
   

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة 
خطية من الرئي�س التون�سي

•• اأبوظبي -وام:
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
من  خطية  ر�شالًة   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
تتعلق  �ل�شقيقة،  �لتون�شية  �جلمهورية  رئي�س  �شعيد  قي�س  فخامة 

بتطوير �لعالقات بني �لبلدين.
ت�شلم �لر�شالة معايل خليفة �شاهني �ملرر وزير دولة، لدى ��شتقباله 
�شعادة �ملعز بن عبد �ل�شتار بنميم �شفري �جلمهورية �لتون�شية لدى 

�لدولة ، يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف �أبوظبي.
دولة  ب��ني  و�ل�شد�قة  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  بحث  �للقاء  خ��الل  وج��رى 

�لإمار�ت وتون�س يف جميع �ملجالت.

خالل ات�صال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 
وزير خارجية الفاتيكان : الإمارات 

منوذج رائد للت�سامن الإن�ساين العاملي
•• اأبوظبي -وام:

�أكدت �لفاتيكان �أن دولة �لإمار�ت تعد منوذجا ر�ئد� للت�شامن �لإن�شاين 
وجت�شد  �جلغر�فيا  ب��ح��دود  ت��ع��رف  ل  �لإن�شانية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �لعاملي 

جهودها لن�شر قيم �لتعاي�س و�لت�شامح يف �لعامل �أجمع.
جاء ذلك خالل �لت�شال �لهاتفي بني �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
وزير  بارولني  بيرو  �ل��دويل ومعايل  و�لتعاون  وزي��ر �خلارجية  نهيان 
خارجية �لفاتيكان. و�أعرب معايل بيرو بارولني عن ت�شامنه مع دولة 
�لإمار�ت عقب �لهجوم �لإرهابي مليلي�شيا �حلوثي �لإرهابية على مناطق 

ومن�شاآت مدنية على �لأر��شي �لإمار�تية.     )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد خالل زيارته معر�س �ل�شحة �لعربي   )و�م(

قو�ت �لعمالقة تو��شل تقدمها جنوب ماأرب   )رويرز(

هزمية كييف و�ردة و�لحتالل م�شتحيل

وزير� خارجية �أوكر�نيا و�لدمنارك يدليان ببيان يف كوبنهاغن.   )� ف ب( 

زار معر�ض ال�صحة العربي »اآراب هيلث«

حممد بن را�سد: الإمارات �ستظل داعمة 
لكل فكر و جهد مينح الإن�سان حياة اأف�سل

•• دبي - وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل، �أن دولة �لإم��ار�ت �شتظل د�ئما د�عمة لكل 
حلياة  �لفر�شة  �لإن�����ش��ان  منح  �شاأنه  م��ن  وجهد  فكر 

�أف�شل، منوها �إىل �أن جناح �لدولة يف �لت�شدي لأحد 
يف  �لعامل  و�جهها  �لتي  �ل�شحية  �لتحديات  �أ�شعب 
وعودة  تبعاته  جت��اوز  م��ن  ومتكنها  �ملعا�شر  تاريخه 
كافة قطاعاتها ملو��شلة �أهد�فها �لتنموية �لطموحة 
يف  �ل��دويل  �ملجتمع  ثقة  تنامي  وم��ع  طاقتها،  بكامل 

�أجو�ئها �لآمنة .                  )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�شة جمهورية �شلوفاكيا    )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�سة �سلوفاكيا
العالقات الثنائية والق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ، وفخامة زوز�نا كابوتوفا رئي�شة جمهورية 
دولة  بني  �لثنائية  �لعالقات  �ل�شديقة،  �شلوفاكيا 
خمتلف  يف  تعزيزها  وف��ر���س  و�شلوفاكيا  �لإم����ار�ت 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  �إىل  �إ�شافة  �ملجالت 

حمل �لهتمام �مل�شرك.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه �أم�س.. فخامة زوز�نا 
كابوتوفا يف ق�شر �ل�شاطيء .. حيث رحب �شموه يف 
�شاحب  حتيات  �إليها  ونقل  بفخامتها  �للقاء  بد�ية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
�لدولة »حفظه �هلل« ومتنياته جلمهورية �شلوفاكيا 

�ل�شديقة و�شعبها دو�م �لتقدم و�لزدهار.
)�لتفا�شيل �س2(

تقدم العمالقة مباأرب وت�صاعد القتال بني قوات ال�صرعية واحلوثي

اأنباء عن اختباء قيادات حوثية يف مقار �سفارات دول عظمى
•• اليمن-وكاالت:

ذك����رت و���ش��ائ��ل �إع����الم مي��ن��ي��ة �أن 
قياد�ت حوثية بارزة، بينهم مهدي 
�ملجل�س  ي�شمى  ما  رئي�س  �مل�شاط 
لالنقالبيني،  �لأع��ل��ى  �ل�شيا�شي 
و�أب���و علي  وحممد علي �حل��وث��ي 
يتخذون  حامد،  و�أح��م��د  �حلاكم 
م��ن بع�س م��ب��اين �ل�����ش��ف��ار�ت يف 
�لدول  �شفار�ت  خ�شو�شاً  �شنعاء 

�لعظمى مقر� لالإقامة.
وح�����ش��ب و���ش��ائ��ل �لإع�������الم، ف���اإن 
دخولها  ُر����ش���د  ح��وث��ي��ة  م���و�ك���ب 
�لليل  م���ن  م���ت���اأخ���رة  �أوق�������ات  يف 
�إي����ر�ن  �إىل م��ق��ار ���ش��ف��ار�ت م��ث��ل 
و�لوليات �ملتحدة، �لتي �أ�شبحت 
�إي���و�ء للقياد�ت  و�أم��اك��ن  م��ق��ر�ت 

�حلوثية.
ووفق ما يردد فاإن تلك �ملو�كب 
�أن  دون  �ل���ت���ايل  �ل���ي���وم  ت���غ���ادر يف 

تلفت �لأنظار خ�شية ��شتهد�فها.
حوثية  ق������ي������اد�ت  ب����ات����ت  ف���ي���م���ا 
�لفنادق  ب��ع�����س  ت��ت��خ��ذ  �أخ�������رى 
و�مل�شت�شفيات �خلا�شة و�ملوؤ�ش�شات 
�لتحالف  يتفادى  �لتي  �خلدمية 
وعقد  لالإقامة  مكانا  ��شتهد�فها 
�لج��ت��م��اع��ات �ل�����ش��ري��ة. ك��م��ا �أن 

تاأمني  ب��ع��د  مب��دي��ري��ة  �لعبديه 
تو��شل  وه���ي  �جل���ف���رة،  منطقة 
�لتقدم نحو مركز �ملديرية و�شط 
م��ت�����ش��ارع��ة يف �شفوف  �ن��ه��ي��ار�ت 

�مليلي�شيات.
مركز  عن  �ملو�جهات  وتبعد  ه��ذ� 

مديرية �لعبدية 9 كيلومر�ت.
�جلي�س  ق��و�ت  ت�شن  �جلوبة،  ويف 
مع�شكر  على  ه��ج��وم��اً  و�مل��ق��اوم��ة 
جهة  من  �ل�شر�تيجي  ري�س  �أم 
وع��ق��ب��ة م��ل��ع��اء م��ن ج��ه��ة �أخ���رى، 
�خل���ط  �إىل  �ل����و�����ش����ول  ب����ه����دف 

�لر�بط بني �جلوبة وحريب.
ع�شكرية  م�����������ش�����ادر  وق�������ال�������ت 
ق�شفاً  �إن  و�حل���دث(  ل�)�لعربية 
م��دف��ع��ي��اً ل���ق���و�ت �جل��ي�����س خالل 
�ل�شاعات �ملا�شية �أدى ملقتل وجرح 
�أثناء ��شتهد�ف عربة  18 حوثياً 
عقبة  �أ�شفل  ع�شكريني  وطقمني 

ملعاء من �جلهة �ل�شمالية.
حتالف  مقاتالت  �شنت  وتز�منا، 
�ل��ي��م��ن عدة  �ل�����ش��رع��ي��ة يف  دع����م 
�مليلي�شيا  ت��ع��زي��ز�ت  ع��ل��ى  غ����ار�ت 
يف �جل���وب���ة و�ل���ع���ب���دي���ة، ودم����رت 
�لع�شكرية،  �لأط���ق���م  م���ن  ع����دد� 
كما دمرت حت�شينات �مليلي�شيا يف 

عقبة ملعاء.

ه���ن���اك ق����ي����اد�ت ح��وث��ي��ة غ����ادرت 
�شنعاء �إىل مناطق ريفية ب�شورة 
���ش��ري��ة وك���ذل���ك ن��ح��و م��ن��اط��ق يف 
�حلديدة و�إب و�ملحويت وعمر�ن، 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات م���ن جهاز 
�لأمن �لوقائي �لتابع للميلي�شيا.

هذ� و�أعلن حتالف دعم �ل�شرعية 
��شتهد�فا   44 تنفيذ  �ليمن  يف 

�شد �مليلي�شيات يف ماأرب و�لبي�شاء 
وتعز �آخر 24 �شاعة. و�أ�شاف �أن 
��شتهد�فات ماأرب و�لبي�شاء وتعز 
وقتلت  ع�شكرية  �آلية   29 دم��رت 

�أكرث من 190 عن�شر�.
�ملو�جهات  ح���دة  وتت�شاعد  ه���ذ� 
و�مليلي�شيا  �ل�شرعية  �لقو�ت  بني 
�حل���وث���ي���ة، �أم�������س �خل��م��ي�����س، يف 

�أكرث من حمور جنوب حمافظة 
ماأرب.

وك�شفت م�شادر ميد�نية عن تقدم 
�لعمالقة  ق���و�ت  �أح���رزت���ه  ج��دي��د 
�لعبدية جنوب  �أم�س يف مديرية 
م���اأرب. وق��ال��ت �مل�����ش��ادر �إن قو�ت 
�أل���وي���ة �ل��ع��م��ال��ق��ة ���ش��ي��ط��رت على 
منطقة �حلمر�ن وعزلة �ل��شويف 

الأزمة يف اأوكرانيا:

خم�سة �سيناريوهات لغزو رو�سي حمتمل!

