإك���راه  ودون  طواعية  ع��ن 
القيام  بق�سد  االآخ��ري��ن  وم�����وؤازرة 
يف  اجلماعي  اجلهد  يتطلب  بعمل 
العمل  اأن  م��وؤك��دة  م��ع��نّي،  مو�سوع 
اإن�سانية  روح����ا  ي��خ��ل��ق  ال��ت��ط��وع��ي 
تعاونية بني اأفراد املجتمع الواحد 
واملجتمعات املختلفة، اإذ اأن التطوع 
ووعياً  ثقافًة  تتطلب  ممار�سة  هو 
مبا يقدم لنا وللآخرين، وهو نابع 
ويعترب  العظيم  العطاء  خلق  ع��ن 

عمًل �سامياً وجميًل.
واأ�سار اأحمد املل اإىل جتربة كليات 
التقنية العليا يف العمل التطوعي، 
كليات  برنامج  على  ال�سوء  و�سلط 
التطوعي،  للعمل  العليا  التقنية 
والذي مت اعتماده يف الكليات منذ 
العمل  لي�سبح   2016 العام  ربيع 
التطوعي منذ ذلك الوقت متطلب 
والذين  ال��ط��ل��ب��ة،  جل��م��ي��ع  ت��خ��رج 

�ساعة   100 اإجناز  يتوجب عليهم 
�سنواتهم  م�����دى  ع���ل���ى  ت��ط��وع��ي��ة 
اخلريي  العمل  لي�سبح  الدرا�سية، 
ويتخطى  الطلبة  حياة  م��ن  ج���زءاً 
كونه متطلب تخرج لنجد الطلبة 
االأفكار  بابتكار  باأنف�سهم  يبادرون 
التطوعية،  االأن�������س���ط���ة  وت��ف��ع��ي��ل 
التطوعي  ال���ع���م���ل  اأن  م������وؤك������داً 
متاأ�سل لدينا على م�ستوى املفهوم 
االإن�ساين ولكنه علينا اأي�سا تفعيل 
العمل التطوعي كقيمة اقت�سادية، 
فهذه امل�ساركة املجتمعية كما تعك�س 
املجتمعات،  ورق��ي  وت��ق��دم  ح�سارة 
فهي اليوم تدعم اقت�ساديات الدول 
. وتطرقت وفاء اآل علي يف كلمتها 
العمل  دع���م  يف  ال�����س��ب��اب  دور  اإىل 
التطوعي، م�سرية اإىل اأن االهتمام 

التطوعي  العمل  ثقافة  بتكري�س 
ا�سرتاتيجية  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج���زء 
لبناء  ع��م��ل��ه��ا  ومن������وذج  امل��وؤ���س�����س��ة 
�سخ�سية ال�ساب االإماراتي، وتعزيز 
م�ساهمته يف بناء التنمية الوطنية 
وازدهار  وت��ق��دم  جمتمعه  وخ��دم��ة 
يف  امل�ساهم  العن�سر  ك��ون��ه  وط��ن��ه، 
غ��ر���س وت��ك��ري�����س م��ف��اه��ي��م ال���والء 
والتم�سك  ل���ل���وط���ن  واالن����ت����م����اء 
ب���ال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة، وذل������ك اإىل 
من  العديد  اكت�سابهم  اإىل  جانب 
املهارات عرب العمل التطوعي على 

ال�سعيدين ال�سخ�سي واملهني .
واأك�������������دت ال�����رتك�����ي�����ز م������ن خ����لل 
على  وم�������س���اري���ع���ه���م  م����ب����ادرات����ه����م 
تعزيز مفهوم وتنمية ثقافة العمل 
ليكون  ال�������س���ب���اب  ب����ني  ال���ت���ط���وع���ي 

واأداة  ال��ي��وم��ي��ة،  حلياتهم  اأ���س��ل��وب��اً 
ل��ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م وال��ت��ع��ب��ري عن 
وا�ستثمار  لوطنه  وعطائهم  حبهم 
وجت�سد  االي���ج���اب���ي���ة،  ط���اق���ات���ه���م 
جمال�س ال�سباب االإماراتية منوذجاً 
عملياً على ذلك مبا يعود بنفع اأكرب 
التطور  وم�����س��رية  جمتمعنا  ع��ل��ى 
كافة  ال����دول����ة يف  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
امل���ج���االت ال���س��ي��م��ا ت��ط��وي��ر ق���درات 
اأزمة  خ���لل  �سبابنا  واأك����د  ال��ف��رد، 
اأن��ه��م من���وذج م�سرف   19 ك��وف��ي��د 
ومثال يحتذى به يف العمل خلدمة 
بالقيم  مت�����س��ك��ه��م  ع���رب  امل��ج��ت��م��ع 
درجات  باأعلى  وحتليهم  االإن�سانية 
ال�سفوف  وت�����س��دره��م  امل�����س��وؤول��ي��ة، 
اأنهم  للجميع  ليثبتوا  االإم��ام��ي��ة، 

�سناع االأمل وامل�ستقبل .

وقال را�سد حممد الكعبي اإن العمل 
القيادة  باهتمام  يحظى  التطوعي 
يف  العليا  االإدارة  واأي�سا  الر�سيدة، 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �سمو  وذل�����ك ت��رج��م��ة 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح����م����ر، 
م�سريا اإىل اأن الهيئة حققت قفزات 
كبريه يف ه��ذا امل��ج��ال، ومت تطوير 
البوابة  واإط���لق  والنظم  ال��ل��وائ��ح 

االإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��ت��ط��وع وامل���ج���ال 
املجتمع  اأف��������راد  جل��م��ي��ع  م���ف���ت���وح 
يف  وامل�����س��ارك��ة  للهيئة  ل��لن��ت�����س��اب 
���س��واب��ط حمدده  ب��راجم��ه��ا �سمن 
ج��اري خللق  والعمل  برنامج،  لكل 
املوؤ�س�سات  م��ع  جمتمعيه  �سراكات 
الفئات  خ���دم���ت  يف  ي�����س��ب  ف��ي��م��ا 

املحتاجة.
علميا  ع���ر����س���ا  اجل��ل�����س��ة  وت���خ���ل���ل 
املباركة  موؤ�س�سة  واأه��داف  لر�سالة 

ودورها يف العمل التطوعي .

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما بقانون لتعديل تنظيم دائرة احلكومة الإلكرتونية

برعاية �سلطان القا�سمي

 جامعة ال�شارقة حتتفل بتخريج  1647 طالبة من حملة البكالوريو�ش والدبلوم 

•• اأبوظبي-وام

ت�سريع  دي" من�سة  اإي��ه  و"�ستارت  ال��دول��ة  ل��دى  االأمريكية  البعثة  اأعلنت   
تتخذ من  "متكني" والتي  �سركة  املدعومة من  النا�سئة  لل�سركات  االأعمال 
الن�سخة  الت�سجيل يف  لها عن قبول طلبات  اأبوظبي مقراً  نيويورك  جامعة 
حققه  ال��ذي  النجاح  االأعمال" بعد  رائ��دات  "اأكادميية  برنامج  من  الثانية 
الدولة. ويتكون الربنامج االفرتا�سي من مرحلتني  الربنامج بن�سخته يف 
ورائدات  ال�سيدات  متلكها  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  وي�ستهدف 
االأعمال من اأي قطاع اللواتي يرغنب يف �سمان ا�ستقرار �سركاتهن وتوجيه 

االأزمة  بعد  ما  مرحلة  يف  عملها  نطاق  وتو�سيع  اأدائ��ه��ا  وحت�سني  اأن�سطتها 
ال�سحية. وي�ستمر ا�ستقبال طلبات الت�سجيل حتى االأول من �سبتمرب املقبل 
اأعمارهن بني  ت��رتاوح  املقيمات فيها ممن  اأو  االإم���ارات  دول��ة  من مواطنات 
�ساري  ت�سجيل �سريبي  رقم  ذات  �سغرية  �سركة  وميتلكن  عاماً  و55   20

ال�سلحية اأو ميتلكن �سركَة تعمل منذ 18 �سهراً على االأقل.
و�سيعمل الربنامج الذي ينطلق يف 26 �سبتمرب 2021 على تعزيز اأعمال 

متلكها �سيدات واالرتقاء بها على مدار �ستة اأ�سهر. اإماراتية  �سركة   20
ويختتم الربنامج اأعماله يف يوم املراأة العاملي املوافق 8 مار�س 2022 حيث 
التجارية  واإمكاناتهن  اإجنازاتهن  النهائية  للت�سفيات  املتاأهلت  ت�ستعر�س 

اأمام �سركاء الربنامج وغريهم من اجلهات املعنية البارزة يف قطاع االبتكار 
يف االإم��ارات. وقالت كري�ستني الو�سن نائب القن�سل العام يف بعثة الواليات 
املتحدة االأمريكية لدى الدولة : ي�سرنا موا�سلة التعاون مع من�سة �ستارت 
اإيه دي لدعم رائدات االأعمال يف الن�سخة الثانية من برنامج اأكادميية رائدات 
االأعمال يف االإمارات ومع بداية مرحلة التعايف من اآثار االأزمة على امل�ستوى 
اأكادميية رائ��دات االأعمال على دعم رائ��دات االأعمال من  العاملي نثق بقدرة 
خلل متكينهن لتنمية �سركاتهن وحتقيق االزدهار باالإ�سافة اإىل تزويدهن 
رواد  من  اأو���س��ع  �سبكة  مع  التوا�سل  فر�س  واإت��اح��ة  ال�سرورية  ب��االإر���س��ادات 
اأننا  واأ�سافت  باالأكادميية.  اخلا�س  اخلريجني  برنامج  خلل  من  االأعمال 

ناأمل من خلل دعم اجليل القادم من رائ��دات االأعمال يف االإم��ارات تعزيز 
ال�سراكة االقت�سادية بني الواليات املتحدة االأمريكية ودولة االإمارات . من 
اإي��ه دي" اإن هذا  "�ستارت  ملن�سة  امل�ساركة  املديرة  بركات  هناء  قالت  جانبها 
الربنامج �سيعمل على تطوير قدرات رائدات االأعمال من خلل تزويدهن 
مبجموعة من التدريبات املخ�س�سة ح�سب احتياجاتهن اإ�سافة اإىل التوجيه 
مع  جهودنا  تت�سافر  اأن  وي�سعدنا  ب��االأع��م��ال  والنهو�س  التوا�سل  وف��ر���س 
برنامج  من  جديدة  اإماراتية  ن�سخة  لدعم  االإم��ارات  اإىل  االأمريكية  البعثة 
اأكادميية رائدات االأعمال كما نرحب مب�ساركة رائدات االأعمال يف االإمارات 

من جميع القطاعات.

بدء ا�شتقبال طلبات الت�شجيل يف برنامج اأكادميية رائدات الأعمال 

خليفة الرتبوية: العمل التطوعي اآفاق واعدة يف اخلم�شني املقبلة

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/3/5290(
املنذر / البنك التجاري الدويل �س.م.ع 

املنذر اإليه / ح�سن علي �سربه )لبناين اجلن�سية(
درهم   1،030،366.44 وقدرها  بذمته  املرت�سدة  املديونية  ب�سداد  اإليه  املنذر  ينذر 
فل�ساً(  واأربعون  واأربعة  اإماراتي  درهم  و�ستون  و�سته  وثلثمائة  األف  وثلثون  )مليون 
يف  وذلك  التام  ال�سداد  وحتى  االإ�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اإىل  باالإ�سافة 
كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  �سي�سطر  واإال  االإعلن  هذا  تاريخ  من  يوماً  ثلثون  اأق�ساها  مدة 
االإجراءات القانونية لنزع ملكية العقار املرهون وبياناته كالتايل : )الوحدة رقم 1408 
اإمارة دبي - منطقة الرب�سا - الجو في�ستا - الطابق  الواقعة مبنطقة معي�سم االأوىل - 
14 - �سقة رقم 1408( مع حفظ حق املنذر يف مطالبة املنذر اإليها بالتعوي�س عما حلق 

بها من اأ�سرار مادية ومعنوية اأو ما ي�ستجد من اأ�سرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

رو�سلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بوروجن انت�سو�سى ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B2092175P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0521200795

فقدان جواز �شفر
احمد  �سم�سري   / امل��دع��و  فقد 
بنغلدي�س   - اح����م����د  ان��������ور 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BP0419511( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
�سهناز  م�����س��ت   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ع����ب����دامل����ج����ي����د، ب���ن���غ���لدي�������س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EB0376403(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

CN للخياطة الن�سائية  رخ�سة رقم:1825569 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

CN وحلويات دلب�سند  رخ�سة رقم:2776498 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

فرحة املنهايل لل�ست�سارات القانونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1017776 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

اجلزيرة لتجارة معدات النفط والغاز واخلدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2264756 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

ماك�س الدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2720569 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

امللكي لتجارة الع�سل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2129559 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

�ستور للكلت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2784959 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

موتورايز خلدمات التو�سيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2926993 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

للديكور والت�سميم الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2708237 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

ال�سمال للقم�سة واخلياطة الرجاليه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2310957 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

نو�ستاجلا ديزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2842583 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2866100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة حمد ابراهيم علي حممد م�سعود %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ابراهيم علي حممد م�سعود البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا حب�سان 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1985825 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة احمد عبيد القبا�س املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3774306 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة عبري مبارك ي�سلم طويل حيدره %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سعيد عيد جوعان حممد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفاطح لتجارة مواد 

البناء ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4039258 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 بوز هانكارا ايلث كونهي مامو م�سطفى من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف جابر جا�سم بوكودان

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

للمعجنات ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2839237 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عبداهلل خليفه مفتاح ف�سي�س الدرمكي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف بيان ح�سن جا�سم احمد احلو�سني

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

عبدالكرمي لتجاره املوا�سي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1761439 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

ذهبية للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1374577 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وادي جوجرات للمقاوالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�سة رقم:1162150 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك �سامل على طوير�س العامرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد على �سلطان احلمادي

 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميلودي للمقاوالت وال�سيانة العامة   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3019111 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر فاروق حممد حممد  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 عي�سى حممد �سريف حممد احمد اخلورى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 عي�سى حممد �سريف حممد احمد اخلورى من 100 % اإىل %51

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميلودي للمقاوالت وال�سيانة العامة
MELODY CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل / ميلودي للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
MELODY CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C L.L.C. - 

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

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

•• عجمان-وام

من  ن�سخة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  ت�سلم 
التي ح�سل عليها  واالأمنية  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  املاج�ستري يف  ر�سالة 
املهند�س �سامي علي اجللف املهريي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املوا�سلت 
الدورة  من  تخرجه  عقب  عجمان  يف  النقل  هيئة  يف  والرتاخي�س  العامة 

الثامنة بكلية الدفاع الوطني يف اأبوظبي.
الأبناء  والعلمي  االأك��ادمي��ي  التاأهيل  اأهمية  عجمان  عهد  ويل  �سمو  واأك��د 
دائمة ومتجددة ال حتدها حدود  اإن�سانية  العلم يظل حاجة  واأن   ، الوطن 
خلدمة املجتمع . وقال �سموه :" اأ�سعر بالفخر واالعتزاز وال�سعادة والر�سا 

يكون  واأن  املتميزة  العلمية  ال��درج��ة  ه��ذه  مثل  عجمان  اأب��ن��اء  اأح���د  لنيل 
مما  ال��وط��ن  خدمة  يف  ودوره  النقل  جم��ال  يف  املاج�ستري  ر�سالة  مو�سوع 
ي�سجع االآخرين على موا�سلة م�سرية التعليم والو�سول اإىل اأعلى الدرجات 
اإجن��از علمي  درا�ساتهم و�سعيهم نحو حتقيق  ا�ستكمال  العلمية من خلل 
خلدمة الوطن". واأ�ساد �سموه بقيادة الدولة احلكيمة التي تويل اهتماما 
�سواء عن  بالعلم  بالتزود  الفر�سة لكل من يرغب  واإتاحة  بالتعليم  كبريا 
طريق الدرا�سة االأكادميية املنتظمة اأو عرب الدورات مما ي�سب يف م�سلحة 
ت�سهدها  التي  احل�سارية  والنه�سة  التطور  اأن  واأو�سح  واملواطن.  الوطن 
دائما على كل  واملطلعني  املوؤهلني  الوطن  اأبناء  اليوم على  تقوم  االإم��ارات 
جديد �سواء يف العلوم املختلفة العلمية والطبية واالأدبية واالجتماعية اأو 

اإن�سانية ، التي اأ�سبح ال غنى عنها لتعزيز  اأو اأي علوم  القانونية واالأمنية 
�سامي اجل���لف عن  املهند�س  اأع���رب  وم��ن جانبه  ال��وط��ن.  وازده����ار  رق��ي 
التي وجدها  اال�ستقبال  العهد وبحفاوة  �سمو ويل  بلقاء  و�سعادته  تقديره 
من �سموه والكلمات الطيبة التي يعتربها و�ساما وزادا يف م�سريته العملية 
اأن اهتمام القيادة بالعلم يدفع لتحقيق املزيد من  والعلمية ..م�سريا اإىل 

التح�سيل العلمي ونيل اأرفع ال�سهادات من اأرقى اجلامعات يف العامل.
وكان �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي قد ا�ستمع من �سامي اجللف 

اإىل �سرح واف ملا احتوته ر�سالة املاج�ستري.
ح�سر اللقاء �سعادة اأحمد ابراهيم الغمل�سي رئي�س مكتب �سمو ويل العهد 

و�سعادة عمر لوتاه مدير عام هيئة النقل يف عجمان .

عمار النعيمي يت�شلم ن�شخة من ر�شالة ماج�شتري يف الدرا�شات ال�شرتاتيجية والأمنية

•• عجمان-وام

ب��ن حميد  ال�����س��ي��خ ع��م��ار  ك���رم �سمو 
النعيمي ويل عهد عجمان الطالبة 
�سيخة حممد �سلطان الها�سمي من 
بعجمان  اخلا�سة  احلكمة  مدر�سة 
االأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  وال��ت��ي 
على م�ستوى الدولة بامل�سار العام يف 

التعليم اخلا�س بن�سبة 99.1 %.
لدى  عجمان  عهد  ويل  �سمو  وه��ن��اأ 
احلاكم  دي����وان  يف  اأم�����س  ا�ستقباله 
�سلطان  حم��م��د  ���س��ي��خ��ة  ال��ط��ال��ب��ة 
وح�سولها  متيزها  على  الها�سمي 
ع�سر  ال��ث��اين  يف  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
العام  بامل�سار  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����س، م���ع���رب���اً عن 
اإليه  متنياته لها بتحقيق ما ت�سبو 
اأن  م��وؤك��دا  التعليمية،  م�سريتها  يف 
اأنها على  دائما  االإم��ارات تثبت  بنت 

ق����در امل�����س��وؤول��ي��ة. واأك�����د ���س��م��وه اأن 
التعليم هو االأ�سا�س يف تقدم وتطور 
ال�ساملة  بالتنمية  واالرت��ق��اء  االأمم 
يف القطاعات كافة واأن تفوق اأبنائنا 

يدل على االإح�سا�س بامل�سوؤولية جتاه 
ال��ت��ي ال تدخر  وط��ن��ه��م وق��ي��ادت��ه��م 
ج��ه��داً ل��ت��وف��ري ك��ل االإم���ك���ان���ات من 
اأجل ح�سولهم على اأعلى امل�ستويات 

خلدمة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���درا����س���ي���ة 
�سعبهم وامل�ساركة الفاعلة يف عملية 
التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها دولة 

االإمارات.

بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد 
للقيادة  الكبرية  باجلهود  النعيمي 
والتي  التعليم  جم��ال  يف  ال��ر���س��ي��دة 
اأت���ت ث��م��اره��ا يف ت��ف��وق اأب��ن��اء وبنات 

الوطن ومتيزهم، داعياً ال�سباب من 
والعلم  باملعرفة  للت�سلح  اجلن�سني 

واالإ�سهام يف بناء الوطن.
الطالبة  اأع������رب������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 

الها�سمي  ���س��ل��ط��ان  حم��م��د  ���س��ي��خ��ة 
عهد  ويل  �سمو  بلقاء  �سعادتها  ع��ن 
عجمان وتهنئته لها بالنجاح، معربة 
عن بالغ ال�سكر والتقدير واالمتنان 

ع��ل��ى ه����ذه ال��ل��ف��ت��ة ال���ك���رمي���ة التي 
متابعة  ع��ل��ى  ���س��م��وه  ح��ر���س  تعك�س 
اأب����ن����اء ال����وط����ن وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 

موا�سلة م�سرية التعليم والتقدم.
واأكدت اأن دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ح��م��ي��د ب���ن را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان و�سمو 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ 
لها  دافعاً  ويل عهد عجمان �سيكون 
ملوا�سلة درا�ساتها العليا واال�ستمرار 

بالتفوق والتميز.
ح�سر اللقاء معايل ال�سيخ الدكتور 
م��اج��د ب���ن ���س��ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
ديوان �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
الغمل�سي  اإبراهيم  اأحمد  و�سعادة 
العهد  ويل  ���س��م��و  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س 
عام  مدير  النعيمي  يو�سف  و�سعادة 
ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة وع���دد من 

كبار امل�سوؤولني.

•• دبي-وام

احتفلت جمعية االإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع حماكم دبي افرتا�سيا 
اأم�س بتخريج الدفعتني الرابعة واخلام�سة لدبلوم خبري ملكية فكرية والتي 
ت�سم 33 منت�سبا من 16 جهة حكومية وخا�سة تلقوا تدريبا من 18 خبريا 
معتمدا من داخل الدولة وخارجها. ونوه معايل الفريق �ساحي خلفان متيم 
نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن العام يف دبي الرئي�س الفخري جلمعية االإمارات 
اإىل تخريج جيل  اأن اجلمعية تهدف  اإىل  باملنا�سبة  الفكرية يف كلمة  للملكية 
من اخلرباء املوؤهلني ليكونوا �سفراء امللكية الفكرية يف دولة االإمارات العربية 
املعتمدين الذين  اأن تخريج كوكبة من اخل��رباء  اإىل  املتحدة وخارجها الفتا 
يعد  ل��لإب��داع،  حمفزة  بيئة  خللق  امل�ستمرة  اجلهود  دع��م  على  بقدرتهم  نثق 
الذي يعترب  الب�سري  العن�سر  اال�ستثمار يف  خطوة متقدمة على درب تعزيز 

اأولوية مطلقة يف الدولة.
اإن قطاع  اآل �سالح وكيل وزارة االقت�ساد خلل احلفل  اأحمد  وقال عبد اهلل 
اأحد املحركات الرئي�سية لتحفيز االإبداع واالبتكار يف الدولة  امللكية الفكرية 
وتعزيز تقدمها يف جماالت اقت�ساد املعرفة منوها باأن دولة االإمارات قطعت 
بتوجيهات من قيادتها الر�سيدة، اأ�سواطاً وا�سعة يف تطوير منظومة متكاملة 
وزارة  تقدم  حيث  واأنواعها،  فئاتها  مبختلف  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية 
االقت�ساد خدمات ذكية وذات كفاءة عالية يف ت�سجيل وحماية براءات االخرتاع 
الثلثة  الرئي�سية  امل��ح��اور  وه��ي  الفكرية،  وامل�سنفات  التجارية  والعلمات 

ملنظومة امللكية الفكرية.
للملكية  حديثة  وق��وان��ني  ت�سريعات  ا���س��دار  على  ال��دول��ة  حر�س  اإىل  ولفت 
ال�سناعية،  للملكية  مطور  قانون  م�سروع  ط��رح  م��وؤخ��راً  مت  حيث  الفكرية، 
ومن املرتقب اأن ي�ساهم يف اإحداث نقلة يف ت�سريع وزيادة كفاءة عملية حماية 
براءات االخرتاع وتطوير خدماتها وتو�سيع نطاق الفئات امل�ستفيدة منها يف 
الدولة، كما حر�ست حكومة دولة االإمارات اأي�ساً على االن�سمام اإىل خمتلف 
و�سراكتها  اإطار ع�سويتها  ال�سدد، يف  الدولية يف هذا  واملعاهدات  االتفاقيات 
مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية، االأمر الذي يعزز مكانتها كمركز اإقليمي 

وعاملي للملكية الفكرية.
التي  االبتكار،  ب��راءة  مبادرة  موؤخراً  طرحت  االقت�ساد  وزارة  ان  �سالح  واأك��د 
متثل منوذجاً جديداً ومرناً حلماية "�سهادات املنفعة" يف الدولة وفق اأف�سل 
املمار�سات العاملية، حيث �ستوفر احلماية للخرتاعات الب�سيطة واالبتكارات 
اخ��رتاع يف مرحلة  ب��راءة  اإىل  والتي ميكن تطويرها  امللمو�سة،  الطبيعة  ذات 

الحقة، وهذا �سيعزز االإقبال على االأن�سطة االبتكارية مبختلف مراحلها.
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبيديل  القدو�س  عبد  الدكتور  ال��ل��واء  ولفت 
االإمارات للملكية الفكرية اإىل اأن مركز �ساحي خلفان للملكية الفكرية املركز 

التدريبي جلمعية االإمارات للملكية الفكرية جنح يف حتقيق اأهدافه على مدى 
اأعوام من خلل تخريج جمموعة متميزة من اخلرباء املتخ�س�سني  خم�سة 
مبجال امللكية الفكرية التي ت�ستطيع املحاكم ووزارة العدل اال�ستعانة بهم يف 
بع�س الق�سايا واملنازعات، وليكونوا �سفراء امللكية الفكرية يف دولة االإمارات 
والت�سريعات  القوانني  اإنفاذ  يف  رواداً  يكونوا  واأن  وخارجها،  املتحدة  العربية 

املعمول بها يف الدولة واخلا�سة بامللكية الفكرية.
للحفاظ  ملحاً  مطلباً  غ��دت  الفكرية  امللكية  ان  اىل  العبيديل  اللواء  واأ���س��ار 
على املنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، ن�سهد اليوم ظهور 
الفكرية،  امللكية  م�سهد  على  حا�سم  وق��ع  لها  �سيكون  ال��ذي  التكنولوجيات 
البيانات  واقت�ساد  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  م�ساألة  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 
تعمل على تغيري تفكري النا�س، ولذلك من ال�سروري تكاتف اجلهود جلميع 
اجلهات املعنية يف حماية حقوق امللكية الفكرية، وزيادة اتخاذ التدابري و�سبل 

مواجهة التعديات على اأ�سحاب احلقوق.
واأ�ساف "نحن يف جمعية االإمارات للملكية الفكرية يف ظل اأزمة كوفيد19- 
مل نتوقف عن دورنا املجتمعي يف تقدمي ن�سر الوعي والتثقيف يف جمال حماية 
حقوق امللكية الفكرية وا�ستمرينا يف تقدمي ور�س العمل والدورات التدريبية 

 2320 فقد ُقمنا من خلل مركز �ساحي خلفان للملكية الفكرية بتدريب 
متدربا يف عام 2020 ويف عام 2021 مت تدريب 1182 متدربا حتى االآن.

الق�سائي  التدريب  معهد  عام  الكمايل مدير  الدكتور حممد حممود  ولفت 
بوزارة العدل اإىل اأن املعهد ب�سدد التعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
املنطقة  يف  االأول  االع��ت��م��اد  ليكون  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اعتماد  �سبيل  يف  ال��واي��ب��و 
من  بها  معرتفا  واخلريجني  املنت�سبني  �سهادات  جميع  تكون  بحيث  العربية 

قبل املنظمة وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية يف دبي .
وقال العميد عمر اخليال احد اخلريجني" لقد اأتاح لنا دبلوم امللكية الفكرية 
فر�سة كبرية لل�ستفادة من مو�سوعات امللكية الفكرية املختلفة واال�ستفادة 
من اخلربة العملية من خلل اخلرباء واملحا�سرين يف هذا الربنامج ومما 
ال �سك به انه من خلل الزيارات امليدانية االفرتا�سية للجهات املعنية باإنفاذ 
حقوق امللكية الفكرية ا�ستطعنا اأن نطلع على اأف�سل التطبيقات واملمار�سات يف 
كيفية حماية حقوق امللكية الفكرية من خلل زياراتنا االفرتا�سية اإىل دائرة 
التنمية االقت�سادية وجمارك دبي وحماكم دبي والقيادة العامة ل�سرطة دبي 
وغريها من اجلهات االأخرى التي ا�ستطاعت على خلق الرتابط بني الواقع 

العملي والنظري حلماية حقوق امللكية الفكرية".
اكت�سابها قدمت للخريجني نقلة  التي مت  املعرفة  ولفت اخليال اىل ان هذه 
نوعية كما انها �ست�ساعد على خلق كوادر وطنية موؤهلة حلماية حقوق امللكية 
الفكرية واإعلء �ساأن دولة االإمارات العربية املتحدة على خارطة حماية امللكية 

الفكرية يف العامل ورفع موؤ�سر االبتكار العاملي وموؤ�سر �سيادة القانون.

•• اأبوظبي- وام 

اأكد معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي اأن العلقات التاريخية 
ال�سعبية،  ال�سني  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الرا�سخة 
تزال  وال  كانت  والدولية،  االإقليمية  الق�سايا  خمتلف  اإزاء  امل�سرتك  والتفاهم 
البلدين،  بني  القائمة  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  علقات  لتطوير  كبريا  دافعا 
مبا يحقق تطلعات وطموحات القيادتني وال�سعبني املبنية على اأ�س�س ال�سداقة 

واالحرتام املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة.
وقال معاليه اإن التعاون الثنائي يف الت�سدي جلائحة "كورونا" من خلل امل�سروع 
امل�سرتك "علوم احلياة وت�سنيع اللقاحات"، �سكل منوذجا اإقليميا ودوليا الأهمية 
التحديات،  خمتلف  ملواجهة  العامل  و�سعوب  حكومات  بني  والت�سامن  التعاون 
وحقق قفزة نوعية يف التعاون الطبي والتقني خلدمة الب�سرية جمعاء، م�سريا 
" اأثبت حقيقة هامة وهي �سرورة تنحية جميع  " كوفيد19-  اإىل اأن فريو�س 
اأ�سكال اخللفات، فدول العامل جميعها مطالبة باأن تعمل كاأ�سرة اإن�سانية واحدة 
على  توؤثر  تداعياته  زال��ت  وم��ا  املليني  بحياة  اأودى  ال��ذي  الوباء  ه��ذا  ملواجهة 

�سعوب ودول العامل.
"عن  ام�س  غبا�س  التي عقدها معايل �سقر  املباحثات  خ��لل جل�سة  ذل��ك  ج��اء 
بعد"، مع معايل يل ت�سان �سو رئي�س اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني لنواب 
يف  وال�����س��ني  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  ملناق�سة  ال�سيني،  ال�سعب 
مناق�سة  عن  ف�سل   ،" " كوفيد19-  مكافحة  جهود  خا�سة  املجاالت  خمتلف 
تعزيز العلقات بني املجل�سني، وتفعيل دور الدبلوما�سية الربملانية الهادفة اإىل 
تن�سيق املواقف على خمتلف ال�سعد. واأكد اجلانبان اأهمية تفعيل مذكرة التعاون 
والتفاهم املوقعة بني املجل�سني مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ومبا يعزز 
اأوا�سر التن�سيق والعمل امل�سرتك يف جميع املحافل واملنتديات الدولية، ال �سيما 

خلل امل�ساركة يف الفعاليات الربملانية ومنها االحتاد الربملاين الدويل.
ح�سر اللقاء .. اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية االإماراتية ال�سينية �سعادة كل 

من : الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي رئي�سة اللجنة، وحممد عي�سى الك�سف 
املجل�س،  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سرهان  وناعمة عبداهلل  اللجنة،  رئي�س  نائب 
وعبيد خلفان الغول، و�سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي االأمني العام 
للمجل�س، و�سعادة عفراء را�سد الب�سطي االأمني العام امل�ساعد للت�سال الربملاين، 
ال�سني  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  الظاهري  عبيد  علي  الدكتور  و�سعادة 

ال�سعبية، و�سعادة ين جيان �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى الدولة.
واأ�سحاب  �سعادته  عن  غبا�س  �سقر  معايل  اأع��رب  املباحثات،  جل�سة  بداية  ويف 
ال�سعادة اأع�ساء جلنة ال�سداقة االإماراتية ال�سينية بهذا اللقاء الذي يج�سد عمق 
علقات ال�سداقة والتعاون بني بلدينا وجمل�سينا، موؤكدا اأن هذا اللقاء فر�سة 
الربملانية  الدبلوما�سية  اإن  حيث  الربملاين،  والتعاون  العلقات  لتعزيز  �سانحة 
اأدوات الدبلوما�سية الناعمة التي ت�ساهم يف حتقيق امل�سالح  اأحد  اأ�سحت اليوم 
اجلانب  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  با�سم  معاليه  وهناأ  للدول.  االإ�سرتاتيجية 
اأن  ا�ستطاع  الذي  ال�سيوعي احلاكم،  لتاأ�سي�س احلزب  املئوية  بالذكرى  ال�سيني 
املوؤثرة على  الدولية  القوى  اأكرب  اإحدى  ال�سعبية  ال�سني  يجعل من جمهورية 
ال�ساحة العاملية. وقال معايل رئي�س املجل�س " اإن العلقات التاريخية الرا�سخة 
بني بلدينا لي�ست وليدة اليوم، بل هي امتداد ل�سراكة حقيقية و�سداقة طويلة 
بداأت يف العام 1984 وتوجت بزيارة الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
وتاأ�سي�سه مركز   1989 ع��ام  ال�سني  " اإىل  ث��راه  نهيان" طيب اهلل  اآل  �سلطان 
االإمارات لتدري�س اللغة العربية والدرا�سات العربية واالإ�سلمية " . واأ�ساف " 
لقد حر�ست قيادتنا الر�سيدة على تر�سيخ علقات ال�سراكة والتعاون بني بلدينا 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  التاريخية  بالزيارة  وهذا ما جت�سد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اإىل جمهورية ال�سني 
ال�سعبية عام 2019 والتي �سكلت نقلة نوعية يف حجم ال�سراكة والتكامل بني 
بلدينا، ي�ساف اإىل ذلك الكثري من املبادرات االإ�سرتاتيجية واالقت�سادية ومنها 
االآ�سيوية  التحتية  البنية  يف  اال�ستثمار  لبنك  موؤ�س�سا  ع�سوا  االإم���ارات  دخ��ول 
بني  املوقعة  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  وكذلك  والطريق  احل��زام  مبادرة  اإط��ار  يف 

بلدينا عام 2012 ". واأكد اأن من نتائج هذه ال�سراكة االإ�سرتاتيجية الطويلة 
اأن اأ�سبحت ال�سني ال�سريك التجاري االأول لدولة االإم��ارات خلل  بني بلدينا 
لل�سني  �سريك  اأك��رب  كثاين  االإم���ارات  دول��ة  و�سنفت  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 
للمقعد  االإم���ارات  لرت�سيح  ال�سديقة  ال�سني  جمهورية  دع��م  مثمنا  العامل،  يف 
غري الدائم يف جمل�س االأمن التابع للأمم املتحدة عن جمموعة اآ�سيا واملحيط 
الهادئ. ونوه معايل �سقر غبا�س اإىل اأن التعاون االإماراتي ال�سيني يف الت�سدي 
جلائحة " كورونا " من خلل امل�سروع امل�سرتك " علوم احلياة وت�سنيع اللقاحات 
" �سكل منوذجا اإقليميا ودوليا الأهمية التعاون والت�سامن بني حكومات و�سعوب 
العامل، جمددا تاأكيد وجهة نظر دولة االإمارات حكومة و�سعبا ب�سرورة التوزيع 

العادل للقاح عامليا ال�سيما للدول الفقرية واالأقل منوا.
الت�سدي  االإم����ارات يف  دول��ة  اأك���دت على جن��اح  اجلائحة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
اأ�سادت  واللوج�ستية، وقد  والعلمية  الطبية  التحتية  البنية  الوباء ومتانة  لهذا 
املنظمات الدولية بهذه اجلهود التي مكنت الدولة من تبوء املرتبة االأوىل عامليا 
يف ن�سبة احلا�سلني على اللقاحات حيث بلغت اأكرث من %71 من اإجمايل �سكان 
الدولة، كما اأن املجل�س الوطني االحتادي اأقر م�سروع القانون االحتادي ب�ساأن 
ال�سحة العامة لو�سع نظام الإدارة املخاطر ال�سحية واإعداد خطط طوارئ وطنية 

ملواجهة االأوبئة وو�سع اآليات ر�سد لكل التغريات التي حتيط بهذا الوباء.
الوطني  املجل�س  تعاون  على  القائمة  الربملانية  الدبلوما�سية  دور  اأهمية  واأك��د 
االحتادي واملجل�س الوطني لنواب ال�سعب ال�سيني يف الدفع بتطورات اإيجابية 
ب�ساأن اتفاقية التجارة احلرة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سني، م�سريا 
اإىل اأن التعاون الربملاين قد ميثل ركيزة مهمة لتطوير العلقات الثقافية بني 
بلدينا . وعرب معايل �سقر غبا�س ب�سفته رئي�س االحتاد الربملاين العربي عن 
الأهمية  وتاأكيدها  العربية  واحلقوق  للق�سايا  الداعمة  ال�سني  ملواقف  امتنانه 
بالطرق  النزاعات  وح��ل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�سلم  االأم��ن  ا�ستتباب 

ال�سلمية والدبلوما�سية يف اإطار القرارات الدولية.
ووجه معايل �سقر غبا�س الدعوة اإىل معايل يل ت�سان �سو رئي�س اللجنة الدائمة 

للمجل�س الوطني لنواب ال�سعب ال�سنني، لزيارة دولة االإم��ارات خلل معر�س 
مزيد من التعاون يف جمال  لتحقيق  ثمينة  فر�سة  " لتكون   2020 " اإك�سبو 
�سيكون  ال��ذي  املعر�س  يف  ال�سني  جناح  وزي��ارة  اجلانبني،  بني  الربملاين  العمل 
حمط اأنظار جميع الدول . بدوره اأكد معايل يل ت�سان �سو رئي�س اللجنة الدائمة 
وال�سراكة  ال�سداقة  ع��لق��ات  اأن  ال�سيني،  ال�سعب  ل��ن��واب  الوطني  للمجل�س 
والتوا�سل  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأن  م�سيفا  ورا���س��خ��ة،  متجذرة  ال�سينية  االإم��ارات��ي��ة 
تتزامن مع احتفاالت جمهورية ال�سني ال�سعبية مبئوية تاأ�سي�س احلزب ال�سيوعي 
ومنا�سبة نحتفل  لتاأ�سي�سها،  بالعام اخلم�سني  االإم��ارات  دولة  واحتفال  احلاكم، 
اإ�سرتاتيجية بني قيادتي و�سعبي البلدين.  فيها بتاأ�سي�س علقات �سراكة وثقة 
املتطورة على  القوية  العلقات  افقا جديدا من  املرحلة متثل  " اإن هذه  وق��ال 
خمتلف ال�سعد وتعترب اإمنوذجا لعلقات االحرتام املتبادل، وعلقة ال�سداقة 
وال�سراكة والثقة مع دولة االإمارات كانت حافزا لتاأ�سي�س وتوطيد العلقات مع 
الدول العربية واالإ�سلمية، موؤكدا اأن قيادة البلدين حري�سة على تعزيز هذه 
رائ��د يف  بلدينا  التعاون بني  اأن  املجاالت، م�سيفا  العلقات ومتتينها يف جميع 
م�سيدا  والتقنية،  اال�سطناعي  والذكاء  اجلينات  وتكنولوجيا  الطاقة  م�ساريع 
اأن  واأ�ساف  الدرا�سية".  املناهج  �سمن  ال�سينة  اللغة  بتعليم  االإم���ارات  مببادرة 
بلده تدعم اجلهود التي تقوم بها دولة االإمارات يف حماربة االإرهاب والتطرف، 
االأم���ن وال�سلم  اإىل تعزيز  ال��داع��ي��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق����رارات  مل��ب��ادئ  وت��اأي��ي��ده��ا 
الدوليني وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول. وتناول اجلهود التي قامت 
بها ال�سني ملواجهة جائحة كورونا وتعاونها مع دولة االإمارات يف اإنتاج اللقاحات، 
مثمنا الدعم الذي قدمته االإمارات يف توفري اللقاح ملختلف دول العامل، م�سيفا 

اأن ال�سني توؤيد �سرورة توفري اللقاحات لكافة ال�سعوب والدول.
واأكد اأهمية م�ساركة بلده يف معر�س اإك�سبو 2020 الذي �سيقام يف دبي، م�سيفا 
اأن هذا املعر�س يعد حدثا هاما و�سيحقق جناحا كبريا ونقطة بارزة ت�ساف اإىل 
نه�سة االإمارات ال�ساملة وي�ساهم يف تبادل اخلربات وتوطيد العلقات وتنمية 

التجارة مع دول العامل.

عمار النعيمي يكرم �شيخة الها�شمي الأوىل على م�شتوى الدولة مدار�ش خا�شة 

الإمارات للملكية الفكرية حتتفل بتخريج 33 منت�شبا 

�شقر غبا�ش: العالقات الإماراتية ال�شينية منوذج للت�شامن يف مواجهة التحديات وخدمة الب�شرية 
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العطور   يا�س لتجارة  ال�س�����ادة/�سركة �سري بني  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م     رخ�سة رقم:1120379 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 �سيف حممد خلفان �سعيد ال�سام�سى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيف حممد خلفان �سعيد ال�سام�سى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد يون�س حممد ا�سحاق
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة �سري بني يا�س لتجارة العطور ذ م م
SAIR BANI YAS PERFUME TRADING CO L L C

اإىل/ �سركة �سري بني يا�س لتجارة العطور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SAIR BANI YAS PERFUME TRADING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.   