الكرملني: لن نت�صرع يف الرد على وا�صنطن

رو�سيا واأوكرانيا متيالن للدبلوما�سية وت�ستبعدان احلرب 

ا�ستباكات عنيفة بني اجلي�س وداع�س جنوب ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

بني  ��شتباكات  �ن��دلع  �خلمي�س،  �لليبي،  �جلي�س  �أعلن 
قو�ته وتنظيم د�ع�س ب�شو�حي مدينة �لقطرون جنوب 
من  عن�شرين  ت�شفية  ع��ن  �لآن  حتى  �أ���ش��ف��رت  �ل��ب��الد، 

�لتنظيم �لإرهابي.
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل��ع��ن��وي  �ل��ت��وج��ي��ه  �إد�رة  م��دي��ر  وق���ال 
للجي�س �للو�ء خالد �ملحجوب، �إن �ل�شتباكات و�لأعمال 
�لقتالية يف منطقة �جلنوب ماز�لت م�شتمرة حتى يتم 
�جلرمية  و�شبكات  �لإره��اب��ي��ة  �لتظيمات  على  �لق�شاء 
برّية  ع�شكرية  تعزيز�ت  �إر�شال  مّت  �أّن��ه  �ملنظمة، م�شيفاً 

وجوّية لدعم قو�ت �جلنوب.

بعدما  �ندلعت  �ل�شتباكات  ه��ذه  �أن  �ملحجوب  و�أو���ش��ح 
عمليات  لقوة  �لتابعة  �ل�شحر�وية  �ل��دوري��ات  �كت�شفت 
تتبعها  مت  �لقطرون،  جنوب  �آل��ي��ات  حركة  �إث��ر  �جلنوب 
�إىل موقع تختبئ فيه  �لع�شكرية  �ل��دوري��ات  ق��ادت  حتى 
جمموعة من تنظيم دع�س، وجد به �آلية قتالية وذخائر 
حما�شرة  مت��ت  �أّن���ه  �إىل  م�شري�  عيها،  �ل�شيطرة  مت��ت 
عنا�شر د�ع�س يف جبل ع�شيدة و�ندلعت ��شتباكات هناك، 

�أ�شفرت عن مقتل عن�شرين من د�ع�س وجرح �آخرين.
�ملجموعة  ه��ذه  تبعية  �لليبي،  باجلي�س  �مل�شوؤول  ورّج��ح 
معتز  د�ع�س  تنظيم  يف  �ل��ه��ارب  �لقيادي  �إىل  �لإره��اب��ي��ة 
�أحمد، و�لذي كان �آخر ظهور له يف مدينة مرزق جنوب 

�لبالد.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

رغ����م �مل���ف���او����ش���ات �جل����اري����ة بني 
�ل���ك���رم���ل���ني و�ل���ب���ي���ت �لأب���ي�������س، 
ب���ني رو�شيا  �ن�����دلع �حل����رب  ف����اإن 

و�أوكر�نيا بات �أقرب ما يكون.
�ل��ب��و���ش��ن��ة )1992- م��ن��ذ ح���رب 
�أزمة  منذ  ذل��ك،  وقبل   )1995
�لتي   ،)1963-1958( برلني 
ب��ل��غ��ت ذروت����ه����ا يف ب���ن���اء �جل�����د�ر 
تكن  مل   ،1961 ع������ام  ����ش���ي���ف 
�أوروب�������ا ق��ري��ب��ة ج����ًد� م���ن �شر�ع 
م�����ش��ل��ح م��ث��ل��م��ا ه���ي �ل����ي����وم. فمع 
ن�شر �لكرملني 100 �ألف جندي 
ن�شهد  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �حل���دود  على 
�شوؤ�ل  وي��خ��ّي��م  �مل��خ��اط��ر.  ت���ز�ي���د 
�ملكثف  �لن�شاط �لدبلوما�شي  على 
�ملا�شية:  �لقليلة  �لأ�شابيع  خالل 

هل نتجه �إىل �حلرب؟

•• عوا�شم-وكاالت:

وز�رة  ب����ا�����ش����م  �مل����ت����ح����دث  ق�������ال 
�خلمي�س  �ل��رو���ش��ي��ة  �خل���ارج���ي���ة 
ح��رب بني  �ن���دلع  �إن حتى فكرة 
�أوك��ر�ن��ي��ا ورو���ش��ي��ا غ��ري مقبولة 
�شمن  ت�شريح  �أح���دث  يف  وذل���ك 
�شل�شلة بيانات ر�شمية تهدف �إىل 
تبديد �ملخاوف ب�شاأن غزو رو�شيا 

لأوكر�نيا.
�لنفط، �خلمي�س،  ت��د�ول  وجرى 
عند �أعلى م�شتوياته يف 7 �شنو�ت 
�إذ  ل��ل��رم��ي��ل،  دولر�   90 ب��ن��ح��و 
دعمت �أزمة �أوكر�نيا �لأ�شعار على 
�لرغم من �إ�شار�ت �إىل �أن جمل�س 
�لأمريكي  �لحت��ادي  �لحتياطي 

�شي�شدد �ل�شيا�شة �لنقدية.
�لأوكر�ين  �خلارجية  وزير  وقال 
�خلمي�س،  �أم�س  كوليبا  دميرو 
رو�شيا  تلتزم  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  �إن 
تعاملها  يف  �لدبلوما�شي  بامل�شار 

الأمن اللبناين يحبط تهريب كمية 
ال�سودان اإىل  �سخمة  خم��درات 

•• بريوت-وكاالت

�للبناين،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �أع��ل��ن 
ب�����ش��ام م����ول����وي، �خل��م��ي�����س، عن 
�ملخدر�ت  م���ن  ط��ن��ا   12 ���ش��ب��ط 
�ل�شود�ن  �إىل  م��ت��وج��ه��ة  ك���ان���ت 

كمحطة �أوىل.
و�أو����ش���ح �مل���ول���وي، �خل��م��ي�����س �أن 
م��ك��ت��ب م���ك���اف���ح���ة �مل�����خ�����در�ت يف 
�ل�����ش��رط��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة مت��ك��ن من 
�شبط نحو 12 طنا من �ملخدر�ت 
مموهة يف �شناديق من م�شحوق 
�ل�شر�ب �أو �لع�شري متوجهة �إىل 

�ل�شود�ن كمحطة �أوىل.
و�أ�����ش����ار �مل�������ش���وؤول �ل��ل��ب��ن��اين �إىل 
�لكمية  ه����ذه  ���ش��ب��ط  ع��م��ل��ي��ة  �أن 
بالتعاون  ج����رت  �مل����خ����در�ت  م���ن 
يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �شعبة  م��ع 

�جلمارك. 
�لعملية  �أن هذه  �ملولوي  و�أ�شاف 
�لأجهزة  �إ���ش��ر�ر  تظهر  �جلديدة 
�لأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة تهريب 

�ملخدر�ت �إىل خارج لبنان.

يعتقد �خلبري �لرو�شي �ل�شويدي 
برمتها  �مل�شكلة  �أّن  ري�س،  توما�س 
بوتني  ف���الدمي���ري  ه���ال���ة  �أن  ه���ي 
ميكنه  ول  �ل����ق����وة،  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
�ل�شعيف  مبظهر  �لظهور  حتّمل 

مع �أوكر�نيا و�لغرب ملدة �أ�شبوعني 
ع���ل���ى �لأق�������ل ب���ع���د حم����ادث����ات يف 

باري�س لتهدئة �لو�شع.
وقال كوليبا عن حمادثات باري�س 
�لأربعاء مل يتغري �شيء هذه هي 

�لأخبار �ل�شيئة.
�أ�����ش����اف يف م����وؤمت����ر ����ش���ح���ايف يف 

�أو �إعطاء �لنطباع بالر�جع. ويف 
�نتظار �لتحقق مما �إذ� كانت �لآلية 
�جلهنمية �ملخيفة �شيتم ت�شغيلها، 
�لفرن�شية،  لك�����ش��ري�����س  ق��ام��ت 

بتحديد �ل�شيناريوهات �ملختلفة.

مع  لقاء  بعد  كوبنهاغن  مدينة 
ن��ظ��ريه �ل��دمن��ارك��ي ي��ب��ي كوفود 
�مل�شت�شارين  �أن  هو  �ل�شار  �خل��ر 
برلني  يف  �لج��ت��م��اع  على  �تفقو� 
خالل �أ�شبوعني، ما يعني �أن من 
بامل�شار  رو���ش��ي��ا  تلتزم  �أن  �مل��رج��ح 

�لدبلوما�شي.

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

مواقــيت ال�صالة
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اأجنحة ح�ضارة الإمارات يف مهرجان 
ال�ضيخ زايد تاأخذ الزوار يف رحلة عرب الزمن 

اأخبار الإمارات

امل�ضهد ال�ضيا�ضي يزداد تعقيدا.. 
ليبيا بني 3 �ضيناريوهات مقبلة

عربي ودويل

ذهبيتان وف�ضية للإمارات يف »دولية كا�ضتاف« 
لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو

الفجر الريا�ضي

الدمنرك ت�سحب قواتها
من مايل لأنها غري مرحب بها 

•• كوبنهاجن-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لدمنركي جيبي كوفود �أم�س �خلمي�س �إن بالده �شت�شرع يف �شحب 
�ن�شحابها  على  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �لنتقالية  �حلكومة  �أ���ش��رت  �أن  بعد  م��ايل  من  قو�تها 

فور�.
قال كوفود يف ت�شريح �شحفي يف كوبنهاجن نرى �أن �حلكومة �لنتقالية يف مايل، �أو 
جرن�لت �لنقالب، ن�شرو� �لليلة قبل �ملا�شية بيانا عاما �شددو� فيه مرة �أخرى على 
�أن �لدمنرك لي�شت مو�شع ترحيب يف مايل، ونحن بالطبع لن نغ�س �لطرف عن هذ�، 

وعليه قررنا �شحب جنودنا و�إعادتهم لأر�س �لوطن.
كانت �لدمنرك �أر�شلت 105 �أفر�د من �لع�شكريني �إىل مايل يف وقت �شابق من يناير 

كانون �لثاين �جلاري، يف �أعقاب ما قالت �إنها دعوة �شريحة من مايل.
لكن �حلكومة يف مايل قالت هذ� �لأ�شبوع �إنها فوجئت بالوجود �لدمنركي، لأنه مل 

يتم �تخاذ قر�ر بعد بخ�شو�س طلب قدمته �لدمنرك يف يونيو حزير�ن لن�شر قو�ت.

�لرد  �إن  رو���ش��ي��ا  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
مقرحاتها  ع���ل���ى  �لأم����ري����ك����ي 
للتوتر مع  ل��و���ش��ع ح��د  �لأم��ن��ي��ة 
نظرها  وجهة  ياأخذ  مل  �أوكر�نيا 
�أن  �أك�������دت  ل��ك��ن��ه��ا  �لع����ت����ب����ار،  يف 

مو�شكو لن تت�شرع يف �لرد.
�لكرملني  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�شحافيني،  بي�شكوف  دميري 
�لقول  ميكن  ل  �خلمي�س:  �أم�س 
بعني  �أخ������ذت  ن��ظ��رن��ا  وج���ه���ة  �إن 
�لعتبار، �أو �أن �جلانب �لأمريكي 
�أظهر ��شتعد�د�ً لأخذ خماوفنا يف 

�حل�شبان.
نت�شرع يف  �أ�شاف دعونا ل  ولكنه 
و�شع تقييمات، �لتحليل ي�شتغرق 

وقتاً.
تليغر�ف  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  ه���ذ� 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن م�������ش���ادر، �أن 
�ململكة �ملتحدة تبحث ن�شر قو�ت 
�أوروب���ا قبل غ��زو رو�شي  يف �شرق 

حمتمل لأوكر�نيا.

ج��دار  ���س��ن��وات:   5 بعد 
اأين؟ اىل  ترامب  دونالد 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بناء  ت��وق��ف  ت��ر�م��ب،  رم���ز حقبة 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب���ني  �جل�����د�ر 
و�ملك�شيك فجاأة يف يناير 2021، 
ع���ن���دم���ا و����ش���ل ج����و ب����اي����دن �إىل 

�ل�شلطة. 
لكن بعد مرور عام على تن�شيب 
بع�س  ��شتوؤنفت  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 

مو�قع �لبناء رغم ذلك.
ل��ق��د ك���ان �جل����د�ر ه��و���س دونالد 
تر�مب خالل فرة وليته، حيث 
جعل �لرئي�س �جلمهوري �ل�شابق 
م���ن ب���ن���اء ج�����د�ر ج��م��ي��ل وكبري 
على طول �حل��دود بني �لوليات 
�ملتحدة و�ملك�شيك، �إجر�ًء �أ�شا�شياً 

�ل�شرعية.  غري  �لهجرة  ملحاربة 
ع��ن��دم��ا و�شل  �مل�������ش���روع  ت���وق���ف 
يناير  �ل�شلطة يف  �إىل  بايدن  جو 
من  �شنو�ت  �أرب���ع  بعد   ،2021

بدء �لعمل.
وم��ع ذل��ك، بعد ع��ام من تن�شيب 

�لدميقر�طي، ��شتوؤنف �لعمل يف 
�أج��ز�ء معينة من �جل��د�ر. عودة، 
مناه�س  رم�����ز  ع���ل���ى  ب���ال�������ش���ور، 
�إثبات  يتعني  ي���ز�ل  ل  ل��ل��ه��ج��رة، 

فعاليته.
)�لتفا�شيل �س15(

عمال على �حلدود بني تيخو�نا �ملك�شيك و�شان دييغو �لوليات �ملتحدة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
ك��اب��وت��وف��ا رئي�شة  ، وف��خ��ام��ة زوز�ن����ا 
�ل�شديقة،  ���ش��ل��وف��اك��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
و���ش��ل��وف��اك��ي��ا وف����ر�����س ت���ع���زي���زه���ا يف 
خمتلف �ملجالت �إ�شافة �إىل �لق�شايا 
�لهتمام  حمل  و�لدولية  �لإقليمية 

�مل�شرك.
����ش��ت��ق��ب��ال �شموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
�أم�����س.. فخامة زوز�ن����ا ك��اب��وت��وف��ا يف 
ق�شر �ل�شاطيء .. حيث رحب �شموه 
يف بد�ية �للقاء بفخامتها ونقل �إليها 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  حتيات �شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جلمهورية  ومتنياته  �هلل"  "حفظه 

دو�م  و�شعبها  �ل�����ش��دي��ق��ة  �شلوفاكيا 
�لتقدم و�لزده��ار. و��شتعر�س �للقاء 

�لأخ��رية يف �شوء هجمات  �لتطور�ت 
�حل����وث����ي �لإره����اب����ي����ة ع���ل���ى �مل���و�ق���ع 

و�مل��ن�����ش��اآت �مل��دن��ي��ة يف دول���ة �لإم����ار�ت 
لالأمن  تهديد  م��ن  ذل��ك  ميثله  وم��ا 

�ل�شياق  و�ل��دويل. ويف هذ�  �لإقليمي 
رف�شها  عن  �شلوفاكيا  رئي�شة  ع��رت 

لهذه �لعتد�ء�ت وكل �أ�شكال �لإرهاب 
و�ل��ت��ه��دي��د ل���الأم���ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 

�مليلي�شيا  مت��ار���ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
م�شاركة  �ل��ل��ق��اء  وت���ن���اول  �حل��وث��ي��ة. 

ج��م��ه��وري��ة ���ش��ل��وف��اك��ي��ا �ل�����ش��دي��ق��ة يف 
و�أهمية  دبي"   2020 "�إك�شبو 
�لتعاون  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ع��ر���س 
و�لثقافات  �ل������دول  ب���ني  و�ل��ت��ف��اع��ل 
�أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  من  و�ل�شعوب 

للجميع.
�شلوفاكيا  رئي�شة  ع��رت  جانبها  من 
�لإمار�ت،  دول��ة  ب��زي��ارة  �شعادتها  عن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  و���ش��ك��ره��ا 
ن��ه��ي��ان حلفاوة  �آل  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د 
من  مزيد  �إىل  متطلعة  �ل�شتقبال، 
�لعالقات  م�شار  يف  و�ل��ن��م��و  �ل��ت��ط��ور 
يعود  مب��ا  �ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

باخلري و�لنماء على �شعبيهما.
حمد�ن  �ل�شيخ  ..�شمو  �للقاء  ح�شر 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
طحنون  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�خلا�شة  �ل�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  �آل 

يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

زار معر�ض ال�صحة العربي 

حممد بن را�سد: الإمارات �ستظل داعمة لكل فكر و جهد مينح الإن�سان حياة اأف�سل
املعر�س يعد الأكرب من نوعه يف املنطقة وي�سارك فيه نحو 3500 �سركة من 60 دولة

تقنية  وح����ل����ول  �ب����ت����ك����ار�ت  م����ن 
حديثة �شو�ء �مل�شتخدمة يف جمال 
وكذلك  �ل��ع��الج،  �أو  �لت�شخي�س 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �ملهنية  �لتجهيز�ت 
�لطبية  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
و�لتي متثل �أحدث ما تو�شل �إليه 
�إذ ي�شكل  �مل��ج��ال،  �ل��ع��امل يف ه��ذ� 
م��ع��ر���س �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��رب��ي �أكر 
جمال  يف  للمتخ�ش�شني  جت��م��ع 
يف  �ل�شحية  و�ل�شناعة  �لرعاية 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�أفريقيا. و��شتمع �شموه �إىل �شرح 

وجه  و  كان".  �أي���ن���م���ا  �لإن�������ش���ان 
للقائمني  ت��ق��دي��ر  حت��ي��ة  ���ش��م��وه 
ع���ل���ى ق���ط���اع �ل�������ش���ح���ة يف دول����ة 
�لإمار�ت من كو�در طبية و �أطقم 
و�أكادمييني يف  متري�س وخ��ر�ء 
خمتلف �لتخ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة، 
�ل�شحي  "قطاعنا  �شموه:  وق��ال 
نوعيا  وت���ف���وق���ا  ج��������د�رة  �أث����ب����ت 
ب�شر�كة منوذجية بني �لقطاعني 
�لدولة  و�خل����ا�����س..  �حل��ك��وم��ي 
��شتثمرت يف تاأ�شي�س بنية حتتية 
�أ�شكال  �أف�������ش���ل  ل���ت���وف���ري  ق���وي���ة 

حتر�س  �لتي  �لوطنية  نظريتها 
�لتجمع  ه���ذ�  �حل�����ش��ور يف  ع��ل��ى 
�ل��ك��ب��ري ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن فر�شة 
�ل�شفقات  لعقد  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ل��ق��اء 
و�إب������ر�م �ل��ت��ع��اق��د�ت �ل��ت��ي تخدم 
�ل�شحي  ب��ال��ق��ط��اع  �ل��ن��ه��و���س  يف 
�شموه  ر�ف��ق  و�لعامل.  �ملنطقة  يف 
خالل �لزيارة معايل عبد�لرحمن 
بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
حامد  �آل  حم��م��د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�أبوظبي   - �ل�شحة  د�ئ��رة  رئي�س 