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  احمد  عبدالكرمي  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة - ذ م م     رخ�سة رقم:1052102 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / رمزى ح�سني علوى ابوبكر الكاف من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / رمزى ح�سني علوى ابوبكر الكاف من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي بن وىل احمد

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة عبدالكرمي احمد للمقاوالت العامة - ذ م م
ABDUL KAREEM AHMED GENERAL CONTRACTING COMPANY - L L C 

 اإىل/ لوك اليك للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LOOK LIKE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلي نيد�س لتجارة مواد البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3877222 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل حممد را�سد حممد املن�سورى%100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد جاهيد العامل غلم رحمن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�سى حممد عبداهلل

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ديلي نيد�س لتجارة مواد البناء ذ.م.م
DAILY NEEDS BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

اإىل/ ديلي نيد�س لتجارة مواد البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DAILY NEEDS BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بروبرتي باال�س للمقاوالت العامة ذ.م.م  رخ�سة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رقم:2929525 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى %16.6

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامى عبدالقادر احمد امل�ساوى الها�سمى %16.6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سني عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى %16.6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى %17

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد على حممد املهدى ال�ساطرى %16.6
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى %16.6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على حممد املهدى ال�ساطرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر حممد املهدى عبداهلل ال�ساطرى

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلوتوب لتجارة املواد الغذائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3965535 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل �سامل خلفان النايلى ال�سام�سى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل �سامل خلفان النايلى ال�سام�سى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سفوان موالفيتيل عبدول �سكور  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بلوتوب لتجارة املواد الغذائية
BLUETOP FOODSTUFF TRADING

اإىل/ بلوتوب لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
BLUETOP FOODSTUFF TRADING LLC

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
للتجارة  انرتنا�سيونال  ال�س�����ادة/زوف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN عامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2419205 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد علي حممد علي الربيكي  %65

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حممود ح�سني بني هاين %35

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف احمد علي حممد علي الربيكي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كي ان للت�ساميم والتطوير ذ.م.م

K.N DESIGN & DEVELOPMENT LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة بن عراده للمقاوالت وال�سيانة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ م م     رخ�سة رقم:1008258 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عابد حممد را�سد عراده املن�سورى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عابد حممد را�سد عراده املن�سورى من 20 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد على ماجد مبارك املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على ماجد مبارك على املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يلوه حممد را�سد املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة بن عراده للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ م م

 BIN ARADA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE L L C  

 اإىل/ بن عراده للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BIN ARADA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

النجدة لكوي امللب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1024734 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2936857 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

للماكوالت  مارينا  الهوامري  ركن  وكافيه  التجاري:مطعم  اال�سم 
البحرية ذ.م.م

عنوان ال�سركة:فيل املالك/املوؤ�س�سة الوطنية لل�ستثمار B12 ط 3 - 
غرف 5 - فيل رقم - P9 اأبوظبي كا�سر االمواج - ق

CN 1976735 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دكتورة عائ�سه اخلزرجي للمراجعة وتدقيق   2
احل�سابات ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/6 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/7/7 العدل بالرقم:2105017261 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

اال�سم التجاري:اأ�س جي للمطابخ ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 13 - ق 27 - مكتب 301 وحدة 

ال�سيد �سعيد هلل عبداهلل
CN 2484322 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب عبداملجيد املرزوقي لتدقيق احل�سابات   2
- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة 

بتاريخ:2021/7/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
تاريخ  غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105017911 

التعديل:2021/7/7
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
العامه  للمقاوالت  مقا�سر  ال�س�����ادة/بر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والعقارات رخ�سة رقم:3743761 
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بر مقا�سر للمقاوالت العامه والعقارات

BARR MQASSER GENERAL CONTRACTING & PROPERTIES

اإىل / بر مقا�سر للمقاوالت العامه والعقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BARR MQASSER GENERAL CONTRACTING & PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تي�سن كروب ايربورت �سولو�سينز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ا�س ايه - اأبوظبي  رخ�سة رقم:1837732 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة تي كيه اأيربورت �سولو�سينز اإ�س اأيه

TK AIRPORT SOLUTIONS S A

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف تي�سن كروب ايربورت �سولو�سينز ا�س ايه
THYSSENKRUPP AIRPORT SOLUTIONS SA

تعديل اإ�سم جتاري من/ تي�سن كروب ايربورت �سولو�سينز ا�س ايه - اأبوظبي
THYSSENKRUPP AIRPORT SOLUTIONS SA - ABU DHABI

اإىل/ تي كيه اأيربورت �سولو�سينز اإ�س اأيه
TK AIRPORT SOLUTIONS S A  

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2972545 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز اجلبلي
ALJUBAILI BAKERY

اإىل/ خال�س للطباعه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  KHALIS TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات  8219001
 تعديل ن�ساط / حذف خمبز تنور  4781003

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

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

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ والئم العزمية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2515264 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطبخ والئم العزمية

WALAYIM ALAZIMA KITCHEN

اإىل/ مطبخ فند

FAND PUBLIC KITCHEN 

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة بارينجا كون�سلتنج ليمتد - 
قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�سية:  ابوظبي 
فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: جزيرة الرمي - �سم�س الرمي 
6 - مكتب رقم 8 ، �سن اند �سكاي تاور ، �س.ب:47359( واملقيدة حتت 
رقم )4864( يف �سجل ال�سركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا الحكام 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  االحتادي  القانون 
وتعديلتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد 
باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل 
يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 
اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر 

الت�سجيل 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   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286
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•• اأبوظبي-وام

هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، رئي�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة، الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
"اأم االإمارات"، خريجي الثانوية العامة، واالأوائل يف الق�سمني العلمي واالأدبي، 
عقب اإعلن نتائج الثانوية العامة للعام الدرا�سي املنتهي -2020 2021، 
متمنيًة �سموها لهم التوفيق وال�سداد يف م�سريتهم التعليمية املقبلة يف قطاع 

التعليم العايل.
وبهذه املنا�سبة قالت �سموها: "ي�سعدين اأن اأحيي جميع اخلريجني واخلريجات 
من طلبة الثاين ع�سر مب�ساراته املختلفة ال �سيما ا?وائل، ملا حققوه من نتائج 
اأب��ارك لذويهم هذا  اأن  االأك��ادمي��ي، كما ي�سرين  ال�سعيد  م�سرفة ومتيز على 
االإجناز الذي ح�سده اأبناوؤهم بف�سل املتابعة والت�سجيع امل�ستمرين والدفع بهم 
اإىل من�سات النجاح وال�سدارة، كما اأود اأن اأخ�س بال�سكر الهيئتني التدري�سية 
واالإدارية اللتني �سكلتا لبنة عطاء اأوىل يف ظل الظروف اال�ستثنائية الراهنة، 

والتي اأ�سهمت يف اإر�ساء معايري اجلودة يف املدر�سة االإمارتية، وفق نهج را�سخ 
يف  مثيلتها  ت�ساهي  ع�سرية  تعليمية  منظومة  لبناء  االأه���داف  فيه  تتحد 
الدول املتقدمة، وتنقلنا اإىل جمتمع معريف تناف�سي يلبي التوقعات واحلاجات 

امل�ستقبلية االإمنائية للدولة".
واأ�سافت �سموها: "يوماً بعد يوم تتبواأ دولة االإمارات العربية املتحدة املكانة 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  ين�سجم  مبا  التعليمي،  املجال  يف  بها  تليق  التي 
برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل، 
ال�سمو حممد بن زايد  ال��وزراء حاكم دبي، و �ساحب  الدولة، رئي�س جمل�س 
واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل 
االإم����ارات،  ح��ك��ام  ل��لحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
على  جمملها  يف  ا�ستندت  ال��ت��ي  املقبلة،  للمرحلة  ال��دول��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
كوادر موؤهلة  بناء  والعمل على  التعليمية،  ملنظومتنا  التعليمي  املخرج  جودة 
تعزيز  ف�سًل عن  واملهارات،  املعارف  باأعرق  مت�سلحة  امل�ستقبل،  ال�ستحقاقات 

املمار�سات  اأف�سل  و�سمان  التعليمية  العملية  خ��دم��ة  يف  التكنولوجيا  دور 
الرتبوية واملناهج احلديثة وتكري�س االبتكار �سعيا نحو بناء جيل متمكن من 

مهارات الع�سر ومعتز بهويته الوطنية".
اأهمية دور االأ�سرة االإماراتية  واأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، على 
الفراغ  اأوق��ات  االأمثل، خا�سة يف  بال�سكل  اأوقاتهم  وا�ستثمار  ابنائها  رعاية  يف 
احلياتية  امل��ه��ارات  واإك�سابهم  ال��دول��ة،  يف  الدرا�سية  االإج���ازات  توفرها  ال��ذي 
واخلربات التعليمية الإثراء معارفهم وتنمية ثقافتهم الذاتية وذلك لتعزيز 
ف�سًل  لديهم،  واخليال  اأفقهم  وتو�سعة  لديهم،  االإب��داع��ي  التفكري  مهارات 
والهوايات  الريا�سة  ومم��ار���س��ة  والبحث  ال��ق��راءة  يف  م�ستواهم  حت�سني  ع��ن 
با�ستخدام الو�سائل الرتبوية واالألعاب واملعينات الب�سرية العديدة، ال �سيما 

تلك الو�سائل التي يقبل عليها الطفل ب�سغف وحب.
اأج��ادوا ا�ستغلله،  اإن  "اإن االإج��ازة متنح االأبناء الوقت الذي  وقالت �سموها: 
اأفادوا اأنف�سهم واأ�سرهم وجمتمعهم، والذي ال ميكن اأن يتم دون تدخل االأ�سرة 
تنمية  يف  ال��وق��ت  م��ن  اال�ستفادة  على  اأبنائها  تربية  يف  وجديتها  واإ���س��راف��ه��ا 

مهاراتهم، وخلق بيئة داعمة لطاقاتهم وطموحاتهم واإبداعاتهم، اإىل جانب 
دورها اجلوهري يف تهيئتهم للتح�سيل الدرا�سي واحلفاظ على هويتنا واإعداد 
اأجيال قادرة على العطاء وحتمل امل�سوؤولية، خا�سة يف ظل التطور التكنولوجي 
الهائل، وم�سادر املعرفة التي ال ح�سر لها". وحثت �سموها، االأ�سر االإماراتية 
على �سقل معارف اأبنائهم يف املجاالت الثقافية والعلمية والفنية والريا�سية 
وغريها من املجاالت التنموية ح�سب رغبات وميول اأبنائهم، وذلك يف �سبيل 
مل�ستقبل  الطريق  لهم  ميهد  مبا  الثمينة  اأوقاتهم  واإ�سغال  اإمكاناتهم،  تعزيز 
اأكرث اإ�سراقاً وتطوراً، وثقلهم باملهارات اللزمة ملواكبة املتغريات والتوجهات 

العاملية يف اخلم�سني عام املقبلة.
اأمامكم  وعماده..  الوطن  فخر  الطلبة..  وبناتي  "اأبنائي  �سموها:  واختتمت 
حياة زاهرة، مليئة بالتحدي واالإجناز.. اأمل الوطن بكم كبري لتكملوا م�سرية 
اإن�ساين ال  وابتكار وعطاء  اإب��داع  واح��ة  الغالية  دولتنا  لتظل  والبناء،  العطاء 
ين�سب، يف ظل قيادة حكيمة ومعطاءة، تريد وحتر�س اأن يكون لدولتنا بعد 

ح�ساري واإن�ساين مرموق، ي�سنع امل�ستقبل امللئم الأجيالنا القادمة".

•• دبي-وام

اأطلق الربنامج الوطني للذكاء اال�سطناعي "دليل التزييف العميق" �سمن 
مبادرات جمل�س جودة احلياة الرقمية الذي يراأ�سه الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ، وذلك بهدف 
لتكنولوجيا  وال�سلبية  االإيجابية  باال�ستخدامات  املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز 
التزييف العميق، وتاأثريها على جودة حياة االأفراد، وتعريفهم ب�سبل احلماية 
من خمتلف التحديات الناجمة عن اال�ستخدام غري ال�سحيح لهذه التطبيقات 
والو�سائل التكنولوجية احلديثة. وي�سهم دليل "التزييف العميق" يف تر�سيخ 
مفهوم جودة احلياة ال�ساملة يف دولة االإمارات، ومتكني االأفراد من تبني علقة 
ال�سحيح  اال�ستخدام  باأهمية  وتعريفهم  التكنولوجية،  الو�سائل  مع  �سحية 
لهذه الو�سائل ملواجهة حتديات الف�ساء الرقمي، واإر�سادهم بكيفية التعامل 
واال�ستخدام الفاعل لهذه التكنولوجيا ما ينعك�س اإيجاباً على حياتهم، ويرفع 
من فعالية القطاعات التي تعزز جودة حياتهم مبا يف ذلك الطبية والرعاية 
ال�سحية، واخلدمات احلكومية، وتعزز منو االقت�ساد الوطني، وريادة االأعمال 
االأفراد  بيانات  تعتمد  بتقنيات متطورة  اال�ستعانة  واال�ستثمارات، من خلل 

لتقدمي خدمات متطورة با�ستخدام الواقع االفرتا�سي.

العلماء وزير دولة للذكاء اال�سطناعي واالقت�ساد  واأكد معايل عمر �سلطان 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اأن التكنولوجيا املتقدمة �ساهمت باإحداث 
نقلة نوعية يف حياة املجتمعات، واأثبتت جدواها واأثرها االإيجابي وال�سامل يف 
خمتلف املجاالت، م�سرياً اإىل اأهمية الرتكيز على هذه اال�ستخدامات االإيجابية 
باإمكانياتها  املجتمع  اأف��راد  وعي  وتعزيز  املتقدمة،  التقنيات  ملختلف  واملفيدة 
الوا�سعة وتطبيقاتها املتنوعة وتعريفهم باأهم التحديات امل�ستقبلية، وتوظيف 
اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف  ت�سهم  مبتكرة  حلول  اإيجاد  يف  التكنولوجية  املعرفة 
"دليل التزييف العميق" ياأتي يف  اإن اإطلق  للأجيال القادمة. وقال معاليه 
اجلوانب  خمتلف  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الهادفة  الوطنية  اجلهود  اإط��ار 
اأهم  واإبراز  امل�ستقبلية،  التكنولوجيا  لهذه  االإيجابية  باال�ستخدامات  املتعلقة 
على  وخطرها  التكنولوجيا  اأدوات  ا�ستخدام  �سوء  ع��ن  الناجمة  التحديات 
الربنامج  ان  العلماء  �سلطان  عمر  م��ع��ايل  واأ���س��اف  ع���ام.  ب�سكل  املجتمعات 
واملبادرات  ال��ربام��ج  دع���م جميع  اإىل  ي��ه��دف  اال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  ال��وط��ن��ي 
الرامية اإىل ت�سريع وت�سجيع تبني التكنولوجيا يف خمتلف القطاعات احليوية 
واأمن  اخل�سو�سية  وح��م��اي��ة  االأم����ان  معايري  اأع��ل��ى  �سمان  م��ع  وامل�ستقبلية 
البيانات، ويتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة يف دولة االإمارات 
وخارجها ل�سمان توظيف تكنولوجيا امل�ستقبل بكفاءة عالية تعود بالنفع على 

االقت�ساد واملجتمع.

- التزييف العميق..
للإ�سارة  �سيوعاً  االأكرث  امل�سطلح   Deepfakes العميق  التزييف  ويعترب 
اإىل اأنظمة الذكاء اال�سطناعي التي تن�سئ مقاطع �سوت وفيديو غري حقيقية 
وال اأ�سا�س لها من ال�سّحة رغم اأنها تبدو واقعية ومقنعة جداً. ومع تقدم هذه 
املتخ�س�سني  غري  من  العاديني  االأ�سخا�س  على  ال�سهل  من  اأ�سبح  التقنية، 
 - االإل��ك��رتوين.  التنّمر  يف  ُت�ستخدم  قد  لة  ُمعدَّ وفيديو  �سوت  مقاطع  اإن�ساء 

تطبيقات اإيجابية وا�سعة ..
ي�ستعر�س الدليل التنوع الهائل ملختلف املجاالت واال�ستخدامات املفيدة لهذه 
التقنيات يف العديد من القطاعات مثل التطبيقات الطبية، و�سناعة حمتوى 
االأفلم واالإعلنات والرتفيه واملوؤثرات الب�سرية، اإ�سافة اإىل خدمة العملء 
امل�ساعد االف��رتا���س��ي واإذاع����ة االأخ��ب��ار م��ق��دم االأخ��ب��ار االف��رتا���س��ي، وغريها 

الكثري.

- حتذير من ال�ستخدامات ال�سلبية..
ويركز الدليل على التوعية باأهم التحديات التي تواجه االأفراد واملجتمعات 

اأو  اأخ��ب��ار مزيفة،  وال���دول، �ساملة االإ���س��رار ب�سمعة االأف���راد وال���دول، وب��ث 
حم��ت��وى اإع��لم��ي م��ف��ربك ي��وؤث��ر ع��ل��ى ال����راأي ال��ع��ام بق�سد ال��ت��اأث��ري على 
االأحداث ال�سيا�سية اأو اإعاقة االأعمال احلكومية اأو ن�سر ال�سائعات، والتعدي 
والتاأثري  االإل��ك��رتوين،  التنمر  اإىل  وتعري�سهم  االأف���راد،  خ�سو�سيات  على 
العدالة  على  �سلباً  توؤثر  اأن  اأدلة ملفقة ميكن  واإنتاج  الثقة  على م�ستويات 

والنظام الق�سائي يف اأي جمتمع.

- التزييف ال�سطحي والعميق ..
و�سنف الدليل املحتوى املُزيَّف �سمن فئتني رئي�سيتني، حيث ي�سري التزييف 
ال�سطحي اإىل مقاطع فيديو ا�سُتخدم فيها برنامج لتحرير الفيديو الإبطاء 
واملواقع  ب��ال��ت��واري��خ  وال��ت��لع��ب  ال�����س��وت،  طبقة  تغري  دون  ال��ك��لم  �سرعة 
ي�سري  فيما  اأماكن خمتلفة.  اأنها حديثة ويف  الفيديو على  لتظهر مقاطع 
االأ�سلي مبحتوى  ال�سوت  اأو  الوجه  ا�ستبدال  اإىل حاالت  العميق  التزييف 
الدليل  واأ�سار  متنوعة.  تقنيات  على  باالعتماد  تطويره  يتم  حقيقي  غري 
اإىل طرق اكت�ساف املحتوى املُزيَّف من خلل تنفيذ فح�س منهجي للك�سف 
اأدوات قائمة على الذكاء اال�سطناعي يتم  عن التزييف العميق با�ستخدام 

حتديثها ب�سكل منتظم.

اأ�سادت بجهود الهيئتني التدري�سية والإدارية 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ خريجي الثانوية العامة واأ�شرهم 

الربنامج الوطني للذكاء ال�شطناعي يطلق دليال للتعريف بتكنولوجيا التزييف العميق 

حميد النعيمي يوجه بتخ�شي�ش منح درا�شية لثالث �شقيقات متفوقات 

•• دبي-وام

املتميز مذكرة  التعليمي  ل��لأداء  اآل مكتوم  را�سد  وقّعت موؤ�س�سة حمدان بن 
امل�سرتك  التعاون  تر�سيخ  اإط��ار  االإماراتية يف  املخرتعني  تفاهم مع جمعية 
وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة من خربات الطرفني يف جميع املجاالت مما يحقق 

االأهداف االإ�سرتاتيجية وي�سكل قيمة م�سافة لكل من املوؤ�س�سة واجلمعية.
املهريي،  ال��دك��ت��ور جمال  �سعادة  م��ن  ك��ل  فعالية ح�سرها  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
املتميز،  التعليمي  ل��لأداء  اآل مكتوم  را�سد  بن  ملوؤ�س�سة حمدان  العام  االأم��ني 
و�سعادة اأحمد عبداهلل حممد جمان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املخرتعني 

االإماراتية، وعدد من القيادات من اجلانبني.
املوؤ�س�سة  البّناءة بني  وال�سراكة  التعاون  اإىل تفعيل  التفاهم  وتهدف مذكرة 
واجلمعية عرب جميع الو�سائل املمكنة، مبا يحقق العديد من االأهداف التي 
وال�سباب  الطلبة  واإك�ساب  واملبتكرين  املوهوبني  تاأهيل  م�سلحة  يف  ت�سب 
دولة  يف  التعليم  منظومة  رف��د  يف  وامل�ساهمة  ال�سرورية  امل��ه��ارات  خمتلف 

االإمارات.

"حتر�س موؤ�س�سة حمدان  املهريي:  الدكتور جمال  �سعادة  ومن جهته، قال 
التعاون  علقات  اإق��ام��ة  على  املتميز  التعليمي  ل���لأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
للم�ساهمة  واملنطقة  االإم����ارات  يف  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  وال�����س��راك��ة 
من  الطلبة  مهارات  تعزيز  يف  واملتمثلة  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  يف 
االرتقاء  يف  وامل�ساهمة  احليوية،  املجاالت  خمتلف  يف  واملبدعني  املوهوبني 

بكامل منظومة التعليم يف الدولة من خلل اإعداد الطلبة للم�ستقبل".
االإماراتية  املخرتعني  بالتعاون مع جمعية  �سعداء  "نحن  �سعادته:  واأ�ساف 
ملا حتمله من اإرث كبري من خلل ت�سجيع الطلبة واملوهوبني على االبتكار 
واالخرتاع من اأجل زيادة م�ساهمتهم يف املجال العلمي والبحثي يف الدولة، 

و�سنعمل معاً على تبادل اخلربات واال�ستفادة من اخلدمات املقدمة للطلبة 
العلمية. وبالتاأكيد �سيكون  ا�ستفادة ممكنة لهم يف رحلتهم  اأق�سى  لتحقيق 
واجلمعية  املوؤ�س�سة  بني  امل�سرتكة  واالأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  هناك 
خلل الفرتة املقبلة والتي ناأمل اأن جنني ثمارها يف تفّوق الطلبة ومتيزهم 
اأح��م��د عبداهلل  االإم���ارات���ي،  امل��خ��رتع  اأع���رب  ب���دوره،  امل�ستويات".  ك��اف��ة  على 
االإتفاقية  بهذه  �سعادته  عن  االإم��ارات��ي��ة  املخرتعني  جمعية  رئي�س  جم��ان، 
والتي �ستعززعملية تبادل اخلربات بني اجلانبني لت�سب يف م�سلحة الطلبة 
هدف  وحتقيق  واالإخ���رتاع  االإبتكار  جم��ال  يف  مهاراتهم  لتنمية  ولدعمهم 
العلم  م�سرية  ودع���م  الدولة"  يف  بيت  ك��ل  يف  خم��رتع  "وجود  يف  اجلمعية 

يف  معاً  و�سنعمل  التعليمية.  املنظومة  يف  العاملي  التغيري  ملواجهة  والتعلم 
اإخراج واإكت�ساف املوهوبني ودعمهم".

ووفق مذكرة التفاهم، فقد اتفقت موؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم للأداء 
العديد من  االإماراتية على تفعيل  املخرتعني  املتميز مع جمعية  التعليمي 
الطرفني  والعملية بني  العلمّية  اخل��ربات  تبادل  راأ�سها  على  والتي  االآليات 
طرف،  ك��ل  ومتطّلبات  منهما  لكل  املُ��ت��اح��ة  واالإم��ك��ان��ات  �سات  تخ�سّ ح�سب 
واإقامة فعاليات م�سرتكة ودعوة الطرفني للفعاليات ذات االهتمام امل�سرتك، 
ينظمها  التي  والفعاليات  الربامج  يف  للم�ساركة  الطرفني  منت�سبي  ودع��وة 
املتبادل  واال�ستخدام  منها،  كل  لدى  املتبعة  للأنظمة  وفقا  الطرفني  اأح��د 
للخدمات التي يقدمها كل من الطرفني ومرافق التدريب واالبتكار العائدة 

لكل طرف.
لفعاليات  الت�سويق  يف  امل�ساهمة  اإىل  االتفاقية  تهدف  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
التعاون يف جم��االت دعم  وتعزيز  الطرفني،  وم��ب��ادرات كل من  وم��وؤمت��رات 
البحوث واالبتكار، ويف تنفيذ برامج تعليمية وموؤمترات وفعاليات وم�سابقات 

ومعار�س م�سرتكة للطلب وال�سباب املوهوبني.

تعاون بني حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء 
التعليمي املتميز وجمعية املخرتعني الإماراتية 

بيت اخلري تكثف ا�شتعداداتها 
ملو�شم الأ�شاحي 

•• دبي - وام 

يقع  ال��ذي  االأ�ساحي  م�سروع  لتنفيذ  ا�ستعداداتها  اخل��ري  بيت  جمعية  كثفت 
االأ�سحى  عيد  يف  دخ��ل  واالأق���ل  املتعففة  االأ���س��ر  الإ�سعاد  فرحة  برنامج  �سمن 
املبارك ومت اإطلق كوبون االأ�ساحي اإلكرتونيا وورقيا الإتاحة املجال للراغبني 
بتطبيق هذه ال�سنة املوؤكدة من خلل اجلمعية وهم يف منازلهم حيث تتكفل 
التربع  عرب  املحتاجة  االأ�سر  على  والتوزيع  والذبح  االختيار  مبهمة  اجلمعية 
مببلغ 600 درهم ثمن االأ�سحية الواحدة. وقامت مقا�سب دبي التابعة لبلدية 
دبي بالتعاون مع جمموعة من التطبيقات الذكية ل�سراء املوا�سي دون احلاجة 
االإج���راءات  تطبيق  على  حر�سا  املق�سب  اأو  املوا�سي  ل�سوق  املتعامل  حل�سور 
تتيح  اإذ  املجتمع  اأف��راد  و�سلمة  للحفاظ على �سحة  تهدف  التي  االحرتازية 
التي  اجلمعية  حتديد  وللم�سحي  للمنازل  التو�سيل  خدمة  التطبيقات  هذه 
يوكلها بالذبح والتوزيع ويف مقدمتها جمعية بيت اخلري وذلك لتقوم بتقدمي 
خدماتها وفق اأعلى املعايري واأكرثها فاعلية حيث يتم الذبح يف مقا�سب بلدية 
اأيام عيد االأ�سحى املبارك وتوزيعها على �سكل ح�س�س على مدار  اأول  دبي يف 
اأو  اأي خمالفات  دون ح�سول  با�ستلم احل�س�س  ي�سمح  نظام  وفق  العيد  اأي��ام 
بلغ  اأ�ساحي   2020 اكتظاظ للم�ستفيدين. يذكر اأن "بيت اخلري" وزعت عام 
اأ�سرة   4891 2430 بقيمة مليون و400 األف درهم ا�ستفادت منها  عددها 

ومن املتوقع اأن يزيد عدد االأ�سر امل�ستفيدة هذا العام عن 5000 اأ�سرة.

•• عجمان -وام

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
درا�سية  منح  ث��لث  بتخ�سي�س  عجمان  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عجمان 
االأردنية ح�سلن  ت��واأم من اجلن�سية  �سقيقات  كاملة يف جامعة عجمان لثلث 
م�سار   98.5% بن�سبة  و  العامة  الثانوية  امتحانات  يف  موحد  معدل  على 

متقدم من مدر�سة احلكمة اخلا�سة يف اإمارة عجمان.
انطلقا  و  التفوق  و  التميز  مل�سرية  دعما  �سموه  التوجيهات من  وج��اءت هذه 
من رعاية �سموه امل�ستمرة للعلم و العلماء ، لتوؤكد �سرورة رعاية و دعم الطلبة 
املبدعني و املتميزين ومد يد العون لهم لل�ستمرار يف رحلة التميز و االإبداع 
من  للمتفوقني  دعمنا  "اإن  �سموه  وق��ال  والعليا.  اجلامعية  درا�ستهم  خ��لل 
اأبنائنا الطلبة هو تكرمي للعلم واملتميزين واالأوائل وت�سجيعا جليل امل�ستقبل 
وا�ساد  الطيبة".  االأر����س  ه��ذه  خدمة  يف  دوره  ياأخذ  لكي  امل�سوؤولية  حتمل  يف 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  يقدمه �ساحب  الذي  الكبري  بالدعم  �سموه 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل " لتعزيز النه�سة التعليمية واإعطاء القطاع 
تاأهيل  يف  االأ�سا�سي  القطاع  باعتباره  خا�سة  ورعاية  كبريا  اهتماما  التعليمي 

الكوادر و�سقل املواهب واإعداد اأجيال م�ساهمة يف تطور الدولة وتقدمها.
وثمن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي جهود العاملني بامليدان 
الرتبوي على م�ستوى الدولة والهيئات التدري�سية واالإداري��ة الذين لهم دور 

كبري فيما حتققه املو�س�سات التعليمية من جناح وتفوق.

•• دبي-وام

اعتمدت وزارة التغري املناخي والبيئة 
دولة   12 م��ن  ج��دي��داً  م�سلخاً   25
العام  م��ن  املنق�سية  ال��ف��رتة  خ���لل 
احلمراء  اللحوم  لت�سدير  اجل���اري، 
املجمدة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  وال���ب���ي�������س���اء 
واملربدة للدولة، �سمن ا�سرتاتيجيتها 
ال��غ��ذاء، عرب  وا�ستدامة  اأم��ن  لتعزيز 
تعزيز مرونة �سل�سل التوريد للغذاء 
ال��ق��ادم م��ن خ���ارج ال��دول��ة، والتو�سع 
اال�سترياد  املعتمد  االأ���س��واق  ع��دد  يف 

منها.
ال�سرع  �سيف  املهند�س  ���س��ع��ادة  وق���ال 
لقطاع  امل�������س���اع���د  ال������������وزارة  وك����ي����ل 
امل���ج���ت���م���ع���ات امل�������س���ت���دام���ة وال���ق���ائ���م 
باأعمال وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع 
عدد  يف  التو�سع  اإن  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ن��وع 
االأ�����س����واق امل��ع��ت��م��د اال����س���ت���رياد منها 
وزارة  ا�سرتاتيجية  ركائز  اأح��د  ميثل 

اأمن  لتعزيز  والبيئة  املناخي  التغري 
العمل  يتم  حيث  ال��غ��ذاء،  وا�ستدامة 
والتن�سيق  التوا�سل  على  دائم  ب�سكل 
مع خمتلف دول العامل لزيادة اإعداد 
امل�����س��ال��خ امل��ع��ت��م��دة ف��ي��ه��ا وامل���ت���اح لها 
الت�سدير للدولة، بناء على ا�ستيفائها 

ملعايري وا�سرتاطات �سلمة الغذاء.
ت�����س��ت��ه��دف من  ال������وزارة  اأن  واأ����س���اف 
تعزيز  االأ������س�����واق،  ع����دد  يف  ال��ت��و���س��ع 
املواد  لتجارة  كمركز  ال��دول��ة  مكانة 
وت�سدير،  "ا�سترياد،  ال���غ���ذائ���ي���ة 
وعاملياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ت�سدير"  واإع������ادة 
�سل�سل  وا�ستمرارية  مرونة  و�سمان 
– للغذاء مبا  – اخلارجية  التوريد 
ي�ساهم يف تلبية حجم الطلب املحلي، 
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ه���ذا ال��ت��و���س��ع تطبق 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اإج�������راءات 
اأو  الت�سدير  دول  يف  ���س��واء  االعتماد 
على االر�ساليات الواردة ملنافذ الدولة 
ل�سمان احلفاظ على ال�سحة العامة 

وحتقيق اأعلى معدالت �سلمة واأمن 
املعتمدة  امل�سالخ  عدد  الغذاء." وكان 
 ،2020 العام  بنهاية   157 بلغ  قد 
ي�ساف اإليها امل�سالخ ال� 25 اجلديدة. 
لها  امل�����س��م��وح  امل�����س��ال��خ  تقييم  ومي��ث��ل 
�سوق  اإىل  اللحوم ومنتجاتها  بتوريد 
ال��دول��ة اأح���د اأه���م حم���اور منظومة 
تطبقها  التي  ال��غ��ذاء  �سلمة  �سمان 
ال������وزارة، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
الغذاء  �سلمة  تعزيز  على  �سركائها 
امل�����س��ت��ورد وامل����ت����داول وت���وف���ري غذاء 
اآمن وحماية امل�ستهلكني من االأغذية 
من  املغ�سو�سة،  اأو  امللوثة  اأو  ال�سارة 
ال�سوابط  من  حزمة  تطبيق  خ��لل 
�سلمة  ل�سمان  ال��لزم��ة  وامل��ع��اي��ري 
ال�سل�سلة  مراحل  كافة  خلل  الغذاء 
املمار�سات  اأف�������س���ل  وف����ق  ال��غ��ذائ��ي��ة 
واإن�����س��اء وتطوير  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
واالإج�����راءات  واالأن��ظ��م��ة  الت�سريعات 
الرقابية واآليات تبادل املعلومات على 

امل�ستويني الوطني والعاملي، وحتديث 
بال�سلمة  املتعلقة  العمل  اإج����راءات 
املجتمع  وع����ي  وت���ع���زي���ز  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
ال�سليمة."  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��م��ار���س��ات 
اعتماد  ب����اإج����راءات  ال�������وزارة  وت���ق���وم 
منتجاتها  بت�سدير  الراغبة  امل�سالخ 
م��ن خلل  ال��دول��ة،  اإىل  اللحوم  م��ن 
اأع�ساء  ت�سم  متخ�س�سة  فنية  ف��رق 
املحلية  وال�������س���ل���ط���ات  ال���������وزارة  م����ن 
املعنية بالرقابة على االأغذية للتاأكد 
بال�سوابط  امل�سالخ  ه��ذه  ال��ت��زام  م��ن 
املتوافقة  ال�����س��ح��ي��ة  واال����س���رتاط���ات 
اأنظمة  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  اع���ت���م���اده���ا  م���ع 
�سلمة االأغذية واملمار�سات ال�سحية 
توؤهلها  التي  املطلوبة  والت�سنيعية 
ب�سكل دوري  ويتم  للدولة،  للت�سدير 
ع���رب امل���وق���ع االإل�����ك�����رتوين ل���ل���وزارة 
الدول  اأ���س��م��اء  تت�سمن  قائمة  ن�سر 
منها  اللحوم  با�سترياد  ي�سمح  التي 
وامل�سالخ املعتمدة فيها واأنواع اللحوم 

حتديثها  ويتم  ا�ستريادها،  امل�سموح 
ب���������س����ورة دوري���������ة وت���ع���م���ي���م���ه���ا على 
بالرقابة  املعنية  املحلية  ال�سلطات 
ع���ل���ى االأغ�����ذي�����ة. و����س���م���ان���ا الل���ت���زام 
الذبح  معايري  بتطبيق  امل�سالخ  ه��ذه 
�سمان  ع��ل��ى  ال�����وزارة  تعمل  احل���لل 
وجود جهات معتمدة من قبل الدولة 
– يف دول الت�سدير - للإ�سراف على 
م��ن خلل  واالإن���ت���اج  ال��ذب��ح  عمليات 
�سهادات  واإ���س��دار  مدربني،  م�سرفني 
احللل للإر�ساليات الغذائية الواردة 
للدولة وفقاً لل�سوابط واملعايري ذات 
قبل  من  تقييمها  يتم  والتي  ال�سلة، 
التاأكد  بهدف  الدولة  من  خمت�سني 
م���ن ال�������س���واب���ط وامل���ع���اي���ري احل���لل 
املطبقة يف امل�سالخ حتت ا�سراف تلك 
اجلهات ومبا يتوافق مع الت�سريعات 
ذات ال�����س��ل��ة، ك��م��ا ي��ت��م ال��ت��ح��ق��ق من 
لكافة  ال����واردة  االر���س��ال��ي��ات  ا�ستيفاء 
اال����س���رتاط���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات احل���لل 

وتداولها  ب��دخ��ول��ه��ا  ال�����س��م��اح  ق��ب��ل 
االإ�سارة  ال���دول���ة. وجت���در  اأ����س���واق  يف 
ل�سلمة  وط���ن���ي  ف���ري���ق  وج�����ود  اإىل 
ي�سم  ومن�ساآتها  ومنتجاتها  اللحوم 
اأع�������س���اء م��ت��خ�����س�����س��ني م���ن ال�����وزارة 
بالرقابة  املعنية  املحلية  وال�سلطات 
هيئة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  االأغ�����ذي�����ة،  ع���ل���ى 
اأبوظبي للزراعة وال�سلمة الغذائية 
وبلديات دبي وال�سارقة وعجمان واأم 
والفجرية،  اخليمة  وراأ����س  القيوين 
التقييم  ت���ق���اري���ر  ب����درا�����س����ة  م��ع��ن��ي 
ورفع  الدولة  خ��ارج  للم�سالخ  الفنية 
التو�سيات ب�ساأن تقييمها واعتمادها، 
وحت����دي����ث وت���ط���وي���ر اال����س���رتاط���ات 
بال�سلمة  اخل����ا�����س����ة  ال�������س���ح���ي���ة 
الغذائية ومنظومة احللل العتماد 
وخارجها  ال����دول����ة  داخ������ل  امل�������س���ال���خ 
امل��م��ار���س��ات العاملية  ا���س��ت��ن��اداً الأف�����س��ل 

وامل�ستجدات ذات ال�سلة.
امل�سالخ  ال��ت��زام  ع���دم  ت��ب��ني  ويف ح���ال 

ال�سحية  ب����ال���������س����روط  امل����ع����ت����م����دة 
مبنظومة  امل���ت���ع���ل���ق���ة  وال�����������س�����روط 
احللل والتاأكد من ذلك من خلل 
قبل  م��ن  للم�سالح  ال���دوري  التقييم 
وج����ود  ح�����ال  يف  اأو  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ف����رق 
املخت�سة  ال�����س��ل��ط��ات  م����ن  ت���ق���اري���ر 
ح�����ول ع�����دم م��ط��اب��ق��ة االإر����س���ال���ي���ات 
اال�سرتاطات،  لهذه  للدولة  ال���واردة 
ي��ت��م اإل���غ���اء اع��ت��م��اده��ا ب�����س��ك��ل فوري 
ل�سمان احلفاظ على �سلمة الغذاء 
وتاأتي  ع��ام.  ب�سكل  العامة  وال�سحة 
�سلمة اللحوم ومنتجاتها يف �سدارة 
الطلب  ال������وزارة يف ظ���ل  اه��ت��م��ام��ات 
امل�ستهلكني،  قبل  من  عليها  املتنامي 
الوثائق  ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق  ي��ت��م  ح��ي��ث 
امل��راف��ق��ة ل��لإر���س��ال��ي��ات ال������واردة من 
الدولة،  منافذ  عرب  املعتمدة  امل�سالخ 
والتي ت�سمل �سهادة احللل ملنتجات 
ال���ذب���ح احل���لل  ���س��ه��ادة  اأو  ال��ل��ح��وم 
�سادرة  ال��ذب��ائ��ح  اللحوم  الإر���س��ال��ي��ات 

الدولة،  ل���دى  م��ع��ت��م��دة  ج��ه��ات  ع���ن 
ال�سحية،  وال�����س��ه��ادة  املن�ساأ  و���س��ه��ادة 
واإج�����������راء ال���ك�������س���ف احل�������س���ي واأخ������ذ 
العينات الإجراء الفحو�سات املخربية 
اللزمة، واتخاذ االإجراءات اللزمة 
ت����داول دون ترخي�س  م��ن  ك��ل  ب��ح��ق 
املتعلقة  للت�سريعات  خم��ال��ف  غ���ذاء 
بال�سلمة الغذائية واأحكام ال�سريعة 
للت�سريعات  ا����س���ت���ن���اداً  االإ����س���لم���ي���ة 
ت����داول حلوم  ال��ن��اف��ذة ومب���ا ي�سمن 
لل�ستهلك  واآم���ن���ة  �سليمة  ح���لل 

االآدمي.

التغري املناخي والبيئة تعتمد 25 م�شلخا جديدا من 12 دولة خالل 2021 
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عربي ودويل

ال�سفارة الفرن�سية االأربعاء اإن االنهيار �سببه “الطبقة ال�سيا�سية«.
االنهيار  ه��ذا  اأن  هو  ال���وزراء  رئي�س  �سيادة  يا  املخيف  “لكن  واأ�سافت 
على  واخل��م��ول  االإدارة  ل�سوء  املتعمدة  النتيجة  هو   ... اليوم  القا�سي 
خارجي.  حل�سار  نتيجة  لي�س  “هو  ال�سفرية  وق��ال��ت  ���س��ن��وات«.  م��دى 
اأنتم جميعا يف الطبقة ال�سيا�سية. هذا هو  بل هو نتيجة مل�سوؤولياتكم 

الواقع«.
وي��ت��وىل دي���اب رئ��ا���س��ة ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف االأع���م���ال م��ن��ذ ا�ستقالته يف 
اأع��ق��اب ك��ارث��ة االنفجار الهائل ال��ذي وق��ع يف م��رف��اأ ب��ريوت يف الرابع 
من اأغ�سط�س اآب املا�سي. ومنذ ذلك احلني، عجز ال�سا�سة الطائفيون 

املت�سبثون مبواقفهم عن االتفاق على ت�سكيل حكومة جديدة.
على  للق�ساء  اإ�سلحات  بتنفيذ  طويلة  فرتة  منذ  املانحون  ويطالب 
رئي�سية  اأ���س��ب��اب��ا  وا���س��ع  ن��ط��اق  ي��ع��ت��ربان على  ال��ل��ذي��ن  وال��ه��در  الف�ساد 

•• بريوت-رويرتز

وجهت ال�سفرية الفرن�سية انتقادا حادا لرئي�س الوزراء اللبناين لقوله 
القيادات  وخ��م��ول  االإدارة  �سوء  اإن  وق��ال��ت  حل�سار  تتعر�س  ب��لده  اإن 

اللبنانية هو ال�سبب يف االنهيار االقت�سادي.
اأ���س��واأ رك��ود يف  باأنها  اللبنانية  االأزم���ة  ال��دويل قد و�سف  البنك  وك��ان 
املئة  يف   90 م��ن  اأك���رث  اللبنانية  العملة  وف��ق��دت  احل��دي��ث.  ال��ت��اري��خ 
اإىل �سفوف  اأك��رث من ن�سف �سكان البلد  من قيمتها ودفعت االأزم��ة 
يوم  تعلق  لبنان  ل��دى  الفرن�سية  ال�سفرية  جريلو  اآن  كانت  الفقراء. 
الثلثاء على كلمة األقاها ح�سان دياب رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال 
الذي قال ملبعوثني اإن ح�سارا ُفر�س على بلده وحذر من ا�سطرابات 
وزعتها  م�سجلة  ت�سريحات  يف  ال�سفرية  وق��ال��ت  و�سيكة.  اجتماعية 

للأزمة. واأ�سار دياب اإىل الدعوات املتكررة لربط امل�ساعدات باالإ�سلح 
لكنه اأ�ساف اأن “احل�سار املفرو�س” على لبنان ال يوؤثر على الفا�سدين 

يف اإ�سارة اإىل ال�سا�سة فيما يبدو.
بت�سكيل  لبنان  م�ساعدة  ربط  واإن  ينفد  بداأ  اللبنانيني  اإن �سرب  وقال 
حكومة جديدة اأ�سبح ميثل تهديدا الأرواح اللبنانيني والكيان اللبناين، 

م�سيفا اأن بلده اأمامها ب�سعة اأيام قبل اأن ت�سهد انفجارا اجتماعيا.
واأ�سارت ال�سفرية اإىل اأن فرن�سا نظمت بدعم من قوى اأخرى موؤمترين 
لبحث االأزمة اللبنانية منذ انفجار مرفاأ بريوت واأنها تعمل على عقد 

موؤمتر ثالث.
ورغم اأن حكومة دياب هي حكومة ت�سريف اأعمال فقد قالت ال�سفرية 
اإن باإمكانها اتخاذ خطوات من بينها تطبيق �سبكة للأمان االجتماعي 

بتمويل من البنك الدويل.

 �شفرية فرن�شا تنتقد رئي�ش وزراء لبنان 

••طرابل�س-وكاالت

الليبي  النواب  يتو�سل جمل�س  مل 
وح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة اإىل 
ت����واف����ق ب�������س���اأن م�������س���روع ق���ان���ون 
ا�ستمرار  و���س��ط  ال��ع��ام��ة،  امليزانية 
ال���ت���ي �سبق  ال���ن���ق���اط اخل���لف���ي���ة، 
يف  بتعديلها  امل��ج��ل�����س  ط��ال��ب  واأن 
مطلعة  م�سادر  وق��ال��ت  امليزانية. 
اإن  عربية”،  نيوز  ل�موقع”�سكاي 
اعرت�س  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ال��ي��ات  اأوىل 
هو  الليبي  ال��ن��واب  جمل�س  عليها 
التنمية،  لباب  املخ�س�سات  حجم 
حيث يرى النواب اأنها كبرية اأكرث 
اأن  امل�سادر  واأو�سحت  ال��لزم.  من 
هناك اأي�سا اإ�سكالية تتعلق بالباب 
الت�سيريي”،  “االإنفاق  ال���ث���اين 
واأي�سا الباب اخلام�س “م�سروفات 
هناك  اأن  اإىل  م�سرية  الطوارئ”، 
خلفات اأخرى لكن ميكن التفاهم 
حولها تتعلق بباب املرتبات واأي�سا 
النفقات املخ�س�سة لوزارة الدفاع.

الربملان  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  واأع����ل����ن 

ع��ب��داهلل ب��ل��ي��ح��ق، اأن����ه ت��ق��رر دعوة 
امل��ج��ل�����س جلل�سة  اأع�������س���اء  ج��م��ي��ع 
ل��ل��ب��ت يف م�سروع  امل��ق��ب��ل  االث��ن��ني 
امليزانية. واأ�سار بليحق، يف ت�سريح 
التخطيط  جلنة  اأن  اإىل  �سحفي، 
مبجل�س  واملالية  العامة  وامل��وازن��ة 
النواب عقدت اجتماًعا مع اللجنة 
الدبيبة  م���ن  امل�����س��ك��ل��ة  ال�����وزاري�����ة 
التاأكيد  وت��ق��رر  امل�����س��روع،  لتعديل 
تقريرها  ىلت��ق��دمي  اللجنة  ع��ل��ى 
فيه  للبت  امل�سروع  ب�ساأن  النهائي 

االثنني املُقبل.
افحيمة  ���س��ال��ح  ال��ن��ائ��ب  وي��و���س��ح 
طلبه  ك�����رر  ال����ن����واب  جم��ل�����س  اأن 
للحكومة من اأجل اإقرار تعديلته 
على امليزانية العامة املقدمة اإليه، 
)باب  الثالث  الباب  “تبويب  وهي 
اخلام�س  الباب  وح��ذف  التنمية(، 
االأم����ر  وه����و  الطوارئ(”،  )ب�����اب 

الذي مل يتم حتى االآن.
املجل�س  اأن  اف���ح���ي���م���ة  واأ������س�����اف 
على  ال���ت�������س���وي���ت  اإىل  ���س��ي��ت��ج��ه 
املقبل،  االث��ن��ني  ال��ق��ان��ون،  م�سروع 

حتتاج  احلكومة  ا�ستحدثتها  التي 
دعما لت�سيري م�سروفاتها اليومية، 
االأ�سعار  ت�ساعفت  “كما  م�سيًفا: 
بعد تغيري �سعر ال�سرف، وهذا ما 

يجب اأن يو�سع يف االعتبار«.
النواب  ال��دب��ي��ب��ة جم��ل�����س  ون��ا���س��د 
امل��ي��زان��ي��ة العامة  اع��ت��م��اد م�����س��روع 

وهيئات  ل��ل��ج��ه��ات  الت�سيريي” 
اإنها تبلغ تبلغ نحو  الدولة، قائل 
12 م��ل��ي��ار دي���ن���ار، وه���ي اأق����ل من 
ال�سراج  “حكومتي  خم�����س�����س��ات 
واملوقتة يف العام 2019 والبالغة 
على  م���ل���ي���ارات  و4  م���ل���ي���ارات   9
الوزارات  اأن  اإىل  واأ�سار  الرتتيب«. 

ملحظات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  بتعديلته 
تلبية  املالية، يف حال عدم  اللجنة 

احلكومة مطالبه.

العتماد بعد 
املراجعة الدقيقة

الليبي،  ال�سيا�سي  ال��ب��اح��ث  ودع���ا 
اعتماد  اإىل  ال������ب������دراوي،  ي���ع���رب 
امليزانية العامة، لكن بعد مراجعة 
ب�سكل دقيق، ورف�س ما ال  بنودها 
البدراوي  طالب  كما  منها.  يلزم 
القانون  يف  امل�����واد  ب��ع�����س  ب���اإل���غ���اء 
ال�سبب  والتي كانت  للدولة،  املايل 
يف اإط������لق ي���د ف���ائ���ز ال�������س���راج يف 
املا�سي، اإذ منحته �سلحية �سرف 
املا�سية  ال�سنة  ي�ساوي ميزانية  ما 
ع��ن ك��ل �سهر وه��و مبلغ اأك��رب من 

امليزانية املقرتحة لهذا العام.

امل�سهد مازال “�سبابيا«.
الليبي  ال�سحفي  ال��ك��ات��ب  واأ����س���ار 
مازال  امل�سهد  اأن  اإىل  �سامل  اأحمد 
�سبابيا بخ�سو�س اعتماد امليزانية 

من عمده، الفتا اإىل اأن الكثري دار 
يف كوالي�س االجتماعات التي جرت 
واأع�ساء  احل��ك��وم��ة  اأف����راد يف  ب��ني 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ب���ال���ربمل���ان، وهي 
اأ�سواء  ب��ع��ي��دا ع��ن  ل���ق���اءات ج���رت 
ال���ك���ام���ريات، ع��ك�����س ال��ل��ق��اء الذي 
رئي�س  ب��ح�����س��ور  االث���ن���ني  ج����رى 

احلكومة عبداحلميد الدبيبة.
البنود  اأح����د  ���س��امل ع���ن  وت�����س��اءل 
امليزانية  يف  ب��اخل�����س��و���س  امل���ث���ارة 
اأنه  م��و���س��ح��ا  “املرتبات”،  وه����و 
�سرف  م��ن  احلكومة  تتمكن  لكي 
الزيادات فقط يف قطاعات التعليم 
والداخلية وال�سحة، طلبت اإ�سافة 

26 مليار دينار اإىل امليزانية.
التخطيط  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وحت���دث 
وامل��ال��ي��ة، ع��ب��دامل��ن��ع��م ب��ال��ك��ور، عن 
خماوف لدى النواب ب�ساأن م�سروع 
ومطالبتهم  ال���ع���ام���ة،  امل���ي���زان���ي���ة 
تتعلق  ل����ت����م����ري����ره����ا،  ب���������س����روط 
��ا ب��ال��ب��اب ال��ث��ال��ث “باب  خ�����س��و���سً
احلكومة  ي��دع��ون  اإذ  التنمية”، 
مل�سروعاتها،  ك���ام���ل  حت��ل��ي��ل  اإىل 

انتقد  كما  ع��ادل،  ب�سكل  وتوزيعها 
“اإ�سرار احلكومة على وجود باب 
ح�سب و�سفه، معقبا:  الطوارئ”، 
لوجوده  ���س��رورة  ال  ن��ق��ول  “نحن 

الأننا مل ن�سرف امليزانية بعد«.
عبد  ال��ن��واب  جمل�س  ع�سو  وق���ال 
خلًفا  ه��ن��اك  اإن  ن�سية  ال�����س��لم 
واحلكومة،  املجل�س  ب��ني  اللغة  يف 
وه���ن���اك اإ����س���رار ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع يف 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة. وان��ت��ق��د ن�سية 
الت�سيريي”  “االإنفاق  خم�س�سات 
“مت�سخمة جدا، حتى  اإنها  قائل 
ب�سعر  ت�سرتي  احلكومة  كانت  لو 
�سرف الدوالر بال�سوق ال�سوداء”، 
م�ساألة  امليزانية  “م�ساألة  معقبا: 
اأن نرتقي مب�ستوى  وطنية، والبد 
التعامل، ال اأن نكتفي باإلقاء اللوم 

على بع�سنا«.

رد وزاري
م��ن ج��ان��ب��ه، رد وزي���ر امل��ال��ي��ة على 
نفقات  حجم  ب�ساأن  نواب  انتقادات 
ب�”االإنفاق  ال��ث��اين اخل��ا���س  ال��ب��اب 

اإمت�������ام تلك  اإن������ه يف ح�����ال  ق���ائ���ل 
على  احل��ك��وم��ة  �ستعمل  اخل��ط��وة، 
املحتاجة،  ال��ف��ئ��ات  م��ع��ي�����س��ة  رف����ع 
واإنها م�ستعدة ال�ستقبال اأي جلنة 
ي�سعها املجل�س ملراقبة امل�سروفات، 
معقبا: “هدفنا هو خدمة ال�سعب، 

واأرجو اأن ت�ساعدونا«.

بنود متنع برملان ليبيا من مترير امليزانية.. احل�شم الثنني  3

ت على ميزانية تعوي�سات بـ3 ماليني دولر   الكونغر�س �سورّ

ال�شحايا املدنيون للتحالف يف املو�شل.. ينتظرون تف�شريات وتعوي�شات 
••املو�شل-اأ ف ب

يف 17 اآذار/مار�س 2017، كانت 
تتقّدم  املتطرفني  مكافحة  ق��وات 
يف املو�سل يف �سمال العراق مزهوًة 
داع�س  تنظيم  �سد  بانت�ساراتها 
الن�سر  م���لم���ح  ل��ك��ن  االإره�����اب�����ي 
ترافقت مع مقتل اأكرث من 100 
نفذته  ج�����وي  ق�����س��ف  يف  م�����دين 
طائرات التحالف بقيادة الواليات 
امل���ت���ح���دة. ح��ت��ى ال����ي����وم، ال ي���زال 
يطالبون  ال�����س��ح��اي��ا  ه�����وؤالء  ذوو 

بتف�سريات وتعوي�سات.
ملكافحة  ال���دويل  التحالف  وي��ق��ّر 
تنظيم داع�س بقتل اأكرث من األف 
م���دين يف ���س��وري��ا وال���ع���راق خلل 
حربه التي دامت �سبع �سنوات �سّد 
ل��وك��ال��ة فران�س  ال��ت��ن��ظ��ي��م. وق���ال 
ل�14  ُدف��ع��ت  تعوي�سات  اإن  ب��ر���س 

عائلة فقط.
حتى اليوم، ا�سطدم �سحايا ق�سف 
وعائلتهم  ال�������دويل  ال���ت���ح���ال���ف 
بنظام معّقد وغام�س للتعوي�سات 
مل��ن��ع و�سولهم  اأع����ّد  ي��ب��دو وك���اأن���ه 

اإليها.
���س��ن��وات ع��ل��ى عمليات  اأرب�����ع  ب��ع��د 
اآذار/  17 امل��و���س��ل  يف  ال��ق�����س��ف 
ع���ب���داهلل خليل  ي�����زال  م���ار����س، ال 
ال����ذي جن���ا واب���ن���ه ب��اأع��ج��وب��ة من 
املوت رغم اأنه فقد �ساقه وال تزال 
اآث��ار احل��روق ظاهرة على ج�سده، 
الذي  االأذى  ع��ن  تعوي�ساً  ينتظر 
تف�سري  اأو حتى جم��رد  له  تعر�س 

لكيفية احل�سول عليه.
من  هوليوين�سكي  ���س��ارة  وت��ق��ول 
منظمة هيومن رايت�س ووت�س “ال 
ميكنني اأن اأتخيل كيف يكون وقع 
االأم����ر ع��ل��ى ع��راق��ي��ة ف��ق��دت اأمها 
اأن تفهم كيف  اأو زوجها، وحت��اول 
م�سيفًة  تعوي�س”،  على  حت�سل 
نفهم  ال  ن���ك���اد  خ���ربات���ن���ا،  “رغم 
متاماً كيفية” التقدم بطلب عرب 

اآلية التعوي�س.
العثور  �سعوبة  اإىل  اأي�ساً  وت�سري 
ع��ل��ى م�����س��وؤول اأم���ريك���ي ي��ق��ّر باأن 
ق�سفا من طائراته هو امل�سوؤول”. 
الع�سكرية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  خ���لف���اً  اإذ 
الغرب  فيها  �سارك  التي  االأخ��رى 
يف ال��ع��امل، مل ي��ك��ن ي��وج��د خلل 
احل������رب ����س���د ت��ن��ظ��ي��م داع���������س يف 
ال�سربات  ل��ع��ب��ت  وال���ت���ي  ال���ع���راق 
اجلوية دوراً حا�سماً فيها، قياديون 
على االأر�س يهتمون بدفع “ثمن 

الدم” للعائلت املفجوعة.
املو�سل  ال��ذي ط��ال  الق�سف  غ��رّي 
اجلديدة اجلمعة 17 اآذار/مار�س 
الثامنة وع�سر  “ال�ساعة   ،2017
عبداهلل  ح��ي��اة  حتديداً”،  دق��ائ��ق 

خليل، �سائق االأجرة ال�سابق.
العمر  البالغ م��ن  ال��رج��ل  وي���روي 
املنطقة  “ق�سفت  ع����ام����اً   51
ب�سكل كثيف، ووجدت نف�سي حتت 
حتى  بجانبي”،  واب��ن��ي  االأن��ق��ا���س 
حني  تقريباً   11 “ال�ساعة  حّلت 
كانوا  اأ�سخا�س”  اأ���س��وات  �سمعت 

يعملون على اإنقاذ اجلرحى.

ت�����س��ّب��ب ق�����س��ف امل��ب��ن��ى ال����ذي كان 
جانب  اإىل  خ��ل��ي��ل  ف���ي���ه  ي��ح��ت��م��ي 
ع�سرات الن�ساء والرجال واالأطفال، 
باأكرب ح�سيلة ب�سرية للحرب �سد 
منظمة  وبح�سب   . داع�س  تنظيم 
التي  احلكومية  غري  “ايروورز” 
املدنيني  ال�سحايا  اأع���داد  حت�سي 
يف ال��ن��زاع��ات ح��ول ال��ع��امل، “قتل 
باحلد االأدنى 105 اأ�سخا�س غري 

مقاتلني، و141 كحّد اأق�سى«.
و���س��ّك��ل��ت احل���ادث���ة ���س��دم��ة كبرية 
لكنها  ل���ل���ع���راق���ي���ني،  ب���ال���ن�������س���ب���ة 
الفو�سى  ت��ل���س��ت يف  م��ا  ���س��رع��ان 
ال�������س���ائ���دة ح��ي��ن��ه��ا. وخ������لل 72 
���س��اع��ة ف��ق��ط، ق��ب��ل ه���ذه ال�سربة 
وب��ع��ده��ا وب��ال��ت��زام��ن م��ع��ه��ا، فقد 
حياتهم  االآخ��ري��ن  املدنيني  مئات 

يف املو�سل.
كان  ال���ف���و����س���ى،  ت���ل���ك  خ�����س��م  يف 
ال�سربات.  ي�سعب حتديد م�سدر 
�سكانها  ع��دد  ال��ب��ال��غ  امل��دي��ن��ة  ففي 
مليونني، حتّول اآالف املدنيني اإىل 
بني  امل��ع��ارك  خ���لل  ب�سرية  دروع 
القوات العراقية واملتطرفني على 
االأر�س، فيما كان ق�سف التحالف 

يتوا�سل دون هوادة.
اأي   ،2017 اآذار/م���ار����س   17 يف 
ب��ع��د خ��م�����س��ة اأ����س���ه���ر م���ن اإط����لق 
امل���و����س���ل، كانت  م��ع��رك��ة حت���ري���ر 
القوات العراقية حتاول التقدم يف 

اأزقة املدينة القدمية ال�سيقة.
اأمامها غرباً حيث يقع حي املو�سل 
اجلديدة الذي ي�سّم �سكك حديد 
الر�سا�س  ك���ان  ن��ف��ط،  و���س��وام��ع 
على  العراقية  القوات  على  ينهال 
قنا�سني متمركزين  يبدو من  ما 

يف مكان مرتفع.
العراقي  اجل��ي�����س  ح��ي��ن��ه��ا  ط��ل��ب 
ال����ذي ك���ان غ���ارق���اً يف واح����دة من 
التاريخ  يف  ال�سوارع  ح��روب  اأعقد 
احل�����دي�����ث، اإ������س�����ن�����اداً ج�����وي�����اً من 

ع��ل��ى احلر�س  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����س 
اإىل  االأم�����وال  ت��ل��ك  ت�سل  اأن  ع��ل��ى 
واأفغان�ستان  ال��ع��راق  يف  ال�سحايا 
اأو يف اأي مكان اآخر. وقال لفران�س 
“ينبغي فعل املزيد مل�ساعدة  بر�س 
طلبات  ت����ق����دمي  يف  ال�����ع�����ائ�����لت 

تعوي�سات ومن ثّم درا�ستها«.
ال��ذي رف��ع موؤخراً  واأ���س��اف ليهي 
ر�سالة اإىل وزير الدفاع االأمريكي 
لويد اأو�سن ب�ساأن التعوي�سات يف 
“اإذا مل  اأخ����رى  ال��ع��راق وم��ن��اط��ق 
يكن اجلي�س االأمريكي قادراً على 
العبني  اإي��ج��اد  ينبغي  التحقيق، 

اآخرين للقيام بذلك«.
يف املو�سل وخلل االأ�سهر الت�سعة 
“فجعت  ال�������س���ر����س،  ال���ق���ت���ال  م���ن 
وودز  يقول  كما  كثرية”،  عائلت 
م�سيفاً  “ايروورز”،  �سركة  م��ن 
ك���ان  اإذا  م����ا  اأت���������س����اءل  “لذلك 
�سابقة  خ��ل��ق  ي��خ�����س��ى  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
املو�سل  يف  ال���ع���ائ���لت  ب��ت��ع��وي�����س 

اجلديدة«.
بني  ق��ت��ل   ،2014 ال���ع���ام  وم���ن���ذ 
وفق  مدنياً،  و13188   8311
طفل،  األ��ف��ا  بينهم  “ايروورز”، 
�سوريا  يف  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ب�������س���رب���ات 

والعراق.
غري اأن التحالف يعرتف مبا يقل 
ويو�سح  م����رات.  بع�سر  ذل���ك  ع��ن 
املتحدة  الواليات  “اعرتفت  وودز 
خ���لل  م������دين   1300 مب���ق���ت���ل 
االأ�سهر  وخ������لل  عملياتها”. 
الت�سعة من عملياتهما يف املو�سل، 
مل تعرتف باري�س ولندن “مبقتل 

وفق وودز. اأي مدين”، 
جهتهم  من  الهولنديون  وع��َو���س 
على رجل من املو�سل فقد زوجته 
�سقيقه،  واب�����ن  و���س��ق��ي��ق��ه  واب��ن��ت��ه 
 .2015 ال��ع��ام  يف  ج���وي  بق�سف 
وذكرت و�سائل االإعلم الهولندية 
ي�����ورو، لكن  اأن�����ه مّت دف����ع م��ل��ي��ون 

 80 التحالف الدويل الذي ي�سم 
دولة وتقوده الواليات املتحدة، من 
االإره��اب��ي��ني يف  الق�ساء على  اأج��ل 
طائرات  فاأُر�سلت  “عا�سمتهم”. 

اأمريكية اأ�سقطت قنبلة موجهة.
ل��ك��ن ل��ع��ل م��ع��ل��وم��ة ه���ام���ة فاتت 
وجود  وه��ي  العمليات،  مهند�سي 
ع�������س���رات امل���دن���ي���ني امل��خ��ت��ب��ئ��ني يف 
معولني  امل�ستهدف  املبنى  ملجئ 
الرحمة  م�����س��ت�����س��ف��ى  وج�����ود  ع��ل��ى 
م��زدح��م على مقربة من  وط��ري��ق 
امل��ك��ان، ملنع ال��ط��ريان ال���دويل من 

ق�سف املنطقة.
الكبري  ال�����دويل  اال���س��ت��ن��ك��ار  ب��ع��د 
ال������ذي اأث�����ارت�����ه احل�����ادث�����ة، اأر����س���ل 
حمققني  �سابقة،  يف  االأمريكيون، 

على االأر�س، ملعرفة ما ح�سل.
اأيار/مايو  يف  االأم��ريك��ي��ون  واأق���ر 
مدنيني،   105 مبقتل   ،2017
بعداد  اآخ������رون   36 اع��ت��رب  ف��ي��م��ا 
متكنوا  اأنهم  اأمل  على  املفقودين، 

من الفرار.
التحقيق  ا���س��ت��ن��ت��ج  امل��ح�����س��ل��ة،  يف 
متفجرات  نتيجة  انهار  املبنى  اأن 
و�سعها تنظيم داع�س بني طوابقه، 
الناجني وال�سهود  اإف��ادات  اأن  غري 
باأن ال متفجرات  املو�سل تفيد  يف 

كانت خمزنة يف املبنى.
“ايروورز”  �سركة  م��دي��ر  وي��ق��ول 
اأجل  “من  وودز  كري�س  ل��ن��دن  يف 
قنا�سني اثنني على �سطح، اأطلقوا 
ك��ان ذلك  220 كلغ،  ب��وزن  قنبلة 

خطاأ«.
ويو�سح لفران�س بر�س “ال ينبغي 
مدى  ذات  م��ت��ف��ج��رات  ا���س��ت��خ��دام 
�سكنية  منطقة  يف  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع 
ب��االع��ت��ب��ار املخاطر  ب���دون االأخ����ذ 
اجل����ّم����ة ال���ت���ي ق����د ي��ت��ع��ر���س لها 
املدنيون: هذا ما ح�سل يف املو�سل 

اجلديدة«.
ال��ط��ب العديل  وي�����س��ت��ذك��ر م��دي��ر 

مطالبته  وك��ي��ف��ي��ة  ف��ي��ه��ا  ت�����س��رر 
بتعوي�سات«.

�سباط/  15 وح��ت��ى   2014 م��ن 
التحالف  ك���ان   ،2017 ف��رباي��ر 
التي  ال����دول  اأ���س��م��اء  ي��وم��ي��ا  يعلن 
ت��ق��وم ب�����س��ّن ال����غ����ارات. ب��ع��د ذلك 
يعلن  التحالف  يعد  مل  ال��ت��اري��خ، 
عن تلك التفا�سيل، فيما بداأ عدد 
يف  ب��االرت��ف��اع.  امل��دن��ي��ني  ال�سحايا 
املو�سل اجلديدة، اأقر االأمريكيون 

مب�سوؤوليتهم عن ال�سربات.
التحالف  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  اأن  غ��ري 
ال������دويل ال��ك��ول��ون��ي��ل االأم���ريك���ي 
واين ماروتو اأو�سح لفران�س بر�س 
وقانون  االأم��ريك��ي  “القانون  اأن 
احلرب ال يلزمان الواليات املتحدة 
بتقدمي تعوي�سات جلرحى اأو عن 
اأ�سرار ت�سببت بها عمليات قتالية 

قانونية«.
واأ�ساف اأنه لتلك االأ�سباب “ومنذ 
دفع   ،2015 اآذار/م�����ار������س   13
تعوي�ساً  دف��ع��ات  خم�س  التحالف 
ويجري  م���دن���ي���ة+  +خ�������س���ارة  ع���ن 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى دف������ع ال�������س���اد����س���ة، 
لقاء  دفعات  ثماين  اإىل  باالإ�سافة 

“تعزية” يف العراق.
باملقارنة  ق��ل��ي��ًل ج���داً  وي��ع��ّد ذل���ك 
اأفغان�ستان.  يف  دف��ع��ه  مت  م���ا  م���ع 
دفع  وح������ده،   2019 ع����ام  ف��ف��ي 
االأم��ريك��ي��ون ���س��ّت دف��ع��ات بقيمة 
العراق، مقابل  األ��ف دوالر يف   24
605 دفعات يف اأفغان�ستان بقيمة 
مليون و520 األفاً و116 دوالراً. 
على  ���س��ّوت  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن  علما 
ثلثة  بقيمة  تعوي�سات  ميزانية 
العام  حتى  �سنويا  دوالر  م��لي��ني 
امل��وازن��ة حتت  2022، و�سعت يف 
بند “عمليات و�سيانة - اجلي�س«.

وي�������س���دد ال�������س���ن���ات���ور االأم����ريك����ي 
ليهي  ب���ات���ري���ك  ال���دمي���وق���راط���ي 
ال����ذي ي���راأ����س جل��ن��ة االئ��ت��م��ان يف 

نينوى  حمافظة  �سحة  دائ���رة  يف 
ح�����س��ن واث������ق، ال���ك���ارث���ة. وي����روي 
الدفاع  “اأجلى  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س 
رك����ام  م����ن  جثة”   152 امل������دين 
املبنى حيث كان خليل ومن مبان 
اأخرى حميطة. وي�سيف “ا�ستمر 
اإىل   10 ب��ني  م��ا  ذل��ك  العمل بعد 
15 يوماً. كنا ننت�سل قرابة 100 
فيما كان الق�سف  جثة يف اليوم”، 

متوا�سًل.
ح��ي��ن��ه��ا، مل ي��ك��ن ق���د م�����س��ى على 
ت��ويل دون��ال��د ت��رام��ب الرئا�سة يف 
�سهرين،  �سوى  املتحدة  ال��والي��ات 
تنظيم  �سيق�سف  باأنه  تعهد  وك��ان 
ويرى  عليه.  الق�ساء  حتى  داع�س 
ب���ذل���ك حرية  اأع����ط����ى  اأن������ه  ك����رث 
اأّكدوا  الذين  لع�سكرييه  الت�سرف 
االأكرث  “احلرب  يخو�سون  اأن��ه��م 

دّقة يف التاريخ«.
لكن ما ح�سل يف املو�سل اجلديدة 
ي�سعب اإنكاره. اعرتف البنتاغون 

فوراً بامل�سوؤولية.
اأف�����رح   ،2017 ع�����ام  خ���ري���ف  يف 

ات�سال هاتفي خليل رغم اآالمه.
وي��������روي ال����رج����ل ال�������ذي ي���واج���ه 
������س�����ع�����وب�����ات ب����ال���������س����ري ب�������س���اق���ه 
بر�س،  ل��ف��ران�����س  اال���س��ط��ن��اع��ي��ة 
هو  املت�سل  اإن  م��رتج��م  يل  “قال 
القائد الع�سكري للتحالف الدويل 
ل�سمال العراق”. وي�سيف “اعتذر 
م���ن���ي ب���ا����س���م ال���ت���ح���ال���ف، ووع����د 
ذل��ك مل  ل��روؤي��ت��ي، لكن  باحل�سور 

يح�سل«.
وخ�سر وليد خالد �سقيقه وزوجة 
وي���روي  ال��ق�����س��ف.  ج����راء  �سقيقه 
ال���رج���ل ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 31 
تلقى  اأن����ه  ل��ط��ف��ل��ني  واالأب  ع���ام���اً 
التحالف:  حم��ق��ق��ي  م����ن  زي�������ارة 
�سوراً  والتقطوا  هنا  اإىل  “قدموا 
للمكان و�سجلوا �سهاداتنا، ولكن ال 
تعوي�س حتى االآن”، علما اأن مثل 

الإعادة  حيوية  التعوي�سات  ه��ذه 
ب��ن��اء امل��و���س��ل ال��ت��ي ال ت���زال حتى 

االآن �سبه مدمرة.
“مركز  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر  وي���رج���ع 
النزاع”  يف  امل����دن����ني  اأج�������ل  م����ن 
غ������ري احل����ك����وم����ي����ة االأم�����ريك�����ي�����ة 
اأن  اىل  ال�سبب  م��اه��ان��ت��ي  دان��ي��ي��ل 
اإقراره  و”رغم  االأمريكي  اجلي�س 
اأي نظام  باخلطاأ... مل ي�سع قط 
ي�����س��م��ح ل��ل��ع��ائ��لت ب��ت��ق��دمي طلب 

تعوي�سات«.
وي�����س��ي��ف اخل��ب��ري ال��ع�����س��ك��ري اأن 
وا�سنطن “ال ترغب بو�سع �سيا�سة 
هائل  ل��ع��دد  ال��ب��اب الح��ق��اً  �ستفتح 
من ال�سكاوى التي لن تتمكن من 

التعامل معها الحقاً«.
ووا�����س����ل ول���ي���د خ���ال���د ط�����رق كل 
االأب����واب م��ن اأج���ل احل�����س��ول على 
وزوجة  �سقيقه  ملقتل  تعوي�سات 
�سقيقه. وقّدم �سكوى اىل التحالف 
احلكومية  وال���ل���ج���ن���ة  ال���������دويل 
ودائرة  االإن�سان  حلقوق  العراقية 

التعوي�سات يف حمافظة نينوى.
لكن بدا وكاأن م�ساألة التعوي�سات 
كانت حم�سومة بالن�سبة للتحالف 
امل�ساركة  ال�75  وال����دول  ال���دويل 
ي��ب��داأ حملته  اأن  ق��ب��ل  ف��ي��ه، ح��ت��ى 
���س��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س  ال�����ذي كان 
وا���س��ع��ة من  اأج�����زاء  ع��ل��ى  ي�سيطر 
خلياه  وجنحت  و�سوريا،  العراق 
باري�س  ح��ت��ى يف  ه��ج��م��ات  ���س��ن  يف 

وبروك�سل.
املتخ�س�سة  ويلي  بلقي�س  وتو�سح 
بال�ساأن العراقي يف هيومن رايت�س 
اأن����ه وع��ل��ى ع��ك�����س مرحلة  ووت�����س 
واحلرب   2003 ال��ع��ام  يف  ال��غ��زو 
التحالف  “اأُن�سىء  اأفغان�ستان،  يف 

الدويل بدون هيكلية تعوي�س«.
واأ�سافت “على كل �سخ�س يرغب 
باحل�سول على تعوي�سات حتديد 
التي  ال�سربة  عن  امل�سوؤول  البلد 

الرجل املعني مل يعّلق على االأمر.
ك���ذل���ك، اأق������ّرت اأم�������س���رتدام، وفق 
االإن�سان،  ح���ق���وق  ع���ن  م��داف��ع��ني 
مدنيني  مقتل  ع��ن  مب�سوؤوليتها 
يف حويجة جنوباً. ففي حزيران/

يونيو 2015، ُق�سف خّط ت�سنيع 
لكن  ل��داع�����س،  ت��اب��ع  للمتفجرات 
مبقتل  ت�سببت  وال�سظايا  النريان 
اأكرث من 70 مدنياً وبدمار كبري 

يف املدينة.
وكتعوي�س، وفق وودز، “خ�س�ست 
متويلت  ال��ه��ول��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة 
ب���ق���ي���م���ة خ���م�������س���ة م����لي����ني ي�����ورو 
للم�ساعدة يف اإعادة اإعمار حويجة 
على املدى البعيد”، لكن مل يدفع 

�سيء الأية عائلة.
يف املو�سل حيث تقّدر تكلفة اإعادة 
االإع����م����ار مب���ل���ي���ارات ال�������دوالرات، 
تلقى  اأن  مماثلة  مبادرة  �ساأن  من 

ترحيباً كبرياً.
نف�سها  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سلطات  لكن 
للحديث  ط��وي��ًل  وق��ت��اً  ا�ستغرقت 
ع��ن ال�����س��ح��اي��ا وال���دم���ار، فيما ال 
اليوم تنت�سل جثثاً من  تزال حتى 

حتت الركام.
و�سل   ،2019 اآذار/م�����ار������س  يف 
االأم����ر ب��رئ��ي�����س ال�����وزراء يف حينه 
باأن  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
فقط”  واأط����ف����ال  ن�����س��اء  “ثماين 

ق�سوا يف املو�سل.
مفو�سية  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  وي���وؤك���د 
ن��ي��ن��وى يا�سر  ح��ق��وق االإن�����س��ان يف 
العراق  اأن  ب��ر���س  لفران�س  �سياء 
الق�سف  ب�ساأن  االأمريكيني  �ساءل 
دون  لكن  اجل��دي��دة،  املو�سل  على 
العراق،  خ��ارج  االآن.  ج��دوى حتى 
اآليات  االأم���ريك���ي  اجل��ي�����س  و���س��ع 

ت�سمح بالو�سول اىل تعوي�سات.
اأح�ست  ح���ي���ث  ال�������س���وم���ال  ف���ف���ي 
مدين  م��ئ��ة  ���س��ق��وط  “ايروورز” 
القيادة  ن�سرت  ع��ام��اً،   14 خ��لل 
اإفريقيا  يف  االأمريكية  الع�سكرية 
ال�سفحة  ع����ل����ى  )اأف�������ري�������ك�������وم( 
االإلكرتوين،  مل��وق��ع��ه��ا  الرئي�سية 
بريديا  وعنوانا  ال�ستمارة  راب��ط��اً 
من  امل��دن��ي��ني  ال�سحايا  لت�سجيل 

خللهما.
عنوان  اأو  ا�ستمارة  الأي  وج��ود  وال 
“�سنتكوم”،  م��وق��ع  ع��ل��ى  مم��اث��ل 
املتحدة  للواليات  املركزية  القيادة 
يف ال�سرق االأو�سط، بل يربز فقط 
ب��ي��ان ���س��ح��ايف ي��ع��ود ل��ت��اري��خ 17 
يتحّدث عن   2017 اآذار/م��ار���س 
“اأربع �سربات” يف املو�سل دّمرت 
���س��ي��ارات واأ���س��ل��ح��ة وم��ب��ن��ى “كان 

ي�سيطر عليه تنظيم داع�س«.
واأفادت فران�س بر�س يف ذلك اليوم 
ا�ستعادت  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
يف  و���س��وق  م�سجد  على  ال�سيطرة 

املو�سل القدمية.
وبعد اأربعة اأ�سهر من ذلك التاريخ، 

حتررت املدينة وهزم التنظيم.
خ��ل��ي��ل يحاول  ع��ب��داهلل  ي����زال  وال 
اال�سطناعية.  �ساقه  م��ع  التاأقلم 
���س��ع��وب��ًة يف  ي���واج���ه  االآن،  وح��ت��ى 

ذلك.
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اأن كوريا  ل��لأمم املتحدة )ف��او(  اأعلنت منظمة االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة   
األف طن   860 امل��واد الغذائية قدره  ال�سمالية قد ت�سجل نق�سا يف 
هذه ال�سنة حمذرة من اأن الكوريني ال�سماليني قد يبدوؤون مواجهة 
�سعوبات اعتبارا من اآب/اغ�سط�س. يواجه النظام الكوري ال�سمايل 
اخلا�سع ل�سل�سلة عقوبات دولية ب�سبب براجمه الع�سكرية املحظورة، 
الغذائية ل�سعبه ويعاين  املواد  تاأمني  �سعوبات منذ فرتة طويلة يف 
االقت�ساد  على  ال�سغط  وزاد  الغذائية.  امل��واد  يف  نق�س  بانتظام من 
الكوري ال�سمايل جراء اإغلق احلدود ملواجهة انت�سار وباء كوفيد-
الزعيم  وك���ان  املا�سية.  ال�سنة  وفي�سانات  ع��وا���س��ف  و�سل�سلة   19
بلده  ب��اأن  اأق��ر يف حزيران/يونيو  اون  كيم جونغ  ال�سمايل  الكوري 
اعتربت  االثنني،  �سدر  تقرير  يف  متوترا«.  غذائيا  “و�سعا  تواجه 
 5،6 ال�سنة  ه��ذه  ال�سمالية  ك��وري��ا  تنتج  اأن  املرتقب  م��ن  اأن��ه  ال��ف��او 
1،1 مليون طن مقارنة  اأقل بحواىل  اأي  مليني طن من احلبوب 

مبا حتتاجه لتاأمني املواد الغذائية ل�سعبها.
وجاء يف التقرير اأن “الواردات التجارية املرتقبة ر�سميا تبلغ 205 

األف طن” ما يعني اأن النق�س الغذائي �سيبلغ 860 األف طن.
واأ�ساف “اذا مل تتم تغطية هذا النق�س بالواردات التجارية او عرب 
امل�ساعدة الغذائية فان العائلت قد تواجه فرتة عجاف �سعبة بني 

اآب/اغ�سط�س وت�سرين االأول/اكتوبر«.

 
الرو�سية   ال��دف��اع  وزارة  ع��ن  نقل  للأنباء  اإنرتفاك�س  وك��ال��ة  ذك��رت 
االإ�سبانية  للبحرية  تابعة  �سفينة  تتعقب  مو�سكو  اأن  االأربعاء  اأم�س 
يف البحر االأ�سود، حيث جتري اأوكرانيا ودول حلف �سمال االأطل�سي 

تدريبات ع�سكرية يف املنطقة.
اأم�س  االأ���س��ود  البحر  دخ��ل��ت  االإ�سبانية  ال�سفينة  اإن  اجلي�س  وق���ال 
 ”2021 بريز  “�سي  الع�سكرية  التدريبات  يف  للم�ساركة  االأرب��ع��اء 
)ن�سيم البحر 2021( التي بداأت يف اأواخر ال�سهر املا�سي يف البحر 

االأ�سود وجنوب اأوكرانيا وت�سارك فيها اأكرث من 30 دولة.
ونقلت اإنرتفاك�س عن الوزارة اأي�سا اأن طائرتني رو�سيتني من طراز 
�سوخوي-30 رافقتا طائرة مراقبة اأجنبية من طراز بوينج بي-8 
اأن مقطعا م�سورا  الوكالة  واأ�سافت  االأ�سود.  البحر  بو�سيدون فوق 

ن�سره اجلي�س ي�سري اإىل اأن الطائرة تابعة للبحرية االأمريكية.
 
 

من  اإع�����س��اراً  لت�سبح  “اإل�سا”  اال�ستوائية  العا�سفة  ق��وة  ا���س��ت��ّدت   
الدرجة االأوىل مع اقرتابها من �سواحل فلوريدا، بح�سب ما اأفادت 
هيئة االأر�ساد اجلوية االأمريكية. وقال املركز الوطني للأعا�سري اإّن 
االإع�سار اإل�سا يتقّدم ب�سرعة 22 كلم/�ساعة م�سحوباً برياح عاتية 
اإذا وا�سل االإع�سار  اأّنه  اإىل  120 كلم/�ساعة، م�سرياً  تبلغ �سرعتها 
م�ساره احلايل ف�سيمّر فوق ال�ساحل الغربي لفلوريدا اأو على مقربة 
منه بحلول ليل الثلثاء اأو �سباح االأربعاء. وكانت ال�سلطات طلبت 
من ال�سكان التاأّهب ملواجهة عوا�سف خطرة وانقطاع حمتمل للتيار 
العا�سفة  �سربت  املك�سيك  خليج  اإىل  توّجهها  وق��ب��ل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي. 
اأعلن تعليق  الكاريبي. وكان مطار تامبا  اال�ستوائية منطقة البحر 
الرحلت التجارية من اخلام�سة من م�ساء الثلثاء وحتى العا�سرة 
من �سباح االأربعاء على االأقّل. وقالت م�ساعدة حاكم فلوريدا جانيت 
وهذا  ا�ستعداداتهم  ل��ب��دء  ف��ل��وري��دا  �سكان  “ندعو  ال��ث��لث��اء  نونيز 
يت�سمن اإمكان البقاء بدون كهرباء لب�سعة اأيام، والتزّود مبا يكفي 
“اإذا كانت  واأ�سافت  االأ�سرة«.  اأف��راد  من الطعام وامل��اء لكل فرد من 
معلنة  هناك اأوامر اإخلء يف منطقتكم، فهذا من اأجل �سلمتكم”، 
فتح مراكز اإيواء طارئة. وبعد اأن ت�سّببت مبقتل ثلثة اأ�سخا�س يف 
كوبا  االثنني  اإل�سا  �سربت  لو�سيا،  و�سانت  الدومينيكان  جمهورية 
م�سحوبة باأمطار غزيرة ولكن من دون اأن تت�سبب باأ�سرار ج�سيمة 

يف اجلزيرة.

عوا�شم

بغداد

مو�صكو

وا�صنطن

 رجل يلجاأ اإىل م�شجد يف 
بريوت لت�شغيل اآلة الأك�شجني 

•• بريوت-اأ ف ب

جلاأ رجل فجر  اأم�س االأربعاء اىل اأحد م�ساجد بريوت، عند موعد �سلة 
اأك�سجني  اآل���ة  ت�سغيل  اأج���ل  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  ت��وف��ر  م��ن  لل�ستفادة  ال��ف��ج��ر، 
يحتاجها جراء اإ�سابته مبر�س الربو، و�سط تقنني قا�س يف �ساعات التغذية 

باليتار يتخطى 20 �ساعة يومياً يف خ�سم انهيار اقت�سادي غري م�سبوق.
وي�سهد لبنان الغارق يف اأزمة اقت�سادية متمادية، رّجح البنك الدويل ال�سهر 
املا�سي اأن تكون من بني اأ�سواأ ثلث اأزمات يف العامل منذ عام 1850، �سّحاً 
يف الفيول ال�سروري لت�سغيل معامل انتاج الكهرباء ويف املازوت امل�ستخدم 
م�سرف  ل��دى  ال���دوالر  احتياطي  ن�سوب  م��ع  اخلا�سة،  امل��ول��دات  لت�سغيل 
جامع  وخطيب  اإم��ام  ون�سر  لل�سترياد.  اعتمادات  فتح  يف  وت��اأخ��ره  لبنان 
االإمام علي بن اأبي طالب يف بريوت ال�سيخ ح�سن مرعب �سورة على ح�سابه 
على تويرت يظهر فيها رجل غزا ال�سيب ذقنه، وهو يجل�س على عتبة داخل 
ومو�سول  اأنفه  على  مثبت  التنف�س  اأنبوب  بينما  ال��ق��راآن،  يف  يقراأ  امل�سجد 
باآلة اأك�سجني اأمامه. واأرفق ال�سورة بتعليق “اأحد امل�سلني م�ساب مبر�س 
اآلة االأك�سجني لي�ستفيد من فرتة  لت�سغيل  الربو.. جلاأ اىل امل�سجد فجراً 
ت�سغيل مولد امل�سجد )مما ا�سطرنا لعدم اإطفائه بعد انتهاء ال�سلة من 
اأجله(، وذلك لعدم توفر الكهرباء وال ا�سرتاك املولدات يف منزله«. واأ�ساف 
“اأال لعنة اهلل على من اأو�سلنا اىل هذا احلال«. ويواجه لبنان منذ ثلثة 
عقود على االأقل م�سكلة متفاقمة يف قطاع الكهرباء ذي املعامل املتداعية، 
واأخرى  للدولة  واح���دة  ف��ات��ورت��ني،  دف��ع  على  املواطنني  غالبية  يجرب  م��ا 
اإم��دادات الدولة.  مرتفعة الأ�سحاب املولدات اخلا�سة، التي تعو�س نق�س 
وتراجعت تدريجاً خلل االأ�سهر املا�سية قدرة موؤ�س�سة كهرباء لبنان على 
توفري التغذية، ما اأدى اىل رفع �ساعات التقنني لتتجاوز 22 �ساعة يومياً 
يف بع�س املناطق. ومل تعد املولدات اخلا�سة، على وقع �سّح الوقود، قادرة 
الكهرباء، ما ا�سطرها  انقطاع  امل��ازوت اللزم لتغطية �ساعات  تاأمني  على 

بدورها اىل اتباع تقنني.

جل�سة طارئة لبحث اأزمة �سد النه�سة اليوم 

»الأمن الدويل« رهان م�شر وال�شودان يف ال�شغط على اإثيوبيا

 عقد من خيبات الأمل منذ ا�شتقالل جنوب ال�شودان 

بلينكن يطالب اأحمد ب�شمان و�شول الإغاثة اإىل تيغراي 
اأب��ي��ي الن�سر ب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ول��ت ال��ق��وات ال��ف��درال��ي��ة على 
اأعاد  حتى  اأ�سهر  ب�سعة  اإال  ه��ي  م��ا  ول��ك��ن  ميكيلي.  االإق��ل��ي��م  عا�سمة 
املتمردون جتميع �سفوفهم و�سّنوا هجوماً م�ساّداً وا�سع النطاق �سمح 
واإثر  االإقليم.  غالبية  على  �سيطرتهم  وتاأكيد  ميكيلي  با�ستعادة  لهم 
خ�سارة قواتها ال�سيطرة على ميكيلي اأعلنت اأدي�س اأبابا وقفاً الإطلق 
النار من جانب واحد، رف�سه املتمّردون يف بادئ االأمر قبل اأن يعلنوا 
االأحد موافقتهم على “وقف اإطلق النار من حيث املبداأ” ب�سرط اأن 
تن�سحب من تيغراي القوات االإريرتية وقوات اإقليم اأمهرة التي تدعم 

اجلي�س االإثيوبي.
جميع  تلتزم  اأن  �سرورة  “على  بلينكن  �سّدد  الهاتفية  املكاملة  وخ��لل 

االأطراف وقف اإطلق نار فورياً وتفاو�سياً”، بح�سب البيان.
واأ�سفر النزاع عن �سقوط اآالف القتلى يف حني يعاين اأكرث من 400 

وت�سّببت  املّتحدة.  ل��لأمم  وفقاً  جماعة،  من  االإقليم  يف  �سخ�س  األ��ف 
وبتعليق  االإق��ل��ي��م  واالت�����س��االت يف  ال��ك��ه��رب��اء  بانقطاع  اأي�����س��اً  احل���رب 
الإي�سال  اأ�سا�سّيان  ج�سران  ُدّم���ر  كما  واإل��ي��ه،  منه  اجل��وي��ة  ال��رح��لت 
ت�ستخدم  باأّنها  اإثيوبيا  االأوروب��ي  واّتهم االحّتاد  االإن�سانية.  امل�ساعدات 

“اجلوع �سلح حرب” يف االإقليم، االأمر الذي نفته اأدي�س اأبابا ب�سّدة.
اأن يلتزم  اأبيي  اأن يدخل يف هذا ال�سجال، طلب بلينكن من  ومن دون 
2 مّت��وز/ ب��لده يف  اّت��ب��اع االإج���راءات التي طلبتها االأمم املتحدة من 

االإن�سانية  وامل�����س��اع��دات  االإغ��اث��ة  بينها و���س��ول ط��واق��م  ي��ول��ي��و، وم��ن 
�سّدد  املحتاجني«. كما  ال�سّكان  اإىل  واآمن وبدون عوائق  “ب�سكل كامل 
بلينكن على وجوب “االن�سحاب الكامل للقوات االإريرتية وقوات اإقليم 
الذين  اأولئك  ملحاكمة  �سّفافة  “عملية  واإط��لق  تيغراي  من  اأمهرة” 

ارتكبوا انتهاكات حلقوق االإن�سان” يف االإقليم ال�سمايل.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ط��ال��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي اأن���ت���وين بلينكن رئ��ي�����س ال����وزراء 
“كامل  اّت�����س��ال هاتفي ب�سمان و���س��ول  اأح��م��د خ��لل  اأب��ي��ي  االإث��ي��وب��ي 
االإقليم  تيغراي،  اإىل  االإن�سانية  وامل�ساعدات  االإغاثة  لطواقم  واآمن” 

الواقع يف �سمال البلد والغارق يف احلرب منذ ثمانية اأ�سهر.
املكاملة  اأدان يف  بلينكن  اإّن  بيان  االأمريكية يف  وزارة اخلارجية   وقالت 
اأخرى  تيغراي، من بني عوائق  “تدمري ج�سور يف  اأبيي  الهاتفية مع 
اأبيي احلائز جائزة نوبل  اإىل االإقليم ال�سمايل. وكان  اأمام الو�سول” 
تيغراي يف مطلع  اإىل  ال��ف��درايل  اجلي�س  اأر���س��ل   2019 ع��ام  لل�سلم 
�سعب  حترير  “جبهة  ق��ادة  العتقال  املا�سي  الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
واأعلن  �سلحها.  ون��زع  اآن���ذاك،  االإقليم  يف  احلاكم  احل��زب  تيغراي”، 

•• عوا�شم-وكاالت

اإىل  اخلمي�س  ال��ي��وم  االأن��ظ��ار  تتوجه 
تعقد  حيث  ال����دويل،  االأم���ن  جمل�س 
جل�سة طارئة لبحث اأزمة �سد النه�سة 
قرار  م�سروع  عن  والبحث  االإثيوبي 
ملئم  ح��ل  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ي�ساهم 
التوتر  وينهي حالة  االأط��راف  لكافة 

القائمة.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً 
املندوب  ت�سريحات  اأرب��ك��ت  االأرب��ع��اء، 
االأم��ن ح�سابات  الفرن�سي يف جمل�س 
اأن  على  تاأكيده  بعد  وال�سودان  م�سر 
االأمن  جمل�س  �سيناق�سها  حلول  اأي 
لن تخرج عن االإطار التفاو�سي، وهو 
ما يجعل خطوة اللجوء ملجل�س االأمن 
امل��ح��ط��ة االأخ����رية يف م�سرية  مب��ث��اب��ة 

التفاو�س حلل االأزمة.

حرب ل تريدها م�سر
وتوقع الكاتب ال�سعودي طارق احلميد 
املفاو�سات  يف  االإث��ي��وب��ي  التعنت  اأن 

حول �سد النه�سة ت�سعى جلر م�سر حلرب ال تريدها، 
الأن القاهرة يف طور اإعادة بناء املوؤ�س�سات واإعادة تاأهيل 

مفا�سل الدولة واالقت�ساد والبنية التحتية..
اأفريقيا،  دول  نهو�س  مينع  النه�سة  �سد  “اإن  وق���ال   
وحت���دي���داً ال�����س��ودان وم���ا ي��واج��ه��ه ب��ع��د اإ���س��ق��اط حكم 
الب�سري االإخواين الذي دمر ال�سودان، وعّطله نحو ربع 

قرن«.
واأ�ساف احلميد يف مقاله ب�سحيفة “ال�سرق االأو�سط” 
املوقف  ب�سبب  احل��رب  م��ن  م�سر  تقرتب  للأ�سف  اأن��ه 
بعد  “خ�سو�ساً  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث  االإث��ي��وب��ي 
اإ�سعار وزارة الري االإثيوبية لنظريتها امل�سرية ب�سروع 
اإثيوبيا بالبدء بامللء الثاين لل�سد، ما يعني دفع م�سر 

وال�سودان التخاذ قرارات �سعبة«.
اجلل�سة  على  يعول  اأن  ال�سعودي  الكاتب  ا�ستبعد  كما 
النه�سة”  “�سد  ق�سية  حول  االأم��ن  مبجل�س  املنتظرة 
التي قد تد�سن مرحلة حروب املياه بالقارة االأفريقية، 
اأحد  “ال  وق���ال  عربيتني،  ل��دول��ت��ني  بالن�سبة  وك��ذل��ك 
بناء  ه��و  ف��االأ���س��ع��ب  للعنف،  ال��ل��ج��وء  ب�سهولة  يفاخر 
اأو  االإن�سان، واالأوطان، ولي�س حتويل ال�سباب مليلي�سيا، 
التعويل  فاإنه ال ميكن  جر احل��روب للمنطقة، لذلك، 
اأننا نقرتب اأكرث من اأي  على عقلنية اإثيوبيا، ويبدو 
دقيقة، ال  اأو عمليات جراحية  ح��رب،  اإىل  وق��ت م�سى 

يتمناها اأحد«.

•• جوبا-اأ ف ب

من االأمل اإىل احلرب ومن االأحلم 
اإىل الياأ�س، ترك العقد امل�سطرب يف 

جنوب ال�سودان منذ اال�ستقلل الدولة الفتية اأكرث 
اال�ستقرار  وقت م�سى ميزقها عدم  اأي  ه�سا�سة من 

ال�سيا�سي والعنف واجلوع.
 ،2011 متوز/يوليو  من  التا�س�����ع  ليل  منت�سف  يف 
ال���دول���ة اجلديدة  والدة  م��ع  االح��ت��ف�����االت  ان��ط��ل��ق��ت 
اإع����لن  مع  ورق�س  ال�سودان  جنوب  �س������عب  و�سفق 
ن��ه��اي��ة ن����زاع دم����وي ط��وي��ل خ��ا���س��ه م��ن اأج����ل اإقامة 

دولته.
جديدا  ف��ج��را  “كان  اإل���ي���ا����س  ���س��ت��ي��ف��ن  واين  ي��ق��ول 
عندما  ال��ف��رح��ة  م�ستذكرا  املعجزة”،  ي�سبه  و�سيئا 
�سوارع  يف  اجل��دي��د  الوطني  بعلمهم  املحتفلون  ل��وح 

العا�سمة جوبا حمتفلني حتى طلوع الفجر.
ا�ستقللها  ح���رب  ع��ل��ى  ط��غ��ى  ال���ذي  التف����اوؤل  ل��ك��ن 
امل��ري��رة ع��ن ال�����س��ودان تبخر م��ع ان���دالع ح��رب اأهلية 
دامية بني قادة البلد اجلدد يف عام 2013 ا�ستمرت 
�سخ�س  األ����ف   380 ب��ح��ي��اة  واأودت  ���س��ن��وات  خ��م�����س 
و���س��ردت اأرب��ع��ة م��لي��ني، وح��ط��م��ت اأي اأوه����ام بفتح 

�سفحة جديدة.
االأي����ام  اأع��ظ��م  “راأيت  ع��ام��ا(  اإل��ي��ا���س )31  وي��ق��ول 

واأكرثها �سوادا«.
ما زال القادة ال�سيا�سيون الذين اختاروا احلرب على 
ويحكمون  اليوم،  ال�سلطة  يف  الوليدة،  دولتهم  بناء 

عرب حتالف ه�س مت ت�سكيله مبوجب اتفاق �سلم.
�سلفا  الرئي�س  ب��ني  ال�سلطة  تقا�سم  تفاهم  واأخ��م��د 
ونائبه  الدنكا  لقبيلة  ال�سابق  الع�سكري  القائد  كري، 
رياك م�سار، زعيم املتمردين من قبيلة النوير، نريان 
القتال بني قواتهما اإىل حد كبري منذ وقف اإطلق 

النار يف 2018.
لكن االأخوة االأعداء انتهكوا اتفاقات الهدنة ال�سابقة، 
بينما تفاقم انعدام الثقة بني الطرفني مع تخلخل 

التقدم الذي اأجنزته ال�سفقة.
يف  �سكلت  التي  “الوحدة”  حكومة  ال�سعف  وينتاب 
يف  كبري،  دويل  �سغط  حتت   2020 �سباط/فرباير 
االأخرى  ال�سرورية  االإج���راءات  تنفيذ  يتم  مل  حني 

التي تهدف اإىل جتنب حرب جديدة.
يعاين  وق��ت  يف  ال�سيا�سي  اليقني  ع��دم  ح��ال��ة  وت��اأت��ي 
وت�سخم  ح��ادة  اقت�سادية  اأزم��ة  من  ال�سودان  جنوب 

اخليار  يحملها  التي  العالية  التكلفة  و�سط  للقاهرة 
الثاين. وختمت ال�سحيفة قائلة “يجد النظام امل�سري 
نف�سه يف ورطة وخيارات �سيقة للغاية مع ان�سداد االأفق 
للتوجه  توقعاتهم  �سقف  املواطنني  ورف��ع  التفاو�سي 
ال��ك��رام��ة واالأم���ن  ن��ح��و احل�����س��م الع�سكري دف��اع��اً ع��ن 

القومي«.