�شموه:  وق���ال  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة 
"نوفر للعامل يف �لإمار�ت �أف�شل 
نحو  �لأف���ك���ار  لتحفيز  �ل��ظ��روف 
فيه  تتو�زن  للب�شرية  �أف�شل  غد 
�حلياة  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  ف���ر����س 
و�ل�شعوب  �لأمم  �شحة  �ملثالية.. 
�لعطاء  على  قدرتها  �أ�شا�س  ه��ي 
و�ل��ت��ق��دم و�ل����رق����ي.. و�لإم������ار�ت 
�ل�شحي يف  تعزيز قطاعها  ت�شع 
حري�شون  و  �أولوياتها..  مقدمة 
موؤثر�  �إ���ش��ه��ام��ن��ا  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
يف دف���ع ج��ه��ود �لرت���ق���اء ب�شحة 

و�لتخ�ش�شات  �ل��ق��ط��اع��ات  ح��ول 
ي�شملها  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لطبية 
 "2022 هيلث  "�آر�ب  معر�س 
و�لأدو�ت  �لتجهيز�ت  وتت�شمن 
�لفح�س  و�أج������ه������زة  �ل���ط���ب���ي���ة، 
و�لت�شخي�س و�لت�شوير بالأ�شعة، 
و�ل���������ش����ح����ة �ل�����ع�����ام�����ة و�ل����ط����ب 
�لتحتية،  و�ل���ب���ن���ي���ة  �ل����وق����ائ����ي، 
و�ملعلوماتية،  �لرقمية  و�لأنظمة 
و�ل������ع������الج �ل���ط���ب���ي���ع���ي و�إع����������ادة 
�لقطاعات  �لطبي، وهي  �لتاأهيل 
�لعاملية  �ل�شركات  تغطيها  �لتي 

�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة وف����ق �أرق����ى 
يف  وم�شتمرون  �لعاملية..  �ملعايري 
و�لطاقات  بالإمكانات  �لنهو�س 
�لكفاء�ت  �أف�������ش���ل  و����ش��ت��ق��ط��اب 
لتقدمي �أرقى �خلدمات �ل�شحية 
وتر�شيخ  و�مل����ق����ي����م،  ل���ل���م���و�ط���ن 
ع���امل���ي متطور  ك��م��رك��ز  م��وق��ع��ن��ا 
�شاحب  �ط��ل��ع  و  لال�شت�شفاء." 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���زي���ارة على  خ���الل  م��ك��ت��وم  �آل 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ت��خ�����ش�����ش��ات 
تقدمه  وم��ا  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 

•• دبي - وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
�أن دولة  "رعاه �هلل" ،  حاكم دبي 
�لإمار�ت �شتظل د�ئما د�عمة لكل 
فكر وجهد من �شاأنه منح �لإن�شان 
�أف�����ش��ل، منوها  �ل��ف��ر���ش��ة حل��ي��اة 
�إىل �أن جناح �لدولة يف �لت�شدي 
لأحد �أ�شعب �لتحديات �ل�شحية 
تاريخه  يف  �ل��ع��امل  و�جهها  �ل��ت��ي 
�مل���ع���ا����ش���ر ومت��ك��ن��ه��ا م����ن جت����اوز 
قطاعاتها  ك��اف��ة  وع����ودة  ت��ب��ع��ات��ه 
�لتنموية  �أه����د�ف����ه����ا  مل���و�����ش���ل���ة 
ومع  طاقتها،  بكامل  �لطموحة 
�ل����دويل يف  �ملجتمع  ث��ق��ة  ت��ن��ام��ي 
�أج���و�ئ���ه���ا �لآم���ن���ة .. ك��ل��ه��ا �أم���ور 
�أهلتها ل�شت�شافة �لعامل يف �أكرث 
�ل�شبل  يف  للتباحث  منا�شبة  من 
�ل���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ر�شم 
�مل�شتقبل  �إىل  �ل��و���ش��ول  خ��ارط��ة 
�حلافل بفر�س �لنمو و�لزدهار. 
زي�����ارة �شموه،  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه 
�آل مكتوم نائب  ر��شد  حممد بن 
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  دب��ي  ح��اك��م 
�لوزر�ء وزير �ملالية و �شمو �ل�شيخ 
�آل  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد  من�شور 
�ل�شحة  م��ع��ر���ش��ي  �إىل  م��ك��ت��وم 
وميدلب  هيلث"،  "�آر�ب  �لعربي 
�أكر   ،2022 �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  م����ع����ار�����س 
�ل�شرق  منطقة  يف  و�مل��خ��ت��ر�ت 
�أفريقيا، مبقره  �لأو�شط و�شمال 
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
�أع��م��ال��ه��م��ا يف  �نطلقت  و�ل��ل��ذي��ن 
و�ختتمت  �مل��ا���ش��ي  �لث��ن��ني  دب���ي 
�خلمي�س  �أم���������س  ف��ع��ال��ي��ات��ه��م��ا 
تناهز  �شخمة  ع��امل��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة 
دولة.   60 م��ن  �شركة   3500
�مل�شاركني  ب��ك��ل  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
�أنحاء  م��ن خم��ت��ل��ف  �مل��ع��ر���س  يف 

�شليمان،  �شعيد  خليفة  معايل  و 
رئي�س  ن����ائ����ب  م���ر�����ش���م  رئ���ي�������س 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
و�شعادة هالل �شعيد �ملري، �ملدير 
�لعام ملركز دبي �لتجاري �لعاملي، 
�لكتبي،  �شغري  ع��و���س  و���ش��ع��ادة 
�ل�����ش��ح��ة يف  �ل��ع��ام لهيئة  �مل��دي��ر 
"�آر�ب  م��ن  ك��ل  و��شتقطب  دب���ي. 
 2022 وميدلب"  هيلث" 
بح�شور  نوعية  عاملية  م�شاركة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  �أك����ر 
و�لتقنيات  �لطبية  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
و�حللول  �ملتطورة  �لت�شخي�شية 
�شركات  مقدمتها  ويف  �لعالجية 
���ش��ي��م��ن�����س وف��ي��ل��ي��ب�����س و�إل����ك����ر�، 
جي،  و�إل  �إل���ك���ري���ك،  وج������رن�ل 
ودري�����ج�����ر، و�أومل����ب���������س، وك����ان����ون، 
وغ����ريه����ا، ف��ي��م��ا ���ش��ه��د �حل����دث 
ح�����ش��ور� دول��ي��ا مم��ي��ز� �شم �أكر 
�لكبري  بتقدمها  �ملعروفة  �ل��دول 
يف �ملجال �لطبي ومنها �لوليات 
و�ل�شني  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
و�شوي�شر�  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ورو���ش��ي��ا 
وفرن�شا  و�إي����ط����ال����ي����ا  و�أمل�����ان�����ي�����ا 
و�شلوفينيا،  و�لرتغال  و�إ�شبانيا 
و�ل���ه���ن���د ورو����ش���ي���ا وغ���ريه���ا من 
�ل������دول �ل���ت���ي ح��ر���ش��ت ع��ل��ى �أن 
�مللمو�س  ح�����ش��وره��ا  ل��ه��ا  ي���ك���ون 
يف �حل���دث �لأك����ر م��ن ن��وع��ه يف 
�أنه  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در  �ملنطقة. 
�أق��ي��م ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ع��ر���س 21 
موؤمتر� للتعليم �لطبي مب�شاركة 
550 متحدثا من �لأطباء  نحو 
و �خلر�ء وما يزيد على 1500 
يف  �لعاملة  �ل�شركات  ممثلي  من 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  منطقة 
�خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي���ة، ف�����ش��ال عن 
 "2022 "�آر�ب هيلث  ��شت�شافة 
ت�شتمر  �ف����ر������ش����ي����ة  ل��ن�����ش��خ��ة 
�ملقبل،  ف��ر�ي��ر   28 ت��اري��خ  حتى 
200 جل�شة  �أكرث من  مت�شمنة 
تعليمية يتحدث فيها نحو 250 

خبري� دوليا.

ال�سحة تعلن تقدمي 39,956 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   39،956 تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �أم�س 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   237.06 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   23،445،868
�ل��وز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و �شعيا للو�شول �إىل �ملناعة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
على  و�ل�شيطرة  �حل��الت  �أع��د�د  تقليل  يف  �شت�شاعد  �لتي  و  �لتطعيم  عن  �لناجتة  �ملكت�شبة 

فريو�س كوفيد19-.

ال�سحة جتري 528,426 فح�سا ك�سفت عن 2,638 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و1,099 حالة �سفاء

•• اأبوظبي- وام:

زيادة  و  لتو�شيع  �ملجتمع  �ل�شحة ووقاية  وز�رة    متا�شيا مع خطة 
وح�شر  �ملبكر  �لك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق 
و   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل���الت 
�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت �لوز�رة �إجر�ء 528،426 فح�شا 
ف��ئ��ات خمتلفة يف  �ملا�شية على   24 �ل���  �ل�����ش��اع��ات  ج��دي��د� خ��الل 

�ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وت��و���ش��ي��ع  و�ل��ف��ح�����س  �لتق�شي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف     و�شاهم 
حالة   2،638 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
خمتلفة  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة 
�لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  جميعها 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 835،839 حالة.
4 حالت بتد�عيات �لإ�شابة بفريو�س  �ل��وز�رة عن وفاة  �أعلنت  و 
 2،232 �ل��دول��ة  يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س 

�لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها 
�جلهات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  مهيبة  �مل�����ش��اب��ني،  جلميع 
�لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   1،099 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أع��ل��ن��ت    كما 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد وتعافيها �لتام من �أعر��شه بعد تلقيها 
�لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى ليكون جمموع 

حالت �ل�شفاء 772،723 حالة.

حممد بن را�صد:
الكرمية احلياة  مبقومات  اجلميع  فيه  ينعم  غد  نحو  الأفكار  لتحفيز  الظروف  اأف�سل  الإمارات  يف  للعامل  • نوفر 

اأولوياتها مقدمة  يف  ال�سحي  قطاعها  تعزيز  ت�سع  والإمارات  والرقي..  والتقدم  العطاء  على  قدرتها  اأ�سا�س  وال�سعوب  الأمم  • �سحة 
كان اأينما  الإن�سان  ب�سحة  الرتقاء  جهود  دفع  يف  موؤثرا  اإ�سهامنا  يكون  اأن  على  • حري�سون 

العاملية املعايري  اأرقى  وفق  ال�سحية  الرعاية  اأ�سكال  اأف�سل  لتوفري  قوية  حتتية  بنية  تاأ�سي�س  يف  ا�ستثمرت  • الدولة 
واخلا�س احلكومي  القطاعني  بني  منوذجية  ب�سراكة  نوعيا  وتفوقا  جدارة  اأثبت  ال�سحي  • قطاعنا 

واملقيم للمواطن  ال�سحية  اخلدمات  اأرقى  لتقدمي  الكفاءات  اأف�سل  وا�ستقطاب  والطاقات  بالإمكانات  النهو�س  يف  • م�ستمرون 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�سة �سلوفاكيا العالقات الثنائية والق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للخدمات ال�سحية تك�سف عن 4 م�ساريع رقمية ذكية يف اآراب هيلث

•• دبي-وام:

يف  م�شاركتها  خ��الل  �ل�شحية  للخدمات  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  ك�شفت 
�ختتم  2022" �لذي  "�آر�ب هيلث  �لعربي  �ل�شحة  معر�س وموؤمتر 
نوعية  م�شاريع  �أربعة  عن  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مبركز  �أم�س  �أعماله 
"مهار�تي"  برنامج  م�شروع  بينها  من  �ل�شطناعي  بالذكاء  مدعومة 
حت�شل  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �شحية  جهة  �أول  �ملوؤ�ش�شة  تعتر  �لتي 

عليه.
و�أكدت مباركة �إبر�هيم �ملديرة �لتنفيذية لقطاع �ملعلومات بالإنابة يف 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية �أن �مل�شاريع �لتي مت �لإعالن عنها 
وتعتر  �ملوؤ�ش�شة  توفرها  �لتي  �خلدمات  منظومة  تعزيز  �إىل  تهدف 

خطوة �أخرى �شمن خطو�ت �ملوؤ�ش�شة وم�شريتها �لريادية نحو �إحد�ث 
نقلة نوعية يف جودة �خلدمات �لتي توفرها للمتعاملني مبا ين�شجم مع 
��شر�تيجيتها �لتي �شتقود نحو مزيد من �لتطور و�لزده��ار للقطاع 
�ل�شحية  �لرفاهية  ب��ج��ودة  ويرتقي  �ملتعاملني  متطلبات  يلبي  ومب��ا 

ملختلف �أفر�د �ملجتمع وير�شخ مكانة �ملوؤ�ش�شة ودورها �لريادي.
�أعلنت  �لتي  �مل�شاريع  �أب��رز  كاأحد  "مهار�تي"  برنامج  م�شروع  وي��اأت��ي 
عليه على م�شتوى  �أول جهة �شحية حت�شل  باإعتبارها  �ملوؤ�ش�شة  عنها 
�لعامل ويعتر �لرنامج نظاماً ذكياً يدعم ��شر�تيجياتها ويعزز �أدو�ت 

�لتدريب و�إد�رة �ملعرفة جلميع موظفيها.
وي�شم �لرنامج �أكرث من 4000 م�شتخدم حالياً مبا فيهم �لقطاع 
�خلا�س فيما ح�شل �لرنامج على �لعديد من �لعتماد�ت و�لعر�فات 

�لدولية منها �عتماد لإد�رة �ملعرفة عام 2020 و�عتماد كل من �إد�رة 
�ملعرفة  و�إد�رة  �لأف���ر�د  وتنمية  �لكفاء�ت  و�إد�رة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 

.2021 �لبالتيني" عام  "�مل�شتوى 
�ل�شحية"  للخدمات  �لرقمي  "�لتحول  مبادرة  �مل�شاريع  ت�شمنت  كما 
وت�����ش��م��ل ك���ال م���ن م��ك��ت��ب �ل��ت��وظ��ي��ف �ل��وط��ن��ي ل��ل��ط��الب و�خلدمات 
�خلا�شعة  �مل���خ���در�ت  وف��ح��و���ش��ات  �ل�شحية  للفحو�شات  �لع�شكرية 
للرقابة مع وز�رة �لد�خلية وتبادل �لبيانات مع �لهيئة �لوطنية لإد�رة 

�لكو�رث و�لطو�رئ.
ومن �مل�شاريع �لأخرى �لتي �أعلنت �ملوؤ�ش�شة عنها �أي�شاً مبادرة "مركز 
يف  لالأ�شّرة  �ل�شحية  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي  تت�شمن  �لقيادة" �لتي 
يف  و�ل�شرير  �ملري�س  بيانات  م�شاركة  وذلك من خالل  �لفعلي  �لوقت 

�لت�شال  وحت�شني  �لرعاية  جهود  تن�شيق  يف  ي�شهم  ما  �ملثايل  �لوقت 
و�لتعاون و�إمكانية �لو�شول �إىل �لبيانات للم�شاعدة يف تخ�شي�س �ملو�رد 
ب�شكل �أف�شل من �أجل حت�شني نتائج �ملر�شى وحت�شني جودة �لرعاية. 
�لإم��ار�ت للخدمات �ل�شحية يف  ��شتملت حزمة م�شاريع موؤ�ش�شة  كما 
�ليوم �لر�بع و�لأخري من "�آر�ب هيلث 2022" على �ملبادرة �خلا�شة 
بتحقيق �لتميز يف دعم �لقر�ر �ل�شريري وخطط �لرعاية وجمموعات 
�ل�شريرية  �ل��ق��ر�ر  دع���م  "�أدو�ت  تطبيق  خ���الل  م��ن  وذل���ك  �ل��ط��ل��ب��ات 
جمموعات  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �لرعاية"  نقطة  يف  �ملعرفة  على  �لقائمة 
�لأو�مر �مل�شتندة �إىل �لأدلة وخطط رعاية متعددة �لتخ�ش�شات مبنية 
على �لأدلة وخطة �لتعليم ومنوذج �عتماد حلول �لأدو�ت �لقائمة على 

�ملعرفة.

�سيف بن زايد ي�سهد العر�س الثاين خلريطة امل�ستقبل ملجل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل
•• اأبوظبي - وام: 

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية �لعر�س �لثاين ل� "خريطة �مل�شتقبل ملجل�س حممد بن ز�يد 
لأجيال �مل�شتقبل " بالتعاون مع من�شة و�جهة �لتعليم و�لذي عقد يف جناح 
فزعة باإك�شبو2020 حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
و �أعرب �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان يف ت�شريح له عن �شعادته 
بح�شور هذه �حللقة �ل�شبابية من جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل 
�أن هذ� �ملجل�س يخاطب �جليل  بال�شر�كة مع من�شة و�جهة �لتعليم موؤكد� 

�لذي �شيحمل �لر�ية وي�شارك يف ر�شم معامل م�شتقبل �لوطن.
ترى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة  �لقيادة  �إن  �شموه  ق��ال  و 
�لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  وب��ج��ه��ود  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ب��روؤي��ت��ه��ا  ت�شنعه  لأن��ه��ا  �مل�شتقبل 
�أمثال �ل�شباب �مل�شاركني يف هذه �جلل�شة، م�شيد� �شموه بهم  �ملخل�شني من 

وبعملهم خالل �لأ�شهر �ملا�شية لر�شم خريطة �مل�شتقبل.
و �أكد �شموه �أن هذه �لور�س و�لر�مج �لوطنية ذ�ت �آثار �إيجابية يف تطوير 
قدر�ت ومعارف �ل�شباب �لذين بحاجة للمثابرة ليكونو� قادرين على �إيجاد 
حلول للتحديات �ملحلية و�لعاملية يف �مل�شتقبل ويو��شلو� كتابة ف�شول ق�شة 

جناح �لوطن.
�شارك يف �ملجل�س معايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�ملجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  و  �لعام  �لتعليم 
عهد  ويل  ب��دي��و�ن  �لتعليم  ���ش��وؤون  مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي  حممد  و���ش��ع��ادة 
�أبوظبي و �شعادة �لدكتورة موزة �شعيد �لبادي، رئي�س �للجنة �ملنظمة ملعر�س 
و�جهة �لتعليم وموؤمتر �شباب �ل�شرق �لأو�شط و�لدكتورة ودمية بن حمودة 
�لظاهري ع�شو يف جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية ،و�لعنود �لكعبي 
�أبوظبي وجرى  �لتعليم بديو�ن ويل عهد  �شوؤون  مديرة �لر�مج يف مكتب 
و�لهوية  �ل�شعار �جلديد  و�إط��الق  �مل�شتقبل  �لأول خلريطة  �لعر�س  خالله 

�ملوؤ�ش�شية ملجل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل.
" قد عر�س �فر��شيا يف  �مل�شتقبل  ز�ي��د لأجيال  " جمل�س حممد بن  كان 
�شهر مار�س 2021، مب�شاركة 36 متحدثا من د�خل وخارج �لدولة حتت 
�شعار "و�قع جديد، �آفاق جديدة" مبنظومة جديدة تعزز �حلو�ر �لتفاعلي 