منطقة على و�سك ال�ستعال
وق�����ال ال���ك���ات���ب امل�������س���ري ال���دك���ت���ور اأح���م���د خم���ت���ار اإن 
التحركات امل�سرية ال�سودانية على مدار االأيام املا�سية 
ت�ستهدف اإي�سال ر�سالة وا�سحة للمجتمع الدويل باأن 
منطقًة القرن االإفريقي على و�سك اال�ستعال بالدرجة 
التي تهدد ال�سلم واالأمن الدويل، واأن م�سر لن ت�ستمر 
يف مفاو�سات غري جمدية اإىل ما ال نهاية، وتقبل باأمر 
واقع حتاول اإحدى الدول فر�سه على اجلميع دون اأي 
الب�سر  حلياة  اأو  الدولية  واالأع����راف  للقوانني  اعتبار 

بالدول االأخرى.
واأو�سح خمتار يف مقاله ب�سحيفة “االأهرام” امل�سرية، 
اأن اأق�سى ما ميكن اأن يخرج به املجل�س هو اإقرار بالدعوة 
العودة للمفاو�سات حتت رعاية االحتاد االأفريقي  اإىل 
مب�ساركة دولية فاعلة من االأمم املتحدة وبع�س الدول 
الكربى، ووفًقا الإطار زمني حمدد للو�سول اإىل اتفاق 

ملزم يحقق م�سالح الدول الثلث.
واأ�سار خمتار اإىل اأن �سواء خرج املجل�س بقرار اأم ال، اإن 

ورطة وخيارات �سيقة
وقالت �سحيفة “العرب” اللندنية اأن م�سر وال�سودان 
الأزمة  حل  اإىل  للتو�سل  اجلهود  من  الكثري  ا�ستنزفا 
�سد النه�سة االإثيوبي، ومل يتبق لهما �سوى اال�ستنجاد 
مبجل�س االأمن الذي يعقد جل�سة غدا اخلمي�س لبحث 
االأزم����ة م��ن دون ظ��ه��ور م��وؤ���س��رات ت��ق��ول اإن���ه �سيتبنى 

موقفاً حا�سماً فيها.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن القاهرة تلقت �سدمة كبرية 
باأنها �سرعت يف  االأخ��رية  اأبلغتها  اأبابا حيث  اأدي�س  من 
اإ���س��ارة تنطوي على حت��ّد وعدم  لل�سد، يف  الثاين  امل��لء 
االأمن،  اأروق���ة جمل�س  داخ��ل  بتحركات م�سر  اك��رتاث 
اأع�ساء املجل�س  واأن لديها تطمينات ب�سعوبة ممار�سة 
وال�سد  الثاين  امل��لء  اأن  باعتبار  عليها  قوية  ل�سغوط 

عموما ميثلن تهديدا للأمن وال�سلم االإقليميني.
ال  ال��ق��اه��رة  اأن  م�سرية  دبلوما�سية  م�����س��ادر  وك�سفت 
ب�سبب  اأبابا  اأدي�س  على  بال�سغط  املجل�س  قيام  تنتظر 
م�سالح قوى كربى مع اإثيوبيا، وكل ما تتوقعه �سدور 
بيان لل�ستناد عليه يف اال�ستمرار اأو التوقف عن البحث 

عن حل تفاو�سي.
القوى  اأن  ل�”العرب”  ت�سريح  يف  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
الكربى تنتبه اإىل هذه املفارقة جيدا و�ستحر�س على 
وتغلقه  للتفاو�س  االأم���ل  ب��اب  تفتح  ب�سيغة  اخل���روج 
اأك��رث من  اأم��ام احل��ل الع�سكري ال��ذي لوحت به م�سر 
مرة، الأنها تعلم اأن االأول ميثل خيارا رئي�سيا وحقيقيا 

التاأثري«.
وي�سيف “نريد اأن نرى انخفا�سا يف الف�ساد. نريد اأن 
نرى ميزانيتنا حتت املراقبة. نريد اأن نرى اخلدمات 
يكون  واأن  م�ستقرا،  االأم���ن  ن��رى  اأن  نريد  تتح�سن. 

هناك بيئة للحوار«.
الد�ستوري  االإ���س��لح  اإح��راز تقدم يذكر يف  يتم  ومل 
يف ح��ني ق��د ت����وؤدي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت مقررة 
زعزعة  اإىل  اإ�سافيا  عاما  توؤجل  اأن  قبل  املقبل  العام 
م�ستقبل  ل�سمان  ترتيبات  تتخذ  مل  م��ا  اال�ستقرار 

اخلا�سر.
مواجهة  االنتخابات  اأ�سبحت  “اإذا  بو�سويل  ويقول 
ب���ني ال��ط��رف��ني امل��ت��ح��ارب��ني ال��رئ��ي�����س��ي��ني، ف����اإن هذا 
االأهلية  اأن يكون كفيًل بتفجر احلرب  وحده ميكن 

جمدًدا«.
فتيل  ت�سكل  اأن  ميكن  التي  االأخ���رى  العوامل  وم��ن 
انفجار: الف�سل يف توحيد قوات كري وم�سار املتناف�سة 
اتفاقيات  يف  مهمة  �سمانة  وه��ي   - واح���د  جي�س  يف 
ال�سلم لكبح ال�سراع يف امل�ستقبل وحتقيق اال�ستقرار 

يف املناطق اخلارجة عن القانون يف البلد.

اأزمة  واأ�سواأ  امل�سلح  العرقي  العنف  وت�ساعد  متزايد 
جوع منذ اإعلن اال�ستقلل.

الدولية  االأزم���ات  جمموعة  يف  املحللني  كبري  وق��ال 
يف  ال�����س��ودان  جنوب  اأن  الوا�سح  “من  بو�سويل  اآالن 
مكان اأ�سواأ مما كان عليه قبل 10 �سنوات، وهو اأمر 

ماأ�ساوي للغاية«.
ور�سم اتفاق ال�سلم ملمح الطريق نحو اأ�س�س بناء 
ال��ت��ي خ��رج��ت ع��ن م�����س��اره��ا ب�سبب احلرب،  ال��دول��ة 
د�ستوري  واإ���س��لح  ب��رمل��ان جديد  اإن�ساء  ذل��ك  مب��ا يف 

وانتخابات وجي�س وطني موحد.
 لكن بعد م��ا ي��ق��رب م��ن ث��لث ���س��ن��وات، مل يتحقق 

�سوى القليل.
انعقد الربملان الوطني يف اأيار-مايو لي�س اإال، و�سيوؤدي 
الد�ستورية اجلمعة مع حلول ذكرى  اليمني  النواب 
اال�ستقلل، بينما تكاد تكون الثقة معدومة باملجل�س 

اجلديد جراء التاأخر يف التئام جل�ساته.
الدميوقراطية  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  وي�����س��ري 
تاأتي  “اأن  ك��ول��وك  ديفيد  ج��ام  امل�سوؤولة  واحل��وك��م��ة 
نرى  اأن  نريد  ول��ك��ن..  ت��اأت��ي  اأال  م��ن  اأف�سل  متاأخرا 

م�سر لن تكون قد و�سلت اإىل نهاية 
الدبلوما�سية،  وامل�����س��ارات  امل�����س��اع��ي 
ول��ك��ن��ه��ا ل��ي�����س��ت امل���ح���ط���ة االأخ������رية 
املادة  لن�س  “طبًقا  وق��ال  للم�سكلة، 
الذى  املتحدة  االأمم  ميثاق  51 من 
“لي�س يف هذا امليثاق  اأن��ه  ين�س على 
ما ي�سعف اأو ينتق�س احلق الطبيعي 
للدول، فرادى اأو جماعات، يف الدفاع 
م�سلحة  قوة  اعتدت  اإذا  اأنف�سهم  عن 
املتحدة.  االأمم  اأع�����س��اء  اأح����د  ع��ل��ى 
متيط  ���س��وف  املقبلة  القليلة  االأي����ام 

اللثام عن ال�سيناريوهات االأخرى«.

حماولة فا�سلة
وم���ن ج��ان��ب��ه و���س��ف ال��ك��ات��ب جلل 
ع���ارف خ��ط��وات اإث��ي��وب��ي��ا جت���اه امللء 
الثاين ل�سد النه�سة باأنها “حماولة 
اأنها ال  فا�سلة” الأن “اإثيوبيا تعرف 
واأن  امل��ي��اه،  تخزين  اإخ��ف��اء  ت�ستطيع 
ك��ل ���س��يء م��ر���س��ود ب��دق��ة م��ن��ا ومن 
العامل، واأنها مل تقل �سيئا جديدا يف 
ر�سالتها، واأن املطلوب منها � وفقاً للقوانني واالتفاقيات 
بالقرارات  امل�سب  دولتي  اإخطار  جمرد  لي�س  الدولية 
القانوين  االتفاق  واإمن��ا  فردية،  ب�سورة  تتخذها  التي 
على كل قواعد امللء والت�سغيل بحيث ال يلحق ال�سرر 
ال��ث��اب��ت��ة يف مياه  امل�����س��ب، وال مت�����س حقوقها  ب��دول��ت��ي 
“االأخبار”  ب�سحيفة  مقاله  يف  عارف  واأ�ساف  النيل«. 
اأن املحاولة االإثيوبية وقحة، الأنها تقول ملجل�س االأمن 
ق��ب��ل ان��ع��ق��اده اإن��ه��ا م��ا���س��ي��ة يف ال��ط��ري��ق اخل��ط��اأ حتى 
النهاية، واأنها عازمة على حماولة فر�س االأمر الواقع 
اأن تدرك العواقب، واأنها لن تتوقف  الذي تريده دون 
عن انتهاك القانون واالإ�سرار ب�سركائها يف نهر النيل 

وتعري�س اأن املنطقة كلها للخطر.
الثاين  امل�����لء  اأن  ع��ل��ى  ع�����ارف  ال���ك���ات���ب ج����لل  واأك������د 
اأمام  االأزم����ة  ملف  �سمن  �سيكونان  ال��وق��ح  واخل��ط��اب 
جمل�س االأمن و�سيكون معهما �سجل التفاو�س العقيم، 
االإثيوبيني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ت�����س��ري��ح��ات  “اإن  وق����ال 
وحديث  اإثيوبية”!!  بحرية  اىل  النيل  “حتويل  ع��ن 
اجلرنال االإثيوبي “بوتا ديبيلى” عن حتويل ال�سد اىل 
الكبري،  بالطوفان  وال�سودان  م�سر  تهدد  مائية  قنبلة 
اإذا كان لديه  اأن يقرر ما  و�سيكون على جمل�س االأم��ن 
والعامل  املنطقة  يف  وال�سلم  االأم��ن  حلماية  يقدمه  ما 
ولردع اإثيوبيا عن موا�سلة العدوان، اأم �سيرتك االأزمة 
مت�سي اىل نقطة ال�سدام ويتحمل � مع حكام اإثيوبيا � 

امل�سوؤولية عن ذلك؟!.

وي���ق���������������������������ول ال����رئ����ي���������س امل�����وؤق�����ت 
والتقييم  ال��ر���س��د  ل�”مفو�سية 
تراقب  ه��ي��ئ��ة  وه����ي  امل�سرتكة”، 
تاي  ت�سارلز  ال�سلم،  عملية  تنفيذ 
قواتهما  ب��اإر���س��ال  التزما  الرجلني  ك��ل  اإن  جيتواي 
“تقدم  اإح����راز  ال��ت��دري��ب وال��ت��خ��رج، لكن مت  الإع����ادة 

�سئيل للغاية«.
القوات  ثكنات  وتعاين  التمويل  اإىل  العملية  وتفتقر 
من نق�س حاد يف الغذاء واملاء واالأدوي��ة، ما اأدى اإىل 
احل��ال يف  �سوء  وو�سل  النطاق.  وا�سعة  ف��رار  ح��االت 
بع�س املع�سكرات اإىل درجة وفاة جنود جوعا اأو ب�سبب 

املر�س.
وذك���ر ج��ي��ت��واي يف 24 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي اأنه 
وتدهورت  توقف،  القوات  توحيد  اأن  الوا�سح  “من 
االأو�ساع يف مواقع املع�سكرات ومراكز التدريب ب�سكل 

ملحوظ«.
�سبعة  اأكرث من  ال�سلم حيث يعاين  وتعرثت عملية 
م��لي��ني ج��ن��وب ���س��وداين - ح���وايل 60 يف امل��ئ��ة من 

جمموع ال�سكان - من نق�س حاد يف الغذاء.
العامل�����ي  االأغذي��ة  لربنامج  املحلي  املدير  ويو�س�������ح 
م�ستويات  يواج���ه  البع�س  اأن  هولينغورث  ماثي��������و 
ي�سنفون  م��ن  اأن  ح��ني  يف  اجل��������������������وع  م��ن  طارئ�������ة 
 108،000 وع�����دده�����م  احل���رج�����������ة  ب���امل�������س���ت���وي���ات 
املو�سم  ه���ذا  يف  امل��ج��اع��ة  خل��ط��ر  فعليا  “معر�سون 

االأعجف«.
اجلفاف   - االأخ������رى  ال����ك����وارث  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  واأدت 
والفي�سانات املدمرة للعام الثاين على التوايل وغزو 
اجلراد باأعداد قيا�سية - اإىل تدهور الظروف املرتدية 
اخلارجية  امل�����س��اع��دات  ع��ل��ى  يعتمد  ب��ل��د  يف  ب��ال��ف��ع��ل 

لتقدمي معظم اخلدمات ل�سعبه.
اأ�سواأ  اأوقفت  ال�سلم  اتفاقيات  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن ال�����س��راع امل�����س��ل��ح بني  اإال  اإراق�����ة ال���دم���اء،  ح���االت 
اجلماعات العرقية املتناحرة ت�ساعد يف املناطق غري 
اخلا�سعة ل�سلطة جوبا، ما اأدى اإىل مقتل عدد غري 

م�سبوق من املدنيني منذ احلرب.
العرقية  امللي�س������يات  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وتوؤك������د 
اأك���رث م��ن 80 يف امل��ئ��ة م��ن ال�سحايا  م�����س��وؤول��ة ع��ن 
املدنيني خلل هذا العام، ف�سل عن اخلطف والعنف 

اجلن�سي.
العنف  هذا  لكل  امل�سرتك  “القا�سم  بو�سويل  ويقول 

اأنه يحدث يف دولة فا�سلة«.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
تاريخ: 2021/06/01 املودعة بالرقم: 352241 

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى، 
املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، ذهب، اأملا�س، اأ�ساور )جموهرات(، 
علب  اأق���راط،  )جم��وه��رات(،  �سغرية  متدلية  حلي  )جم��وه��رات(،  �سل�سلية  قلئد  )جم��وه��رات(،  للزينة  دبابي�س 
للمجوهرات، قلئد )جم��وه��رات(، حلي )جم��وه��رات(، خ��وامت )جم��وه��رات(، حلي �سغرية )جم��وه��رات(، خلخال 
للتعديل(،  قابلة  ب�سل�سلة  مت�سلني  وخامت  �سوار  من  مكونة  يدوية  )جموهرات  الباجنا  جموهرات  )جموهرات(، 
اأو�سمة من معادن  اأو  نيا�سني  ، حلي متدلية )جم��وه��رات(،  اأ���س��اور للحقائب )جم��وه��رات(  اأحزمة )جم��وه��رات(، 
اأكمام،  )م��راب��ط(  زم��ام��ات  نقدية،  قطع  نفي�سة،  معادن  من  جذعية  هياكل  نفي�سة،  معادن  من  �سناديق  نفي�سة، 
ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�س حلي، بلتني )فلز(، اأحجار �سبه كرمية، حلي ف�سية، �ساعات، اأ�سغال فنية 

من معادن نفي�سة، �ساعات يد.
العربية  باللغة  اآميليا  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة   AMELIA كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 

والكلمات بخط مميز.
اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 172901

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/03 املودعة بالرقم: 352418 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دول اآ�سيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
وعنوانه: 1 والي�س �سرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �سنغافورة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31
احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  ال��واردة يف  والغابات غري  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية،  واملنتجات  الِغلل 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�سة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�سروات 

ال�سعري املنبت )امللت(.
باللغة   SWEETIO SWEET BY NATURE كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمة  العلمة:  و�سف 

االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 173133

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/27 املودعة بالرقم: 354217 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دبي غولف )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س.ب. 24040 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سروات  الفواكه  اللحم،  خل�سات  وال�سيد،  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 

واملجففة واملطهوة، البي�س.
ع��ري�����س مم��ي��ز حتتها كلمة  MERCHANTبخط  ك��ل��م��ات   ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��لم��ة  ال��ع��لم��ة:  و���س��ف 
ال��ك��ل��م��ات باللغة  ت��ع��ب��ريي لبيت واأ���س��ج��ار وت���لل وج��م��ي��ع  ب��خ��ط �سغري مم��ي��ز ف��وق��ه��م ر���س��م   MEATS

االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174506

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/27 املودعة بالرقم: 354219 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دبي غولف )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س.ب. 24040 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

املن�ساآت  اأعمال  اإدارة  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  االأع��م��ال،  توجيه  االأع��م��ال،  اإدارة  واالإع���لن،  الدعاية  خدمات 
الريا�سية، اإدارة اأعمال حملت البيع بالتجزئة، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، حتديًدا 
اللحوم وخل�سات اللحم واللحوم املحفوظة واللحوم املجمدة وكرات اللحم واللحوم املعلبة ومرق اللحم 
وجيلتني اللحم وهلم اللحم وحلوم ال�سجق والبذور واالأزهار والزينة، وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سرائها عند احلاجة، وميكن تقدمي هذه اخلدمات من خلل حملت البيع بالتجزئة اأو منافذ 
البيع باجلملة اأو من خلل كتالوجات الطلب الربيدي اأو من خلل الو�سائل االلكرتونية على �سبيل املثال 

من خلل املواقع االلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية.
ع��ري�����س مم��ي��ز حتتها كلمة  MERCHANTبخط  ك��ل��م��ات   ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��لم��ة  ال��ع��لم��ة:  و���س��ف 
ال��ك��ل��م��ات باللغة  ت��ع��ب��ريي لبيت واأ���س��ج��ار وت���لل وج��م��ي��ع  ب��خ��ط �سغري مم��ي��ز ف��وق��ه��م ر���س��م   MEATS

االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174507

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/30 املودعة بالرقم: 354523 
بيانات االأولوية: 00003583199 -  2021/01/22

اململكة املتحدة
اال�سم: فودافون جروب بي ال �سي

وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
توفري واجهات الربامج لتوفري و�سول �سخ�سي لقواعد بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات 
االإلكرتونية، توفري تطبيقات الربامج غري قابلة للتنزيل من خلل قواعد بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت 
مبا  االإنرتنت  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة  اال�ست�سافة،  خدمات  االإلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو 
بيانات  وق��واع��د  ال��وي��ب  م��واق��ع  ا�ست�سافة  اخل����وادم،  ا�ست�سافة  ال�سبكة،  ع��رب  وال�سحف  امل��دون��ات  ذل��ك  يف 
الكمبيوتر، �سيانة وحتديث برامج وبرجميات الكمبيوتر، خدمات الكمبيوتر عرب االنرتنت حتديًدا توفري 
تاأجري  ال�سحابية،  الكمبيوتر، احلو�سبة  اأجهزة وبرجميات  املعلومات عرب االنرتنت حول ت�سميم وتطوير 
اأجهزة الكمبيوتر، ت�سميم وفن الر�سم اجلرافيكي وتكليف الكتابة الإن�ساء �سفحات الويب على االإنرتنت، 
وحتديث  و�سيانة  تركيب  ال��ربام��ج،  وت�سميم  الكمبيوتر  برجمة  الكمبيوتر،  تكنولوجيا  يف  اال�ست�سارات 
برامج الكمبيوتر، اإن�ساء و�سيانة مواقع الويب، ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات )اآي تي(، ا�ست�سافة مواقع 
والب�سائع،  لل�سلع  املحتملني  للم�سرتين  التقنية  الطبيعة  ذات  وامل�سورة  املعلومات  الويب للآخرين، توفري 
كمبيوتر  �سبكة  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة  ال��ربام��ج  اأو  باالأجهزة  املتعلقة  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ست�سارات 
عاملية اأو من االنرتنت، ت�سغيل حمركات البحث، ت�سميم اأنظمة االت�سال، الربامج كخدمة، مزودي خدمة 
التطبيقات )اإيه ا�س بيه( حتديداً ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر للآخرين، ت�سميم الربامج مبا يف 
ذلك تطبيقات الربامج لل�ستخدام على االأجهزة املتحركة، توفري خدمات املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات 
التقنية املتعلقة باأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات، ت�سميم ومراقبة وا�ست�سافة املنتديات عرب ال�سبكة 
التكنولوجيا،  جم��ال  يف  االأب��ح��اث  جديدة،  منتجات  وتطوير  بحث  والتطوير،  البحث  خدمات  للمناق�سة، 
توفري املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفاً، مراقبة اأنظمة ال�سبكات يف جمال 
ل�سبكات  االأم��ن  خدمات  توفري  والبيانات،  والر�سائل  املعلومات  وتوثيق  ت�سفري  وف��ك  ت�سفري  االت�ساالت، 
الكمبيوتر والو�سول اإىل اأجهزة الكمبيوتر واملعاملت املحو�سبة مبا يف ذلك من خلل الو�سائل االإلكرتونية 
عرب �سبكة ال�سلكية و/اأو اأجهزة االت�ساالت املتحركة، حتويل البيانات من املعلومات االإلكرتونية مبا يف ذلك 
برامج البيانات والكمبيوتر )با�ستثناء التحويل املادي(، تخزين البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد 
اأنظمة معاجلة البيانات االإلكرتونية، تاأجري  البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، اختبار 
البيانات،  معاجلة  الأجهزة  الوقت  م�ساركة  خدمات  ال�سوتية،  للمدونات  الويب  منافذ  ا�ست�سافة  الربامج، 
البيانات، خدمات  ت�سفري  البيانات )جدران حماية(، خدمات  اأمن  الكمبيوتر للت�ساالت، خدمات  برجمة 
نقل البيانات، خدمات ا�سرتجاع البيانات، الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع، ال�سغط الرقمي للبيانات، 
ال�سحف  ون�سر  اإن�ساء  يف  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفري 
واملدونات عرب ال�سبكة، ا�ست�سارات تكنولوجيا االت�ساالت، ت�سميم اأجهزة ومعدات االت�ساالت، تطوير و�سيانة 
وحتديث حمركات البحث عرب �سبكات االت�ساالت، ت�سميم الهواتف مبا يف ذلك الهواتف املتحركة، توفري 
معلومات عن الطق�س عرب الهواتف، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر  من خلل مقاهي االإنرتنت، خدمات ت�سميم 
مواقع الويب على االإنرتنت، توفري حمركات البحث على االإنرتنت، تاأجري الربامج للو�سول اإىل االإنرتنت، 
�سيانة الربامج للو�سول اإىل االإنرتنت، توفري اال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل 
الكمبيوتر  برجمة  الربامج،  بيانات  قواعد  حتديث  واالإنرتنت،  الداخلية  وال�سبكات  االت�سال  �سبكات  عرب 
التقنية  البيانات  حتليل  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكات  مراقبة  الكمبيوتر،  �سبكات  خدمات  البيانات،  ملعاجلة 
وا�ستخراج البيانات، اإن�ساء و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات اخلا�سة باحلركة املرورية 
والرتكيبات  وااللكرتونية  الكهربائية  االأجهزة  على  الكمبيوتر  برامج  تركيب وحتديث  ال�سفر،  ومعلومات 
املغلقة  الدوائر  ذات  التلفزيون  واأنظمة  بالو�سول  للتحكم  بيومرتية  وتركيبات  واأجهزة  بالو�سول  للتحكم 
واالأجهزة  املغلقة  الدوائر  ذات  التلفزيون  الأجهزة  الفيديو  وم�سجلت  التلفزيون  وكامريات  والكامريات 
الب�سرية والفوتوغرافية، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا يف ذلك م�سادات الفريو�سات وجدران احلماية 
ومكافحة الربيد املزعج  وبرامج التج�س�س وت�سفية �سبكة االنرتنت وبرنامج ك�سف االخرتاق )اآي دي ا�س( 
والربامج ال�سبكات اخلا�سة االفرتا�سية )يف بيه ان(، ا�ست�سارات تكنولوجيا االت�ساالت، توفري برامج غري 
القابلة للتنزيل الأغرا�س ترويجية والأغرا�س العر�س  ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة االت�ساالت، 
توفري حمتوى رقمي حتديداً تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من االنرتنت 
اأو غريها من ال�سبكات االلكرتونية للغايات الرتفيهية اأو التعليمية، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها 
ا�ستخدام موؤقت لربامج  اأو تي(، توفري  ال�سحاب )كلود( غري قابلة للتنزيل لتنفيذ انرتنت االأ�سياء )اآي 
اأ�سا�سها ال�سحاب )كلود( غري قابلة للتنزيل لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة واالأدوات واالآالت واالأنظمة 
ال�سحاب  اأ�سا�سها  التي  املعلومات  تقنيات  موؤقت لربامج   ، تي(  اأو  )اآي  االأ�سياء  اإنرتنت  يف  بال�سبكة  املت�سلة 
)كلود( غري قابلة للتنزيل، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كلود( غري قابلة للتنزيل 
ا�ستخدام موؤقت لربامج  توفري  ا�ستخدام  توفري  اللم�سية،  واالأجهزة  واملعدات  لل�ستخدام مع احل�سا�سات  
الواقع االفرتا�سي التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كلود( غري قابلة للتنزيل، توفري ا�ستخدام موؤقت لربامج الواقع 
املعزز التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كلود( غري قابلة للتنزيل، خدمات الدعم الفني لربامج الكمبيوتر، خدمات 
الهند�سة املتعلقة بالروبوتات، ا�ست�سافة من�سات التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت اأو غريها من �سبكات 
االت�ساالت، ت�سميم وتطوير اأنظمة و�سبكات واأجهزة ومعدات االت�ساالت، ت�سميم وتطوير انرتنت االأ�سياء 
فهار�س  اإن�ساء  حتديداً  الكمبيوتر  خدمات  االلكرتونية،  البيانات  وا�سرتجاع  تخزين  خدمات  تي(،  اأو  )اآي 
املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على �سبكة كمبيوتر عاملية للآخرين، ت�سخي�س 
وفح�س املركبات عن بعد للتاأكد من �سلحيتها على الطرق، فح�س املركبات للتاأكد من �سلحيتها على 
برامج  توفري  الطرق،  على  �سلحيتها  من  للتاأكد  بعد  عن  املركبات  وفح�س  وت�سخي�س  مراقبة  الطرق، 
دليل العناوين والتقاومي واليوميات غري قابلة للتنزيل، تركيب واإ�سلح و�سيانة برامج اأنظمة الكمبيوتر 
لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإىل املركبات وبرامج الكمبيوتر يف جمال ال�سيارات، من�سات كخدمة 
)بيه اإيه اإيه ا�س(، ُبنى حتتية كخدمة )اآي اإيه اإيه ا�س(، توفري برجميات غري قابلة للتنزيل عرب االنرتنت 

)مزودي خدمات التطبيقات(.
االأبي�س بداخلها ر�سم يرمز  باللون  االأبعاد لدائرة  العلمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي  العلمة:  و�سف 

للكلم والتحدث باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتدريب مبا يف ذلك تلك  الريا�سية والثقافية،  االأن�سطة  التدريب، الرتفيه،  التعليم والتهذيب، 
اأو من االنرتنت اأو غريها من ال�سبكات االلكرتونية، خدمات  اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة من كمبيوتر 
االألعاب املقدمة عرب االنرتنت من �سبكات كمبيوتر، خدمات الرتفيه بالراديو والتلفزيون مبا يف ذلك تلك 
توفري  االلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو  االن��رتن��ت  اأو  كمبيوتر  من  االن��رتن��ت  عرب  املقدمة  اخل��دم��ات 
من�سورات الكرتونية عرب ال�سبكة، ن�سر الكتب وال�سحف االلكرتونية الفورية، ن�سر الدوريات، ن�سر املجلت، 
ن�سر املجلت االلكرتونية عرب االنرتنت، ن�سر الدوريات االلكرتونية عرب االنرتنت، ن�سر الن�سو�س، ن�سر 
اخل�سو�سية  والدرو�س  والندوات  الدرا�سية  واحللقات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  املطبوعات،  ن�سر  ال�سحف، 
وور�سات العمل، دورات وح�س�س تعليمية تفاعلية وعن بعد مقدمة عرب ال�سبكة عرب رابط ات�ساالت اأو �سبكة 
كمبيوتر اأو مقدمة بوا�سطة و�سائل اأخرى، خدمات املكتبات االلكرتونية لتزويد املعلومات االلكرتونية )مبا 
يف ذلك معلومات االأر�سيف( يف �سيغة معلومات ن�سية و/اأو �سوتية و/اأو مرئية، توفري من�سورات الكرتونية 
غري قابلة للتنزيل، توفري جملت مميزة عامة عرب االنرتنت قابلة للتنزيل، توفري �سور عرب االنرتنت 
�سوت  حمتويات  توفري  للتنزيل،  قابلة  غري  االن��رتن��ت  عرب  فيديو  حمتويات  توفري  للتنزيل،  قابلة  غري 
جماالت  يف  بيانات  على  للح�سول  االنرتنت  عرب  للدالئل  ن�سر  توفري  للتنزيل،  قابلة  غري  االنرتنت  عرب 
املو�سيقى والفيديو واالأفلم والكتب والتلفزيون واالألعاب والريا�سة عرب قواعد بيانات قابلة للبحث عرب 
االنرتنت، اإنتاج املحتوى االإعلمي حتديداً اإنتاج التلفزيون واإنتاج ال�سوت واإنتاج املو�سيقى واإنتاج الفيديو 
واإنتاج االأفلم، واإنتاج الر�سوم املتحركة، ن�سر وتوزيع حمتويات الو�سائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل 
امل�ستخدمني للغايات الرتفيهية والتعليمية، ن�سر املدونات ومدونات الفيديو، اخلدمات الرتفيهية املقدمة 
عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من االإنرتنت، معلومات تعليمية مقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة 
اأو من االإنرتنت، اخلدمات الرتفيهية املقدمة عن طريق الهاتف، تنظيم واإدارة امل�سابقات  بيانات كمبيوتر 
املقدمة عن طريق الهاتف، توفري املعلومات الريا�سية عن طريق الهاتف، خدمات املكتبات املقدمة من خلل 
قاعدة بيانات حمو�سبة، خدمات االألعاب االإلكرتونية املقدمة عرب االإنرتنت، توفري املو�سيقى الرقمية من 
االإنرتنت، ن�سر املواد التي ميكن الو�سول اإليها من قواعد البيانات اأو من االإنرتنت، توفري املن�سورات غري 
القابلة للتنزيل من االإنرتنت والتي ميكن ت�سفحها، الن�سر االلكرتوين، توفري االألعاب التفاعلية متعددة 
اللعبني عرب �سبكات االت�سال مبا يف ذلك االإنرتنت، تنظيم واإدارة املعار�س الأغرا�س ترفيهية، اخلدمات 
اأو  املتدفقة  واالأل��ع��اب  ال�سوتية  والكتب  التلفزيون  وبرامج  واالأف��لم  املو�سيقى  توفري  حتديداً  الرتفيهية 
القابلة للتنزيل ال�ستخدامها عرب ال�سبكة عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية اأو املحلية، توفري االأفلم وبرامج 
التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب خدمات الفيديو ح�سب الطلب، توفري املو�سيقى والكتب ال�سوتية عرب 
االنرتنت، توفري املعلومات وامل�ساهدات والتو�سيات ال�سخ�سية يف جمال الرتفيه، توفري املو�سيقى الرقمية 
من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من االنرتنت، توفري اأفلم وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل من قواعد 
بيانات كمبيوتر اأو من االنرتنت، توفري األعاب كمبيوتر عرب االنرتنت من قواعد كمبيوتر اأو من االنرتنت، 

جميعها للخدمات الرتفيهية اأو التعليمية.
يرمز  ر�سم  بداخلها  االأبي�س  باللون  لدائرة  االأبعاد  ثنائي  مميز  ر�سم  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 

للكلم والتحدث باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174537

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/30 املودعة بالرقم: 354512 
بيانات االأولوية: 00003583199 -  2021/01/22

اململكة املتحدة
اال�سم: فودافون جروب بي ال �سي

وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
خدمات االت�ساالت، االت�ساالت املتحركة والثابتة وخدمات االت�ساالت عرب الهاتف وعرب االأقمار ال�سناعية 
واالت�ساالت عرب الهواتف اخللوية واالت�سال عرب الهاتف الل�سلكي واخللوي والفاك�س الل�سلكي واأجهزة 
والربيد  ال�سوتية  الر�سائل  ال�سوت، خدمات  نقل  الل�سلكي، خدمات  االت�سال  الل�سلكية وخدمات  النداء 
ال�سوتي، خدمات الربيد االلكرتوين للبيانات وال�سوت، اإكراء وا�ستئجار وتاأجري اأجهزة االت�ساالت والراديو 
والهاتف الل�سلكي والفاك�س الل�سلكي، تاأجري مرافق االت�ساالت، ا�ستئجار دوائر الهواتف، ات�سال البيانات 
عرب الراديو وعرب االت�ساالت وعرب االأقمار ال�سناعية، االإر�سال واال�ستقبال عرب الراديو، خدمات االت�سال 
عرب االأقمار ال�سناعية و/اأو التلفزيون و/اأو الراديو، خدمات االت�سال على هيئة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، 
ال�سوت عرب خدمات بروتوكول االنرتنت، خدمات االت�ساالت عرب �سبكة كمبيوتر عاملية اأو االنرتنت، جتميع 
الر�سائل عرب الهواتف والهواتف املتحركة، تو�سيل وا�ستقبال ال�سوت والبيانات وال�سور، خدمات  واإر�سال 
االت�سال عرب الهاتف مقدمة خلطوط االت�سال املبا�سر ومراكز االت�سال، خدمات فح�س املكاملات الهاتفية 
االآلية، خدمات الر�سائل ال�سوتية الهاتفية االآلية، خدمات االت�سال عرب الهاتف على هيئة خدمات الرد االآيل 
على الهاتف، خدمات الرتقيم ال�سخ�سي )خدمات هاتفية(، اإعارة اأجهزة االت�ساالت البديلة يف حالة االأعطال 
اأو الفقدان اأو ال�سرقة، توفري خدمات االنرتنت حتديداً خدمات الو�سول للإنرتنت، خدمات مزودي خدمة 
االنرتنت )اآي ا�س بيه(، ات�ساالت املعلومات )مبا يف ذلك �سفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأٍي من البيانات 
الل�سلكي  االت�سال  النطاق حتديداً خدمات  وا�سعة  توفري خدمات  االلكرتوين،  الربيد  االأخ��رى، خدمات 
وباالألياف الب�سرية وا�سع النطاق، خدمات االت�سال الل�سلكي وا�سع النطاق، توفري الو�سول اإىل االنرتنت 
عرب �سبكات ال�سلكية وا�سعة النطاق، توفري الو�سول اإىل االنرتنت عرب �سبكات األياف ب�سرية وا�سعة النطاق، 
خدمات االت�سال الل�سلكي، خدمات الهواتف الل�سلكية، خدمات االت�ساالت عرب ال�سبكات الرقمية، توفري 
املقدمة عرب منافذ االنرتنت، توفري خدمات االت�ساالت  اإىل منافذ االنرتنت، خدمات االت�ساالت  و�سول 
اإيه  )دبليو  ال�سلكي  تطبيق  بروتوكول  عرب  البيانات  نقل  توفري  االت�ساالت،  الأجهزة  املوقع  اأ�سا�سها  التي 
املتعلقة  االت�ساالت  املعلومات عن  اآمنة، توفري  ات�سال  قناة  ت�ستخدم  التي  بيه( مبا يف ذلك تلك اخلدمات 
تبادل  بعد، خدمات  االت�ساالت عن  واالت�ساالت، خدمات توجيه وتو�سيل  الهاتف  واأدوات  اأجهزة  ُتعّرف  اأو 
البيانات، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي  البيانات بوا�سطة االت�ساالت، تدفق  البيانات االلكرتونية، نقل 
مبا يف ذلك االأفلم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور 
والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب االنرتنت اأو �سبكة ات�ساالت، تو�سيل حمتوى الو�سائط الرقمية 
مبا يف ذلك االأفلم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور 
والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب االنرتنت اأو �سبكة ات�ساالت، خدمات نقل البيانات، خدمات البث، 
خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون، نقل حمتوى ال�سوت والفيديو الرقمي متعددة 
الو�سائط بوا�سطة االت�ساالت، النقل االلكرتوين مللفات ال�سوت والفيديو عرب �سبكات كمبيوتر وغريها من 
�سبكات االت�ساالت االلكرتونية، نقل االأخبار ومعلومات عن اأخبار اليوم، تو�سيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة 
االت�ساالت، توفري و�سول ملواقع ال�سبكات االجتماعية، خدمات االت�ساالت لتوفري الن�سو�س املرئية والتلك�س 
وخدمات بيانات امل�ساهدات وخدمات االت�سال بالفيديو وخدمات الن�سو�س املرئية التفاعلية، خدمات اإر�سال 
الر�سائل حتديداً اإر�سال وا�ستقبال واإعادة اإر�سال الر�سائل يف �سيغة ن�سو�س اأو �سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فيديو 
اأو تركيبة من هذه ال�سيغ، خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة، خدمات الربيد ال�سوتي، تقدمي االت�ساالت عرب 
املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف  البيانات، خدمات عقد  اأو قواعد  العاملية للكمبيوتر  االرتباط بال�سبكة 
عرب  وال�سور  والبيانات  الر�سائل  نقل  البيانات،  قواعد  اأو  باالإنرتنت  االت�ساالت  تو�سيلت  توفري  املرئية، 
وقت  وا�ستئجار  توفري  االلكرتونية،  امل��وؤمت��رات  خدمات  توفري  بالكمبيوتر،  االت�سال  خدمات  الكمبيوتر، 
االت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  ن�سرات  ولوحات  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  اإىل  الو�سول 
التفاعلية بالكمبيوتر واملن�سورات االلكرتونية يف جماالت خمتلفة والرتويج وكتالوجات اخلدمة ومعلومات 
واالبحاث املحو�سبة واملواد املرجعية، توفري و�سول للمحتوى التعليمي ومواقع الويب والبوابات، خدمات 
االت�سال للتحكم عن بعد باالأجهزة االلكرتونية، توفري �سبكات االت�سال الأنظمة القيا�س الذكية، خدمات 
االت�سال لتو�سيل ر�سائل ومكاملات الطوارئ، النقل االلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفيات الكمبيوتر 
االت�سال  واأنظمة  االت�ساالت  اأنظمة  عرب  االلكرتونية  للتجارة  االإ���س��ارات  اإر���س��ال  االلكرتونية،  واالأج��ه��زة 
بالبيانات، توفري و�سول ل�سبكات االت�سال االلكرتونية وقواعد البيانات االلكرتونية، توفري مرافق االت�سال 
لتبادل البيانات الرقمية، االت�سال بالبيانات بوا�سطة االت�ساالت، نقل البيانات مبا يف ذلك بوا�سطة االأجهزة 
البيانات،  لقواعد  و�سول  توفري  والبيانات،  والفيديو  وال�سورة  ال�سوت  اإ���س��ارات  نقل  الب�سرية،  ال�سمعية 
الربيد  بيانات  خدمات  االلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات  البيانات،  بنك  لرتابط  االت�ساالت  خدمات  
للم�ستخدمني  للت�ساالت  التحتية  البنية  اإىل  و�سول  توفري  البيانات،  وات�سال  بث  خدمات  االلكرتوين، 
بوابات  خدمات  الكرتونية،  ات�ساالت  تو�سيلت  وتوفري  باالت�ساالت  متعلقة  معلومات  توفري  االآخ��ري��ن، 
االت�ساالت، خدمات االت�ساالت التفاعلية، خدمات �سبكات االت�ساالت، خدمات ا�ست�سارات االت�ساالت، خدمات 
االت�ساالت لركاب الطائرات، توفري و�سول للإنرتنت فيما يتعلق بخدمات الدفع االلكرتوين مبا يف ذلك 
خدمات حتويل االأموال الكرتونياً وت�سهيلت املعاملت عرب ال�سبكة، توفري تو�سيلت و�سبكات االت�ساالت 
لل�ستخدام مع اإنرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي(، توفري و�سول ملن�سات التجارة االلكرتونية على االإنرتنت، نقل 
دليل  بخدمات  يتعلق  فيما  البيانات  لقواعد  الو�سول  توفري  امل��رور،  حركة  مراقبة  عن  الناجتة  املعلومات 
العناوين والتقاومي واليوميات عرب االنرتنت، توفري و�سلول ل�سبكات البيانات للم�ستخدمني، نقل البيانات 
ل�سبكات  الو�سول  امل�ستخدمني، خدمات  توليدها من قبل  يتم  و�سائط رقمية  الرقمية على هيئة حمتوى 
الكمبيوتر مقدمة بوا�سطة و�سائل اإيرثنت املرتو، النقل االلكرتوين للبيانات امل�سفرة، خدمات االت�ساالت 

املقدمة عرب �سبكات االألياف الب�سرية والل�سلكية والكبلية.
االأبي�س بداخلها ر�سم يرمز  باللون  االأبعاد لدائرة  العلمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي  العلمة:  و�سف 

للكلم والتحدث باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174538

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/30 املودعة بالرقم: 354508 
بيانات االأولوية: 00003583199 -  2021/01/22

اململكة املتحدة
اال�سم: فودافون جروب بي ال �سي

وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
والهواتف  بالهواتف  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  وال��رتوي��ج،  والت�سوق  واالإع����لن  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات 
اأجهزة  الكمبيوتر  وب��رام��ج  االت�ساالت  واأج��ه��زة  املتحركة  الرقمية  واالأج��ه��زة  الذكية  والهواتف  املتحركة 
واأجهزة  امل��ودم  واأجهزة  الت�سفري  فك  واأجهزة  ال�سلع  هذه  ول��وازم  االلكرتوين  االت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر 
واأدوات ولوازم االت�ساالت، خدمات جتميع ت�سكيلة من خدمات االت�ساالت والكمبيوتر ل�سالح الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، خدمات الرد على الهاتف واإر�سال الر�سائل، توفري 
واأدوات  اأجهزة  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  واخل��دم��ات،  ال�سلع  عن  للإعلن  الويب  مواقع  على  م�ساحات 
ال�سلع  و�سراء هذه  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  واالت�ساالت  االت�سال  وبرامج 
عند احلاجة مبا يف ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من االنرتنت اأو 
غريها من ال�سبكات االلكرتونية، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديداً خدمات االأعمال واخلدمات 
وخدمات  العلمية  العلوم  وخدمات  التكنولوجيا  معلومات  وخدمات  واملعلومات  التجارية  والتقارير  املالية 
وخدمات  الفن  عن  املعلومات  وخدمات  النقل  معلومات  وخدمات  النقل  وخدمات  الطبيعة  عن  املعلومات 
املعلومات عن  واملقامرة وخدمات  واالألعاب  والثقافة  ال�سفر  املعلومات عن  التاريخ وخدمات  املعلومات عن 
االأفلم وامللحة ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديداً خدمات الرتفيه واملعلومات عن الرتفيه وخدمات املعلومات 
عن االأزي��اء وخدمات ت�سميم االأزي��اء وخدمات املعلومات عن اأمناط احلياة )ال�سحية( وخدمات التمارين 
املعلومات  وخدمات  املو�سيقى  عن  املعلومات  وخدمات  واللياقة  واجلمال  ال�سحة  عن  واملعلومات  احلياتية 
املعلومات ل�سالح الغري  ال�سوؤون احلالية وخدمات  التقارير االإخبارية وتقارير عن  عن الريا�سة وخدمات 
ت�سكيلة من  و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع  امل�ستخدمني من معاينتها  لتمكني  وذلك 
اخلدمات يف جمال املعلومات عن االأعمال وخدمات املعلومات املالية ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني 
من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات يف جمال خدمات 
املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�سهم وخدمات  �سندات  التجارية على هيئة  املعلومات 
الفنون وخدمات  النقل وخدمات معار�س  املعلومات عن  الطبيعة وخدمات  املعلومات عن  العلوم وخدمات 
املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها 
و���س��راء ه��ذه اخل��دم��ات عند احل��اج��ة، خ��دم��ات جتميع ت�سكيلة م��ن اخل��دم��ات يف جم��ال خ��دم��ات املعلومات 
وخدمات  االأف��لم  اإنتاج  وخدمات  االأف��لم  عن  املعلومات  وخدمات  واملقامرة  واالألعاب  والثقافة  ال�سفر  عن 
عند  اخلدمات  هذه  و�سراء  معاينتها  من  امل�ستخدمني  لتمكني  وذل��ك  الغري  ل�سالح  امللحة  عن  املعلومات 
الربامج  ذل��ك  يف  مبا  للتنزيل  القابلة  الرقمية  الو�سائط  حمتويات  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  احلاجة، 
والن�سو�س  واملو�سيقى  وال��ف��ي��دي��وات  ال��رادي��و  وب��رام��ج  التلفزيون  وب��رام��ج  واالأف����لم  ال��ربام��ج  وتطبيقات 
والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
م��زودي حمتويات  ال�سلع عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من م��زودي اخلدمات حتديداً  و�سراء هذه 
الراديو  وب��رام��ج  التلفزيون  وب��رام��ج  واالأف����لم  ال��ربام��ج  وتطبيقات  ال��ربام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  رقمية  و�سائط 
والفيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري عرب 
االإنرتنت اأو �سبكات االت�ساالت اأو عرب خدمة التدفق وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراء هذه 
اإدارة  والب�سائع،  لل�سلع  املحتملني  للم�سرتين  وامل�سورة  التجارية  املعلومات  توفري  احلاجة،  عند  اخلدمات 
واالإ�سراف على  وت�سغيل  تنظيم  ال��والء،  اأو حوافز، خدمات بطاقات  امل�ستملة على خ�سومات  ال��والء  برامج 
املنتجات  وترويج  التزويد  حول  وامل�سورة  التجارية  املعلومات  توفري  الرتويجية،  احلوافز  وبرامج  املبيعات 
بيانات قابلة للبحث  بيانات كمبيوتر وقواعد  املعلومات يف قواعد  ال�سلع، جتميع وتنظيم  واختيار وعر�س 
بيانات  قواعد  على  للن�سر  التجارية  وال��دالئ��ل  االأع��م��ال  دالئ��ل  ذل��ك  ال��دالئ��ل مبا يف  ال�سبكة، جتميع  عرب 
وتنظيم  االإداري��ة حتديداً جمع  االلكرتونية، اخلدمات  ال�سبكات  اأو غريها من  االإنرتنت  اأو على  كمبيوتر 
عاملية  كمبيوتر  �سبكات  على  املتاحة  امل�سادر  من  وغريها  املواقع  من  واملعلومات  البيانات  وحتليل  وجتميع 
للغري، توفري معلومات عن االأعمال عرب �سبكة كمبيوتر عاملية وفقاً ملرجع امل�ستخدم، جتميع وتوفري االأ�سعار 
البيانات،  معاجلة  خدمات  االأعمال،  لغايات  املعار�س  واإدارة  تنظيم  االح�سائيات،  عن  ومعلومات  التجارية 
خدمات اإدارة البيانات، جتميع البيانات، خدمات حتليل بيانات االأعمال، خدمات الرتويج والبحث واالإدارة 
التنبوؤات  والتوجيه وامل�ساعدة واملعلومات فيما يتعلق باالأعمال، خدمات ا�سرتاتيجيات وتخطيط االأعمال، 
جتميع  االإعلنية،  الن�سو�س  ن�سر  ال�سوق،  وم�سح  وحتليل  ال�سوق  بحث  وخدمات  والت�سويق  االقت�سادية 
ال�سلكية  �سبكات  عرب  للآخرين  االإعلنية  امل��واد  ن�سر  التجارية،  املعلومات  توفري  االإح�سائية،  املعلومات  
اأو عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، خدمات الدعاية واالإع��لن املقدمة من خلل  اأدوات االت�ساالت  اأو  اأو اأجهزة 
التلفزيون والراديو وعرب الو�سائط االلكرتونية، خدمات نوادي العملء للغايات التجارية و/اأو الرتويجية 
و/اأو االإعلنية، تنظيم اال�سرتاكات يف خدمات االت�ساالت للآخرين، تنظيم اال�سرتاكات خلدمات تقنيات 
اأو الكمبيوتر )اإنرتنت(، اال�سرتاك يف قنوات التلفزيون، خدمات املزادات عرب �سبكات  اأو الهاتف  املعلومات 
االت�ساالت، خدمات التجارية االلكرتونية حتديداً توفري املعلومات حول املنتجات عرب �سبكات االت�ساالت 
لغايات االإعلن والت�سويق، الدعاية واملبيعات والرتويج فيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�سة واملطلوبة 
الرتحيب عرب  تنظيم خدمات  الهاتف،  املقدمة عن طريق  االأعمال  ترويج  االت�ساالت، خدمات  من خلل 
الهاتف وخدمات ا�ستقبال املكاملات للغري، خدمات املعلومات التجارية املقدمة من خلل الو�سول اإىل قاعدة 
بيانات كمبيوتر، توفري املعلومات عن خدمات الدالئل التجارية، توفري املعلومات عن خدمات دالئل الهاتف 
عرب االنرتنت، تنظيم اال�سرتاكات يف خدمات تدفق املو�سيقى عرب ال�سبكة، جتميع املعلومات الناجتة عن 

مراقبة حركة املرور، خدمات ا�سرتجاع البيانات.
االأبي�س بداخلها ر�سم يرمز  باللون  االأبعاد لدائرة  العلمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي  العلمة:  و�سف 

للكلم والتحدث باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اململكة املتحدة
اال�سم: فودافون جروب بي ال �سي

وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ�سراف(  واملراقبة  واالإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حاملت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآالت  النقد،  اآالت ت�سجيل  النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات للأجهزة  الرقمية،  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
والهاتف  االت�ساالت  واأدوات  اأجهزة  كمبيوتر،   برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�سبة، 
ات�ساالت  اأج��ه��زة  متحركة،  ه��وات��ف  وثابتة،  متحركة  وه��وات��ف  ال�سلكية  ه��وات��ف  االت�����س��ال،  واأدوات  واأج��ه��زة 
حممولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، �سماعات راأ�س للهواتف، اأجهزة كمبيوتر حممولة ومتحركة ولوحية، 
اأجهزة ات�ساالت وكمبيوتر الكرتونية قابلة للب�س، اأجهزة واأدوات االت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة ال�سوت، 
معدات �سبكات الكمبيوتر واالت�سال بالبيانات، اأجهزة متحركة للت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة البيانات، 
�سبكات  اأجهزة  اأجهزة كمبيوتر للت�ساالت،  الرقمية،  الهواتف  برامج وبرجميات  الكرتونية،  بيانات  قواعد 
اإزالة  اأجهزة  النطاق،  وا�سعة  البيانات  لربط  كمبيوتر  تركيبات  �سبكات،  موجهات  م��ودم،  اأجهزة  االت�ساالت، 
الت�سفري، اأجهزة فك الت�سفري مبا يف ذلك اأجهزة لها اأدلة م�ساهدة تفاعلية و/اأو م�سجلت لت�سجيل برامج 
التلفزيون والربامج ال�سوتية، اأجهزة كهربائية والكرتونية لل�ستخدام يف ا�ستقبال بث االأقمار ال�سناعية اأو 
البث االأر�سي اأو البث بالكبلت، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين واإدخال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات 
هذه  من  تركيبة  اأو  م�سفرة  فيديوات  اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي 
ال�سيغ، وحدات واأجهزة ال�سلكية حممولة حتديداً االأجهزة اللوحية والهواتف الل�سلكية والهواتف املتحركة 
والهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفيديو واأجهزة الراديو وال�ساعات الذكية 
واأجهزة  ا�س(  بيه  العاملية )جي  املواقع  تتبع حتديد  واأجهزة  بي(  ا�س  )يو  العاملي  الت�سل�سلي  الناقل  ومنافذ 
كمبيوتر  واأج��ه��زة  �سخ�سية  رقمية  وم�ساعدات  وك��ام��ريات  فيديو  وك��ام��ريات  للب�س  قابلة  االأن�سطة  تتبع 
حممولة ومتنقلة ولوحية لتزامن ونقل وت�سجيل وتخزين ومعاجلة البيانات و/اأو ال�سوت، اأجهزة حتكم عن 
ذلك  يف  مبا  الكرتونية  ح�سا�سات  �سخ�سية،  رقمية  م�ساعدات  وااللكرتونية،  الكهربائية  االأج��ه��زة  يف  بعد 
عدادات اخُلطى ومقايي�س االرتفاع واملوازين، قارئات الباركود ورمز اال�ستجابة ال�سريعة واملا�سحات ال�سوئية، 
حمتوى  وال�سوت،  وال�سور  والبيانات  املعلومات  لتخزين  الكرتونية  و�سائط  ومرئية،  �سوتية  ت�سجيلت 
و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا يف ذلك االأفلم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات وال�سور 
قواعد  من  تقدميها  يتم  التي  الرنني  ونغمات  البيانية  وال�سور  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى 
واالإر�سال  اال�ستقبال  واأدوات  اأجهزة  االلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  من  اأو  كمبيوتر  بيانات 
باالأقمار ال�سناعية، برامج األعاب الكمبيوتر والفيديو مبا يف ذلك برامج االألعاب القابلة للتنزيل، من�سورات 
اأو غريها من  اأو من االإنرتنت  الكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر 
للتنزيل  قابلة  رقمية  وبيانات  وفيديو  �سوت  للقراءة،  قابلة  اآلية  بيانات  حاملت  االلكرتونية،  ال�سبكات 
�سحن  اأج��ه��زة  االلكرتونية،  ال�سبكات  م��ن  غريها  اأو  االإن��رتن��ت  م��ن  اأو  كمبيوتر  بيانات  ق��اع��دة  م��ن  مقدمة 
االحتياطية،  بالطاقة  البطاريات  تزويد  معدات  بطاريات،  االت�ساالت،  اأجهزة  مع  لل�ستخدام  البطاريات 
معدات ملحقة الأجهزة التلفزيون واأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مبا يف ذلك اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية 
واأدوات  واأجهزة  الكرتونية  واأدوات  اأجهزة  الكرتونية،  واأجهزة كمبيوتر حممولة، مفكرات �سخ�سية  �سغرية 
ملحية باالأقمار ال�سناعية واأجهزة واأدوات حتديد املواقع مبا يف ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية، وحدات 
ا�ستعمال  الهاتف بدون  ل�سماعة  باال�ستخدام  ي�سمح  ت�ستمل على مكرب �سوت  ال�سيارة  اأو  املكتب  مركبة على 
ذكية،  قيا�س  اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  التدري�س،  واأدوات  اأجهزة  ال�سيارة،  يف  الهاتف  �سماعات  حاملت  اليدين، 
بطاقات ممغنطة فارغة اأو م�سجلة م�سبقاً، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة، بطاقات هاتف، بطاقات 
ائتمان ودين ودفع م�سفرة، بطاقات ائتمان عرب الهاتف، بطاقات م�سفرة، برامج كمبيوتر مبا يف ذلك برامج 
برامج  االلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من  مقدمة  كمبيوتر 
برامج  تطبيقات  املتحركة،  للأجهزة  تطبيقات  ب��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  تطبيقات  ب��رام��ج  بالبيانات،  االت�سال 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  بالبيانات،  الل�سلكي  للت�سال  كمبيوتر  برامج  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر 
ملزامنة ونقل وم�ساركة ال�سوت والبيانات والتقاومي واملحتويات بني واحد اأو اأكرث من االأجهزة االلكرتونية 
ول�سراء تطبيقات االأجهزة االلكرتونية املحمولة ولتاأمني عمليات ال�سراء امل�سفرة، برامج االأنظمة الت�سغيلية، 
برامج كمبيوتر للنقل والت�سفري والتخزين املتدفق لل�سوت والفيديو والر�سوم البيانية والن�سو�س والبيانات 
حمركات  برامج  لواحد،  واحد  من  امللفات  وتبادل  التوا�سل  لتمكني  كمبيوتر  برامج  االت�سال،  �سبكات  على 
والبيانات  املعلومات  مل�ساركة  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  االت�سال  وتن�سيق  الإج��راء  كمبيوتر  برامج  البحث، 
ال�سور  حترير  برامج  التفاعلية،  التلفزيون  الأج��ه��زة  برامج  االلكرتونية،  االت�سال  �سبكات  عرب  ال�سوتية 
هوية  لتعريف  برامج  املتحركة،  الهواتف  اأجهزة  على  لل�ستخدام  برامج  تطبيقات  ذل��ك  يف  مبا  والفيديو 
اأجهزة  حلماية  برامج  االأ�سخا�س،  ح�سور  وك�سف  بالفيديو  والتحكم  بالو�سول  للتحكم  برامج  االأ�سخا�س، 
الكمبيوتر مبا يف ذلك م�سادات للفريو�سات وجدران احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات 
التج�س�س وت�سفية �سبكة االنرتنت،  برامج ك�سف االخ��رتاق، برامج  ال�سبكات اخلا�سة االفرتا�سية، برامج 
البدنية ودهون اجل�سم وموؤ�سر كتلة  املتعلقة باللياقة  املعلومات  كمبيوتر ال�ستقبال ومعاجلة ونقل وعر�س 
اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة، برامج كمبيوتر الإدارة املعلومات املتعلقة 
للمركبات،  لي�ست  ال�سرقة  �سد  اأجهزة  البدنية،  واللياقة  ال�سحي  برنامج  عرب  والتحفيز  واالل��ت��زام  بتتبع 
ح�سا�سات م�سادة للت�سادم للمركبات بخلف قطع املركبات، اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة، اأجهزة 
الكهربائية  باالأجهزة  بعد  عن  للتحكم  واأج��ه��زة  اأدوات  املتحركة،  امللكيات  من  املعلومات  وا�ستقبال  الإر���س��ال 
اأنظمة حتديد املواقع وملحة عرب االأقمار  اإنذار بخلف قطع املركبات،  واالأدوات املنزلية، اأجهزة ومن�ساآت 
ومن�ساآت  اأج��ه��زة  االل��ك��رتون��ي��ة،  االأج��ه��زة  واإىل  م��ن  الكمبيوتر  ب��رام��ج  وحت��دي��ث  لتنزيل  اأنظمة  ال�سناعية، 
الكرتونية وبيومرتية للتحكم بالو�سول، اأجهزة الكرتونية لتعريف هوية االأ�سخا�س، اأنظمة التلفزيون ذات 
املغلقة،  ال��دوائ��ر  ذات  التلفزيون  الأجهزة  فيديو  وم�سجلت  تلفزيون  وك��ام��ريات  كامريات  املغلقة،  ال��دوائ��ر 
�سرعة  قيا�س  اأجهزة  الكرتونية،  م�سافات  ع��دادات  الكرتونية،  �سرعة  ع��دادات  وفوتوغرافية،  ب�سرية  اأجهزة 
ح�سا�سات  للمركبات،  الكيلومرتات  م�سجلت  للمركبات،  ال�سرعة  من  التحقق  اأجهزة  الكرتونية،  ال��دوران 
اأقفال  االإن���ذار،  �سفارات  الكرتونية،  ح�سا�سات  املركبات،  قطع  بخلف  للمركبات  الكرتونية  اأو  كهربائية 
الكرتونية للمركبات، اأجهزة حتكم عن بعد، مفاتيح الكرتونية للمركبات، اأجهزة حتكم عن بعد الكرتونية 
للت�سغيل  بعد  اأنظمة حتكم عن  للمركبات،  بعد  الت�سغيل عن  اأنظمة مفتاح  للمركبات،  اإىل  الدخول  الأجهزة 
ات�سال  اأجهزة  وال�سقف،  ال�سيارة  ال�سيارة وغطاء حمرك  واالأب��واب و�سندوق  املركبات  الأقفال  االوتوماتيكي 
مدجمة يف خوذات الدراجات النارية، اأجهزة حتديد املواقع العاملية، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة 
اأو اإعطاء اإ�سارة عنها واأماكن املوقع وطرق ال�سفر والوقت وحاالت املرور ووجود مركبات الطوارئ واحلاالت 
اخلطرة، اأنظمة ل�سبكات االت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق، معدات الكرتونية لك�سف العلمات 
على الطرق، اأنظمة واأدوات توجيه عن بعد للمركبات، اأنظمة مراقبة بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة 
يف  ُمركبة  ب�سرية  اأو  الكرتونية  اأو  كهربائية  معدات  املركبات،  يف  ُمركبة  كمبيوتر  اأجهزة  احل��ارة،  تغيري  يف 
املركبات حتديداً البطاريات الكهربائية وم�سجلت االأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املُركبة يف 
املركبات واالأنظمة االلكرتونية املُركبة يف املركبات الربية لتوفري امل�ساعدة يف القيادة و�سف املركبات واأدوات 
التحكم يف ال�سرعة للمركبات و�سا�سات للمركبات واأنظمة مكربات ال�سوت للمركبات وموؤ�سرات اأوتوماتيكية 
لل�سغط املنخف�س يف اإطارات املركبات واأجهزة اأوتوماتيكية للتحكم ب�سرعة املركبات واأنظمة التحكم بالقيادة 
الذاتية للمركبات مبا يف ذلك املركبات الربية، معدات كهربائية والكرتونية وب�سرية ُمركبة يف املركبات مبا 
الذكية  الهواتف  بطاريات  �سحن  واأج��ه��زة  االآلية  بالقيادة  التحكم  اأجهزة  حتديداً  الربية  املركبات  ذل��ك  يف 
واأنظمة  للمركبات  املتحركة  ال��ه��وات��ف  وم��و���س��لت  للمركبات  االت�����س��ال  واأج��ه��زة  امل��رك��ب��ات  يف  لل�ستخدام 
راديو  واأج��ه��زة  تفاعلية  �سا�سات  على  امل�ستملة  للمركبات  امل��لح��ة  واأن��ظ��م��ة  للمركبات  امل��ت��ع��ددة  ال��ك��ام��ريات 
للمركبات واأجهزة التحكم بدرجة احلرارة )ثريمو�ستات( للمركبات، معدات كهربائية والكرتونية وب�سرية 
ُمركبة يف املركبات مبا يف ذلك املركبات الربية حتديداً كوا�سف االأ�سياء فوق ال�سوتية لل�ستخدام يف املركبات 
اأجهزة  ال��ربي��ة،  للمركبات  البيانات(  )م�سجلت  ال�سوداء  وال�سناديق  املركبات  يف  املُركبة  التعقب  واأج��ه��زة 
كمبيوتر ت�سخي�سية واأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة يف املركبات، اأنظمة كمبيوتر 
بني  البيانات  تبادل  و/اأو  لك�سف  الكرتونية  اأجهزة  املركبات،  واإىل  من  الكمبيوتر  برامج  وحتديث  لتنزيل 
وح�سا�سات  ال�سيارات  �سف  يف  امل�ساعدة  االأجهزة  وال�سلمة،  االأم��ن  الأغرا�س  بعد  عن  حتكم  ووح��دة  مركبة 
اأجهزة ك�سف العوائق، امل�ساعدة يف �سف ال�سيارات حتديداً  ح�سا�سات ك�سف النقطة العمياء، اأجهزة الكرتونية 
للتحكم ب�سف ال�سيارات، اأنظمة الك�سف ما قبل الت�سادم وجتنب الت�سادم حتديداً اأجهزة كمبيوتر ُمركبة يف 
املركبات، اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س يف املركبات، اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، 
الأغرا�س  للتنزيل  قابلة  برامج  الذكية،  الهواتف  اإىل  البيانات  نقل  ميكنها  اأ���س��اور  �سكل  على  ذكية  �ساعات 
تقنيات  اأج��ه��زة  الذكية،  البطاقات  االت�����س��االت،  اأج��ه��زة  على  اخلا�سة  العر�س  ل�سا�سات  والعر�س  ال��رتوي��ج 
املعلومات، برامج تقنيات املعلومات، ح�سا�سات مل�سية، اأجهزة ومعدات مل�سية حتديداً �سا�سات مراقبة و�سا�سات 
املعزز  اأو  االفرتا�سي  الواقع  ونظارات  ذكية  ونظارات  وح�سا�سات  باللم�س  تعمل  الكرتونية  و�سا�سات  عر�س 
واالأجهزة  واملعدات  برامج لل�ستخدام مع احل�سا�سات  واأجهزة عر�س )بروجكرت( جم�سمة،  راأ�س  و�سماعات 
اللم�سية، ب��رام��ج واأج��ه��زة ال��واق��ع االف��رتا���س��ي، ب��رام��ج واأج��ه��زة ال��واق��ع امل��ع��زز، وح���دات اأج��ه��زة الكمبيوتر 
لل�ستخدام مع اإنرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي(، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لل�ستخدام يف االأجهزة االلكرتونية 
برامج  ت��ي(،  اأو  )اآي  االأ�سياء  انرتنت  تنفيذ  يف  لل�ستخدام  برامج  ت��ي(،  اأو  )اآي  االأ�سياء  انرتنت  با�ستخدام 
كمبيوتر وبرامج تطبيقات لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة واالأدوات واالآالت واالأنظمة املت�سلة بال�سبكة يف 
االآمنة  ال�سراء  لعمليات  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  االت�ساالت،  برامج  تي(،  اأو  )اآي  االأ�سياء  اإنرتنت 
اأجهزة الكمبيوتر مبا يف ذلك م�سادات للفريو�سات وجدران احلماية )فايروول(  وامل�سفرة، برامج  حلماية 
برامج  االخ���رتاق،  ك�سف  وب��رام��ج  االن��رتن��ت  �سبكة  وت�سفية  التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات 
ال�سوت  على  والتعرف  ال�سوتي  االأم��ر  برامج  العملء،  وخدمة  العملء  لدعم  تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر 
امل�ساعدات  برامج  الر�سائل،  اإر�سال  برامج  ال�سوت،  برامج تدعم  اإىل ن�س وتطبيقات  الكلم  وبرامج حتويل 
والتحكم  تو�سيل  يف  لل�ستخدام  كمبيوتر  برامج  ال�سخ�سية،  املعلومات  الإدارة  كمبيوتر  برامج  ال�سخ�سية، 
خا�سة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر  برامج  ت��ي(،  اأو  )اآي  االأ�سياء  باإنرتنت  اخلا�سة  االلكرتونية  باالأجهزة 
بروبوتات الدرد�سة )ت�سات بوت(، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات يف جمال الذكاء اال�سطناعي )اإيه اآي(، 
لتوفري  ا�سطناعياً  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  الربامج اخلا�سة  وتطبيقات  الكمبيوتر  برامج 
بنية  ذات  روب��وت��ات  العملء،  بخدمة  اخلا�سة  الدرد�سة  روب��وت��ات  برامج  العملء،  وخدمة  للعملء  الدعم 
اأدوات التحكم  ب�سرية مزودة بالذكاء اال�سطناعي، اأجهزة الكرتونية تتميز بربجميات الذكاء اال�سطناعي، 
واالهتزازات  االأ�سوات  حتديداً  احل�سية  الراجعة  التغذية  الإ�سفاء  االلكرتونية  التحكم  اأدوات  االلكرتونية، 
برامج  والبيانات،  ال�سوت  بنقل  يتعلق  فيما  لل�ستخدام  كمبيوتر  برامج  اإدراك��ه��ا،  للم�ستخدم  ميكن  التي 
العر�س  يف  ولل�ستخدام  للتلفزيون  والتفاعلية  ال�سخ�سية  للربجمة  بالكمبيوتر  ملحقة  واأجهزة  كمبيوتر 
التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم  املرئية  بالو�سائط  والتلعب 
والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وت�سوير االأفلم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب ال�سبكات 
التي  ال�سا�سات  االأخ��رى،  االلكرتونية  االأجهزة  بوظائف  والتحكم  ملراقبة  اأدوات حتكم ال�سلكية  االجتماعية، 
برامج  ال�سبكات،  اأدوات  ال�سبكات،  اأجهزة  االت�سال،  �سبكات  اأجهزة  االأب��وي��ة،  الرقابة  برامج  باللم�س،  تعمل 
التجارة االإلكرتونية، ال�ساعات التي تنقل البيانات اإىل الهواتف الذكية حتديداً ال�ساعات الذكية، اأجهزة اأمان 
اأجهزة  الت�سادم،  لتجنب  االأم���ان  الأنظمة  ك��اأج��زاء  لل�ستخدام  للمركبات  وقطع  اأج���زاء  حت��دي��داَ  للمركبات 
اأوتوماتكية  توجيه  اأج��ه��زة  للمركبات،  الت�سادم  لتجنب  اأم���ان  اأن��ظ��م��ة  ب��ع��د،  ع��ن  امل��رك��ب��ات  م��وق��ع  لتحديد 
توجيه  اأجهزة  ان(،  اإي��ه  )دبليو  الوا�سع  النطاق  �سبكات  توجيه  اأجهزة  االإي��رثن��ت،  توجيه  اأجهزة  للمركبات، 
ال�سلكية، اأجهزة توجيه �سبكات الكمبيوتر، حماور ومفاتيح واأجهزة توجيه �سبكات الكمبيوتر، خوادم �سبكات، 
خوادم ات�ساالت )اأجهزة كمبيوتر(، اأجهزة خوادم الو�سول لل�سبكات، حموالت اإيرثنت، كبلت اإيرثنت، اأدوات 
حتويل  اأج��ه��زة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  مفاتيح  اإي���رثن���ت،  م�ستقبلت  م��ر���س��لت  اإي���رثن���ت،  مفاتيح  ل��لإي��رثن��ت،  حت��ك��م 
قابلة  كمبيوتر  ب��رام��ج  الكرتونية،  ت�سفري  وح���دات  الكمبيوتر،  �سبكات  مفاتيح  للت�ساالت،  اأوتوماتيكية 
واإدارة  للتنزيل لل�ستخدام يف جتارة وتخزين وار�سال وا�ستقبال وقبول ونقل العملت الرقمية الكرتونياً 
عرب  املالية  اخل��دم��ات  لتوفر  تفاعلية  واأج��ه��زة  كمبيوتر  برامج  الرقمية،  العملت  وت��ب��ادل  دف��ع  معاملت 
االنرتنت من �سبكة كمبيوتر عاملية واالنرتنت عرب طرفيات الكمبيوتر واأجهزة االت�سال املتحركة، قواعد 

بيانات الكرتونية وقواعد بيانات كمبيوتر حتديداً قواعد بيانات االأ�سول التي ميكن م�ساركتها ونقلها.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي االأبعاد لدائرة باللون االأبي�س بداخلها ر�سم يرمز 

للكلم والتحدث باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 174541



اخلميس   8  يوليو    2021  م   -    العـدد   13286  
Thursday    8   July   2021   -  Issue No   13286

13

عربي ودويل

ـــــدون  ـــــن ـــــي ل
جـــونـــ�ـــســـون، 
خـــلـــيـــفـــتـــه، 
املركز  يحتل 
ع�سر  احلادي 
رغم اأنه �ساعد 
تـــعـــزيـــز  يف 
ـــــــوق  ـــــــق احل
املــــــدنــــــيــــــة 

كـــــان  اإذا 
ــــب  ــــي ــــرت ال
مــتــمــا�ــســًكــا 
ما  حـــد  اإىل 
ــام،  ع ب�سكل 
املمكن  فــمــن 
يف  الت�سكيك 
بع�س  مكانة 
ــــاء ــــس ــــروؤ� ال

اأف�سل ع�سرة روؤ�ساء
الت�سنيفات  م��ع  احل���ال  ه��و  ك��م��ا 
لنكولن  اأب��راه��ام  احتل  ال�سابقة، 
وفرانكلني  وا���س��ن��ط��ن  وج������ورج 
دي��لن��و روزف��ل��ت امل��راك��ز الثلثة 
التناف�س  ال�سعب  االأوىل.وم������ن 
الروؤ�ساء الذين طبعوا تاريخ  مع 

الواليات املتحدة والعامل.
ودوايت  روزفلت،  ثيودور  خلفهم 
اأي����زن����ه����وف����ر، وه�������اري ت����روم����ان، 
وت���وم���ا����س ج���ي���ف���ر����س���ون، وج����ون 
ريغان.  ورون����ال����د  ف.ك���ي���ن���ي���دي، 
املراكز  هذه  اأوباما  ب��اراك  واأكمل 
متقدما  ويظهر  االأوىل  الع�سرة 
ج���ًدا يف ال��رتت��ي��ب الأول م���رة. يف 
الن�سخة  الثانية ع�سرة يف  املرتبة 
رئي�س  اأول  ي���ت���ق���دم  ال�������س���اب���ق���ة، 
االآن  اأفريقي  اأ���س��ل  م��ن  اأمريكي 
ووودرو  جون�سون  ل��ي��ن��دون  على 

ويل�سون.
او�سحت  “�سي-�سبان”  اأن  ورغم 
لي�س  اال�����س����ت����ط����لع  ه��������ذا  اأن 
درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة، ف��ق��د ب����داأ حمبو 
مناق�سة  يف  االأمريكية  ال�سيا�سة 
كان  واإذا   .2021 اإ���س��دار  نتائج 
ما  ح��د  اإىل  متما�سًكا  ال��رتت��ي��ب 
ب�سكل عام، فمن املمكن الت�سكيك 

يف مكانة بع�س الروؤ�ساء.
امل�سنف  ك���ي���ن���ي���دي،  ف.  ج������ون 
عامني  �سوى  يحكم  مل  ال��ث��ام��ن، 
وع�����س��رة اأ���س��ه��ر ق��ب��ل اغ��ت��ي��ال��ه يف 
ويحتل   .1963 ع�����ام  داال��������س 
ال��ع�����س��رة االأوىل  امل���راك���ز  ك��وك��ب��ة 
رغم  التوايل  على  الرابعة  للمرة 
اأن ن�ساطه ال�سيا�سي كان حمدوًدا. 
التي  االأ�سطورة  اأن  اأحياًنا  ويبدو 
حتيط به تتفّوق على مو�سوعية 

املتخ�س�سني.
على العك�س من ذلك، فاإن ليندون 
املركز  يحتل  خليفته،  جون�سون، 
اأن��ه �ساعد يف  احل���ادي ع�سر رغ��م 
امل��دن��ي��ة و�سمح  ت��ع��زي��ز احل���ق���وق 
رئي�سية  اجتماعية  برامج  باإن�ساء 
ميديكيد.   / ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
ال�سيئة للغاية  اإدارته  ولئن كانت 
حلرب فيتنام قد �سابت ال�سنوات 

االأبي�س،  البيت  يف  ق�ساها  التي 
ف����اإن ف��رتت��ي��ه ���س��ت��ح��دث��ان حتواًل 

عميًقا يف الواليات املتحدة.
 اأخرًيا، ميكن الت�ساوؤل عن املركز 
اأوباما،  ل��ب��اراك  امل��م��ن��وح  العا�سر 
يف  امل��ط��اف  نهاية  يف  ف�سل  ال���ذي 
فهل  “نعم ن�ستطيع”...  جت�سيد 
جًدا  عالية  مرتبة  �سيحتل  ك��ان 

التاريخ«. ميكن ان يتغرّي موقعه 
يف الرتتيب يف الطبعات القادمة، 
على  ره��ان��ه  اإذا جن��ح يف  �سيما  ال 
عام  االأب��ي�����س  البيت  اإىل  ال��ع��ودة 
اأن  ُي�ستبعد  ال  ��ا،  اأي�����سً  .2024
مع  وال��ت�����س��ورات  االآراء  ت��ت��ط��ور 

الزمن. 
كلينتون  بيل  احتل   ،2000 عام 

يف الرتتيب لو مل ي�سبح دونالد 
ترامب رئي�ًسا؟

دونالد ترامب 
)يقرب( من القاع

كان موقع دونالد ترامب يف هذا 
وبالتاأكيد،  م��ن��ت��ظ��ًرا.  ال��رتت��ي��ب 

)املرتبة  االقت�سادية”  و”االإدارة 
الذي  ال�����س��اب��ق،  ال��رئ��ي�����س   .)34
للهجوم  اأب�����ًدا  ف��ر���س��ة  ي��ف��وت  مل 
ينتقدون  الذين  االأ�سخا�س  على 
ع��م��ل��ه، ظ���ل ���س��ام��ًت��ا ح��ت��ى االآن. 
غ���ي���اب م��ف��اج��ئ ل����رد ف��ع��ل رجل 
“اأف�سل رئي�س يف  اأنه  زعم مراًرا 

حيث  معقًدا  ح�ساده  حتليل  كان 
االنق�سام،  ���س��خ�����س��ي��ت��ه  ك���ر����س���ت 
واأط��ل��ق��ت ال��ع��ن��ان ل��ل��ع��واط��ف بني 
2016 و2020. وبت�سنيفه يف 
راأى   ،44 اأ���س��ل  م��ن   41 املرتبة 
رئا�سته كانت واحدة  اأن  اخل��رباء 
الواليات  ت��اري��خ  يف  االأ����س���واأ  م��ن 

��ن��ف ت��رام��ب، الذي  امل��ت��ح��دة. و���سُ
واج�������ه حم���اك���م���ات ع�����زل خلل 
االأخرية  املرتبة  يف  �سنوات،  اأرب��ع 
و  االأخلقية”  “ال�سلطة  يف 

“املهارات االإدارية«.
فئتي  يف  نتائجه  اأف�����س��ل  وك��ان��ت 
 ،  )32 )املرتبة  العام”  “االإقناع 

املرتبة 21، وهو االآن 19. نف�س 
ال�سيء بالن�سبة جلورج دبليو بو�س 
36 اإىل  امل��رك��ز  ال��ذي انتقل م��ن 
املركز 29 يف عقدين من الزمن. 
دونالد  ي��ظ��ل  اأن  مي��ك��ن  ل���ذل���ك 
واأن�����س��اره متفائلني. مع  ت��رام��ب 
ذل��ك، ف��اإن ال��رمي��ون��ت��ادا تعد باأن 
هرني  وليام  حتى  معقّدة.  تكون 
�سهر  بعد  ت��ويف  ال��ذي  هاري�سون، 
من�سبه،  توليه  م��ن  فقط  واح���د 

هو يف و�سع اأف�سل)40(.

جيم�س بوكانان
 اأ�سوا التالميذ

يف  واالأخ�����������رية   44 امل���رت���ب���ة  يف 
بوكانان،  جيم�س  جن��د  الرتتيب 
رئ���ي�������س ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة من 
متيزت   .1861 اإىل   1857
فرتة واليته بعدة اأزمات اأدت اإىل 
الواليات  ب��ني  ال��ت��وت��رات  ت��ف��اق��م 
اجل���ن���وب���ي���ة وال�������س���م���ال���ي���ة. وك����ان 
ملواقفه املختلفة واإدارته الكارثية، 

اأثر يف ت�سريع االنق�سام. 
 ي�ستح�سر كورنتني �سيلني، اأ�ستاذ 
يف  واملتخ�س�س  امل�سارك  التاريخ 
االأمريكية، فرتة والية  ال�سيا�سة 
ج��ي��م�����س ب���وك���ان���ان يف ح��ل��ق��ة من 
�سل�سلة الروؤ�ساء على قناة فران�س 
اإليه حًقا على  ُينظر  “اإنه  اإن��رت: 
اأن يقتل  اأن��ه ال�سخ�س ال��ذي ك��اد 
اأن��ه بالن�سبة  االحت���اد، اىل درج��ة 
الأي رئي�س، هذا هو احلد االأق�سى 
الذي ال يجب الو�سول اإليه اأبًدا. 
واإذا بداأت املقارنة به الأي رئي�س، 

فهذه كارثة �سيا�سية«.
 يف الواقع، بعد اأربعة اأ�سابيع فقط 
من انتهاء فرتة رئا�سته، اندلعت 
احلرب االأهلية. اأبراهام لنكولن، 
خليفته، �سيدخل التاريخ يف وقت 
ال�سراع  ك�سب  خ��لل  م��ن  الح��ق 
واإن��ق��اذ االحت���اد. ل��و ك��ان جيم�س 
اأربع  ال�سلطة  ت��وىل  ق��د  بوكانان 
ملا كانت الواليات  اأخ��رى،  �سنوات 

املتحدة موجودة اليوم.
متخ�س�س يف حتليل الأخبار 
ال�سيا�سية الأمريكية

وفًقا للموؤرخني واخلرباء

دونالد ترامب لي�ش اأ�شواأ رئي�ش اأمريكي...!
ميثل كل تغيري يف الإدارة منذ عام 2000 فر�سة لإن�ساء ترتيب للروؤ�ساء يف تاريخ الوليات املتحدة

الت�ساوؤل عن املركز العا�سر املمنوح لباراك اأوباماترامب على قائمة ا�سوا التلميذ

بو�س.. حتول ايجابي خلل عقدين

بيل كلينتون.. تغري ترتيبه اىل االح�سن

كيندي.. ترتيب متقدم لفرتة حكم ق�سرية

ميكن اأن يتغري موقع ترامب يف الرتتيب, خا�شة اإذا جنح يف رهانه على العودة اإىل البيت الأبي�ش عام 2024

كينيدي, امل�شنف الثامن, مل يحكم �شوى عامني وع�شرة اأ�شهر قبل اغتياله يف دال�ش عام 1963

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�شيباين
ت�ستجوب   ،2000 عــام  منذ  اإداري  تغيري  كل  مع 
املوؤرخني  من  جلنة  “�سي-�سبان”  ال�سيا�سية  القناة 
اأجل  من  الأمريكية  ال�سيا�سية  للحياة  واملراقبني 

اإن�ساء ترتيب للروؤ�ساء.
من  اأكـــر  دعـــوة  متــت   ،2021 لن�سخة  بالن�سبة 
من  خمتلفة  فئات  يف  هــوؤلء  لتقييم  خبرًيا   140
والإدارة  الأزمــات،  واإدارة  العام،  الإقناع  القيادة: 
والعالقات  الأخالقية،  وال�سلطة  القت�سادية، 
والعدالة  الكونغر�س،  مــع  والــعــالقــات  الــدولــيــة، 

املت�ساوية للجميع، والأداء يف �سياق الع�سر، اإلخ.
القائمة لأول مرة.  اإىل هذه  دونالد ترامب ين�سم 
ورغم اأنه لي�س الأخري يف الرتيب، اإل اأنه لن يكون 
امل�ستاأجر اخلام�س والأربعون للبيت الأبي�س �سعيًدا 

بالرتبة التي ح�سل عليها.

عالقة جدلية بني داع�ش والقوات الدميوقراطية يف الكونغو 
اأجهزته الدعائية، بع�س هجمات القوات الدميوقراطية املتحالفة يف 
�سرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية ال �سيما �سد مواقع القوات 

امل�سلحة الكونغولية يف الغابات واالأدغال.
�سالة  داع�س  تنظيم  با�سم  املتحدث  ن�سر  حزيران/يونيو،  نهاية  يف 
دعم “لوالية و�سط اإفريقيا” وكذلك “لوالية غرب اإفريقيا” التي 

تن�سط يف نيجرييا خ�سو�سا.
بايع  بالوكو  مو�سى  املتحالفة  الدميوقراطية  ال��ق��وات  زعيم  وك��ان 
بح�سب   ،2019 متوز/يوليو  يف  فيديو  ت�سجيل  يف  داع�����س  تنظيم 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  خ����رباء  ل��ف��ري��ق  ت��ق��ري��ر 

الدميوقراطية ُن�سر يف 10 حزيران/يونيو.
وقال اخلرباء اإن “بالوكو ذهب اإىل اأبعد من ذلك يف ت�سجيل فيديو 

•• بيني-اأ ف ب

الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��ال��ف��ة يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ال����ق����وات  ه���ل 
واقع  يثري  البلد؟  �سرق  يف  داع�س  تنظيم  من  فرع  الدميوقراطية 

وطبيعة وعمق الروابط بني الكيانني جدال بني اخلرباء.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدرج����ت  اآذار/م����ار�����س،  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 
حلقوق  ان��ت��ه��اك��ات  ترتكب  ال��ت��ي  املتحالفة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ق��وات 
االإن�سان وجتاوزات يف منطقة بيني على الئحة “املنظمات االإرهابية 

االأجنبية” املرتبطة بتنظيم داع�س املتطرف.
اإط��لق والي��ة و�سط  اأعلن  “داع�س  اأن  اإىل  واأ���س��ارت وزارة اخلارجية 
للرتويج   2019 ني�سان/اأبريل  يف  داع�س  لتنظيم  التابعة  اإفريقيا 

لوجود عنا�سر مرتبطني بداع�س يف و�سط و�سرق وجنوب اإفريقيا«.
ويف الواقع، ومنذ ني�سان/اأبريل 2019، يتبنى تنظيم داع�س الذي 
عرب  و���س��وري��ا،  ال��ع��راق  يف  �سقوطه   منذ  متتالية  خل�سائر  ت��ع��ّر���س 

الدميوقراطية  القوات  اأن  اإىل  م�سريا   ،2020 اأيلول/�سبتمرب  يف 
يف  لداع�س  تابعة  والي��ة  االآن  واأ�سبحت  م��وج��ودة  تعد  مل  املتحالفة 

و�سط اإفريقيا«.
م�ساكل  اأدت  “عندما   2017 منذ  داع�س  تنظيم  نحو  بالوكو  ومال 
املعنوية ملجموعته وكادت  الروح  اإىل تدمري  مالية، ح�سب من�سقني، 
وفق  املتحالفة”،  الدميوقراطية  القوات  عمليات  توقف  اإىل  ت��وؤدي 
ما اأورد موؤ�س�سة بريدجواي، وهي مركز اأبحاث يف الواليات املتحدة 

ين�سط من اأجل “منع اجلرائم اجلماعية«.
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  بريدجواي  مركز  من  ب��ول  لورين  وتقول 
“متويل  اأن  ازداد منذ ذلك احلني، مو�سحة  املتمردين  عنف ه��وؤالء 
ودعاية تنظيم داع�س  اأديا اإىل زيادة التجنيد وتزايد جراأة العمليات” 

مع “تدفق مقاتلني اأجانب متحم�سني للقتال ».
اأنه “مل  لكن فريق خرباء االأمم املتحدة يبدو اأقل حزما. فقد ذكر 
اأو  داع�س  تنظيم  مع  للقيادة  مبا�سر  ارت��ب��اط  اأي  تاأكيد  من  يتمكن 
دعم  اأي  اأو  املتحالفة  الدميوقراطية  القوات  على  التنظيم  �سيطرة 

مبا�سر من اأي نوع - مايل وب�سري ومادي - لها«.
نيويورك  جلامعة  التابعة  الكونغو  حول  اخل��رباء  جمموعة  وت�سري 
اإىل اأنه “ال يزال الكثري غري معروف عن هذه الروابط” بني تنظيم 

داع�س والقوات الدميوقراطية املتحالفة.
ويتحدث اخلرباء عن ثلثة خماطر هي: “تغذية الدعاية والتجنيد 
الدميوقراطية  ال��ق��وات  على  ال��رد  ع�سكرة”  و”زيادة   “ املتطرفني 

املتحالفة و”رفع امل�سوؤولية عن الدولة الكونغولية«.
يف  للعنف  اأو  بيني  ح���ول  ح��ل  روؤي����ة  ال�سعب  “من  اأن���ه  ي���رون  وه���م 
الدولة  يف  تغيري  دون  ع��ام   ب�سكل  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

الكونغولية«.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153218

با�س��م: ميك�سبو اإنرتنا�سونال، انك.

 ،  1204 - اأيه 94587  �سي  �سيتي،  يونيون  فابر �سرتيت،  وعنوانه: 2828 

الواليات املتحدة االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )162996(  بتاريخ: 2012/01/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/02/20 وحتى تاريخ : 2031/02/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160547

با�س��م: �سركة عبد العزيز وعامر النا�سر

وعنوانه: مقابل دوار امن الدولة، �سابونية، حماه، اجلمهورية العربية 

ال�سورية.