�لبناء.
من  �أك��رث  مع  للم�شتقبل  خمتر�ت   3 يف   2021 �لعام  يف  �ملجل�س  عمل  و 
ملتحقون  �إمار�تيون  جامعيون  وطالبات  طلبة  وهم  جامعي  طالب   100
دولة  مقيمي  من  وطلبة  �خلارجية  و�جلامعات  �لدولة  جامعات  مبختلف 
�لإمار�ت يف �جلامعات �ملحلية بهدف توفري بيئة تفاعلية �فر��شية لقر�ح 
و�ختبار �أف�شل �لأفكار، وتبني �لبتكار�ت و�حللول �مل�شتقبلية �لتي ت�شاهم يف 
تعزيز خمتلف �لقطاعات و�خلدمات يف دولة �لإمار�ت، ونتج عن �ملختر�ت 
�أولويات �ل�شباب للخم�شني عاما �لقادمة. "خريطة �مل�شتقبل" �لتي تو�شح 
و تعد خريطة �مل�شتقبل 2.0 �لتي عر�شت لأول مرة يف هذ� �ملجل�س �إحدى 
نتاج  وهي  �أبوظبي  عهد  ويل  لديو�ن  �لتابع  �لتعليم  �شوؤون  مكتب  مبادر�ت 
رحلة تفاعلية �متدت عر  8 �أ�شهر وت�شمنت 3 جتارب، �شارك فيها �أكرث من 
100 �شاب و�شابة من �شناع م�شتقبل، و 30 مبتكر� من خمتلف �ل�شناعات 

و 4 من وزر�ء من دولة �لإمار�ت.
و تهدف �خلريطة وفق حماورها �ل�شتة �لرئي�شية �إىل ت�شليط �ل�شوء على 
�لأثر  لتحقيق  �جل��ام��ع��ات  ط��الب  �إليها  �شيحتاج  �لتي  �ل��ق��در�ت  و  �مل��ه��ار�ت 

�ملن�شود يف �مل�شتقبل.
و يف حمور م�شتقبل �لتعليم حتدثت معايل جميلة �شامل �ملهريي عن �أهمية 
و�ملهار�ت  �لتطبيقية  �لعلوم  وت�شجيع  �لعمل  ب�شوق  �لتعليم  ربط خمرجات 

�لعملية وبناء جيل قادر على مو�جهة حتديات �مل�شتقبل بعزم وثقة .
�لذكاء  وتطبيقات  �ملتقدمة  �ل��ع��ل��وم  تت�شمن  �مل�شتقبل  ع��ل��وم  �أن  �أك���دت  و 
 .. �ملعرفة  �لف�شاء و�قت�شاد  �مل�شتقبل وعلوم  ��شت�شر�ف  �ل�شطناعي وعلوم 

م�شرية �إىل �أهمية بناء �جليل �لقادر على مو�جهة �لتحديات.
�لر�ئد  " �ل���دور  �ملجل�س ح��ول  �ل���ش��ت��د�م��ة و خ��الل كلمتها يف  و يف حم��ور 
�إيجاد جمتمع م�شتد�م  �أجل  لل�شباب يف دفع عجلة �لبتكار �لجتماعي من 
�أك���دت م��ع��ايل م��رمي �مل��ه��ريي �أن جمل�س حممد بن   .. " ب��دول��ة �لإم�����ار�ت 
�أحد  �شنو�ت   5 قبل  فعالياته  �ن��ط��الق  منذ  ميثل  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال  ز�ي���د 
و�إ�شر�كهم  �ل�شباب ومتكينهم  وعي  لزيادة  �لد�عمة  و  �لفاعلة  �ملن�شات  �أهم 
�مل�شتقبلية للدولة و رفع طموحاتهم مبا ي�شمن م�شاهمتهم  �لتوجهات  يف 
يف حتقيق م�شتهدفات �لدولة و �لعمل على �إيجاد م�شتقبل �أف�شل لالأجيال 

�حلالية و�ملقبلة.
و �أ�شافت معاليها �أن طرح ق�شية حتدي تغري �ملناخ و �لعمل من �أجل حتقيق 
�ل�شتد�مة عر من�شة �ملجل�س ميثل �أهمية كرى كون �ل�شباب هم �لأكرث 

تاأثر� وتاأثري� عامليا يف مو�جهة هذ� �لتحدي و�لتعامل معه وملا متتلكه دولة 
�لإمار�ت من م�شرية طويلة يف �لعمل من �أجل �ملناخ حمليا وعامليا كان من 
�لأهمية خماطبة �لأجيال �لنا�شئة لتعزيز وعيهم باملمار�شات �مل�شتد�مة �لتي 
وحتفيز  تعزيزها،  و  �ل��دول��ة  جهود  دع��م  يف  بقوة  �مل�شاهمة  عرها  ميكنهم 

قدر�تهم �لإبد�عية و�لبتكارية.
�لنف�شية قالت  �لتو��شل �لجتماعي على �ل�شحة  و يف حمور تاأثري و�شائل 
معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد يف كلمة لها حول �ل�شحة �لنف�شية وجودة 
�حلياة :" ي�شعدين �أن �أ�شارككم يف هذه �جلل�شة �حلو�رية �لتي تنظم بجهود 
من جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل ومعر�س "و�جهة �لتعليم".. و 

تعقد برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .
على  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  "تاأثري  عن  �ليوم  حديثنا  �أن  �أ�شافت  و 
�ل�شحة �لنف�شية" وجودة �حلياة، فتجربتنا يف دولة �لإم��ار�ت، وهلل �حلمد، 
و�لذي  �ليوم  �لو�قع  ه��ذ�  وتوؤكد  ترهن  �لتي  و�لإجن���از�ت  باملو�قف  مليئة 
يردد �شد�ه بني مقولتني �شهريتني ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
: /�جلميع م�شوؤول عن �جلميع/.. ول�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة /ل ت�شلون 
هم/ ومنهما ن�شتمد �لثقة و نتجاوز �لأزمات و�لتحديات لبلوغ �لأهد�ف بكل 

عزمية ويقني.
�حلياة  ج��ودة  على  و�نعكا�شها  �لنف�شية  �ل�شحة  عن  نتحدث  :" �إننا  وقالت 
وتاأثريها على �ملجتمعات ولدينا يف دولة �لإمار�ت ترتبط �ل�شحة �لنف�شية 
"تعزيز  ه��دف  على  ت�شتمل  �لتي  �حل��ي��اة  جل��ودة  �لوطنية  بالإ�شر�تيجية 
�ل�شحة �لنف�شية �جليدة"لفئات �ملجتمع كافة" وذلك �أ�شبح �شرورة �أ�شا�شية 
لالرتقاء مب�شتوى �لفرد.. وكما قال �ملغفور له و�لدنا �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 
"بناء �لإن�شان هو بناء �شعب، ولكنه  بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه: 

هو �لرثوة �حلقيقية".
كمحور  �لأف��ر�د  حياة  ج��ودة  على  حاليا  يركز  �لعاملي  �لتوجه  �أن  و�أو�شحت 
عن  وحت��دث��ت  �ل����دول،  و�زده����ار  �ملجتمعات  ت��ق��دم  م�شتوى  لتقييم  �أ�شا�شي 
مبادرة "ل ت�شلون هم" وقالت �إنها لي�شت جمرد مبادرة فح�شب.. بل قيمة 
وغر�س وطني ي�شاف حلياتنا جميعا، نتعلم منها �ل�شر و�لبذل و�لت�شحية 

و�لعطاء".
و�أ�شافت : " قبل �أيام على �نطالقة �إك�شبو 2020 دبي، حققت وز�رة تنمية 
�لإم���ار�ت جل��ودة �حلياة، وهذ�  روؤي��ة حكومة  �إجن��از� مميز� يعك�س  �ملجتمع 
لالت�شال  �ل�شارقة  هم" بجائزة  ت�شلون  "ل  م��ب��ادرة  ف��وز  يف  متثل  �لإجن���از 
جائحة  ف��رة  خ��الل  جمتمعيا  ت��اأث��ري�  حققت  م��ب��ادرة  كاأف�شل  �حل��ك��وم��ي، 
��شتناد�  �ملنجز�ت تتحقق  و�أن هذه  �لإمار�ت  19" يف جمتمع دولة  "كوفيد 
لروؤية قيادة �لوطن وحكومة دولة �لإمار�ت، وحر�س �جلميع على �لهتمام 
د�شن  �أع���و�م   5 نحو  فقبل  وجمتمعية،  وطنية  كقيمة  بالتطوع  و�لل��ت��ز�م 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
.�إم����ار�ت  متطوعني  للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شجل  وفيها   .Volunteers.ae
�لبيئي،  للعمل  بالإ�شافة  �لأم��ل  �أول متطوع يف جمال �شناعة  نف�شه  ر��شد 
جمال  يف  متطوعا  نف�شه  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شجل 
ووز�رة  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  تديرها  �لتي  �ملن�شة،  وه��ذه  �لإن�����ش��اين..  �لعمل 
تنمية �ملجتمع معا، �أ�شبحت �ليوم جتمع ما يزيد على 500،000 متطوع 
�لإم���ار�ت، جميع هوؤلء  دول��ة  و�ملقيمني يف  �ملو�طنني  ر�شميا، من  م�شجلني 
ي�شلح �أن ن�شميهم " �أفر�د جمتمع فاعلني وموؤثرين وم�شاركني يف �مل�شوؤولية 

�لجتماعية".
و�أكدت �أنه خالل �ل�شهور �لأوىل لنت�شار جائحة "كوفيد 19"، ومن خالل 
تتطوع"  "�لإمار�ت  حملة  �نطلقت  و�حلديثة،  �لتقليدية،  �لتو��شل  و�شائل 

.Snapchat عر Here For You م�شرية �إىل ميزة  هنا لأجلك
 10 �شادفت  �لتي  �لنف�شية  لل�شحة  �لعاملي  �ليوم  �أنه مبنا�شبة  �إىل  ونوهت 
لنجعل  للجميع..  �لنف�شية  �ل�شحية  "�لرعاية  �شعار  2021، حتت  �أكتوبر 
هذ� �ل�شعار و�قعا" �أطلقت .Snap Inc حتت مظلة جمل�س جودة �حلياة 
�لرقمية �لذي ير�أ�شه �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان ميزة هنا 
�لنف�شية من  �ل�شحة  بدعم  �لتي تخت�س   -  Here For You لأجلك 
"جمتمع  �لإم���ار�ت، ل�شمان حتقيق  Snapchat يف دول��ة  خالل تطبيق 
رقمي �آمن و�إيجابي"، وتعزيز جودة �حلياة �لرقمية لالأفر�د و�ملجتمع ب�شفة 