وامل�سجلة حتت رقم : )164008(  بتاريخ: 2012/02/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/07/31 وحتى تاريخ : 2031/07/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152357
با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد
وامل�سجلة حتت رقم : )152357(  بتاريخ: 2013/05/15

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152358

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )152358(  بتاريخ: 2013/08/14

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152359

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )152359(  بتاريخ: 2015/07/27

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152362

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )162300(  بتاريخ: 2012/01/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152365

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )152365(  بتاريخ: 2013/05/15

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152368

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )162303(  بتاريخ: 2012/04/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152371

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )152371(  بتاريخ: 2013/05/15

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152374

با�س��م: دوميتيك �سويدن ايه بي

وعنوانه: هيمفانرن�سجاتان 15، 171 54 �سولنا، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )162304(  بتاريخ: 2012/01/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/01/30 وحتى تاريخ : 2031/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/30 املودعة بالرقم: 354510 
بيانات االأولوية: 00003583199 -  2021/01/22

اململكة املتحدة
اال�سم: فودافون جروب بي ال �سي

وعنوانه: فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي14 2اف ان ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
امل�سرفية  االنرتنت واخلدمات  املتحرك وعرب  الهاتف  املنزلية وعرب  امل�سرفية  امل�سرفية مبا يف ذلك اخلدمات  اخلدمات 
عن بعد، الكفاالت املالية، خدمات التاأمني والتمويل مبا يف ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب االنرتنت اأو اأٍي من ال�سبكات 
االلكرتونية االأخرى، خدمات املحافظ االلكرتونية )خدمات الدفع(، خدمات الدفع املقدمة عرب اأجهزة واأدوات االت�ساالت 
الل�سلكية، خدمات الدفع االلكرتوين مبا يف ذلك خدمات حتويل االأم��وال الكرتونياً وت�سهيلت املعاملت عرب ال�سبكة، 
ال�سحن،  بطاقات  خدمات  االئتمان،  بطاقات  خدمات  والنقد،  والنقاط  والق�سائم  ال�سندات  وا���س��رتداد  وحت�سيل  اإ���س��دار 
واالت�سال،  االت�ساالت  واأدوات  باأجهزة  املتعلقة  وال�سمانات  والتمويل  التاأمني  خدمات  الكرتونياً،  العملة  حتويل  خدمات 
االأموال،  واإدارة  اال�ستثمار  املعلومات حول  واأدوات االت�ساالت واالت�سال، توفري  باأجهزة  املتعلقة  املالية  ال�سمانات  خدمات 
ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون النقدية، ال�سوؤون العقارية، اإدارة االأموال واال�ستثمارات، خدمات املعلومات وال�سم�سرة فيما يتعلق 
باالأوراق املالية وال�سم�سرة واالأ�سهم وتداول ال�سندات، اخلدمات املالية والنقدية فيما يتعلق باخلدمات اخلريية مبا يف ذلك 
جمع التربعات اخلريية  وخدمات الدعم، حت�سيل التربعات اخلريية، ا�ستثمار االأموال لغايات خريية، توزيع وتخ�سي�س 
قاعدة  من  املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  النقدية  بال�سوؤون  املتعلقة  امل�سورة  وخدمات  املعلومات  توفري  اخلريية،  االأم��وال 
املحتملني  للم�سرتين  وامل�سورة  املعلومات  توفري  االلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو  االنرتنت  من  اأو  كمبيوتر  بيانات 
لل�سلع والب�سائع جميعها تتعلق ب�سروط الدفع والتاأمني، خدمات املعلومات املالية املقدمة من خلل الو�سول اإىل قاعدة 
بيانات كمبيوتر، خدمات التاأمني للهواتف املتحركة، اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف، اخلدمات املالية واخلدمات امل�سرفية 
االفرتا�سية،  العملت  خدمات  والرقمية،  االفرتا�سية  واالأم���وال  امل�سفرة  العملت  املتعلقة  الدفع  وخ��دم��ات  والنقدية 
التجارة االلكرتونية املالية حتديداً التجارة يف جمال االأ�سول الرقمية مثل بيتكوين والعملت امل�سفرة والرموز الرقمية 
والعملت االفرتا�سية والعملت الرقمية، االأ�سول الرقمية )مثل بيتكوين والعملت امل�سفرة والرموز الرقمية والعملت 
االفرتا�سية والعملت الرقمية(  والبيع بالتجزئة وباجلملة مبا يف ذلك عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية اأو من االنرتنت، 
خدمات مالية حتديداً توفري عملت م�سفرة غري مركزية وذات م�سدر مفتوح على �سبكات الكمبيوتر العاملية با�ستخدام 
بالتاأمني،  املتعلقة  اال�ست�سارات  خدمات  امللكيات،  تاأمني  )بلوك�سني(،  عمومي  ح�سابات  دفرت  ذات  العملت  �سرف  خدمات 
الرقمية،  واالأدوات  للأجهزة  التاأمني  املتحركة،  االت�ساالت  واأدوات  الأجهزة  التاأمني  االت�ساالت،  واأدوات  الأجهزة  التاأمني 
التاأمني للأجهزة اللوحية الرقمية، التاأمني لربجميات واأجهزة الكمبيوتر، التاأجري املايل، تاأجري الهواتف املتحركة، اأجهزة 

الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، متويل البيع بالتق�سيط، متويل ال�سراء وااليجار، �سراء وايجار معدات االت�ساالت.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ثنائي االأبعاد لدائرة باللون االأبي�س بداخلها ر�سم يرمز للكلم والتحدث 

باللون االأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174539

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/09 املودعة بالرقم: 352920 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دان�وب ملواد البناء �س.م.ح
وعنوانه: �س.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية ، تنظيم واإدارة احلفلت املو�سيقية 
اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم   ، الريا�سية  املباريات  تنظيم   ، الدرا�سية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات 

الرتفيه( ، تنظيم املعار�س للأغرا�س الثقافية اأو التعليمية.
و�سف العلمة: العلمة عبارة كلمات Mr. Cricket حتتها اأحرف UAE  والكلمات باللغة االإجنليزية 

بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 173625

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/21 املودعة بالرقم: 353809 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دان�وب ملواد البناء �س.م.ح
وعنوانه: �س.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعلن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم تعبريي لبيت حتته ثلثة خطوط مموجة ثم كلمات بيتك حلمك 
باللغة العربية حتتهما  Baitak Hilmak باللغة االإجنليزية  وجميع الكلمات بخط مميز.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

EAT 174186

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 161108

با�س��م: �سينزهني �سيز اأبريل ت�سني اوبري�سني كو.، ال تي دي

وعنوانه: روم 1806، موديرن انرتنا�سونال بلدينج، جينتيان اند فوهوا 

رود كرو�س، فيوتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )161108(  بتاريخ: 2012/07/04

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/08/10 وحتى تاريخ : 2031/08/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 161109

با�س��م: �سينزهني �سيز اأبريل ت�سني اوبري�سني كو.، ال تي دي

وعنوانه: روم 1806، موديرن انرتنا�سونال بلدينج، جينتيان اند فوهوا 

رود كرو�س، فيوتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )161109(  بتاريخ: 2012/07/04

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/08/10 وحتى تاريخ : 2031/08/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 161110

با�س��م: �سينزهني �سيز اأبريل ت�سني اوبري�سني كو.، ال تي دي

وعنوانه: روم 1806، موديرن انرتنا�سونال بلدينج، جينتيان اند فوهوا 

رود كرو�س، فيوتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )161110(  بتاريخ: 2012/07/04

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/08/10 وحتى تاريخ : 2031/08/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  8 يوليو 2021 العدد 13286

احمد  من�سور   / املدعو  فقد 
باك�ستان   ، اح���م���د  م���ن���ظ���ور 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)XF1152573( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ع��ون��ى احمد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
فل�سطني   ، وطفه  اب��و  حممد 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )N4480427(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الفل�سطينية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

 حفيد حكمتيار ي�شع املا�شي املرير لعائلته خلفه 
تتناف�س لل�سيطرة على اأفغان�ستان. و�سعيا لل�ستيلء على العا�سمة من 
القوات بقيادة وزير الدفاع اآنذاك اأحمد �ساه م�سعود الذي اعترب بطل 
بعد اغتياله يف 2001، قامت قوات حكمتيار بدك العا�سمة بال�سواريخ 
بعد عقود ال  قتلى وجرحى.  ال�سحايا بني  اآالف  �سقوط  اإىل  اأدى  مما 
يزال �سحايا ذلك الهجوم يتعر�سون لبهري. خلل كلمة يف موؤمتر عقد 
موؤخرا يف كابول حتدث فيه عن طفولته يف املنفى، حّملت امراأة حكمتيار 
م�سوؤولية مقتل والدها. وقال “لي�س لدي ما اأقوله اأو اأفعله عدا القول 
اأنا الفاعل«. كما واجه حكمتيار ووالد بهري غريت بهري،  “اآ�سف ل�ست 

غ�سب وا�سنطن ملعار�ستهما الغزو االأمريكي الأفغان�ستان يف 2001.
اآنذاك اعُترب حكمتيار اإرهابيا، لكنه ُدعي للم�ساركة يف حمادثات ال�سلم 
القوات  االأم��ريك��ي  اجلي�س  �سلم  املا�سي  االأ���س��ب��وع  االأخ���رية.  االأفغانية 
االأفغانية قاعدته الرئي�سية باغرام القريبة من كابول، م�ستكمل فعليا 

•• كابول-اأ ف ب

عندما كان عبيد اهلل بهري طفل، �ساهد والده ُيقتاد من منزل العائلة 
اأمري  حكمتيار  ال��دي��ن  ق��ل��ب  ج���ده  ات��ه��م  فيما  ليلية،  م��داه��م��ة  خ���لل 
احلرب الذي كان يخ�سى جانبه، بقتل االآالف خلل احلرب االأهلية يف 

اأفغان�ستان يف الت�سعينات املا�سية.
31 عاما، جعل ما�سي عائلته املرير وراءه،  لكن بهري الذي يبلغ االآن 

وو�سع ن�سب عينيه م�ستقبل من ال�سلم وامل�ساحلة.
الق�ساء االنتقايل يف اجلامعة  االآن م��ادة ح��ول  ي��دّر���س  ال��ذي  وال��رج��ل 
االأمريكية باأفغان�ستان قال يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س “علينا اأن 

نتخلى عن ذلك، واأن نختار نقطة لبداية”جديدة.
اقتتلت خللها  التي  الوح�سية  االأهلية  ولد عقب احلرب  الذي  وبهري 
ف�سائل معادية لل�سوفيات فيما بينها بعد دحر اجلي�س االأحمر، ن�ساأ يف 
االإ�سلمي،  احل��زب  وموؤ�س�س  اأ�سبق  وزراء  رئي�س  وهو  وج��ده  باك�ستان. 
لقب ب”جزار كابول” بعد ح�ساره للعا�سمة عندما كانت قوى عديدة 

اأعقاب  يف  ب��داأ  ال��ذي  الع�سكري  التدخل  من  عقدين  بعد  قواته  �سحب 
هجمات 11 اأيلول/�سبتمرب 2001.

ووالده الذي كان رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحزب االإ�سلمي، اٌعتقل يف 
اأيدي  اأب��اد على  اإ�سلم  العائلة يف  اقتياده من منزل  بعد  باغرام  �سجن 
املركزية  اال���س��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  م��ن  عنا�سر  اإن��ه��م  بهري  ق��ال  اأ�سخا�س 
�ُسجن يف  ابنة حكمتيار،  املتزوج من  اإي��ه(. وغريت  اآي  االأمريكية )�سي 
العديد من املواقع يف اأفغان�ستان وُعّذب ومنها حب�سه يف �سجن انفرادي 

الأ�سهر، وفق بهري.
يقر بهري باأنه كان يكره االأمريكيني لكن ذلك تغري مع الوقت. وقال 
اأن من فعل ذلك لي�س االأمريكيني  اأدرك��ت  “يف مرحلة ما من حياتي، 
العاديني«. واأ�ساف “اأ�سخا�س ال يعرفونني هم الذين يكرهونني )...( 
لذلك يكره مقاتلونا الغرب الأنهم ال يعرفون الغرب«. وبالن�سبة لبهري 

فاإن الطريق اأمام اأفغان�ستان وا�سح، طريق ال�سلم وامل�ساحلة، رغم اأن 
اجلهود ال�سابقة منيت بالف�سل اإىل حد كبري. واملحادثات االأخرية بني 
اأ�سهر، واملعارك ت�ستفحل يف  االأفغانية متعرثة منذ  طالبان واحلكومة 
علقة  اإقامة  يعني  لبهري  بالن�سبة  وامل�ستقبل  الريفية.  املناطق  اأنحاء 
جديدة مع الواليات املتحدة عن طريق االلتحاق باجلامعة االأمريكية، 

والتخلي عن ذكريات طفولته املريرة.
ويف الوقت نف�سه، يرف�س الرجل الطويل الذي ي�سع نظارتني، اإخفاء 

عاطفته جتاه جده ويقول “كيف ميكن التوقف عن حب عائلتك«.
امل�ساحلة، رغم  ا�سرتاليا �ساعدته يف �سلوك طريق  العليا يف  والدرا�سة 
اأنه حتى هناك كان عليه اال�ستماع لراويات �سادمة عن جده يف نقا�سات 
اإىل  واأر�سل  اال�سرتايل  ا�ستاذته خدم يف اجلي�س  اأح��د  واأبلغ  ال�سف.  يف 
باأنني حفيد حكمتيار”.  اأق��ول لك  اأن  اأري��د  اأن نتابع،  “قبل  اأفغان�ستان 

ويو�سح “اأ�سيب ب�سدمة لكن قلقه الوحيد كان اأال اأكون منحازا«.
اأعقاب  يف  حكمتيار  عزلة  انتهاء  بعد   2018 يف  كابول  اإىل  بهري  ع��اد 

اتفاق �سلم مع الرئي�س اأ�سرف غني.

اأكد اأن كوفيد-19 مل ُيهزم بعد 

 بايدن ي�شيد بالتقدم املحرز يف مواجهة الفريو�ش  
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي جو 
اأّن  ب��اي��دن يف ذك���رى اال���س��ت��ق��لل 
على  “ُت�سيطر”  ب���ات���ت  ب������لده 
كوفيد19-، اإال اأّنه دعا يف الوقت 
نف�سه مواطنيه اإىل تلّقي التطعيم 

�سّد فريو�س مل “ُيهزم” بعد.
وقال بايدن اأمام نحو األف �سيف 
من  الرابع  اإّن  االأبي�س  البيت  يف 
ذكرى  ُيحيي  ال��ذي  مّتوز/يوليو 
اإعلن اال�ستقلل يف 1776 هو 
الأّننا  العام  هذا  خا�ّس  “احتفال 

نخرج من �سنة حالكة«.
وق���������ارن ال���رئ���ي�������س ب�����ني اإع������لن 
االمرباطورّية  ع��ن  اال���س��ت��ق��لل 
الربيطانّية عام 1776 والتعايف 
ال�����س��ري��ع م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا، 
وخم�سة  م��ئ��ت��ني  “قبل  ق����ائ����ًل 
ا�ستقللنا  اأعلّنا  ع��ام��اً،  واأرب��ع��ني 
ع��ن م��ل��ك ب��ع��ي��د. ال���ي���وم، نقرتب 
م�����س��ى من  وق����ت  اأّي  م���ن  اأك�����رث 
ا���س��ت��ق��لل��ن��ا ع��ن فريو�س  اإع����لن 
قاتل”. لكّنه حّذر من اأّن كوفيد-

حني  يف  ب��ع��د،  “ُيهزم”  مل   19
ال�سريع للمتحّورة  يثري االنت�سار 
ال��ع��دوى ومعّدل  ال�����س��دي��دة  دل��ت��ا 
بع�س  يف  امل��ن��خ��ف�����س  ال��ت��ط��ع��ي��م 

املناطق قلق اخلرباء.
وق�����ال ب���اي���دن اأم������ام ح�����س��د كبري 
االأبي�س  البيت  يف  ال�سيوف  م��ن 
نعلم  ُي����ه����زم.  مل  “كوفيد-19 

ق��وّي��ة قد  ب���اأّن م��ت��ح��ّورات  جميعاً 
دلتا”،  امل���ت���ح���ّورة  م��ث��ل  ظ���ه���رت، 
معترباً اأّن تلّقي التطعيم يف هذه 
الظروف هو “اأكرث االأمور وطنّيًة 

على االإطلق«.
االأ�سخا�س  ذك���رى  ب��اي��دن  وح��ّي��ا 
اأرواحهم، حيث بلغ  الذين فقدوا 
عدد الوفيات يف الواليات املّتحدة 
ج������ّراء  األ�������ف   600 م�����ن  اأك�������رث 
العام  “خلل  وق���ال  ال��ف��ريو���س. 
اأحلك  م��ن  بع�ساً  ع�سنا  امل��ا���س��ي، 
اأّي���ام���ن���ا. ن��ح��ن ع��ل��ى و���س��ك روؤي���ة 

م�ستقبلنا امل�سرق«.
حفل  االأم��ريك��ي  الرئي�س  واأق���ام 
اال�ستقلل،  ذك�������رى  يف  ك����ب����ريا 
احتفاًء بالنجاح يف احتواء تف�ّسي 

فريو�س كورونا.
وا�ستقبل مع زوجته جيل بايدن، 
يف اأكرب فعالية يف البيت االأبي�س 
م��ن��ذ ت��وّل��ي��ه م��ن�����س��ب��ه، األ���ف���اً من 
الع�سكرّيني وعائلتهم والعاملني 
ملكافحة  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف 
ك��ان ع��دد احلا�سرين  اجل��ائ��ح��ة. 
بوا�سنطن  ال�����س��ع��ب��ّي  احل���ف���ل  يف 
العيد  ع���ط���ل���ة  خ������لل  ����س���ئ���ي���ًل 
الوطني العام املا�سي، عندما كان 
تف�ّسي الوباء يقرتب من ذروته يف 
البلد  فيه  �سهدت  ال��ذي  ال��وق��ت 
العن�سرّية  احتجاجات �سّد  اأي�ساً 
ت�سّدرها  وبعد  ال�سرطة.  وعنف 
ت�سّرراً  االأك������رث  ال������دول  الئ���ح���ة 
اأكرث  بت�سجيلها  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن 

اأعلى  ي��ب��ل��غ  ل����ن  ال�������س���رور  ل���ك���ّن 
م�����س��ت��وي��ات��ه، ب�����س��ب��ب ع����دم متكن 
حتقيق  م�����ن  االأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت 
ك��ث��رياً، وهو  ل��ه  ال��ذي رّوج  هدفه 
ك�����ّل ع�سرة  م����ن  ���س��ب��ع��ة  ت��ط��ع��ي��م 
عيد  بحلول  لقاح  بجرعة  بالغني 

اال�ستقلل.
اإقامة احلفل يف  واأعرب معار�سو 
ع��ن قلقهم من  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
اأن يبعث بر�سالة خاطئة  احتمال 
للنا�س، اإذ اإّن 46 باملئة فقط من 
بالكامل،  ت��ل��ّق��ح��وا  االأم���ريك���ّي���ني 
ذات  امل��ن��اط��ق  يف  تتف�ّسى  وق���ٍت  يف 
دلتا  متحّورة  املنخف�س  التطعيم 

ال�سديدة العدوى.
العامة  ال�سحة  م�سوؤولو  و�سّلط 
ال�سوء على مناطق ريفية وا�سعة 
باالمتلء  م�ست�سفياتها  ب�����داأت 
يوتاه  يف  خ�سو�سا  اأخ����رى،  م���رة 

وميزوري واأركن�ساو ووايومينغ.
وقال اأبرز خرباء االأمرا�س املعدية 
يف اأمريكا اأنتوين فاوت�سي ل�سبكة 
املطّعمني  غري  اإن  �سي”  بي  “اإن 
من  باملئة   99،2 حاليا  ميثلون 

املتوفني نتيجة الفريو�س.
�سيكون  م��ت�����س��ل،  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
لبايدن  جديدة  فر�سة  االحتفال 
االقت�سادية  االآف��اق  عن  للتحدث 
ب�سعوبة  ي���ح���اول  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��ب��لد 
ح�سد الدعم خلطته االقت�سادية 
يف الكونغر�س. وت�ستمر املفاو�سات 
ب����ني احل����زب����ني ال���دمي���وق���راط���ي 

ا�ستحالت  وف���اة،  األ���ف   600 م��ن 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة اأمن����وذج����اً يف 
كورونا.  ف��ريو���س  على  ال�سيطرة 
وم�������ع ان����خ����ف����ا�����س ع�������دد ح�����االت 
اال����س���ت�������س���ف���اء وال����وف����ي����ات ج����راء 

الكثري  “لدينا  االأم�����ريك�����ي�����ة 
اأن��ن��ا قطعنا  اأظ���ن  ب��ه.  للحتفال 
����س���وط���ا اأط�������ول مم����ا ت���وق���ع���ه اأي 
امل���ع���رك���ة �سد  ه�����ذه  ���س��خ�����س يف 

الوباء«.

منذ  باملئة   90 بن�سبة  الفريو�س 
وا�ستئناف  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
رّكز  املتوقفة،  االأن�سطة  غالبية 
األقاها  ال��ت��ي  كلمته  يف  ال��رئ��ي�����س 
للبيت  اجل��ن��وب��ي��ة  احل���دي���ق���ة  يف 

االأب���ي�������س، ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري ال���ذي 
�سهدته البلد خلل العام.

وقال من�سق اال�ستجابة لفريو�س 
االأب��ي�����س جيف  البيت  ك��ورون��ا يف 
�سي”  ب���ي  “ايه  ل�����س��ب��ك��ة  زي��ن��ت�����س 

ب�ساأن خطة حتديث  واجلمهوري 
االأفق  يف  وي��ل��وح  التحتية،  البنى 
حول  ح��زب��ه  داخ���ل  �ساخن  نقا�س 
ح���زم���ة اإن����ف����اق اأو�����س����ع ب��ك��ث��ري ال 

حتظى بدعم اجلمهوريني.
مزرعة  الرئي�س  زار  االأث���ن���اء،  يف 
كرز يف مي�سيغن ال�سبت للرتويج 
لتقرير التوظيف االإيجابي ل�سهر 
اعتربه  ال�����ذي  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 
االقت�ساد  ان��ت��ع��ا���س  ع��ل��ى  ع��لم��ة 
بايدن  اإدارة  اأر���س��ل��ت  االأم���ريك���ي. 
اآخرين  وم�سوؤولني  وزراء  اأي�سا 
وحفلت  ري��ا���س��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل 
اأنحاء  ك���ّل  ط��ه��و وم��ه��رج��ان��ات يف 

البلد، يف اإطار جولة ر�سمية.
االأب��ي�����س كثرياً  ال��ب��ي��ت  وُي��ظ��ه��ر 
اأع��ط��ى �ستة من  الثقة. وق��د  م��ن 
ا�ستطلع  يف  م�����س��ارك��ني   10 ك��ل 
جديد اأجرته �سحيفة “وا�سنطن 
�سي”  ب��ي  “ايه  و�سبكة  بو�ست” 
اإيجابية  تقييمات  االأح����د،  ُن�����س��ر 

لبايدن لتعامله مع اجلائحة.
وتقيم كل من نيويورك و�سيكاغو 
وال�������س ف���ي���غ���ا����س وم������دن اأخ�����رى 
بذكرى  اخل���ا����س���ة  اح���ت���ف���االت���ه���ا 
اال�ستقلل. على ال�ساحل الغربي، 
ت�ستعد �سان دييغو الإقامة واحدة 
من اأكرب حفلت عيد اال�ستقلل 
يف ال���ب���لد. وق����ال ال�����س��ن��ات��ور عن 
باديل  األيك�س  كاليفورنيا  والي��ة 
“تذكري  اال����س���ت���ق���لل  ع���ي���د  اإن 

باحللم االأمريكي«.

اإندوني�شيا تو�شع نطاق القيود املفرو�شة ملواجهة كورونا 
••جاكرتا-اأ ف ب

االأربعاء  اأم�����س  اندوني�سيا   ق��ررت 
املفرو�سة  ال��ق��ي��ود  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع 
ملواجهة  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

ال����ب����لد اىل  ����س���وم���ط���رة يف غ�����رب 
اأق�سى ال�سرق يف بابوا فيما تنت�سر 
الواقع  االرخبيل  يف  دلتا  املتحورة 

يف جنوب �سرق اآ�سيا.
هارتارتو  ارالن���غ���ا  ال���وزي���ر  وق����ال 

كوفيد- انت�سار  من  موجة  اأق��وى 
ح�����ذرت  ف���ي���م���ا  االآن  ح����ت����ى   19

احلكومة من اأن االأ�سواأ اآت.
�ستطبق االج��راءات اجلديدة على 
ع�����س��رات امل���دن ومت��ت��د م��ن جزيرة 

يف  اأي�����س��ا  ت��رت��ف��ع  “االإ�سابات  اإن 
نويل  اأن  وي��ج��ب  اأخ�����رى  م��ن��اط��ق 
امل�ست�سفيات”  ل���ق���درات  ان��ت��ب��اه��ا 
هناك م�سيفا اأن “احلكومة قررت 
20 متوز/ حتى  القيود”  تو�سيع 

يوليو.
الثلثاء  اإندوني�سيا  �سّجلت  وق��د 
للوفيات  قيا�سية  يومية  ح�سيلة 
فيما  ح��ال��ة   728 بلغت  ب��ك��وف��ي��د 
ت�����رزح امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات حت���ت وط����اأة 
م��وج��ة ال���وب���اء االأك����رث ف��ت��ك��ا حتى 

االآن.
�ستتلقى  اأن���ه���ا  ج���اك���رت���ا  واأع���ل���ن���ت 
مكّثف  ج���ه���از  اآالف   10 ح�����وايل 
للأك�سجني من �سنغافورة. كذلك، 
بينها  دول  مع  ال�سلطات  تتوا�سل 

ال�سني للح�سول على امل�ساعدة.
االإندوني�سية  ال�����س��ل��ط��ات  وط��ل��ب��ت 
االث��ن��ني اأي�����س��ا اإر����س���ال ك��ل كميات 
اإىل  امل�������ت�������واف�������رة  االك�����������س�����ج�����ني 
مبر�سى  ت��ع��ج  ال��ت��ي  امل�ست�سفيات 
منتجي  م�����ن  وط�����ل�����ب  ك����وف����ي����د. 
اإىل  خمزونهم  حتويل  االك�سجني 

القطاع اخلا�س.

البنتاغون يدافع عن 
اإخالئه �شرًا قاعدة باغرام 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأق��������ّر ال���ب���ن���ت���اغ���ون ب��������اأّن ال����ق����وات 
االأم��ريك��ي��ة غ���ادرت ق��اع��دة باغرام 
اجل����وي����ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ق���رب 
ال�سلطات  تبلغ  اأن  دون  من  كابول 
بال�ساعة املحّددة  االأفغانية م�سبقاً 
هذا  اإبقاء  ق��رار  عازياً  الن�سحابها، 

املوعد طّي الكتمان لدواٍع اأمنية.
وك������ان م�������س���وؤول���ون اأف�����غ�����ان، مبن 
للقاعدة  اجل���دي���د  ال��ق��ائ��د  ف��ي��ه��م 
لعدم  امتعا�سهم  اأب����دوا  اجل��وي��ة، 
املحّدد  ب��امل��وع��د  م�����س��ب��ق��اً  ت��ب��ّل��غ��ه��م 
باغرام،  االأمريكية  القوات  ملغادرة 
من  مبكر  وق���ت  يف  ح�سل  وال����ذي 
املتحّدث  ل���ك���ّن  اجل���م���ع���ة.  ���س��ب��اح 
اأّكد  كريبي  جون  البنتاغون  با�سم 
الع�سكرية  ال�سلطات  اأّن  الثلثاء 
تبّلغت  االأف���غ���ان���ي���ة  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
مبوعد االن�سحاب قبل يومني من 
زيارة  من  اأي�ساً  ومتّكنت  ح�سوله 
ال�سخم  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ج��ّم��ع  ه���ذا 
الذي كان طوال العقدين املا�سيني 
الدويل  للتحالف  ال�سوكي  النخاع 

يف هذا البلد.

•• بكني-اأ ف ب

�سيطرت  ال���ت���ي  ال�������س���ني  اأع���ل���ن���ت 
تقريبا على كوفيد-19 منذ العام 
بوؤرة  االأرب��ع��اء عن  اأم�س    ،2020
اإ�سابات متزايدة يف مدينة �سغرية 
عند احلدود مع بورما التي ت�سهد 
وانت�سارا  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ا����س���ط���راب���ات 

للوباء.
اإقليم يونان  عززت قوات االأمن يف 
البلد  غ���رب  ج��ن��وب  ال�����س��ي��ن��ي يف 
ق�����رب احل�������دود بهدف  ت���واج���ده���ا 
اإىل  ���س��رع��ي  اأي دخ����ول غ���ري  م��ن��ع 

اأرا�سيها.
يف  مكثفة  ف��ح��و���س��ات  حملة  وب��ع��د 
م��دي��ن��ة روي��ل��ي احل���دودي���ة، اأف���ادت 
عن  االأرب���ع���اء  ال�سحية  ال�سلطات 
15 اإ���س��اب��ة حم��ل��ي��ة، ب��ي��ن��ه��م 12 

بورميا.
ا�سطرابات  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  ب���ورم���ا 
الع�سكري  االن���ق���لب  م��ن��ذ  خ��ط��رة 
اإحدى  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر، ه��ي   1 يف 
دول العامل التي �سجل فيها الوباء 
املا�سية.  االأ����س���اب���ي���ع  يف  ت�����س��ارع��ا 
اعتربت االأمم املتحدة الثلثاء اأن 
البلد  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  تطور 
على  خم���اط���ر  وي���ث���ري  “كارثي” 
اأي�سا  ي��دف��ع  ان  امل��ن��ط��ق��ة. ومي��ك��ن 
هربا  احل���دود  ع��ب��ور  اىل  بورميني 

من املعارك.

متديد الإغالق يف 
�شيدين لأ�شبوع 

•• �شيدين-اأ ف ب

االأربعاء  اأم�����س  ال�سلطات   اأع��ل��ن��ت 
نهاية  منذ  املفرو�س  االإغ���لق  اأن 
حزيران/يونيو يف �سيدين يف جنوب 
الأ�سبوع  �سيمدد  اأ���س��رتال��ي��ا  ���س��رق 
واحد على االأقل يف مواجهة جتدد 
انت�سار الوباء، م�سرية اإىل ت�سجيل 

جديدة. اإ�سابة   27
ومي���ن���ع ع���ل���ى ����س���ك���ان اأك������رث مدن 
اأ�سرتاليا تعددا لل�سكان مع خم�سة 
مليني ن�سمة، منذ 26 حزيران/
ي��ون��ي��و اخل�����روج م���ن م��ن��ازل��ه��م يف 
متحورة  انت�سار  الحتواء  حماولة 
ك��ورون��ا �سديدة  ف��ريو���س  دلتا م��ن 

العدوى.
وقد فر�س االإجراء مدة اأ�سبوعني 
اأيام  ل�سبعة  االأرب��ع��اء  م��دد  ان��ه  اإال 
اإ�سافية على االأقل اأي اأن االغلق 
مت������وز/  16 ح����ت����ى  ����س���ي�������س���ت���م���ر 
وقالت  تقدير.  اأق���رب  على  يوليو 
رئي�سة  ب��ريي��ج��ي��ك��ل��ي��ان  غ��لدي�����س 
ويلز  ���س��اوث  ن��ي��و  م��ق��اط��ع��ة  وزراء 
“متحورة  ���س��ي��دين،  وع��ا���س��م��ت��ه��ا 
دل��ت��ا غ���ريت امل��ع��ط��ى ف��ه��ي �سديدة 
ن�����س��ب��ح يف  اأن  ن��ري��د  ال����ع����دوى. ال 
اإىل  اإغ���لق  م��ن  ننتقل فيه  و���س��ع 
اآخر” مو�سحة اأن متديد االإغلق 
“هو الطريقة الف�سلى ليكون هذا 
االإغلق الوحيد قبل اأن يتلقى كل 

ال�سكان اللقاح«. 

م�������س���وؤول يف احلزب  اأب�����رز  واأع���ل���ن 
ال�����س��ي��وع��ي يف روي��ل��ي االأرب���ع���اء اأن 
العينات اجلينية للفريو�س املاأخوذة 
مع  ك��ث��ريا  مت�سابهة  م��ر���س��ى  م��ن 
للمرة  ر���س��دت  التي  دلتا  املتحورة 

االأوىل يف الهند.
املدينة  ه�����ذه  يف  اإغ��������لق  ف���ر����س 
وبات  ن�سمة  األ��ف   270 تعد  التي 
ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ال�������س���ك���ان ال���ب���ق���اء يف 
وكذلك  املدار�س  واإغ��لق  منازلهم 
االأ�سواق  بع�س  با�ستثناء  امل��ت��اج��ر 

وال�سيدليات وامل�ست�سفيات.

�سبق اأن ر�سدت ثلث بوؤر يف رويلي 
���س��ري��ع��ا م��ن��ذ بدء  اح���ت���واوؤه���ا  ومت 
انت�سار الوباء. متكنت ال�سني، اأول 
كوفيد-19،  وباء  فيها  ظهر  دولة 
على  كبري  ح��د  اإىل  ال�سيطرة  م��ن 
امل��ر���س ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا م��ن��ذ ربيع 
2020 وعادة احلياة اىل طبيعتها 
ذلك  منذ  البلد  يف  كبري  حد  اإىل 

احلني.
وحققت ال�سني هذا النجاح بف�سل 
ا�سرتاتيجية الفحو�سات واالإغلق 
االإلزامي  ال�سحي  واحلجر  امل�سدد 

لكل الوافدين من اخلارج.
اأعلنت ال�سني االأربعاء عن اإجمايل 
اأرا�سيها،  على  ج��دي��دة  ح��ال��ة   57
كانون  نهاية  رق��م منذ  اأع��ل��ى  وه��و 

الثاين/يناير.
ل��ك��ن ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ت��ل��ك امل�����س��ج��ل��ة يف 
روي��ل��ي ف���ان احل����االت اجل���دي���دة ال 
عموما  الأن��ه��ا  خا�سا  خطرا  ت�سكل 
ناجمة عن م�سافرين وافدين من 
اخلارج و�سرعان ما يفر�س عليهم 
حيث  امل�ست�سفى  يف  ���س��ح��ي  ح��ج��ر 

يتم عزلهم عن بقية ال�سكان.

نافذة ال�شني تعلن عن بوؤرة اإ�شابات جديدة بكوفيد 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• روموالد �شيورا

الأك��رث من ربع ق��رن، عانى املجتمع ال��دويل من ف�سل 
الباردة،  احل��رب  نهاية  يف  العاملية.  للحوكمة  متزايد 
والبيئة  واالق��ت�����س��اد  واالأم����ن  ال�سيا�سة  ع��ومل��ة  خلقت 
والهجرة طلًبا غري م�سبوق حلوكمة عاملية فعالة. ومع 

ذلك، يبدو اأن هذا النموذج يف طريقه للختفاء.
ال�سبب، من بني اأ�سياء اأخرى، اخلطاأ التاريخي الذي 
�سكل  ويف  الت�سعينات،  مطلع  يف  تنظيم  ع��دم  يف  متثل 
وا�سعة  دول��ي��ة  ا�ست�سارة  ال��ب��اردة،  احل��رب  بعد  م��ا  قمة 
ال��ن��ط��اق ج���ًدا ح��ول احل��ال��ة اجل��دي��دة للعامل مثل ما 
العامليتني، بل وحتى بعد  كان احلال ما بعد احلربني 
االأمريكية  واالإدارة  فيينا.  موؤمتر  مع  نابليون  حروب 
اإىل  االوىل، م�سوؤولة  كلينتون  بيل  خلل فرتة والي��ة 

حد كبري عن ذلك.
اأب������واب االح��ت��ف��ال يف نهاية  ال���واق���ع، ون��ح��ن ع��ل��ى  يف 
االحتاد  لتفكك  ال��ث��لث��ني  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  ال��ع��ام 
العام  1991، وقد مّرت  دي�سمرب   26 ال�سوفياتي يف 
امل��ئ��وي��ة الإن�ساء  ال���ذك���رى  ت��ام��ة،  امل��ا���س��ي يف الم���ب���االة 
الثلثني  ت��اري��خ  على  نظرة  اإل��ق��اء  ف��اإن  االأمم،  ع�سبة 
وبفر�سة  ما،  باإهدار  �سعور  عن  يك�سف  املا�سية،  عاًما 
�سائعة الإحياء عميق للنظام متعدد االأطراف والفاعل 
الرئي�سي فيه، االأمم املتحدة.     اأدى انتهاء االنق�سام 
بني ال�سرق والغرب مع �سقوط االحتاد ال�سوفياتي اإىل 
فتح م�ساحة غري م�سبوقة وواع��دة للإ�سلح. وهكذا 
اجتمع جمل�س االأمن الدويل الأول مرة على م�ستوى 
باإظهار  يتعلق  االأمر  وكان  واحلكومات.  الدول  روؤ�ساء 
الوقت  نف�س  ويف  امل��ت��ح��دة،  االأمم  منظومة  م��رك��زي��ة 
نف�س  يف  اأع�سائها.  الأق��وى  م�ستوى  اأعلى  على  التزام 
الفرتة، عرف االأمني العام بطر�س بطر�س غايل كيف 
�سبيل  على  واالإ���س��لح��ات،  االأف��ك��ار  ديناميكية  يحّفز 
ا، يف التفكري  املثال يف جمال حقوق االإن�سان، ولكن اأي�سً

يف �سل�سلة مت�سلة من ال�سلم والتنمية. 
الت�سعينات بظهور  املحورية من  الفرتة   �سمحت هذه 
ت��ف��ك��ري ح����ول ن���ظ���ام ع���امل���ي م��ت��ع��دد االأط��������راف، قبله 
اآن��ذاك، جورج هربرت  املتحدة  الواليات  ودعمه رئي�س 
برنت  ال��ق��وم��ي،  ل��لأم��ن  م��ن م�ست�ساره  ب��دع��م  ب��و���س، 
�سكوكروفت. كل هذه العنا�سر اأعطت اأمًل معقواًل يف 
اأن تلعب االأمم املتحدة اأخرًيا الدور الذي مت اإن�ساوؤها 

من اأجله على اأنقا�س احلرب العاملية الثانية.
حقيقة الفتة للنظر مل توؤخذ يف االعتبار ب�سكل كاٍف، 
وهي مده�سة، يف �سياق ال�سنوات االأخرية: لقد اأدركت 
االإدارة االأمريكية يف ذلك الوقت اأن م�سلحة الواليات 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى امل���دى امل��ت��و���س��ط ه��ي االن���دم���اج يف نظام 
بالطبع،  االإي��ث��ار  منطلق  من  لي�س  االأط���راف.  متعدد 
جيًدا  املفهومة  فامل�سالح  الواقعية.  منطق  من  ولكن 
للقوة االوىل يف العامل، قادتها اإىل دعم وا�سح لتعددية 
االأطراف وللأمم املتحدة. عندها كان من ال�سهل على 
القوة العظمى االأمريكية اأن تهيمن على هذا املجتمع 

العاملي وتعرّب عنه. 

بداأ  اأن  بعد  حتى  اأم��ري��ك��ا،  كانت  الطويل،  امل��دى  على 
الدولية،  اللعبة  قلب  يف  �ستبقى  احلتمي،  ان��ح��داره��ا 
ومت�����س��ك ب��اخل��ي��وط، وت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى االق��ت�����س��اد. ويف 
جميع احلاالت، كان �سي�سمح للأمم املتحدة باأن ت�سبح 
اليوم.  ن��راه  اأك��رب مم��ا  �سيا�سي  ب��دور  واأن تقوم  اأق���وى 
ال�ساعدة  ال��ب��ل��دان  على  ال�سهل  م��ن  ك��ان  وخ�سو�سا، 
اإيجاد طرق وو�سائل التعبري عن نف�سها يف نظام اأكرث 
ذل��ك يف  باإمكانها فعل  وك��ان  وع���داًل.  وانفتاحاً  ت��وازن��اً 
التي  احل�����س��اب��ات  ت�سفية  خم��اط��ر  ت�سد  �سلمية  بيئة 
ن��راه��ا ت��ل��وح يف االأف���ق ال��ي��وم يف ن��وع م��ن لعبة البوكر 
الكاذبة على كوكب االأر�س.   ل�سوء احلظ، �ساعت هذه 
الت�سعينات الإقامة نظام  اأوائ��ل  التاريخية يف  الفر�سة 
دويل متعدد االأطراف ديناميكي وخلق. بيل كلينتون 
املنتخب يف نهاية عام 1992، مل يكن لديه روؤية �سلفه 
اأع��له، مل يتم تنظيم  ج��ورج هربرت بو�س، وكما ذكر 
فران�سي�سكو  �سان  �ساكلة  على  كبري  دويل  موؤمتر  اأي 
ب�ساأن االجتاهات  واتخاذ قرارات  ملناق�سة   1945 عام 

اجلديدة.
ال�����س��ي��ادة الوطنية  وم��ه��م��ا ك����ان م��وق��ف��ن��ا م���ن ف���ك���رة 
ن��ه��اي��ة احلرب  ك��ث��رًيا م��ن��ذ  ال��ت��ي نوق�ست  وال��ق��وم��ي��ة، 
ال�����ب�����اردة، مل ي��ك��ن ال��ن��ق��ا���س ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل ال����دول 
العاملية منظًما. مل يحدث  اللعبة  وعلقاتها وقواعد 
اأي �سيء كان من �ساأنه اأن يجمع املجتمع الدويل مًعا، 
خماطرين بذلك يف قلب العلقات الدولية من نظام 

جامد للحرب الباردة اىل حترير كامل وخطري.
وال���ي���وم، داخ���ل ال����دول و���س��ع��وب��ه��ا، ي��غ��ذي ه���ذا الف�سل 
املتزايد للحوكمة العاملية الت�سور -ورمبا يوّلد الواقع 
ال�سيطرة،  وفقدان  الفو�سى،  -عن عامل يف حالة من 
دفة  اأي موؤ�س�سة يف  دول���ة، وال  وب���دون  زع��ي��م،  وب���دون 

القيادة لت�سويب البو�سلة والوجهة.
الدولة-االمة.  اأزم���ة  ب�سبب  الو�سع  ه��ذا  تفاقم  لقد 
وهكذا جند اأنف�سنا يف “منطقة حرام” بني املوؤ�س�سات 
الوطنية وتلك العابرة للأمم وهي اأ�سعف من اأن حتل 
امل�ساكل احلالية. كل هذا انتهى اإىل تاأجيج اال�ستقطاب 
يف  متزايد  ب�سكل  يت�سح  ال��ذي  ال�سيا�سي  واالغ���رتاب 

العديد من الدول حول العامل.
وبينما يتم التطبيع مع االأفكار االأكرث اثارة للغثيان، 
اله�سيم على  �سائعة وتنت�سر كالنار يف  اأ�سبحت  والتي 
امل�سرح الدويل، ويزداد حتول االأمم املتحدة اإىل �سدفة 
تاأخر  املفيد، حتى مع  يكون من  ي��وم، فقد  كل  فارغة 
اأك��رث من ربع ق��رن، اأن يفكر �سخ�س ما يف النهاية يف 
اإع���ادة اإط���لق ف��ك��رة امل�����س��اورات ال��ك��ربى ح��ول النظام 

العاملي “ملا بعد احلرب الباردة«.
املنا�سبة...  هي  كوفيد-19  بعد  ما  ف��رتة  تكون  وق��د 
ولكن من �سيكون لديه الذكاء الأخذ مثل هذه املبادرة 

واملوهبة واملهارة لتنفيذها؟
املتحدة  ال���والي���ات  رئ��ي�����س  ال...  بالطبع  ب��اي��دن؟  ج��و 
فكرته  خ���لل  م��ن  ال��ع��امل  بتق�سيم  ل��ل��غ��اي��ة  م�����س��غ��ول 

“حتالف الدميقراطيات«.
ترجمة خرية ال�سيباين

هذا ال�شطراب العاملي اخلطري الذي ل ينتهي ...!

باحث م�سارك يف معهد العلقات الدولية واال�سرتاتيجية. اأّلف عدة كتب عن االأمم املتحدة، ن�سر موؤخًرا مع اآن �سي�سيل 
روبرت “من يريد موت االأمم املتحدة؟ “، اأحدث من�سوراته، “جو امل�سكني! اأمريكا كوفيد-19 كما يراها مطلع«.
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الفجر الريا�ضي

اأيام قليلة تف�سلنا عن انطلق دورة 
االألعاب االأوملبية يف طوكيو، املوؤجلة 
املا�سي م��ن ج���راء تف�سي  ال��ع��ام  م��ن 
مب�ساركة  وذل����ك  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
ممثل  وال�سعودية،  م�سر  منتخبي 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي يف م��ن��اف�����س��ات كرة 

القدم للرجال.
وال�سعودية  م�����س��ر  م��ن��ت��خ��ب��ا  وي��ع��د 
ال������ُع������دة، م�����ن اأج��������ل ال�����ف�����وز ب������اأول 
يف  عربي  ق��دم  ك��رة  لفريق  ميدالية 
اأب��رز اإجناز  اإذ ك��ان  تاريخ االأومل��ب��ي��اد، 
االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة  نظام  خ��لل 
العراق  منتخب  ظفر  ه��و  احل��دي��ث، 

باملركز الرابع يف اأثينا 2004.
باالإعلن  اال�ستعدادات  ختام  وياأتي 
كل  لكتيبة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ن 
فريق مع وجود 3 العبني فوق ال�سن 
يف  والدخول  البطولة،  للوائح  وفقا 
مع�سكر خلو�س غمار املناف�سات التي 
تقام خلل الفرتة ما بني 23 يونيو 

وحتى الثامن من اأغ�سط�س.
م�سر  ملنتخب  الفني  اجلهاز  واأعلن 
ب���ق���ي���ادة ����س���وق���ي غ����ري����ب ع����ن �سم 
ال�����س��ن��اوي حار�س  ال��ث��لث��ي حم��م��د 
الون�س  وحم���م���ود  االأه����ل����ي،  م��رم��ى 
م��داف��ع ال��زم��ال��ك، واأح��م��د حجازي 

مدافع احتاد جدة ال�سعودي.
ويف الوقت ذاته اختار اجلهاز الفني 
ال�سهري،  �سعد  ب��ق��ي��ادة  لل�سعودية 
يا�سر  امل�����داف�����ع  ال�����ه�����لل،  ث����لث����ي 
الو�سط  خ���ط  والع�����ب  ال�������س���ه���راين، 
�سلمان الفرج، واجلناح االأي�سر �سامل 

الدو�سري.

القيمة ال�سوقية
وتبلغ القيمة ال�سوقية ملنتخب م�سر 
األف  و550  م��ل��ي��ون   11 االأومل���ب���ي 
يورو، اإىل جوار الثلثي الكبار التي 
تبلغ قيمتهم، وفق املوقع املتخ�س�س 
مليني   8 ماركت"  "تران�سفري 

األف  م��ل��ي��وين و500  ب��واق��ع  ي����ورو، 
ل��ل�����س��ن��اوي، وم��ل��ي��ون ون�سف  ي����ورو 
املليون يورو للون�س، واأربعة مليني 
النهائية  القيمة  لت�سبح  حل��ج��ازي، 
األف  و550  مليون   19 للفراعنة 

يورو.
للمنتخب  ال�����س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  اأم�����ا 
و48  م��لي��ني   9 فتبلغ  ال�����س��ع��ودي 
اإىل ثلثي  ب��االإ���س��اف��ة  ي����ورو،  األ����ف 
فوق ال�سن، اإذ جاءت قيمة ال�سهراين 
مليوين يورو، والفرج مليون و400 
�ساحب  وال����دو�����س����ري  ي������ورو،  األ�����ف 
3 مليني  االأكرب للأخ�سر  القيمة 
القيمة  ل��ت��ب��ل��غ  ي�������ورو،  األ������ف  و20 
األف  و468  م��ل��ي��ون   15 ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

يورو.

اأرقام الوديات
وال�سعودية،  م�سر  منتخبي  خا�س 
الفرتات  ودي����ة خ���لل  م��ب��اري��ات   4

م�ستوى  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف  امل���ا����س���ي���ة 
اللعبني وحتديد االأخطاء، ونقاط 
القوة وال�سعف، ويف تلك املواجهات، 
انت�سارات،  ث��لث��ة  ال��ف��راع��ن��ة  ح��ق��ق 
وتعادل وحيد، مع ت�سجيل 7 اأهداف، 
ويعترب  كما  واح��د،  وا�ستقبال هدف 
اأحمد يا�سر ريان هداف الفراعنة يف 

املباريات الودية بر�سيد 3 اأهداف.
 ويف اإط����ار اال���س��ت��ع��دادات ذات��ه��ا فاز 
م��ن��ت��خ��ب االأخ�������س���ر ال�������س���ع���ودي، يف 
م����ب����اراة وخ�����س��ر م��ث��ل��ه��ا وت����ع����ادل يف 
مواجهتني، �سجل العبوه 4 اأهداف، 

بينما ا�ستقبلت �سباكه 5.
يذكر، اأن منتخبي م�سر وال�سعودية 
االأوملبي، قد التقيا وديا يف مباراتني 
االأمم  ل��ك��اأ���س  ا�ستعداداتهما  خ��لل 
�سبتمرب قبل  لكٍل منهما يف  القارية 
ال��ف��راع��ن��ة يف االأوىل  امل��ا���س��ي، وف���از 
ب��رب��اع��ي��ة م��ق��اب��ل ه���دف، ك��م��ا ف���از يف 

الثانية بهدف نظيف.

والفراعنة  متجان�س  الأخ�سر 
يفتقد �سالح

وقال الناقد الريا�سي املهتم بال�ساأن 
وجهة  اإن  اإب��راه��ي��م  هيثم  ال�سعودي 
قائمته  اخ��ت��ي��ار  يف  ال�����س��ه��ري  ن��ظ��ر 
اأغ���ل���ب ق�����وام م��ن��ت��خ��ب االأومل���ب���ي  اأن 
يزيد  مم���ا  االأول  للمنتخب  ي��ل��ع��ب 
الكبار  الثلثة  جتان�س  م�ساحة  من 
احلال  بطبيعة  ه��م  ال��ذي��ن  م��ع��ه��م، 
اأنهم  كما  للأخ�سر،  اأ�سا�سية  اأعمدة 

اأي�سا زملء بفريق الهلل.
ال��ري��ا���س��ي ل�سكاي  ال��ن��اق��د  واأ����س���اف 

نيوز عربية: "اأراها اختيارات موفقة 
اأن  اعتقادي  مع  الفريق،  ويحتاجها 
منتخب ال�سعودي االأوملبي كان يحتاج 
اأن  كما  ال�سريح  الهجوم  يف  لعن�سر 
الحتياجه  ك��ان  للفرج  �سلمان  �سم 
اإىل عن�سر القيادة، املنتخب االأوملبي 
اأكرث من العب جيد يلعب يف  ي�سم 
م��رك��ز خ��ط ال��و���س��ط، ول��ك��ن اختيار 
امل��ذك��ور ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س كان 

الحتياجه وجود "كابيتانو".
الناقد  حت�����دث  ذات������ه  ال����وق����ت  ويف 
اختيارات  عن  ن�سري  علي  الريا�سي 

اأن وج���ود  ���س��وق��ي غ���ري���ب، م����وؤك����دا 
كان  �سلح  حممد  ال��دويل  اللعب 
على  ل��ي�����س  ك��ب��ريا  ت���اأث���ريا  �سي�سنع 
ال��ف��ري��ق ال��ق��وم��ي ف��ق��ط، ول��ك��ن على 
اأن  اإىل  منوها  ع��ام،  ب�سكل  البطولة 
���س��لح ك���ان ب��اإم��ك��ان��ه اإ���س��اف��ة ثقل 
فني للت�سكيل بجانب دعم اللعبني 
معنويا. واأ�ساف ن�سري يف ت�سريحات 
اأنه  اأرى  "كنت  عربية:  نيوز  ل�سكاي 
يف  ل�سلح  ب��دي��ل  الع��ب  �سم  يجب 
مركز اجلناح االأمين الفتقاد منتخب 
م�سر االأوملبي الوفرة يف هذا املركز، 

ال��رح��م��ن جمدي  ع��ب��د  واأن  خ��ا���س��ة 
بعيد ع��ن امل�����س��ارك��ة، م��ع االع���رتاف 
وال�سناوي  ح���ج���ازي  اخ���ت���ي���اري  اأن 
واأن  خا�سة  ال�����س��واب،  حالفهما  ق��د 
دائما  يحتاج  امل��رم��ى  حرا�سة  م��رك��ز 
"اأرقام  واختتم:  اخلربة".  لعن�سر 
جيدة،  للفراعنة  املن�سم  ال��ث��لث��ي 
واأتوقع  للجميع،  معلوم  وم�ستواهم 
جنح  جليل  قوية  اإ�سافة  يكونوا  اأن 
اأمم  كاأ�س  ببطولة  الفوز  باقتدار يف 
اإفريقيا، من اأجل العودة من طوكيو 

مبيدالية تاريخية".