عامة.
و�أ�شافت �أن هذه �مليزة �شعينا من خاللها، وعن طريق �لبحث عن م�شطلحات 
�إىل  و�ل��ت��وت��ر،  و�لك��ت��ئ��اب  �لقلق  مثل:  �لنف�شية،  بال�شحة  مرتبطة  �شائعة 
توفري دعم ��شتباقي نوعي مل�شتخدمي Snapchat �لذين قد يعانون من 
�أزمات نف�شية �أو عاطفية، �أو �لذين يرغبون مب�شاعدة �أ�شدقاء لهم لتجاوز 

هذه �لأزمات.. ميزة هنا لأجلك Here For You تعد خطوة نوعية يف 
هذ� �ملجال، وتتفرد بها دولة �لإمار�ت يف جمال �لتو��شل �لجتماعي، وهي 
�لجتماعي  �لتو��شل  ع��امل  نطاق  يف  �ملجتمع  �إيجابية  تعزز  تقنية  �شابقة 
و�لف�شاء �لفر��شي �لتز�ما بال�شلوك �لرقمي �لإيجابي، وب�شيا�شة وميثاق 
للتكنولوجيا  �لهادف  �ل�شتخد�م  تعزيز  خالل  من  �لرقمية،  �حلياة  ج��ودة 

وحت�شني �شبل �لعي�س للفرد و�لأ�شرة و�ملجتمع.
تنمية  ل��وز�رة  �لتابع  �حلياة  وج��ودة  لل�شعادة  �لوطني  �لرنامج  �أن  و�أو�شح 
�ملوجة  خ��الل  �ملجتمعي  �لنف�شي  للدعم  "تطمنو�"  مبادرة  �أطلق  �ملجتمع، 
�أفر�د  بني  �لوعي  ون�شر  تعزيز  بهدف   ،"19 "كوفيد  فريو�س  من  �حلالية 
�إن �ل�شحة �لنف�شية وجودة �حلياة، هي م�شوؤولية  جمتمع �لإم��ار�ت وقالت 

�جتماعية و�ملجتمع.
و قال �شعادة حممد �لنعيمي مدير مكتب �شوؤون �لتعليم بديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي: "ي�شتمد جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل روؤيته من روؤية 
�أ�شا�س بناء �لأوط��ان و�أن  قيادتنا �حلكيمة �لتي توؤمن باأن بناء �لإن�شان هو 
�ل�شباب هم ركيزة كل عمل بناء ي�شهم يف �زده��ار �لبالد.. ويحتفي جمل�س 
حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل باجلهود �لتعاونية ببناء حلقة و�شل بني 
�أجيال �مل�شتقبل وقيادتنا �لر�شيدة، مبا يتيح لنا �لتعرف عن كثب على �أجيال 
�أجل  من  لهم  بالن�شبة  �ملحاور  و�أه��م  وطموحاتهم  و�حتياجاتهم  �مل�شتقبل 

دعمهم بكل ما يلزم لالزدهار يف هذ� �ل�شياق �لعاملي �ملعقد و�ملتغري.
�شريع  ع���امل  يف  وف��ر���ش��ا  حت��دي��ات  �مل�شتقبل  ���ش��ب��اب  "�شيو�جه   : �أ����ش���اف  و 
�ملدفوعة  �لقيادة  �شت�شهم  وبالنهاية  و�لتكنولوجيا،  �لأفكار  تدفعه  �لتطور 
باملهار�ت �لالزمة يف حتقيق  �مل�شتمر مدى �حلياة و�لت�شلح  بالقيم و�لتعلم 

�لنجاح".
و قالت �شعادة �لدكتورة موزة �شعيد �لبادي، رئي�س �للجنة �ملنظمة ملعر�س 
و�جهة �لتعليم وموؤمتر �شباب �ل�شرق �لأو�شط �إن �نطالق �ملوؤمتر يف مار�س 
تقام  �لتي  �لنقا�شية  �حللقة  ياأتي من خالل  دبي   2020 �إك�شبو  يف  �لقادم 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �لذي ي�شبغ د�ئما على �لتعليم 

جميع �أ�شكال �لدعم و�لرعاية.
�ل�شر�كات  بتعزيز  �لإ���ش��ه��ام  على  �ل��ت��ام  حر�شنا  منطلق  م��ن  �أن��ه  �أ�شافت  و 
للمجتمع  �حل��ي��اة  ب��ج��ودة  ترتقي  �ل��ت��ي  �لوطنية  �جل��ه��ود  ودع���م  �ملجتمعية 
�لإمار�تي، جاءت �شر�كتنا �لإ�شر�تيجية مع جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال 
�مل�شتقبل �إميانا بن�شر �ملعرفة و�شول لتحقيق فهم �أعمق و�إيجاد حلول �أف�شل 

جتاه �شتى �لق�شايا �ملجتمعية.
و�أكدت �أن �لعامل يقف �ليوم �أمام حتديات مل ي�شبق لها مثيل عر �لتاريخ 
�أفرزتها  جديدة  متغري�ت  م�شارف  على  جميعا  و�شعتنا  حتديات  �ملعا�شر.. 
فاإننا  للمعر�س  �حلالية  �ل���دورة  خ��الل  وم��ن  كوفيد– 19  جائحة  تبعات 
�لعمل ونتطلع  �ملتقدمة وتوجهات �شوق  �ملهار�ت  �أهمية  �ل�شوء على  ن�شلط 
�إىل �إر���ش��اد �لطلبة و �أول��ي��اء �لأم���ور ح��ول �ل��ر�م��ج �لأك��ادمي��ي��ة �لتي تدعم 
�حتياجات �شوق �لعمل و�لقطاعات �ملختلفة �لتي تلبي �لتوجهات �مل�شتقبلية 
�لوز�ر�ت  ميثلون  �لر�شميني  �ملتحدثني  من  نخبة  مب�شاركة  ذلك  و  للدولة 
خارطة  تعر�س  �لتي  و  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  و  �جلامعات  و  �لهيئات  و 
�لأ�شا�شي  �لتعليم  ق�شايا  تخ�س  �إ�شر�تيجية  حم��اور  وتناق�س  �مل�شتقبل 
و"  �لتعليم"،  و"م�شتقبل  �ملهار�ت"،  "فجوة  �أهمها  وم��ن  �لعايل  و�لتعليم 
�ل�شتد�مة" و" جودة �حلياة" هذه �ملحاور تالم�س بعمق �لتحديات �حلالية 

�لتي تو�جه �لعامل، وتفتح لهم �لآفاق لالبتكار و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
مع  متز�منا  كبرية  باأهمية  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يحظى  �ملعر�س  �أن  �ل��ب��ادي  �أك���دت  و 
�حتفالت �لدولة بعام �خلم�شني وي�شعى للركيز على حتقيق روؤية �لإمار�ت 
باملعارف من  �ملت�شلح  �ل�شباب  �إمار�تية قو�مها  بناء منظومة قيم  �ملئوية يف 
باملهار�ت  �ل�شباب  ت��زود  �لغد  �أج��ي��ال  بناء  يف  جديدة  مفاهيم  �إي��ج��اد  خ��الل 
طاقاتهم  ��شتثمار  م��ن  متكنهم  مهنية  خ��ي��ار�ت  �أم��ام��ه��م  وت�شع  �ملتقدمة 

وقدر�تهم نحو �لريادة و�لتميز.
ع�شو  �لظاهري  حمودة  بن  ودمي��ة  �لدكتورة  �شاركت  �ليوم  جل�شة  و�شمن 
جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية بكلمة عن �شد فجوة �ملهار�ت بني 
�جلامعة و�أكدت �شرورة تاأهيل �ل�شباب وخريجي �جلامعات ل�شوق �لعمل من 

خالل تزويدهم باملهار�ت �لتطبيقية و�حلياتية و�ملطلوبة ل�شوق �لعمل.
وحتدثت �لعنود �لكعبي مديرة �لر�مج يف مكتب �شوؤون �لتعليم بديو�ن ويل 
عهد �أبوظبي، عن رحلة تطور جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل عر 
عدة حمطات وقالت : "يو�كب جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل منذ 

�إطالقه يف عام 2017 �حتياجات �ل�شباب وتطلعاتهم وطموحاتهم".
و حتدثت عن حتول �ملجل�س من �شيغته �ملادية �لتي ح�شرها �آلف �لطالب 
�جلائحة حيث مت  �أزم��ة  ملو�جهة  �لو��شع  �لفر��شي  �لف�شاء  �إىل  و�نتقاله 
خمتر  م��ن  فعاليات   3 عقد  م��ع   2021 ع��ام  يف  �فر��شيا  �ملنتدى  عقد 

�ليوبيل.
�ل�شباب  ملجتمع من  ن��و�ة  �إيجاد  يف  �ليوبيل  "�أ�شهم خمتر  �لكعبي:  وقالت 
بيئة  ووف���ر  �مل�شتقبل  ���ش��ن��اع  عليهم  نطلق  م��ا  �أو  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل��ط��م��وح��ني 
ديناميكية تعاونية لتحفيز �ل�شباب على �إطالق طاقاتهم �لكامنة من �أجل 
�لتنمية  مل�شار  �إبد�عية جديدة لر�شم خريطة م�شتقبلية  �أفكار  طرح وبلورة 
و�لتطور لدولة �لإمار�ت يف �خلم�شني عاما �لقادمة، كما مت �إطالق ��شتطالع 
ر�أي �شارك فيه �آلف �لطالب من دولة �لإمار�ت �أتاح لنا �لتعرف على �آر�ئهم 