م�شر وال�شعودية والبحث عن اأول 
ميدالية كروية باأوملبياد طوكيو

و�سل املدافع االإ�سباين املخ�سرم �سرجيو رامو�س اإىل مطار لو بورغيه 
حيث كان يف ا�ستقباله عدد من اأن�سار نادي باري�س �سان جريمان، وفقاً 
عاماً  ال�35  �ساحب  املدافع  ويخ�سع  باريزيان.  لو  �سحيفة  ن�سرته  ملا 
قبيل  وذل��ك  باري�س،  ب�سواحي  م�ست�سفى  يف  ال��ي��وم  طبية  لفحو�سات 
انتهاء  بعد  م��دري��د  ري��ال  م��ن  ق��ادم��اً  الفرن�سي  للنادي  ر�سمياً  توقيعه 

تعاقده مع النادي "امللكي".
ال��ع��دي��د م��ن و���س��ائ��ل االإعلم  اأن  اإال  ب��ع��د،  ت��اأك��ي��د ال�سفقة  ورغ���م ع��دم 

بعد  جريمان  �سان  باري�س  مع  ملو�سمني  �سيوقع  رامو�س  اأن  اإىل  ت�سري 
اإ���س جي قد  ال��ري��ال. وك��ان بي  ع��دم تو�سله التفاق لتجديد عقده مع 
الهولندي جيورجينيو فاينالدوم  ال�سيف عن �سفقتي �سم  اأعلن هذا 
دوناروما  جيانلويجي  احلار�س  تخطى  بينما  حكيمي،  اأ�سرف  واملغربي 
الفحو�سات الطبية و�سيوقع على انتقاله للنادي الفرن�سي عقب نهاية 
يوم  اإيطاليا  مع  النهائي  �سيخو�س  حيث  احلالية  اأوروب���ا  اأمم  بطولة 

االأحد، القادم �سد الفائز من اإجنلرتا والدمنارك.

اأنه  كوبكه،  اأندريا�س  القدم  لكرة  االأمل��اين  املنتخب  مرمى  حرا�س  م��درب  ك�سف 
�سريحل عن املنتخب، وذلك بعد 17 عاماً ق�ساها يف املن�سب.

وجاء ذلك ليوؤكد ما ذكرته �سحيفة فرانكفورتر راند�سو، حيث �سرح كوبكه )59 
عاماً( قائًل: "نعم، هذا �سحيح".

وذل��ك مع   ،2022 ع��ام  نهاية  ي�ستمر عقد كوبكه حتى  اأن  املفرت�س  وك��ان من 
نهاية م�سوار املنتخب يف كاأ�س العامل 2022، لكنه قرر الرحيل عن املن�سب مع 

رحيل يواكيم لوف عن تدريب املنتخب االأملاين، ح�سب ما �سرح به.
و�سيكون على هانزي فليك، املدير الفني اجلديد للمنتخب االأملاين، اإيجاد مدرب 
جديد حلرا�س مرمى املنتخب. وقال كوبكه: "اأتيت مع يواكيم واأرحل معه بعد 
اأكتوبر )ت�سرين االأول(  ان�سم يف  العمل �سوياً". وكان كوبكه قد  من  عاماً   17

يقوده املدير الفني  كان  حينما  االأمل��اين  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اإىل   ،2004
االأ�سبق يورغن كلين�سمان، وقد حل كوبكه حينذاك مكان �سيب ماير.

واإىل جانب يواكيم لوف وفليك، املدرب امل�ساعد ال�سابق، توج كوبكه مع املنتخب 
االأملاين يف كاأ�س العامل 2014 بالربازيل، وهو االإجناز االأبرز يف م�سريته كمدرب 
حرا�س مرمى. وك�سف كوبكه اأنه يخطط للح�سول على فرتة اإجازة "يف الوقت 

احلايل"، وال تزال كل االحتماالت واردة ب�ساأن م�ستقبله.
ويعمل فليك اإىل جانب اأوليفر بريهوف مدير االحتاد االأملاين لكرة القدم، على 
اختيار عنا�سر اجلهاز الفني للمنتخب. ويتوقع اأن يح�سم االحتاد قراراته ب�سكل 
يف   2022 مونديال  ت�سفيات  ملناف�سات  االأمل���اين  املنتخب  يتاأهب  حيث  �سريع، 

�سبتمرب -اأيلول املقبل.

رامو�ش يخ�شع للفح�ش 
الطبي يف باري�ش

مدرب حرا�ش »املان�شافت« يرحل بعد 17 عامًا

كما  املا�سي  يونيو  من  ال�30  بعد  كتالونيا  يف  احلياة  تعد  مل 
ليونيل  االإقليم  واأ�سطورة  بر�سلونة  رم��ز  يعد  مل  االآن  كانت، 

مي�سي منتميا اإىل "البلوغرانا" بعقد.
مي�سي مل يعد على ج��دول روات��ب بر�سلونة، وب��ات العبا حرا 
ناديه  ينتظر  لكنه  يريد،  ال��ذي  للنادي  التوقيع جمانا  ميكنه 
ال�سابق، الذي ال يرتبط معه �سوى بتاريخ طويل من االإجنازات 

واالأرقام القيا�سية.

العقد الفرعوين
ال�سحف االإ�سبانية مل تتوان عن ن�سر تفا�سيل االتفاق املرتقب 
االلتزام  نحو  االأخ����رية  و�سعي  بر�سلونة،  واإدارة  مي�سي  ب��ني 

بتوفري املال اللزم الإمتام العقد اجلديد.
�سحيفة "اإملوندو" االإ�سبانية ن�سرت تقريرا �سابقا عن تفا�سيل 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  ب�"الفرعوين"،  مي�سي  ع��ق��د  لت�سف  االت��ف��اق 
به معابد ومقابر ملوك م�سر  ا�ستهرت  ال��ذي  وال��رتف  البذخ 

القدمية.
 115 على  مي�سي  ليونيل  ح�سول  العقد  تفا�سيل  وت�سمنت 
اإىل  باالإ�سافة  العقد فقط،  مليون يورو ملوافقته على جتديد 

مكافاأة والء لرب�سلونة قدرها 78 مليون يورو.
�سنويا  ي����ورو  م��ل��ي��ون   138 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ي��ت��ق��ا���س��ى  مي�سي 

2017، ب��ني ال��ث��اب��ت وامل��ت��غ��ري، وفقا  يف ب��ر���س��ل��ون��ة م��ن��ذ ع���ام 
للإجنازات والبطوالت واالأهداف.

عقد مدمر
اأكدت  حيث  دي��ون��ه،  يف  غارقا  بر�سلونة  ك��ورون��ا  جائحة  تركت 
الكثري من ال�سحف االإ�سبانية اقرتابها من املليار يورو، وهي 
اخل�سائر املر�سحة للزيادة يف حالة ا�ستمرار غياب اجلماهري عن 

ملعب "كامب نو" الذي يت�سع الأكرث من 99 األف م�سجع.
ولكي يعيد بر�سلونة جنمه االأرجنتيني اإىل النادي، يتعني عليه 
تدمري عقود اأخرى والتخلي عن بع�س العبيه لتوفري النقد 

اللزم الإمتام عقد اأ�سطورته.
براتبه  ليو  اإع��ادة  اأجل  الرواتب من  بر�سلونة بحاجة خلف�س 
وهو  اأ�سبوعيا،  ي��ورو  مليون  الن�سف  يتخطى  ال��ذي  ال�سخم 

االأمر الذي ميثل حتديا كبريا الإدارة خوان البورتا.
اآخرين يف  �سيت�سبب عقد مي�سي يف تدمري م�سرية جنوم  كما 
بات  اأبرزهم، حيث  اأنطوان غريزمان  الفرن�سي  الفريق، ويعد 
هو املر�سح االأول للرحيل نظرا لراتبه الكبري، واإمكانية بيعه 

مبقابل مادي �سخم.
مي�سي  تعاقد  م��ق��دم  لتوفري  ت�سعى  الكتالوين  ال��ن��ادي  اإدارة 
القائد  ملنح  الفرن�سي  راتب  بيع غريزمان، وتوفري  من خلل 

الراتب الذي ير�سيه، لكي يعتمد املدير الفني رونالد كومان 
على االأرجنتيني ومواطنه �سريجيو اأغويرو وعثمان دميبلي يف 

هجوم بر�سلونة املو�سم املقبل.

خيارات ليونيل
حاول مي�سي اإنهاء علقته برب�سلونة قبل بداية املو�سم املا�سي 
املنتهي،  العقد  يف  اخلل�س  ببند  م�ستعينا   2021-2020
لكن اإدارة النادي رف�ست وتعر�س اللعب ل�سغوط جماهريية 

اأجربته على اال�ستمرار.
وخ����لل ف����رتة ط��ل��ب م��ي�����س��ي ال��رح��ي��ل ع���ن ب��ر���س��ل��ون��ة، تلقى 
اأب��رزه��ا على االإط���لق عر�سا من  الكثري م��ن ال��ع��رو���س، ك��ان 
�سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  جروب" مالكة  فوتبول  "�سيتي  �سركة 

االإجنليزي.
مي�سي ح�سل على عر�س ال ميكن رف�سه للعب يف مان�س�سرت 
نادي  م��ع  االأم���ريك���ي  ال����دوري  يف  م�سريته  اإن��ه��اء  ق��ب��ل  �سيتي 

نيويورك �سيتي اململوك للمجموعة ذاتها.
اأب���دى ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان الفرن�سي رغ��ب��ة ج��احم��ة يف  كما 
ال  االأرجنتيني  ال�ساحر  لكن  مي�سي،  خ��دم��ات  على  احل�سول 
اأو  اإع��ادة احلديث مع �سيتي  اإدارة بر�سلونة قبل  بانتظار  يزال 

فتح الباب لعرو�س باري�س �سان جرمان.

بر�شلونة يف دوامة.. ال�شر يف عقد 
مي�شي »الفرعوين«

اأنه  الإث��ب��ات  واح���د  �سهر  اإىل  مارتينيز  اإم��ي��ل��ي��ان��و  اح��ت��اج 
احلار�س االأول ملنتخب االأرجنتني، واأ�سبح اأم�س االأربعاء، 
اأنقذ ثلث رك��لت ترجيح  ب��لده، بعدما  بطًل وطنياً يف 
ك��اأ���س كوبا  ن��ه��ائ��ي  ق��ب��ل  ع��ل��ى كولومبيا يف  ال��ف��وز  خ���لل 

اأمريكا لكرة القدم.
حار�س  اأب��دع   ،1-1 بالتعادل  االأ�سلي  الوقت  انتهاء  ومع 
االأرجنتني  ل��ي��ق��ود  ال��رتج��ي��ح  رك�����لت  يف  ف��ي��ل  اأ����س���ت���ون 
االأر�س  �ساحبة  ال��ربازي��ل  مل��واج��ه��ة  وال��ت��اأه��ل  للنت�سار 

واملدافعة عن اللقب يف النهائي يوم ال�سبت.
املديح  االأول،  االأرج���ن���ت���ني  جن���م  م��ي�����س��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  وك����ال 

ملارتينيز.
االأوق����ات،  بع�س  يف  �سعبة  االأم����ور  "كانت  مي�سي:  وق���ال 
لكننا منلك اإميليانو، وهو مذهل ونحن نثق فيه، حققنا 
املباراة  يف  االآن  ونحن  ممكنة،  مباراة  كل  بخو�س  هدفنا 

النهائية".
لكنه  دقيقة   90 م��دار  على  الكثري  مارتينيز  يفعل  ومل 
ت��األ��ق يف رك���لت ال��رتج��ي��ح، واأن��ق��ذ حم����اوالت دافين�سون 

�سان�سيز ويريي مينا واإدوين كاردونا.
وتعر�س مارتينيز للوم من احلكم ب�سبب عدم توقفه عن 
احلديث اإىل العبي كولومبيا ملحاولة ت�ستيتهم قبل تنفيذ 

ركلت الرتجيح.
وبداأ احلار�س البالغ عمره 28 عاماً، الذي ق�سى فرتات 
وينزداي  و�سيفيلد  وريدينغ  وولفرهامبتون  اآر�سنال  يف 
يونيو  من  الثالث  يف  االأرجنتني  مع  م�سريته  وروت���ردام، 

)حزيران( اأمام ت�سيلي يف ت�سفيات كاأ�س العامل.
اأمام كولومبيا وخرج  واأ�سيب مارتينيز يف املباراة التالية 
بعد التقدم 2-0، وانتهت املباراة 2-2، وعاد احلار�س يف 

املباراة التالية �سريعاً اإىل الت�سكيلة االأ�سا�سية.
ومنذ ذلك احلني، فاإنه يظهر ب�سكل مميز، وجنح يف حل 
م�سكلة للمدرب ليونيل �سكالوين، وا�ستقبل ثلثة اأهداف 

فقط يف �ست مباريات.
يف  بانتظام  �سيلعب  يكن  مل  رمب��ا  ال��ذي  مارتينيز،  وق��ال 
كوبا اأمريكا لوال اإ�سابة فرانكو اأرماين حار�س ريفر بليت 
بكوفيد19-، اإنه ال يوجد ما ي�ستطيع اإيقاف االأرجنتني 

يف الوقت احلايل.
واأ�ساف: "ق�سينا 40 يوماً يف عزلة، وال نلتقي اأي �سخ�س 
الو�سول  نريد  اإننا  االأول  اليوم  منذ  قلنا  الفقاعة،  خارج 

اإىل النهائي، وما اأجمل مواجهة الربازيل على اأر�سها".
وتابع: "متلك الربازيل فريقاً رائعاً لكننا منلك اللعب 

االأف�سل يف العامل، و�سنذهب من اأجل الفوز".

بعيدًا عن مي�شي.. الأرجنتني 
متلك بطاًل جديدًا

ق���اد امل����وزع امل��خ�����س��رم ك��ري�����س بول 
الفوز  اإىل  �سنز  فينيك�س  ف��ري��ق��ه 
على �سيفه ميلووكي باك�س 118-

105 برغم عودة النجم اليوناين 
ياني�س اأنتيتوكومنبو من اال�سابة، 
يف افتتاح �سل�سلة الدور النهائي من 
ال�����دوري االأم���ريك���ي مل��ح��رتيف كرة 

ال�سلة.
عاما(   36( ب��ول  امل��اي�����س��رتو  وزرع 
ال��ن��ه��ائ��ي االأول يف  ي��خ��و���س  ال����ذي 
الدوري،  ال�ساد�س ع�سر يف  مو�سمه 
�سلة ميلووكي ومّرر  نقطة يف   32

حا�سمة. كرات   9
ك���م���ا ب�����رز ل�����دى ال���ف���ائ���ز ال���ه���داف 
والعب  نقطة(   27( ب��وك��ر  دي��ف��ن 
ال��ب��اه��ام��ا���س ال��ع��م��لق دي اأن���دري 

ايتون )22 نقطة و19 متابعة(.
اأبقى �سر�سا  اأن  "حاولت  وقال بول 

وبداأ زملئي بالتحّرك".

النتيجة  لتعزيز  فينيك�س  وي�سعى 
ميلووكي  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ع���ن���دم���ا 
علما  الثانية،  امل��ب��اراة  يف  اخلمي�س 
ب���اأن ال��ف��ائ��ز يف اأرب����ع م��ب��اري��ات من 

�سبع ممكنة يحرز اللقب.
املباراة  ه��ذه  "خ�سنا  ب��ول  واأ���س��اف 
فوز.  على  ح�سلنا  ك��ب��رية.  بطاقة 

يجب اأن نحقق الثاين".
االأول  النهائي  فينيك�س  ويخو�س 
باحثا   1993 م��ن��ذ  ال�������دوري  يف 
األ��ق��اب��ه، فيما يخو�س  ب��اك��ورة  ع��ن 
 1974 منذ  نهائي  اأول  ميلووكي 
ي��ت��ي��م��ة ق��ب��ل خم�سني  وت������ّوج م����رة 

�سنة.
مايك  م���ي���ل���ووك���ي  م�������درب  وق�������ال 
�سريط  اإىل  "�سننظر  بودنهولت�سر 
اأذك���ى واأف�����س��ل يف  امل��ب��اراة. �سنكون 

املباراة الثانية".
جنمه  ميلووكي  �سفوف  اإىل  وع��اد 

اأنتيتوكومنبو  ي��ان��ي�����س  ال��ي��ون��اين 
عن  غ���ي���اب���ه  ب���ع���د  ع����ام����ا(،   26(
ركبته،  يف  ال�����س����اب����ة  م����ب����ارات����ني 

متابعة  و17  نقطة   20 ف�سجل 
ال���لع���ب  ق������ال  دق����ي����ق����ة.   35 يف 
قا�سية.  "كانت  االأ���س��ل  النيجريي 

باأف�سل ما لدي كي  حاولت القيام 
اأعود. ح�سلت على العلج املنا�سب. 
زملئي.  دعمت  بج�سدي.  اعتنيت 

واالآن لقد عدت".
على  ح�سلت  رائ���ع.  "ال�سعور  تابع 
التوازن املطلوب. �سعرت باأن ركبتي 
كنت  ات�����اأمل..  ومل  م�ستقرة  ك��ان��ت 
مبارتان  �سنة.  مل��دة  اأغ��ي��ب  اأن  قلقا 

وقد عدت. اأنا �سعيد".
وع����ن ع����ودة ي��ان��ي�����س، ق����ال مدربه 
عمله  "كان  ب��ودن��ه��ول��ت�����س��ر  م��اي��ك 
جيدا قبل املباراة. اعتقد انه يجب 
�سعر  اأوال.  ياني�س  اإىل  ن�ستمع  اأن 

باالرتياح".
"ح�سل على ال�سوء االأخ�سر  تابع 
عينها.  امل��وج��ة  على  ك��ان  واجلميع 
يعود الف�سل اليه واإىل العمل الذي 
املباراة  خل��و���س  ي��ع��ود  اأن  ي��ق��دم��ه. 

االأوىل فهذا اأمر موؤثر".
ميدلتون  ك��ري�����س  زم��ي��ل��ه  و����س���رح 
ك��ل ���س��يء. كان  ي��ق��دم  ان��ه  "نعرف 
ج����دول ت��ع��اف��ي��ه ره��ي��ب��ا. ن��ع��رف اأن 

مع  خ�سو�سا  ���س��ه��ل،  لي�س  االأم����ر 
اال�سابة التي تعر�س لها".

وحتى مع 29 نقطة �سجلها النجم 
االآخر يف ميلووكي ميدلتون، فر�س 
تاألق بول نف�سه باال�سافة اإىل اداء 

دفاعي �سر�س من فينيك�س.
قال العب ميلووكي جرو هوليداي 
لعب  ب�����ول  ك���ري�������س  ان  "اأعتقد 

باأريحية اأكرث من اللزم".
اأ�سل  م���ن  رم��ي��ة   12 ب���ول  ���س��ّج��ل 
من   7 م�����ن  و4  حم�����اول�����ة،   19
خارج القو�س، و4 من 4 على خط 

الرميات احلرة.
ق���ال ب���ول ال����ذي ح��م��ل األ������وان نيو 
اأجنلي�س  ولو�س  هورنت�س  اأورليانز 
ك����ل����ي����ربز وه����ي����و�����س����ن روك����ت���������س 
�سابقا  ث��ان��در  �سيتي  واأوك��له��وم��ا 
املباراة.  على  كثريا  مركزا  "كنت 
املهمة  على  واأرك���ز  اللحظة  اأعي�س 

امللقاة على عاتقي".
�سّجل  ل���وح���ده،  ال��ث��ال��ث  ال���رب���ع  يف 
 7 م��ن   6 بينها  ن��ق��ط��ة،   16 ب���ول 
حماوالت، عندما ابتعد �سنز بفارق 

ع�سرين نقطة عن �سيفه.
�سبع  اإىل  ال���ف���ارق  ي��ان��ي�����س  وق��ل�����س 
الربع  يف   )101-94( ن���ق���اط 
الكرة  ����س���رق  ب����ول  ل��ك��ن  االأخ�������ري، 
تو�سيع  اإىل  ���س��ن��ز  ل��ي��ع��ود  و���س��ج��ل 
ال��ف��ارق. ب����دوره، ق��ال م���درب �سنز 
املباراة  يف  "الفوز  وليام�س  مونتي 
االأوىل مينحك الثقة. ح�سلنا على 

الطاقة والليونة املنا�سبة".
ي�سجل  اأول الع���ب  اي��ت��ون  وا���س��ب��ح 
متابعة  و15  نقطة  اأكرث من 15 
منذ  ال���دوري  نهائي  يف  بداياته  يف 
1999. وك��ان الفتا  تيم دنكان يف 
من  ح��رة  رمية   25 �سنز  ت�سجيل 

ا�سل 26.

بول يقود فينيك�ش اإىل التقدم على ميلووكي يف نهائي »اأن بي ايه«
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••  اأبوظبي-الفجر

للنادي  العامة  املوازنة  الثقايف،  الريا�سي  العني  نادي  اإدارة  اعتمد جمل�س 
و�سركاته ملو�سم2021-2022، ووجه املجل�س يف اجتماعه االأخري باأهمية 
حتقيق االأهداف املرجوة، ات�ساقاً مع روؤية النادي وخططه اال�سرتاتيجية 

املايل  الدعم  وتوجهات  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  خطط  مع  يتناغم  مبا 
املعتمدة.

اأو�ست  ال��ن��ادي  ق��ي��ادة  اأن  املنتدب،  الع�سو  ال��ع��ام��ري،  ن��خ��ريات  واأك���د حمد 
ب�سرورة تقدمي مقومات النجاح والدعم يف االجتماع االأخري، ان�سجاًما مع 
االلتزام  مع  املرجوة،  االأه��داف  لتحقيق  الرامية  اال�سرتاتيجية،  اخلطط 

باأن تكون امل�سروفات موازية للإيرادات.
وقال الع�سو املنتدب : اإن نادي العني حري�س على تنفيذ خطط ال�سيا�سة 
اأبوظبي خلل ال�سنوات  اإمارة  املالية املتبعة بكافة املوؤ�س�سات الريا�سية يف 
اخلم�س القادمة، مبيناً اأن جمل�س اإدارة نادي العني الريا�سي الثقايف يويل 
اأهمية  كبرية لت�سخري جميع االإمكانيات من اأجل عودة فرق النادي لو�سعها 

م�سلحة  خلدمة  الدائم  وال�سعي  العيناوية،  اجلماهري  واإ�سعاد  الطبيعي 
الريا�سة االإماراتية، ودعم منتخباتنا الوطنية مبختلف االألعاب واملراحل 
الريا�سية من  املنظومة  املعتمدة يف  التوازن  ب�سيا�سة  االلتزام  ال�سنية، مع 
علمات  ملواكبة  اجلميع  تقود  وا�سحة  وا�سرتاتيجية  �سريح  نهج  خ��لل 

التطور ومتكن �سركات النادي من بلوغ اأعلى موؤ�سرات النجاح.

ان�سجاًما مع خطط جمل�س اأبوظبي الريا�سي وال�سيا�سة املالية املعتمدة…

الع�شو املنتدب: ملتزمون باخلطط املالية وحري�شون على تعزيز مكانة النادي املرموقة

بحثا �ُسبل تعزيز التعاون امل�سرك بني الحتادين ال�سقيقني

بن هزام يلتقي الدكتور ح�شن حممد ع�شو 
جمل�ش اإدارة الحتاد ال�شوداين لكرة القدم

•• دبي -الفجر

 ال���ت���ق���ى حم���م���د ع�����ب�����داهلل ه�����زام 
ال���ع���ام الحتاد  ال���ظ���اه���ري االأم�����ني 
االإم��������ارات ل���ك���رة ال���ق���دم اأم�������س يف 
الدكتور ح�سن  مقر االحت��اد بدبي 
حممد عبداهلل برقو ع�سو جمل�س 
اإدارة االحتاد ال�سوداين لكرة القدم 
الوطنية  املنتخبات  جلنة  رئي�س   ،

الذي يزور البلد حالياً.
كمال  الدكتور  حتيات  برقو  ونقل 

�سداد رئي�س االحتاد ال�سوداين اإىل 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
القدم   االإم��ارات لكرة  رئي�س احتاد 
ع���رب ر���س��ال��ة ر���س��م��ي��ة ���س��ل��م��ه��ا اإىل 

االأمني العام.
تعزيز  ����ب����ل  �����سُ ال����ل����ق����اء  وب�����ح�����ث   
االحتادين  ب��ني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون 
امل�ستويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال�سقيقني 
اخلربات  وتبادل  واالإداري���ة  الفنية 
،م�������ن خ�������لل اإق������ام������ة ال����������دورات 
وال����ور�����س ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����س��رتك��ة ، 

ال�سودان  منتخب  مع�سكر  وكذلك 
الوطني املقرر يف الدولة ا�ستعداداً 
املقبلة  االإفريقية  لل�ستحقاقات 
ا�ستعداد  ه�����زام  ب���ن  اأك�����د  ح��ي��ث   ،

املتطلبات  لتوفري  االإم���ارات  احت��اد 
م�سيداً   ، املع�سكر  ب��ه��ذا  اخل��ا���س��ة 
ب��ال��ع��لق��ة ال���وط���ي���دة ال��ت��ي جتمع 

االحتادين منذ �سنوات طويلة .

ح�سر اللقاء حمد اجلنيبي االأمني 
املالية  ل���ل�������س���وؤون  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام 
واالإداري���ة ، وعمر ي��ربودي االأمني 

العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية .

اإيطاليا املرنة تظهر قدرة على املعاناة مثل الإمتاعجيزو�ش يغيب عن نهائي كوبا اأمريكا

اأعلن االحتاد االأمريكي اجلنوبي لكرة القدم )كومنيبول( 
اأن مهاجم املنتخب الربازيلي غابريال جيزو�س �سيغيب عن 
املباراة النهائية لكوبا اأمريكا �سد االأرجنتني ب�سبب اإيقافه 
مباراتني اإثر طرده يف املباراة �سد ت�سيلي يف ربع النهائي. 
ب�سبب  االإنكليزي اجلمعة  �سيتي  مان�س�سرت  وطرد مهاجم 
تدخل قوي على الت�سيلي اأوجينيو مينا، وعلى الرغم من 
النق�س العددي جنح منتخب بلده حامل اللقب يف الفوز 

النهائية. املباراة  وبلوغ  -1�سفر 
النهائي �سد  ال���دور ن�سف  وغ���اب ج��ي��زو���س ع��ن م��واج��ه��ة 

البريو، و�سيفة الن�سخة االأخرية، االثنني والتي ح�سمتها 
الربازيل -1�سفر اأي�سا.

اإىل �سفوف منتخب  بالعودة  النف�س  وكان جيزو�س ميني 
بلده خلو�س النهائي الكري ال�سبت �سد الغرمي التقليدي 
االأرجنتني مبلعب ماراكانا، لكن اللجنة التاأديبية عاقبته 

باالإيقاف ملباراتني.
املباراة  يف  للربازيل  ال��ث��اين  ال��ه��دف  �سجل  جيزو�س  وك��ان 
النهائية للن�سخة االأخرية عام 2019 �سد البريو )1-3( 

لكنه طرد قبل 20 دقيقة من نهاية الوقت االأ�سلي.

ح���ني وق����ف الع��ب��و اإي��ط��ال��ي��ا امل��ن��ه��ك��ني وامل���ره���ق���ني اأم����ام 
ال��ك��ام��ريات ع��ق��ب ال��ف��وز امل��ب��ه��ج ع��ل��ى اإ���س��ب��ان��ي��ا بركلت 
الرتجيح يف قبل نهائي بطولة اأوروبا لكرة القدم 2020 

رددوا الكلمات نف�سها .
وقال ليوناردو بونوت�سي: "عانينا �سوياً واالآن نحن على 

بعد �سنتيمرت واحد من التحول اإىل اأ�ساطري".
وقال فيدريكو كييزا رجل املباراة: "عانينا كفريق" فيما 
اأن  املباريات يجب  "يف هذه  امل��درب روبرتو مان�سيني  اأكد 
هذا  اإىل  الو�سول  ال�سهل  من  يكون  اأن  ميكن  وال  نعاين 

احلد".
وا�ستمرت نف�س النغمة بني ال�سحف يف اليوم التايل حيث 
ذكرت ال ريبوبليكا يف عنوانها "اإيطاليا عانت كثرياً واالآن 

اقرتب احللم".
�سيتي  لي�سرت  مل��درب  مقااًل  �سبورت  ديلو  غازيتا  ون�سرت 
معاناة  من  لها  "يا  فيه:  ق��ال  رانيريي  كلوديو  ال�سابق 
لكن هذه هي كرة القدم الدولية يف اأعلى م�ستوى، عر�س 
والتعرث  والتعب  ال��ع��رق  اأي�ساً  تعني  ال��ق��دم  ك��رة  م��ذه��ل، 

والدموع".

طرق الفوز
ومل حتمل هذه العبارات اأي اإ�سارة �سلبية.

اأكرب  اجتياز  على  ق��درة  اإيطاليا  اأظهرت  النقي�س  وعلى 
�سبه  يف  ك��ث��ريون  ليقتنع  اأوروب������ا  ب��ط��ول��ة  يف  حت��دي��ات��ه��ا 

اجلزيرة باإمكانية التتويج باللقب يوم االأحد.
وفازت اإيطاليا يف كل مبارياتها ال�ست بالبطولة وبطرق 
خمتلفة حيث هيمنت يف ثلث مباريات بدور املجموعات 
اأه��داف دون  �سبعة  بت�سجيل  اأم��ام تركيا و�سوي�سرا وويلز 
اهتزاز �سباكها. واأمام النم�سا يف دور 16 ا�سطرت خلو�س 

وقت اإ�سايف اأمام مناف�س قوي بدنياً لكن كان من املتوقع 
اأن تفوز اإيطاليا ورغم افتقار احليوية والن�ساط اأظهرت 

مرونة مبهرة.
بلجيكا  اأم��ام  االأول  ال�سوط  ب�سرا�سة هجومية يف  ولعبت 
يف دور الثمانية و�سجلت هدفني قبل اال�سرتاحة مما كان 

كافياً للفوز بعد �سوط ثان متوتر.
لكن اأمام اإ�سبانيا كانت املهمة خمتلفة متاماً.

وكان خط و�سط اإيطاليا مبهراً خلل البطولة لكنه مل 
ال�ساحر  بقيادة  اإ�سبانيا  و�سط  خط  جم��اراة  من  يتمكن 
بن�سبة  ال��ك��رة  على  ا�ستحوذ  ال���ذي  ع��ام��اً(   18( ب��ي��دري 

.65%
و�سددت اإ�سبانيا 16 كرة على املرمى مقابل �سبع ت�سديدات 
الإيطاليا خلل 120 دقيقة لكن فريق مان�سيني حتمل 

ال�سغط واأظهر متا�سكاً حتى ركلت الرتجيح.
وتعر�ست اإيطاليا ل�سربات طيلة م�سوار البطولة وفقدت 
االفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  للإ�سابة  فلورينزي  األي�ساندرو 
الظهري  ثم  الثانية  املباراة  كيليني يف  والقائد جيورجيو 

املتاألق ليوناردو �سبيناتزوال اأمام بلجيكا.
خمتلفة  بطرق  العقبات  الجتياز  تكاتفت  املجموعة  لكن 

وباأ�سكال مبهرة.
ذلك  ويت�سح  واحد  اإيطاليا على العب  تاألق  يعتمد  ومل 
يف ت�سجيل خم�سة العبني خمتلفني هدفني لي�سبح ثاين 
فريق يف تاريخ بطولة اأوروبا يحقق ذلك بعد فرن�سا عام 

.2000
اإي��ط��ال��ي��ا م��ب��ه��رة ومم��ت��ع��ة يف بع�س االأح���ي���ان لكن  ك��ان��ت 
اأن  ميكن  ذل��ك  يف  وخربتها  امل��ع��ان��اة  حتمل  على  قدرتها 
اأو  اإجن��ل��رتا  اأم����ام  ن��ه��ائ��ي االأح����د  اأه���م �سفاتها يف  ت��ك��ون 

الدمنارك.

لهذه الأ�شباب.. مدن كندا الكربى 
ترف�ش ا�شت�شافة مونديال 2026

اأن فكرة تنظيم كاأ�س العامل تنهار �سيئا ف�سيئا يف كندا، حيث اأعلنت  يبدو 
مع  امل�سرتك  ال��ك��روي  العر�س  تنظيم  من  االن�سحاب  الكربى  امل��دن  ث��اين 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وامل��ك�����س��ي��ك، ت��ارك��ة ك��ن��دا يف م����اأزق الإي��ج��اد م���دن بديلة 

لل�ست�سافة.
اإن مونرتيال،  ال��ث��لث��اء  االأول  اأم�����س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الكندي  وق���ال االحت���اد 
ثاين اأكرب مدن كندا، �سحبت عر�سها ال�ست�سافة مباريات يف كاأ�س العامل 

.2026
اأن  بعد  الكندي،  للتنظيم  قوية  �سربة  ليمثل  مونرتيال  ان�سحاب  وياأتي 
كانت ثالث اأكرب مدينة كندية، فانكوفر، قد اأعلنت ان�سحابها اأي�سا يف وقت 

�سابق.
واأ�سار االحتاد الكندي اإىل اأن القرار يرجع لنق�س الدعم املايل من حكومة 

مقاطعة كيبيك.
اأن  "نحن نعلم  وقالت كارولني برول وزيرة ال�سياحة يف مقاطعة كيبيك: 
اإحباطا ملدينة مونرتيال وجلماهري  ان�سحابنا من تنظيم املونديال ميثل 
الكرة يف املقاطعة، لكن �سيكون من ال�سعب علينا تربير التكاليف املرتفعة 

للحدث ملواطنينا".
الكندي االحت��اد الدويل  "اأبلغ االحت��اد  الكندي يف بيان:  واأ���س��اف االحت��اد 
)فيفا( بقرار مدينة مونرتيال �سحب عر�سها ال�ست�سافة مباريات يف كاأ�س 
العامل 2026. قدم الفيفا ال�سكر اإىل مونرتيال مل�ساركتها يف العملية من 

البداية ولكل االأطراف املعنية يف املدينة على الدعم وامل�ساندة".
لتورنتو كربى  للجوء  ت�سطر  قد  م��اأزق، حيث  كندا يف  االن�سحاب  وو�سع 

املدن الكندية، التي ال متتلك ملعبا منا�سبا للحدث الكبري.
وقال االحتاد الكندي اإنه �سيجري زيارات للملعب يف املدن املقرتحة من 
امللعب  اختيار  االنتهاء من عملية  بهدف   ،2021 نوفمرب  اإىل  �سبتمرب 

بحلول مطلع 2022.
وتت�سارك كندا واملك�سيك والواليات املتحدة تنظيم كاأ�س العامل 2026.

الإ�شادة تنهال على مان�شيني 
بعد اإعادة اإحياء »الآزوري«

لكرة  االإيطايل  املنتخب  مان�سيني  روبرتو  امل��درب  �سنوات فقط، وجد   4 قبل 
القدم ممزقاً بعد ف�سل الفريق يف التاأهل لبطولة كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، 
ولكن   .1958 "االآزوري" منذ  عنها  يغيب  املونديال  من  ن�سخة  اأول  لتكون 
مان�سيني جنح يف غ�سون ما يقرب من 4 �سنوات فقط، منذ توليه م�سوؤولية 
تدريب "االآزوري" يف اإعادة بناء الفريق لي�سبح منتخباً �ساباً ومنتع�ساً، جنح 
يف �سق طريقه بجدارة اإىل نهائي بطولة كاأ�س االأمم االأوروبية احلالية )يورو 
2020(. ومع ت�سجيل اللعب جورجينهو لركلة الرتجيح اخلام�سة للفريق 
"االآزوري" خطوة جديدة  تقدم  الثلثاء،  اأم�س  االإ�سباين  املنتخب  يف مرمى 
نحو من�سة التتويج بلقب البطولة الذي من �ساأنه اأن يبدد الظلم بعد واحدة 
"االآزوري"  واأ�سبح  العريق.  االإيطايل  املنتخب  تاريخ  يف  الفرتات  اأحلك  من 
على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب االأوروب��ي، الذي مل يحرزه �سوى 
1968 فيما  الثالثة يف  الن�سخة  ا�ست�سافت بلده  �سابقة عندما  مرة واحدة 

توج الفريق بلقب كاأ�س العامل اأربع مرات يف تاريخه حتى االآن.

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3389

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/12 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده وين�سانغ تريدينج �س م ح و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                       الو�سف  

 28،575                                                 مالب�س اطفال  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�س التقدم 

باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6453

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/12 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده يو �سي ا�س انفوتيك للتكنولوجيا �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 3،350                                                     اأغرا�س مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�س التقدم 

باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3496

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/12 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده �سري كولور للتجارة �س م ح + وين�سانغ تريدينج �س م ح +�سيوجن لني  و او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
                                                                    الو�سف         �سعر التقييم  

                                                             مالب�س اطفال             24،540 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�س التقدم 

باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�شر 
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تفا�سيل االإعلن

تفا�سيل االإعلن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده/1- املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية 

 جمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/عبدالغفار ان�ساري اهلل بخ�س

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد 
التنفيذاأو خزينة املحكمة  �سامًل للر�سوم  به وق��دره 17666 درهم اىل طالب 
وامل�ساريف. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�شر 
             يف الدعوى رقم 4217/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/5892 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 100519درهم ( ، �سامًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب االعلن: موؤ�س�سة الزبري للتجارة العامة - �سفته بالق�سية: طالب التنفيذ
با�سيل  ارون   -2 )�����س.ذ.م.م(   التحكم  اجهزة  ل�سناعة  بلودان   -1 اعلنهم:  املطلوب 

برييريا جى بى برييريا  - �سفتهما بالق�سية: منفذ �سدهما
بدفع  والزامك�  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد   : االإع��لن  مو�سوع 
. وعليه  املحكمة  التنفيذاأو خزينة  املنفذ به وق��دره )100519( درهم اىل طالب  املبلغ 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 2310/2021/16 جتاري جزئي

 ( مبلغ  قيمته  والبالغ  ب��ه  املطالب  باملبلغ  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  الق�ساء  ال��دع��وى:   مو�سوع 
362،670،00 درهم( ) ثلثمائة واإثنان و�ستون الف و�ستمائة و�سبعون درهم( باالإ�سافة اإيل الفائده القانونية 
بواقع 9% من تاريخ االإ�ستحقاق يف 2020/4/9 وحتي ال�سداد التام .واإلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة . 
طالب االعلن:  يورو ميك للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعلنهم:  1- قطار امل�ستقبل للمقاوالت الفنية ذ.م.م)فرع دبي ( - �سفته بالق�سية: مدعى عليه
باملبلغ  بالت�سامن  عليهما  املدعى  ب��اإل��زام  الق�ساء  ومو�سوعها  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد    : االإع��لن  مو�سوع 
املطالب به والبالغ قيمته مبلغ ) 362،670،00 درهم( ) ثلثمائة واإثنان و�ستون الف و�ستمائة و�سبعون درهم( 
اإيل الفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�ستحقاق يف 2020/4/9 وحتي ال�سداد التام .واإلزام  باالإ�سافة 
املدعى عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 07-11-

2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و 
عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على االقل

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�شر 
             فى الدعوى رقم  2021/4443 تنفيذ جتاري

تفا�سيل االإعلن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده/1_ �سركة غلمى للتجارة العامة )ذ.م.م( 

 جمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/امل�سريه واالماراتيه للم�ساريع التجاريه �س .ذ.م .م

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره  )114170.90 درهم (  اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

يف  الرائع  م�سوارها  اإيطاليا  تابعت 
لكرة   2020 اأوروب����ا  ك��اأ���س  بطولة 
بركلت  اإ�سبانيا  باإق�سائها  ال��ق��دم، 
االأ�سلي  )ال��وق��ت��ان   2-4 الرتجيح 
التي  امل���ب���اراة  يف   )1-1 واالإ�����س����ايف 
اأقيمت على ملعب وميبلي يف لندن.

ت��ق��دم��ت اإي���ط���ال���ي���ا ب��وا���س��ط��ة جنم 
يوفنتو�س فيديريكو كييزا من كرة 
زميله  وع��ادل   ،)60( رائعة  لولبية 
األفارو  ال��ع��ج��وز  ال�����س��ي��دة  ن����ادي  يف 

موراتا الإ�سبانيا )80(.
النهائية  املباراة  يف  اإيطاليا  وتلتقي 
امل��ق��ررة االأح����د، ال��ف��ائ��ز م��ن مباراة 
انكلرتا والدمنارك على امللعب ذاته 

االربعاء.
وه���ي امل���رة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي تبلغ فيه 
عام  بعد  النهائية  امل��ب��اراة  اإي��ط��ال��ي��ا 
لقبها  اأح��������رزت  ع���ن���دم���ا   1968
يوغو�سلفيا،  ح�ساب  على  الوحيد 
 2000 ع��ام  نهائي  تخ�سر  اأن  قبل 
ال��ذه��ب��ي، ثم  ب��ال��ه��دف  اأم���ام فرن�سا 
عام  ن�سخة  نهائي  يف  اإ�سبانيا  اأم���ام 

.2012

وق�������ال م�������درب اإي���ط���ال���ي���ا روب����رت����و 
هي  "هذه  اإن  التاأهل  بعد  مان�سيني 
كانت  ل��ق��د   )...( ال��رتج��ي��ح  رك���لت 
اإ�سبانيا فريق  مباراة �سعبة للغاية. 
رائع ولعب ب�سكل جيد للغاية. لقد 
ق��دم��ن��ا م���ب���اراة ج��ي��دة، ول��ك��ن لي�س 

كاملعتاد".
�سنعاين  اأن���ن���ا  ن��ع��ل��م  "كنا  واأ����س���اف 
يف م���ب���اراة مم��اث��ل��ة ه���م اأ����س���ات���ذة يف 
اال�ستحواذ. لكن االأمر مل ينته بعد 
يجب اأن ن�ستعيد القوة التي تخلينا 

عنها اليوم".
ورفع املنتخب االإيطايل ر�سيده اإىل 
33 مباراة من دون خ�سارة، يف حني 
خرج املنتخب االإ�سباين حامل اللقب 
3 مرات )رقم قيا�سي بالت�ساوي مع 
اأملانيا( والذي خا�س الوقت االإ�سايف 
االأدوار  يف  ت���وال���ي���اً  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة 
من  البطولة  ه��ذه  م��ن  االإق�سائية 
دون اأن يخ�سر اأي مباراة يف الوقتني 
االأ�سلي اأو االإ�سايف. لكن "ال روخا" 
دفع هذه املرة ثمن ركلت الرتجيح 
ال�سابق  ال���دور  يف  ل��ه  ابت�سمت  التي 

�سد �سوي�سرا.
امل��ن��ت��خ��ب االإ����س���ب���اين اأوىل  واف��ت��ت��ح 
امل����ح����اوالت اخل���ط���رية يف امل����ب����اراة، 
عندما ا�ستلم داين اأوملو متريرة من 
منطقة  داخ���ل  اأوي��ار���س��اب��ال  ميكيل 
بونوت�سي  ليوناردو  فاأوقفه  اجلزاء، 
لكنه  للت�سديد،  االأوىل  املحاولة  يف 
جانلويجي  ميني  اإىل  و�سددها  ع��اد 
�سدها  يف  ت���األ���ق  ال�����ذي  دون�����اروم�����ا 

.)25(
اأوملو نف�سه  32، جّرب  ويف الدقيقة 
املنطقة،  خ��ارج  من  بت�سديدة  حظه 

اعتلت العار�سة.
و�سهد ال�سوط االأول فر�سة وحيدة 
�سيمون  اأون��اي  مرمى  على  خطرية 
عندما و�سلت اإىل اإمير�سون متريرة 
من  يتمكن  مل  ال��ذي  اإن�سينيي  م��ن 
اأ�سبيليكويتا، لكن ت�سديدته  تخطي 

ارتطمت بالقائم االأمين )45(.
وه��ذه هي ثاين اأط��ول فرتة تنتظر 
مرمى  ل���ت���ه���دي���د  اإي���ط���ال���ي���ا  ف���ي���ه���ا 
هولندا  اأم��ام  مباراتها  منذ  املناف�س 
 ،2000 ع���ام  نف�سها  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

48 دق��ي��ق��ة وهي  ان��ت��ظ��رت  ح��ي��ن��م��ا 
 ،1980 االأط��ول منذ بطولة  امل��دة 

بح�سب "اأوبتا" للإح�ساءات.
ومب�����س��ارك��ت��ه يف ه���ذه امل����ب����اراة، بات 
اأول  كييليني  ج��ورج��و  ال��دف��اع  قلب 
ي���خ���و����س خم�س  الع�����ب ك�����رة ق�����دم 
م���ب���اري���ات اأم�����ام امل��ن��ت��خ��ب ن��ف�����س��ه يف 
تاريخ البطوالت االأوروبية. وانتظر 
60 من  الدقيقة  االإيطاليون حتى 
من  ال��ك��رة  انطلقت  عندما  امل��ب��اراة، 
�سريعة  مرتدة  هجمة  يف  دون��اروم��ا 
كييزا  يوفنتو�س  جن��م  اإىل  و���س��ل��ت 
بيمناه  رائعة  ت�سديدة  �سوب  ال��ذي 
�سيمون  ي�سار  اإىل  ال�سباك  اأ�سكنها 

الذي اكتفى مب�ساهدتها.
و�سف  اأ���س��ت��ط��ي��ع  "ال  ك��ي��ي��زا  وق�����ال 
مباراة  ك��ان��ت  ب��ك��ل��م��ات.  م�����س��اع��ري 
�سعبة للغاية )...( لكننا �سنعود اإىل 
هنا يف 11 متوز/يوليو. يف النهاية 

روح املجموعة هي التي انت�سرت".
اإدراك  اأوي��ار���س��اب��ال ف��ر���س��ة  واأه����در 
التعادل بعد كرة �ساقطة من كوكي 
�سرب بها اخلط الدفاعي الإيطاليا، 

اإ�سكانها  يف  ب��غ��راب��ة  االأول  ليف�سل 
براأ�سه يف ال�سباك.

الدقيقة  االإ���س��ب��اين يف  ال��ف��رج  ج���اء 
.80

ف��ب��ع��د ف�����ّك ن��ح�����س��ه ب���ه���دف جميل 
بعد   3-5( ك����روات����ي����ا  م����رم����ى  يف 
تبادل  النهائي،  ثمن  يف  التمديد( 
م��ورات��ا، ال���ذي دخ��ل ب��دي��ًل لفريان 
الهدف  م��ن  دقيقتني  ب��ع��د  ت��وري�����س 
االإي���ط���ايل، ال��ك��رة م��ع اأومل���و لينفرد 
بدوناروما وي�سكن الكرة اإىل ميينه 

ويدرك التعادل ل�"ال روخا".
امل��ع��روف للجماهري  م���ورات���ا،  وب���ات 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ب���ع���د ح���م���ل���ه األ�������وان 
و2019،   2017 ب���ني  ت�����س��ل�����س��ي 
اإ�سباين ي�سجل مع ناديه  اأول العب 
ومنتخب بلده على ملعب وميبلي، 
ك��م��ا ب���ات ال��لع��ب االإ���س��ب��اين الذي 
ي�سجل اأعلى عدد من االأهداف )6( 
متخطياً  االأوروب����ي����ة،  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

فرناندو توري�س )5(.
وبعد انتهاء الوقت االأ�سلي للمباراة 
بالتعادل 1-1، احتكم املنتخبان اإىل 

�سوطني اإ�سافيني.
فر�سة  �سنحت   ،98 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
اأوملو  ط��ري��ق  ع��ن  الإ�سبانيا  خ��ط��رية 
ال���ذي ���س��دد رك��ل��ة ح��رة ك���ادت تخدع 
دون������اروم������ا، ف����ع����ادت وو����س���ل���ت اإىل 
بالدفاعات  ا���س��ط��دم  ال���ذي  م��ورات��ا 

االإيطالية.
ماركو�س  �سدد  دق��ائ��ق،  ث��لث  وبعد 
دوناروما،  من  م�ستتة  ك��رة  يورنتي 

ل��ك��ن ب��ون��وت�����س��ي اأب��ع��ده��ا م���ن اأم���ام 
املرمى اخلايل )102(.

برياردي  دومينيكو  البديل  و�سجل 
الدقيقة  يف  ل��لأت��زوري  ثانياً  ه��دف��اً 
بداعي  األ��غ��اه  احل��ك��م  ل��ك��ن   ،110

الت�سلل.
االإ�سافيان  ال�سوطان  انتهى  وعليه، 
بالتعادل اأي�ساً، ليلجاأ املنتخبان اإىل 

ركلت الرتجيح.

واأخ�����ف�����ق امل���ن���ت���خ���ب االإي������ط������ايل يف 
مانويل  �سددها  التي  االأوىل  الركلة 
ومثله  �سيمون،  و�سدها  لوكاتيلي 
اأومل����و ال���ذي ���س��دد ك���رة ع��ل��ت مرمى 

دوناروما.
الرابعة،  ال�����س��رب��ة  م���ورات���ا  واأه�����در 
ل��ت��ح��ج��ز اإي��ط��ال��ي��ا ب��ط��اق��ة امل���ب���اراة 
الركلة  جورجينيو  باإحراز  النهائية 

االأخرية.

اإيطاليا ت�شقي اإ�شبانيا من كاأ�ش ركالت الرتجيح  

قال مدرب مان�س�سرت �سيتي بيب غوارديوال، اإن ناديه قد ال يتعاقد مع مهاجم جديد 
لتعوي�س رحيل �سريجيو اأغويرو قبل انطلق املو�سم اجلديد من الدوري االإجنليزي 

املمتاز لكرة القدم ب�سبب االأ�سعار الباهظة املطلوبة.
وذكرت تقارير بريطانية اأن �سيتي يرغب يف �سم هاري كني مهاجم توتنهام هوت�سبري 
الدوري  بطل  اأغ��وي��رو عن  رح��ل  بعدما  دورمت��ون��د  برو�سيا  ه��داف  اإرلينغ هاالند  اأو 

االإجنليزي يف نهاية املو�سم وان�سم لرب�سلونة.
وتقدر قيمة كني باأكرث من 100 مليون جنيه اإ�سرتليني )137.99 مليون دوالر(، 

بينما ي�ساوي هاالند 150 مليون جنيه اإ�سرتليني.

للأ�سعار  "وفقاً  ك��ات��ال��ون��ي��ا:  يف  التلفزيونية  )تي.يف.3(  ملحطة  غ���واردي���وال  وق���ال 
نتحمل  اأن  ن�ستطيع  وال  م�ستحيل  ه��ذا  ج��دي��د،  مهاجم  اأي  ن�سم  فلن  )امل���ذك���ورة(، 

ذلك".
ا�ستثناء، لدينا غابرييل )جي�سو�س(  "كل االأندية تعاين مالياً ونحن ل�سنا  واأ�ساف: 

وفريان )توري�س( الذي كان رائعاً يف هذا املركز".
وهمي،  مبهاجم  كثرياً  ولعبنا  االأكادميية،  يف  ال�سبان  من  جمموعة  "لدينا  وتابع: 
رحلة  �سيتي  و�سيبداأ  اجلديد".  املو�سم  قبل  مهاجم  مع  التعاقد  لعدم  فر�سة  هناك 

الدفاع عن لقب الدوري االإجنليزي اأمام توتنهام يف 15 اأغ�سط�س )اآب(.

غوارديول: �شيتي قد ل يتعاقد مع مهاجم جديد

روب��رت��و مان�سيني  القدم  لكرة  االإي��ط��ايل  املنتخب  م��درب  اأّك��د 
املباراة  اإىل  اأنه �سعيد بتحدي التوقعات عقب قيادة االأت��زوري 
النهائية لكاأ�س اأوروبا، بفوز دراماتيكي بركلت الرتجيح على 
اإ�سبانيا الفخورة بلعبيها بح�سب مدربها لوي�س اأنريكي رغم 

مرارة االإق�ساء.
واأعاد مان�سيني اإيطاليا اإىل قمة املجد بعد ثلث �سنوات على 
نهائيات  بلوغ  يف  ف�سل  احل�سي�س  يف  منتخب  مهمة  ا�ستلمه 
الهزائم يف  �سجل خال من  اىل  االآن  فقاده حتى  العامل،  كاأ�س 
33 مباراة متتالية حمققا رقما قيا�سيا وطنيا، وبات على بعد 
فوز واحد من التتويج باللقب القاري للمرة الثانية يف تاريخه 

بعد عام 1968.
وقال مان�سيني "قلة من النا�س كانوا واثقني من قدرتنا على 
حتقيق هذا االإجناز، با�ستثناء اللعبني الذين كانوا على ثقة 
النهائي  يف  نحن  �سنوات.  ث��لث  قبل  االأول  اليوم  منذ  بذلك 

و�سعداء باإدخال الفرحة يف قلوب االإيطاليني يف كل مكان".
ونزل االإيطاليون اإىل ال�سوارع يف جميع اأنحاء البلد للحتفال 
بينما كان 11 األف من م�سجعيهم، جميعهم مقيمون يف اململكة 
املتحدة حيث منعت القيود املفرو�سة على امل�سجعني يف اخلارج 
جورجينيو  الو�سط  الع��ب  ل��روؤي��ة  وميبلي  داخ��ل  ال�سفر،  م��ن 

ي�سجل الركلة الرتجيحية احلا�سمة.
واأو�سح مان�سيني اأنه "عندما تلعب يف كاأ�س العامل اأو يف بطولة 
مباراة  دائ��ًم��ا  وهناك  ال�سعوبة،  �سديد  االأم��ر  يكون  اأوروب��ي��ة، 
يجب اأن تعاين فيها من اأجل الفوز. ال ميكن اأن يكون كل �سيء 
ال�سبب  اأن هذا كان �سيكون �سعًبا حًقا ولهذا  �سل�ًسا. كنا نعلم 
اأعتقد اأن اللعبني وكل من عمل معنا خلل ال�سنوات الثلث 
باأي  �سهًل  يكن  الأن��ه مل  التقدير  الكثري من  ي�ستحق  املا�سية 

حال من االأحوال".
وتابع "اإنها ركلت الرتجيح ... لقد كانت مباراة �سعبة جدا. 
اإ�سبانيا منتخب رائع جدا، ولعب ب�سكل جيد جدا. لقد قدمنا 
مباراة جيدة، ولكن لي�س كاملعتاد. كنا نعلم اأننا �سنعاين يف مثل 
اأ�ساتذة اال�ستحواذ على  بوا مهمتنا. هم  هذه املباراة. لقد �سعَّ
الكرة. هنيئا لنا ببلوغ النهائي، وهنيئا الإ�سبانيا الأنها منتخب 

رائع جدا".
اأن نقطعها،  "ال تزال هناك خطوة واحدة يجب  واأردف قائل 
حًقا.  كبرًيا  حتدًيا  ميثل  ك��ان  ه��ذا  الأن  نرتاح  اأن  االآن  وعلينا 
قمنا  التي  الرحلت  كل  مع  ال�ساد�سة  مباراتك  تدخل  عندما 
بها حتى االآن، ي�سبح االأمر متعًبا جدا. ال تزال هناك مباراة 

واحدة، يتعني علينا اأن نفعل ال�سيء نف�سه".
من جهته، قال املهاجم فيديريكو كييزا م�سجل الهدف الوحيد 
�سك،  ب��ل  حياتي  اأم�سيات  اأج��م��ل  م��ن  واح���دة  "اإنها  الإيطاليا 
اللعب ملنتخب بلدي يف مثل هذه املباريات ومتثيل 60 مليون 

اإيطايل، اإنه حلم ال ي�سدق مل اأكن اأتخيله اأبًدا".
للركلة  ت�سدى  الذي  دوناروما  جانلويجي  املرمى  حار�س  اأما 
الرتجيحية الألفارو موراتا، فقال "اإنه �سعور ال يو�سف، كنت 
املنتخب. كان  اأ�ستطيع م�ساعدة  اأنني  اأعرف  هادًئا الأنني كنت 
فقط  واح���دة  خطوة  اأمامنا  اجلميع.  واأ�سكر  رائ��ع��اً،  املنتخب 
اإيطاليا  اأقوياء جًدا جًدا ولكن هذه  االإ�سبان  لتحقيق حلمنا. 

ا، ال ت�ست�سلم اأبدا". كبرية اأي�سً
مباراة  اأ�سعب  "هذه  بونوت�سي  ليوناردو  ال��دف��اع  قطب  واأك��د 
خ�ستها على االإط��لق. حتياتي الإ�سبانيا على ما قدمته على 
والروح  القيم  اإيطاليا  اأظ��ه��رت  اأخ���رى،  م��رة  امللعب.  اأر���س��ي��ة 

بل  م��ع��ان��اة،  بعد  اإن��ه��ا فرحة م�ستحقة  امل��ع��ان��اة.  وال��ق��درة على 
اإنها اأجمل من ذلك. ما نقوم به ال ي�سدق، وال يجب اأن نكتفي 
بذلك. نحن يف النهائي ويتعني علينا تقدمي نف�س االإرادة، نف�س 
)منذ  عاًما   50 مل��دة  اإيطاليا  افتقدته  ما  الإع��ادة  الت�سحيات 

التتويج االأول واالأخري باللقب يف كاأ�س اأوروبا 1968(".
باللعبني  "فخور  اأن��ه  اأنريكي  اإ�سبانيا  م��درب  اأك��د  املقابل،  يف 
مف�سًل  الفوز"،  اأج���ل  م��ن  و�سعهم  يف  م��ا  ك��ل  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 

احلفاظ على اإيجابية هذه البطولة.
االإطلق،  على  لنا،  بالن�سبة  حزينة  اأم�سية  لي�ست  "اإنها  وقال 
اأن��ه يف ك��رة ال��ق��دم ميكنك ال��ف��وز اأو اخل�����س��ارة. ال  ه��ذا يذّكرنا 
قبل  قلت  خ�سومنا.  نهنئ  اأن  علينا  يائ�سني،  نكون  اأن  ميكننا 

على  ق��ادرة  منتخبات  ثمانية  بني  اأننا  املناف�سات  انطلق 
ن��ع��ود اإىل  اأخ���ط���اأت،  اأن��ن��ي  اأع��ت��ق��د  ال��ف��وز باللقب، ال 

ال���وط���ن ون��ح��ن ن��ع��ل��م اأن����ه ك���ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا الفوز 
بالبطولة".

وا�ساف "قام اللعبون بعمل رائع، لي�س لدي 
اأي ���س��يء الأوب��خ��ه��م ب���ه. اأظ��ه��رن��ا اأن��ن��ا فريق 
و�سنوا�سل القيام بذلك. يتعني علينا الراحة 
املع�سكرات  يف  اأخ�����رى  م���رة  و���س��ن��ل��ت��ق��ي  االآن 

املقبلة".
اإهداره  اأنريكي مبهاجمه موراتا رغم  واأ�ساد 

اإ�سبانيا  اأخرجت  التي  الرتجيحية  الركلة 
اأن  اأراد  رائ��ع،  "األفارو  وق��ال  البطولة،  من 

ينفذ ركلة اجلزاء رغم اأنه عا�س اأوقاتاً 
ل��ق��د كان  امل�����س��اب��ق��ة.  ه���ذه  �سعبة يف 

ممتاًزا، �سجل هدف التعادل لكن 
الركلت  يف  احل��ظ  يحالفه  مل 

الرتجيحية".
وخل�س القائد العب الو�سط 

�����س����ريج����ي����و ب���و����س���ك���ي���ت�������س 
كنا  ب�"للأ�سف،  االإق�����س��اء 

بطولتنا  تنتهي  اأال  ن��ود 
الثلثاء،  االأول  اأم�س 

لكن ه��ذه ه��ي ك��رة ال��ق��دم ك��ذل��ك. كنا االأف�����س��ل خ��لل معظم 
املباراة. ميكننا اأن نفخر، واأ�سعر بالفخر لزملئي يف الفريق. 

الكل كان ير�سح اإيطاليا، لكننا اأظهرنا اأننا االأف�سل".
البطولة،  ه��ذه  يف  الثقة  ال�سباب  اللعبون  "اكت�سب  وا�ساف 
و�سيعود هذا املنتخب بقوة. ال يزال هناك عام ون�سف قبل كاأ�س 
العامل، لكننا على الطريق ال�سحيح، لدينا منتخب كبري، حتى 

لو مل نتوج مثلما كما نتمنى".
وجتّنب بو�سكيت�س احلديث عن م�ستقبله الدويل، وقال "االآن 
لي�س الوقت املنا�سب للتفكري بي. حان الوقت للحزن والفخر 

يف الوقت ذاته".
قا�سية.  "اإنها �سربة  ف��ق��ال  األ��ب��ا  ج���وردي  ال��ث��اين  ال��ق��ائ��د  اأم���ا 
اأف�����س��ل ق��ل��ي��ًل. ه��ك��ذا االأم����ر مع  ك��ن��ا ن�ستحق 
رك���لت ال��رتج��ي��ح. يف ال��ي��وم االآخ����ر، فزنا 
وهذه  �سوي�سرا(،  �سد  النهائي  رب��ع  )يف 
بزملئي  ج��ًدا  فخور  اأن��ا  خ�سرنا.  امل��رة 
�سكلنا   ... ال��ف��ن��ي  واجل��ه��از  ال��ف��ري��ق  يف 
جاهزة  اأن��ه��ا  واأثبتنا  رائ��ع��ة،  جمموعة 

لكاأ�س العامل".

مان�شيني �شعيد بتحدي التوقعات 
واأنريكي فخور بالعبيه 

ترجيح  ركلت  ثلث  مارتينيز  اإميليانو  احلار�س  اأنقذ 
والتاأهل  كولومبيا  على   2-3 للفوز  االأرجنتني  ليقود 
اإىل نهائي كاأ�س كوبا اأمريكا لكرة القدم �سد الربازيل 

بعد التعادل 1-1 عقب 90.
وت�سدى مارتينيز، الذي حاول ت�ستيت العبي كولومبيا 
ببع�س الكلمات قبل التنفيذ، لثلث ركلت ترجيح من 

دافين�سون �سان�سيز ويريي مينا واإدوين كاردونا.
باريدي�س  ول��ي��ان��درو  مي�سي  ليونيل  املقابل  يف  و�سجل 
والوتارو مارتينيز لتتاأهل االأرجنتني ملواجهة الربازيل 
جانريو  دي  ري��و  يف  ماراكانا  اإ�ستاد  يف  االأر����س  �ساحبة 

ال�سبت املقبل.
الكلمات،  اأج��د  "ال  االأرجنتني:  حار�س  مارتينيز  وق��ال 
ال�سوؤال  وك��ان  الرتجيح  رك��لت  اإىل  بنا  املناف�س  و�سل 

يتعلق باحلظ، وكان املجد من ن�سيبي".
وح�سل املنتخبان على فر�س للفوز يف مباراة 

احت�ساب  بعد  املواجهة  وانتهت  عنيفة، 
ال�سفراء  البطاقة  46 خطاأ وخروج 

ع�سر مرات.
لقبها  حل�سد  االأرج��ن��ت��ني  وتتطلع 
الدويل االأول منذ الفوز بكاأ�س كوبا 
1993، ومرة اأخرى كان  اأمريكا يف 

بلده  منتخب  جن��م  ه��و  مي�سي 
حيث �سنع هدفه اخلام�س 

اإىل  البطولة،  يف 

جانب ت�سجيل اأربعة اأهداف قبل ذلك.
وتلقى مي�سي متريرة من جيوفاين لو�سيل�سو وا�ستدار 
بالكرة داخل املنطقة ثم مرر اإىل زميله املهاجم الوتارو 
قبل  للأرجنتني  ويتقدم  اأر�سية  كرة  لي�سدد  مارتينيز 

مرور �سبع دقائق من البداية.
و�سددت كولومبيا مرتني يف اإطار املرمى قبل اال�سرتاحة، 
بعد ت�سديدة من ويلمار باريو غريت اجتاهها وجاءت يف 
املدافع مينا  راأ���س من  العار�سة �سربة  القائم، ثم ردت 

بعد ركلة ركنية بعدها مبا�سرة.
التعادل لكولومبيا بعد مرور �ساعة  واأدرك لوي�س دياز 
من اللعب بعد ت�سديدة من زاوية �سعبة ليكمل هجمة 

مرتدة �سريعة.
حيث  متتالية،  م��ب��اراة   19 يف  االأرج��ن��ت��ني  تخ�سر  ومل 
كانت الهزمية االأخ��رية اأم��ام ال��ربازي��ل يف قبل 

نهائي كوبا اأمريكا 2019.
ومنتخب االأرجنتني اآخر من اأحلق 
ه��زمي��ة ب��ال��ربازي��ل عندما ف��از يف 
 2019 الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب 
يف مباراة ودية يف ال�سعودية بهدف 

مي�سي.
ومنذ ذلك احلني، فازت الربازيل، 
1-0 يف  ب����ريو  اج����ت����ازت  ال���ت���ي 
ال��������دور ق���ب���ل ال���ن���ه���ائ���ي ي���وم 
مباراة   12 يف  االث���ن���ني، 

وتعادلت مرة واحدة.

الأرجنتني تواجه الربازيل 
يف نهائي كوبا اأمريكا



تربئة 3 رجال بعد 49 عاما على اإدانتهم
ب����راأت حمكمة اال���س��ت��ئ��ن��اف يف ل��ن��دن، 3 رج���ال ���س��ود ح��ك��م عليهم 
جانب  م��ن  زورا  اتهامهم  اإث��ر  ق��رن،  ن�سف  ح��وايل  قبل  بال�سجن 

�سرطي اأبي�س بال�سرقة.
وهذه ثالث مرة تلغى فيها اأحكام اإدانة يف ق�سايا على �سلة بهذا 
تويف  ال��ذي  ريدغويل،  ديريك  النقل  �سرطة  يف  االأبي�س  العن�سر 
ال�سجن، حيث كان مي�سي عقوبة  اإثر نوبة قلبية يف   1982 �سنة 

الإدانته بال�سلوع يف موؤامرة ل�سرقة اأكيا�س بريدية.
هاريوت  كورتني  الثلثاء،  املحكمة  براأتهم  الذين  الرجال  وك��ان 
اأعمارهم  ت��راوح  كانت  الذين  ديفيد�سون  وكليفلند  غرين  وبول 
بني 17 و20 عاما وقت الوقائع، اأوقفوا يف فرباير 1972 يف �سبكة 
مرتو لندن. واتهموا حينها مبحاولة �سرقة ريدغويل، ودينوا مع 
3 اأ�سدقاء اآخرين يف اأحكام ا�ستند الق�ساء اإىل حد كبري الإ�سدارها 

على اتهامات ال�سرطي.
ودفعوا جميعهم بالرباءة قائلني اإن �سرطيني اأدلوا باإفادات كاذبة 
وهددوهم واأ�ساوؤوا معاملتهم، لكنهم اأدينوا جميعا با�ستثناء واحد 

ثم اأر�سلوا اإىل ال�سجن اأو االإ�سلحية.
وبعد االحتكام اإليها من جمل�س مراجعة االأحكام اجلنائية، اأعادت 
وغرين  ه��اري��وت  وب���راأت  اإدان��ات��ه��م  يف  النظر  اال�ستئناف  حمكمة 

وديفيد�سون اأم�س االأول الثلثاء.
واعترب القا�سي جوليان فلو عند اإعلنه اإلغاء اإدانتهم، اأنه "من 
املوؤ�سف للغاية اأن االأمر ا�ستغرق ما يقرب من 50 عاما لت�سحيح 

الظلم الذي تعر�س له" املحكومون الثلثة.

اكت�شاف مقابر فايكنغ يف ال�شويد
اكت�سف علماء 7 مقابر للفايكنغ بها هياكل عظمية جيدة احلفظ، 

مبا يف ذلك ر�سيعان تواأم، يف بلدة �سيغتونا ال�سويدية.
عام،   1000 على عظام عمرها  املقابر  داخ��ل  االآث���ار  علماء  وع��رث 
تعود لثمانية اأ�سخا�س، 4 بالغني و4 اأطفال كانوا على االأرجح من 
الفايكنغ الذين حتولوا اإىل امل�سيحية، وفق موقع "اليف �سيان�س" 

العلمي.
يقول:  امل��وق��ع  يف  التنقيب  م�����س��روع عمليات  م��دي��ر  ران���ر،  ي��وه��ان 
الطابع  املقابر  على  ت�سفي  ال��دف��ن،  وطريقة  املقابر  "و�سعية 

امل�سيحي".
واأ�ساف رانر: "معظم النا�س دفنوا على ظهورهم يف و�سعية من 
معتقدات  اتبعوا  الذين  االأ�سخا�س  اأن  حني  يف  وال��غ��رب،  ال�سرق 
احلقبة  هذه  يف  ال�سويد  من  املنطقة  هذه  يف  التقليدية  الفايكنغ 

التاريخية، كانوا مييلون اإىل حرق جثث موتاهم".
ك��م��ا ع��رث االأث���ري���ون ع��ل��ى روا���س��ب م��ن ال��ف��ح��م وب��ع�����س التوابيت 
امل��ح��رتق��ة ج��زئ��ًي��ا، مم���ا ي�����س��ري اإىل اأن ط��ق��و���س ال���ن���ار ك��ان��ت قد 

اأُ�ستخدمت يف اأربعة مدافن على االأقل.
اإىل ح��د م��ا يف قبور  ���س��ائ��ع��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د  اأن ه���ذه  اإىل  ران���ر  ول��ف��ت 

كري�ستيان فايكنغ، لكنها نادرة يف ال�سابق يف �سيغتونا.
ك��م��ا مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ح��ج��رات ح��ج��ري��ة اأع��ل��ى اأرب��ع��ة م��ن القبور، 
�سكل  يف  مو�سوعة  )حجارة  حجرية  بقطعة  حماطا  اإحداها  كان 
�سندوق( حتيط بها. وقال رانر: "مل تكن هذه املعامل معروفة من 
قبل يف بلدة �سيغتونا"، م�سريا اإىل اأنها �سائعة بني القبور امل�سيحية 
23 ميل  املبكرة يف هذه املنطقة من ال�سويد، التي تقع على بعد 

)37 كيلومرتا( �سمال غرب �ستوكهومل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

احتفال عاملي بطابع فرعوين يف الأق�شر.. عيد الأوبت يعود
دخل م�سروع تطوير وترميم معبدي الكرنك واالأق�سر وطريق املواكب الكربى )الكبا�س( مراحله النهائية، وذلك 
ا�ستعدادا الإقامة احتفالية عاملية كربى باإعادة افتتاح الطريق الذي يحتفظ مبكانة تاريخية كبرية يف احل�سارة 
واإعادة  تطويره،  بعد  الطريق  بافتتاح  كبري  عاملي  احتفال  لتنظيم  امل�سرية  احلكومة  وتتاأهب  القدمية.  امل�سرية 
االحتفال ب�"عيد االأوبت" الفرعوين، على غرار االحتفال بنقل املومياوات امللكية يف القاهرة، والذي جذب اأنظار 
العامل اإىل م�سر، موؤخرا. واأجرى رئي�س الوزراء امل�سري م�سطفى مدبويل اأم�س االأول الثلثاء جولة مبحافظة 
واالإ�سكان  املحلية  والتنمية  واالآث���ار  ال�سياحة  وزراء  ورافقه  االأث��ري��ة،  املناطق  تطوير  م�سروعات  لتفقد  االأق�سر 
وم�سطفى األهم حمافظ االأق�سر وعدد من امل�سوؤولني. وخلل الزيارة تابع رئي�س الوزراء ترميم طريق الكبا�س، 
وي�ستهدف  املعبدين.  بني  الوا�سل  الكربى(  )املواكب  بطريق  اهتماما خا�سا  واأب��دى  واالأق�سر،  الكرنك  ومعبدي 
م�سروع التطوير حتويل االأق�سر اإىل اأكرب متحف مفتوح يف العامل، ويربط هذا املتحف بني معبد الكرنك �سماال 
ومعبد االأق�سر جنوبا مرورا مبعبد موت، مع اأطلل طبية القدمية اجلاري الك�سف عنها يف منطقة جنع اأبو ع�سبة 
وطريق املواكب الكربى )الكبا�س(. وقال امل�ست�سار االإعلمي لرئي�س جمل�س الوزراء هاين يون�س يف بث مبا�سر عرب 
املقرر دعوة و�سائل  الكبا�س قريبا. ومن  اإنه �سيتم تنظيم احتفالية كربى الفتتاح طريق  في�سبوك، من االأق�سر، 

اإعلم عاملية و�سخ�سيات هامة وموؤثرة دوليا للم�ساركة يف االحتفاالت.
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�شانيل تعاود العرو�ش احلية 
باري�س،  "�سانيل" للأزياء عرو�سها احلّية بح�سور جمهور يف  دار  ع��اودت 
الوقت نف�سه على �سيغة عر�س ت�سكيلتها بوا�سطة �سريط  اأبقت يف  لكنها 

فيديو تولت اإخراجه �سوفيا كوبوال.
كوتور(  )ه��وت  ال��راق��ي��ة  االأزي����اء  م��ن  ت�سكيلتها  "�سانيل" عر�س  واأق��ام��ت 
يف  املو�سة  متحف  وه��و  غالرييا،  ق�سر  يف   2022-2021 و�ستاء  خلريف 
مدينة باري�س الذي ي�ست�سيف حالياً اأول معر�س ا�ستعادي الأعمال غابرييل 
�سانيل. و�ساركت يف العر�س املمثلة االأمريكية مارغريت كوايل، �ساحبة دور 
اإن هوليوود" للمخرج كوينن  ت��امي...  اإيه  اأبان  "وان�س  بو�سيكات يف فيلم 
تارانتينو. واأطلت كوايل بف�ستان الزفاف الذي جرت العادة تقليدياً على اأن 
ُتخَتَتم به عرو�س االأزياء الراقية. وت�سابق ال�سيوف احلا�سرون بني اأعمدة 

الق�سر على التقاط الباقة التي رمتها "العرو�س".
امل��راأة التي تعترب االأكرث تاأثرياً يف عامل املو�سة  وكانت يف مقّدم احل�سور 
ال��ذي��ن مل  اأول��ئ��ك  اأم��ا  وينتور،  "فوغ" اآن��ا  ملجلة  العاملية  التحرير  م��دي��رة 
يتمكنوا من متابعة العر�س ح�سورياً، فاأتيح لهم االطلع على الت�سكيلة 
اأ�سهر خلل  اعُتِمدت على مدى  التي  لل�سيغة  ا�ستمراراً  من خلل فيلم، 
االأزم����ة ال�سحية. وع���اود ع��دد حم���دود م��ن دور االأزي����اء ال��ع��رو���س احلية 
الفيديو  اأف��لم  اعتماد  يف  اال�ستمرار  معظمها  اآث��ر  حني  يف  واحل�سورية، 
فاختارت  "�سانيل"  اأم���ا  ت�سكيلتها.  لعر�س  اإب��داع��ي��ة  بطريقة  امل�����س��ّورة 
كوبوال  �سوفيا  االأمريكية  املخرجة  اإىل  بالفيلم  وعهدت  معاً،  ال�سيغتني 
التي �سبق اأن تعاونت يف منا�سبات عدة مع الدار الفرن�سية. و�سّور الفيلم 
يف ق�سر غالرييا اأي�ساً، وتتوىل فيه عر�س اأزياء الت�سكيلة املمثلة مارغريت 

كوايل، ابنة املمثلة اأندي ماكدويل.

املو�شة البطيئة حلماية املناخ
دعت رئي�سة املفو�سية االأوروبية، اأوزوال فون دير الين، خلل اأ�سبوع املو�سة 
ال�سيا�سية  وق��ال��ت  االأزي����اء.  �سناعة  ق��ط��اع  يف  التحول  اإىل  ف��ران��ك��ف��ورت  يف 
االأملانية خلل افتتاح املوؤمتر الرقمي "باوهاو�س االأوروبي اجلديد - ور�سة 
م�ستدام وجميل  بنمط حياة جديد. منط حياة  يتعلق  "االأمر  امل�ستقبل": 
يف الوقت نف�سه". وذكرت فون دير الين اأنه من اأجل تنفيذ اأهداف االحتاد 
االأوروبي املتعلقة بحماية املناخ، فاإن جميع ال�سناعات مطالبة، مبا يف ذلك 
�سناعة االأزياء، بامل�ساركة يف حتقيق هذه االأهداف، م�سيفة اأنها تريد ت�سجيع 
"كيفية اجلمع بني اال�ستدامة واالأناقة".  النا�س على موا�سلة العمل على 
واأكدت فون دير الين، التي �ساركت يف املوؤمتر عرب االإنرتنت، �سرروة اإتاحة 
املنتجات امل�ستدامة للجميع، وقالت: "علينا اأن نقنع النا�س اأن احلل يكون 
ال�سريعة  املو�سة  اأف�����س��ل...  لكن  اأق��ل  ا���س��رتي  االأح��ي��ان:  بع�س  يف  ب�سيطاً 
اأي  اأن يحل حملها املو�سة البطيئة،  اأنه يتعني  هي �سم لكوكبنا"، م�سيفة 

منتجات جيدة الت�سميم ت�سبب نفايات اأقل وتدوم لفرتة اأطول.

�شيلينا غوميز تربز جمال 
مالحمها ور�شاقتها 

االأمريكية  �سيلينا  املغنية  جت��راأت 
غوميز  ون�سرت �سوراً لها من دون 
اخلا�سة  �سفحتها  على  تعديلت 
االجتماعي،  التوا�سل  موقع  على 
وظ���ه���رت غ��وم��ي��ز ب��ال��ب��ي��ك��ي��ن��ي ما 
اأثار اإعجاب متابعيها ب�سكل كبري، 
"روؤية  قائًل:  املتابعني  اأحد  وعلق 
معدة �سيلينا غوميز وج�سمها من 
طبيعي  دون "Photoshop" هو 

وجميل".
موؤخراً  اأ���س��ارت  قد  غوميز  وكانت 
لتبقى  ����س���غ���وط���اً  واج����ه����ت  اأن����ه����ا 
ع��ل��ى ���س��ك��ل��ه��ا ووزن���ه���ا ك��م��ا ك���ان يف 
اأن��ه��ا لي�ست  امل��راه��ق��ة، وق��ال��ت  �سن 
م�سطرة اأن تتمتع بنف�س الر�ساقة 
كما يف عمر ال� 19عاماً الأنها بلغت 

الثامنة والع�سرين.
وك����ان����ت غ���وم���ي���ز ق����د ك�����س��ف��ت اأن 
�سويفت  تايلور  املقربة  �سديقتها 
�ساعدتها على اختيار ملب�سها يف 

بداية م�سريتها الفنية.

�شاعة اأبل تنقذ 
امراأة من نوبة قلبية 
�ساعد جهاز مراقبة معدل �سربات 
ال���ق���ل���ب ع���ل���ى ����س���اع���ة اأب������ل ام������راأة 
اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ج��اة م���ن نوبة 

قلبية خطرية.
وم�����ن ب����ني ج��م��ي��ع م����ي����زات اإن���ق���اذ 
اأبل، رمبا يكون  احلياة على �ساعة 
ه���و مراقب  ا���س��ت��خ��داًم��ا  اأك���رثه���ا 
اأ�سهل  الأن��ه  القلب  �سربات  معدل 
وعندما  وال��ف��ه��م.  اال���س��ت��خ��دام  يف 
عن  قلبك  ���س��رب��ات  م��ع��دل  يرتفع 
اإىل  ينخف�س  اأو  م��ع��ني  م�����س��ت��وى 
فهذا  م���ع���ني،  م�����س��ت��وى  دون  م����ا 
يعني اأنك بحاجة اإىل زيارة غرفة 

الطوارئ على الفور.
وذكرت قناة ABC13 يف مي�سيغان 
امراأة  وه��ي  فين�سرتا،  دي��ان  ق�سة 
�سمحت  والتي  �سورز،  نورتون  من 
ل��ه��ا ���س��اع��ة اأب���ل ب��ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
ن���وع خ��ط��ري للنوبات  احل��ي��اة م��ن 
النجاة  م��ع��دل  ي��زي��د  ال��ق��ل��ب��ي��ة، ال 
جلمعية  وف���ًق���ا   12% ع���ن  م��ن��ه��ا 
القلب االأمريكية. وهذا النوع من 
ما  ي�سيب  ال��ذي  القلبية،  النوبات 
يعرف با�سم �سريان االأرملة، يكون 
%88 عندما يحدث  قاتًل بن�سبة 

خارج امل�ست�سفى.
وت�سرح ديان ما حدث يف 22 اأبريل 
)ن��ي�����س��ان(، ال��ي��وم ال����ذي ك����ادت اأن 
اليوم ك�سفت  ذل��ك  "يف  مت��وت فيه 
اأن معدل �سربات قلبي  اأبل  �ساعة 
على  ال���دق���ي���ق���ة،  يف  ن��ب�����س��ة   169
اأق��وى مترين قمت  اأن  الرغم من 
12 خ���ط���وة. لذلك  امل�����س��ي  ب���ه ه���و 
ات�سلت بزوجي يف العمل وقلت هل 
قال  للقلق؟  مثري  ه��ذا  اأن  تعتقد 

ات�سلي بطبيبك".

وفاة النجم البوليوودي ديليب كومار 
تويف اأحد اأكرب جنوم الع�سر الذهبي لل�سينما 
الهندية يف اأربعينات و�ستينات القرن الع�سرين 
ديليب كومار  اأم�س االأربعاء عن عمر يناهز 98 

عاماً، بح�سب ما اأفاد اأحد اأ�سدقاء العائلة.
وكتب في�سل فاروقي على تويرت عرب احل�ساب 
الر�سمي للممثل الذي كان ينازع "بحزن عميق، 

اأعلن وفاة عزيزنا ديليب قبل ب�سع دقائق".
وك�����ان ك���وم���ار يف االأ����س���ا����س ت���اج���ر ف���واك���ه من 
مواليد مدينة بي�ساور التي تقع حالياً يف �سمال 
باك�ستان، ومتكن من جتاوز اإخفاقات البدايات 
ورف�س عائلته لعمله يف جمال التمثيل، واأ�سبح 

اأحد اأكرب جنوم بوليوود.
الرتاجيديا"،  "ملك  لقب  كومار  على  واُطلق 
وظهر يف نحو 60 فيلماً مدى اأكرث من ن�سف 

قرن.
وفّوت كومار على االأرجح فر�سة االنتقال اإىل 
دور  لتويّل  لني  ديفيد  عر�س  برف�سه  العاملية 
العرب" العام  "لورن�س  فيلم  علي يف  ال�سريف 
1962، وهو ال��دور ال��ذي ت��واله عمر ال�سريف 

يف نهاية املطاف.

ت�شتدعي رجال الإنقاذ لنزع احللق من اأذنها
من  ام��راأة  اإن  رو�سيا،  يف  كالينينغراد  مدينة  اإدارة  قالت 
باملدينة،  واالإنقاذ  البحث  بخدمة  ات�سلت  املدينة  �سكان 

طالبة امل�ساعدة يف نزع احللق من اأذنها.
 واأ�سافت اإدارة املدينة، يف بيانها: "تتلقى خدمة البحث 
واملكاملات.  االت�����س��االت  اأن���واع  خمتلف  باملدينة،  واالإن��ق��اذ 
واإنزالها  ال�سغرية  القطط  اإنقاذ  من  الطلبات،  وتتنوع 
الثعالب و�سغارها من اجل��وع، ويف  واإنقاذ  االأ�سجار،  من 
نهاية هذا االأ�سبوع تلقينا طلبا بطرد خفا�س من ال�سقة، 
واإخراج رجل ثمل من حفرة. ولكن كانت هذه املرة االأوىل 
التي مت فيها ا�ستدعاء رجال االإنقاذ خللع احللق من اأذن 
امراأة". كان حلم هوت�سينز هو "التجول يف متحف يوماً 
ما وروؤية اإحدى لوحاته معلقة على احلائط"، امل�ستحيل 
املو�سيقى  وه��و مدير  داعميه  اأح��د  يد  ال��ذي حتقق على 
ال�����س��اب��ق، ت�����س��اريل روك��ي��ت ج��ب��ايل، ح��ي��ث اأط��ل��ق موقعا 

اإلكرتونيا للوحات هوت�سينز.

ق�شة م�شرد حتول لر�شام م�شهور 
حت���ول رج���ل م��ن م�����س��رد ب��ل م����اأوى اإىل ر���س��ام م�سهور 
اأوبرا  ال�سهرية  االأمريكية  للمذيعة  الفنية  اأعماله  يبيع 
كان  رج��ل  ه��و  ع��ام��اً،    62 هوت�سينز،  ريت�سارد  وينفري. 
يعي�س م�سرداً يف �سوارع مدينة لو�س اأجنلو�س االأمريكية، 
يف  �ساعدته  متوقعة  غ��ري  ل��ق��اء  فر�سة  ل��ه  اأتيحت  حتى 

و�سع عمله على خريطة املعار�س الفنية.
ُعرف "هوت�سينز" باأنه فنان بورتريه يف العقد االأول من 
اأن��ه العب كرة القدم ال�سابق، درو  احل��ايل، عندما ادع��ى 

هيل، وفقاً ل�سحيفة "مرتو" الربيطانية.
باأنه  تظاهر  هوت�سينز  اأن  االإنرتنت،  على  موقعه  اأو�سح 
�سخ�س اآخر الأنه "مل يعتقد مطلقاً اأن النا�س �سيهتمون 
2010، مت الك�سف  بفنه دون ق�سة مقنعة". ولكن يف عام 
عن هوية هوت�سينز احلقيقية، لي�سجن على اإثرها بتهمة 
ا�ستمر  ال�سجن،  يف  وج���وده  واأث��ن��اء  ال�سخ�سية.  انتحال 
با�ستخدام  ال��ف��ري��دة  الفنية  اأع��م��ال��ه  �سنع  يف  هوت�سينز 
قطع حلوى ال�"اإم اآند اإمز" و "�سكيتلز" وحبوب القهوة، 

ليطلق �سراحه منذ 6 اأعوام ويظل بل ماأوى.

قتلت بدافع ال�شك
ال�سك اأدى جلرمية مروعة، راحت �سحيتها فتاة مراهقة 

يف اإحدى قرى �سعيد م�سر، على يد �سقيقها.
الواقعة،  القرية، كوالي�س  اأه��ايل  �ساهد عيان من  وروى 
حيث قال اإن املجني عليها تدعى فاطمة )16 عاما(، وهي 
االأخت ال�سغرى الأربع اأ�سقاء جميعهم متزوجني بخلف 
هي و�سقيقها اجلاين. واأ�ساف ال�ساهد يف حديثه ل�"�سكاي 
بيت  �سمعوا �سراخا من  القرية  اأه��ايل  نيوز عربية" اأن 
احلاج ر�سا، والد ال�سحية، وهو ي�ستغيث: "اإحلقونا ابني 
اأن  لنجد  م�سرعني  "ذهبنا  ال�ساهد:  وتابع  قتل اأخته". 
فاطمة معلقة بحبل من العنق يف �سقف احلجرة غارقة 
"مكن�س  ي���ردد  احل��ج��رة  يف  جال�س  و�سقيقها  دم��ائ��ه��ا  يف 
ق�سدي اأقتلها " على حد تعبريه". واأ�سار ال�ساهد اإىل اأن 
تلك الفتاة منذ وفاة والدتها وهي يف املرحلة االبتدائية 
يَر  اأن��ه مل  املنزل، م�سددا على  اأعباء  وهي من تقوم بكل 
اأ"والد احل��رام لعبوا يف  اأن  منها غري كل خري، مو�سحا 

دماغ �سقيقها".

كرة العني عر�شة حلروق ال�شم�ش طوال ف�شل ال�شيف
من  الوقاية  اإىل  بحاجة  ب�سرتنا  اأن  امل��ع��روف  من 
اأ�سعة ال�سم�س احلارقة، لكن ما يدركه القليل من 
النا�س هو اأن تاأثريات هذه االأ�سعة ميكن اأن تكون 

اأكرث �سرًرا الأعيننا.
�سرطان  موؤ�س�سة  اأجرتها  التي  االأب��ح��اث  ووج��دت 
اجللد االأ�سرتالية اأن العيون اأكرث ح�سا�سية الأ�سعة 

ال�سم�س فوق البنف�سجية بع�سر مرات من اجللد.
حلروق  فقط  تتعر�س  اأن  العني  لكرة  ميكن  وال 
ال�سم�س، ولكن ُيعتقد اأن التعر�س الطويل الأ�سعة 
ال�سم�س ال�ساطعة ي�سّرع من ظهور احلاالت التي 
ت��ه��دد ال��ب�����س��ر، مب��ا يف ذل���ك اإع���ت���ام ع��د���س��ة العني 
مرتبط  وك��له��م��ا  البقعي،  بالتنك�س  وامل��رت��ب��ط��ة 
امل���ف���رط للأ�سعة  ال��ت��ع��ر���س  ل��ك��ن  ب��ال�����س��ي��خ��وخ��ة، 
هذه  تطور  خطر  من  يزيد  قد  البنف�سجية  ف��وق 

احلاالت.
املائة من جميع  10 يف  نف�سه، حت��دث  الوقت  ويف 
�سرطانات اجللد على اجللد الرقيق للجفن، وفًقا 
اأن  وميكن  العيون،  لطب  االأمريكية  للأكادميية 

ولهذا  نف�سها،  ال��ع��ني  مقلة  يف  ال�سرطان  ي��ح��دث 
ال�سبب ين�سح اخلرباء االآن ب�سرورة الرتكيز على 
ارتداء النظارات ال�سم�سية كما هو احلال يف و�سع 

الواقي ال�سم�سي.
العيون  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  ح��م��ادة،  �سامر  وي��ق��ول 
اأن  ال�سروري  "من  فيكتوريا  امللكة  م�ست�سفى  يف 
نحمي اأعيننا من اأ�سعة ال�سم�س من خلل ارتداء 
فوق  االأ���س��ع��ة  حت��ج��ب  ال��ت��ي  ال�سم�سية  ال��ن��ظ��ارات 
النظارات  ارت����داء  اإن  اأق���ول  اأن  اأود  البنف�سجية. 
ال�سم�سية املنا�سبة حلماية عينيك مهم متاًما مثل 

و�سع واقي ال�سم�س حلماية ب�سرتك".
ال�سم�س  اأ�سعة  "حتتوي  حمادة  الدكتور  وي�سيف 
فوق البنف�سجية على م�ستويات عالية من الطاقة 
االإ�سعاعية التي ميكن اأن متر عرب القرنية، وهي 
اإىل  لت�سل  للعني،  ال��وا���س��ح��ة  االأم��ام��ي��ة  ال��ن��اف��ذة 
ال�سبكية يف موؤخرة العني. ومبرور الوقت، يت�سبب 
هذا يف �سرر دائم، يبلغ ذروته يف ظروف خطرية 

طويلة االأجل".

جودي فو�سر تقف على خ�سبة امل�سرح بعد اأن ح�سلت على جائزة ال�سعفة الذهبية لالإجناز يف احلياة خالل حفل افتتاح الدورة 74 ملهرجان كان. )ا ف ب( 

باري�ش هيلتون تدعم 
بريتني �شبريز بق�شيتها

للفنانة  بريتني  دعمها  هيلتون   االأمريكية  باري�س  االأزي���اء  عار�سة  اأعلنت 
وو�سفتها  بريتني  �سهادة  �سماع  م��وؤمل��اً  ك��ان  اأن���ه  مقابلة  يف  واأك���دت  �سبريز  
للو�ساية عليها، وقالت:  اإلهام يف معركتها لو�سع حد  بال�سجاعة وم�سدر 
وكنت  احلرية.  وت�ستحق  لطيفة  اإنها  دائماً،  اأدعمها  و�سوف  بريتني  "اأحب 
اأطالب منذ فرتة طويلة و�ساأوا�سل مطالبتي بتحرريها. بريتني تعاين منذ 
13 عاماً ب�سبب �سيطرة والدها على قراراتها ال�سخ�سية واملالية، وتعامله 
معها كما لو كانت مراهقة مع العلم اأنها را�سدة عملت كل حياتها وحققت 

�سهرة، هي اأ�سطورة واأم، اإنها رائعة، واأنا فخورة بها".