وتطلعاتهم و�لق�شايا �ملثرية للقلق بالن�شبة لهم".
�مل�شتقبل  خريطة  ع��ن  بالك�شف  �ل��ي��وم  فعالية  خ��الل  "�شررنا   : و�أ���ش��اف��ت 
2.0 �لتي ت�شلط �ل�شوء على �ملهار�ت و�لقدر�ت �لتي �شيحتاج �إليها طالب 
�شتة  ح��ول  تتمحور  و�ل��ت��ي  �مل�شتقبل،  يف  �ملن�شود  �لأث���ر  لتحقيق  �جلامعات 
حماور رئي�شية، وجاءت خريطة �مل�شتقبل يف ن�شختها �لثانية ثمرة للحو�ر�ت 
�لتفاعلية و�لبناءة �لتي جمعت قياد�تنا وجمموعة من �شناع �مل�شتقبل وعدد� 

من �ل�شخ�شيات �لريادية �ملبتكرة و�ملفكرين".
ثم تناول �شناع �مل�شتقبل فار�س �ملالك ونورة �لنعيمي وعمر �لظهوري خريطة 
�مل�شتقبل �لتي متثل مبادرة ريادية تعزز جهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بروؤية قيادتها يف متكني �لن�سء و�ل�شباب وجتهيزهم للم�شتقبل، و��شتعر�شو� 
قدر�ت  لتطوير  �لبو�شلة  تعد  �لتي  �مل�شتقبل  خارطة  ت�شكل  �لتي  �لطبقات 
ومهار�ت �ل�شباب لت�شكيل م�شتقبل ناجح وكيف ميكن �إحد�ث �لتاأثري و�لفرق 

�حلقيقي.
تاأ�ش�س جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل عام 2017 ليكون مبثابة 
ج�شر يربط �شباب �لإمار�ت بقادتها ملناق�شة م�شتقبل �أف�شل لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
ويوفر �ملجل�س جتارب تعليمية مبتكرة ت�شاعد �جليل �لقادم من �لقادة على 
�لتو��شل مع �شخ�شيات فكرية ر�ئدة تدعمهم يف �شقل مهار�تهم و�كت�شاب 

خر�ت متكنهم من �لتطور مهنيا.
و يف عام 2021، �أعلن �ملجل�س حتويل بر�مج منتد�ه �إىل �لعامل �لفر��شي، 
�لعاملية  �لأح�����د�ث  تفر�شها  �ل��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  �إط����ار  وذل���ك يف 

�ملت�شارعة، وبعني ملوؤها �لتفاوؤل بامل�شتقبل.
�لإم��ار�ت يف  دولة  تتبناها  �لتي  �لقيم  �لإلهام من  �ملنتدى  برنامج  وي�شتمد 
�ل�شركاء  م��ن  و�شبكة  تطلعية  �شبابية  �أف��ك��ار  �إىل  ويرتكز  �لذهبي  يوبيلها 

�ملتميزين.
�آلف   10 �أك��رث عن  2021 بح�شور  14 مار�س  كان �ملجل�س قد عقد يوم 
خمتر�ت  �شل�شلة  من  م�شتمدة  روؤى  �إىل  ي�شتند  �ل�شباب  مع  كحو�ر  طالب 

ودر��شات عر �لإنرنت �شملت 300 طالب جامعي �إمار�تي.

ملحة عن �ملعر�س .
فعاليات  تنطلق  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  رعاية  حتت 
�لدورة �لثامنة من معر�س و�جهة �لتعليم وموؤمتر �شباب �ل�شرق �لأو�شط 
يف �أكتوبر " �ك�شبو 2020 "، و�شط بروتوكولت وقائية باأف�شل م�شتويات 
مع  بالتو�فق  �ملعار�س  وتنظيم  �ملبا�شرة  �لفعاليات  ل�شت�شافة  �ل�شالمة 

�أعلى معايري �ل�شالمة.
�لدولة، جت�شد  وخ��ارج  د�خ��ل  و��شعة من  م�شاركات  �لثامنة  �ل��دورة  وت�شهد 
لتبادل  �ل��ذي ميثل ج�شر�  �لتعليم،  و�جهة  بها معر�س  �لتي يحظى  �ملكانة 
�خلر�ت و�ملعارف حول �لفر�س �لتعليمية و�جتاهات �لتعليم �مل�شتقبلي بني 
خر�ء �لتعليم وممثلي جامعات وموؤ�ش�شات تعليمية حكومية و�شبة حكومية 
به من فعاليات متنوعة  �أم��وره��م، مبا يزخر  و�أول��ي��اء  �لطالب  وخا�شة مع 

تلبي �لتطلعات �ملعرفية جلميع �لزو�ر.
ويركز �ملعر�س هذ� �لعام على �أهمية �ملهار�ت �ملتقدمة وتوجهات �شوق �لعمل، 
من خالل طرح مو��شيع هامة بالتعاون مع جمموعة من �خلر�ء �ملحليني 
�لعمل  �شوق  يف  �حلا�شلة  �لتغري�ت  طبيعة  عن  �ل�شتار  لإز�ح���ة  و�لدوليني 
و�إر�شاد �أبنائنا �لطلبة و�أولياء �لأمور حول طبيعة هذه �لتغيري�ت، وجمعهم 
�لتغري�ت  نحو  لتوجيههم  �لأكادمييني  و�ملر�شدين  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات 
وكيفية متكني  �لأعمال،  �لأك��رث طلبا يف قطاع  �ملهنية  و�مل�شار�ت  �لتعليمية 
�لتي   ،-19 كوفيد  جائحة  بعد  للنمو  يحتاجونها  �لتي  باملهار�ت  �ل�شباب 
وتز�يد  �لعمل،  �شوق  يف  �ملطلوبة  �ملهار�ت  نوعية  على  �شريعا  تغري�  فر�شت 
�لطلب على �ملهار�ت �لرقمية �ملتقدمة حتت م�شمى �قت�شادي جديد يعرف 
ب "�قت�شاد كوفيد"، و�لذي يركز على �ملهار�ت �ملتقدمة و�لقدرة على �لعمل 

عن بعد بفعالية.
�لعلوم  �إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  �إىل  �لتعرف  ل��زو�ره فر�شة  �ملعر�س  يتيح  و 
وتطبيقاتها �ملختلفة و�لتقدم �لتقني و�لبحوث يف م�شتقبل �لتعليم ومهار�ت 
�لإم����ار�ت  "مئوية  ت��و�ئ��م  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ن��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�مل�����ش��ار�ت  �مل�شتقبل 

."2071

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد .. وزير خارجية الفاتيكان : الإمارات منوذج رائد للت�سامن الإن�ساين العاملي
•• اأبوظبي -وام:

�أكدت �لفاتيكان �أن دولة �لإمار�ت تعد منوذجا ر�ئد� للت�شامن 
بحدود  تعرف  ل  �لإن�شانية  ومبادر�تها  �لعاملي  �لإن�����ش��اين 
�جلغر�فيا وجت�شد جهودها لن�شر قيم �لتعاي�س و�لت�شامح يف 

�لعامل �أجمع.
�ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لهاتفي بني  �لت�شال  جاء ذلك خالل 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل 

بيرو بارولني وزير خارجية �لفاتيكان.
و�أعرب معايل بيرو بارولني عن ت�شامنه مع دولة �لإمار�ت 

على  �لإره��اب��ي��ة  �حل��وث��ي  مليلي�شيا  �لإره���اب���ي  �ل��ه��ج��وم  عقب 
مناطق ومن�شاآت مدنية على �لأر��شي �لإمار�تية .. متقدما 
بخال�س �لتعازي يف �شحايا هذ� �لهجوم �لإرهابي �لذي وقع 
جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياته  �جل���اري  يناير   17 ي��وم 

�مل�شابني.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ت��وج��ه  جانبه  م��ن 
�ل�شادقة..  بارولني على م�شاعره  �إىل معايل بيرو  بال�شكر 
موؤكد� على �لدور �ملهم للفاتيكان يف خدمة �لق�شايا �لإن�شانية 

وتعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س بني جميع �ل�شعوب.
كما �أكد �شموه حر�س دولة �لإمار�ت على تعزيز عالقاتها مع 

�لفاتيكان على خمتلف �لأ�شعدة.
و�لفاتيكان منو�  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لعالقات  �شهدت  وق��د 
�لأخوة  قيم  ون�شر  �لإن�شاين  �ل�شعيد  على  ل�شيما  م�شتمر� 
2019 يف لقاء  �لإم���ار�ت عام  �لإن�شانية حيث جمعت دول��ة 
�لكني�شة  ب��اب��ا  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لإخ����وة 
�لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��ر  �لإم��ام  وف�شيلة  �لكاثوليكية 
"وثيقة  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  �ل�����ش��ري��ف ومت خ��الل��ه  �لأزه����ر  �شيخ 
وبناء  �لإن�شانية  �لعالقات  تعزيز  �لإن�شانية" بهدف  �لأخ��وة 
و�لت�شدي  �ل�شعوب  بني  و�ملحبة  و�لتاآلف  �لتو��شل  ج�شور 

للتطرف.
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اأخبـار الإمـارات
الوقوف و�سط الطريق ت�سبب يف وفاة 8 اأ�سخا�س واإ�سابة 21 باإ�سابات متفاوتة العام املا�سي

•• دبي-الفجر:

قال �لعميد �شيف مهري �ملزروعي، مدير �لإد�رة �لعامة 
للمرور يف �شرطة دبي، �إنه لوحظ يف �لآونة �لأخرية كرثة 
و�شط  ووقوفها  لالأعطال  و�ل�شاحنات  �ملركبات  تعر�س 
�ل�شطد�م  ح��و�دث  لوقوع  عر�شة  يجعلها  ما  �لطريق، 
�أ�شر�ر بليغة ينتج عنها خ�شائر يف  و�لتي قد تت�شبب يف 
�إىل �أن معظم �حلو�دث �لتي  �لأرو�ح و�ملمتلكات، م�شري�ً 
وتوؤدي  بليغة،  عو�قبها  تكون  �لت�شرف  هذ�  نتيجة  تقع 
�إىل وقوع وفيات �أو �إ�شابات بليغة. منوهاً ب�شرورة �لقيام 
بعمل �إجر�ء�ت فح�س دورية للمركبة تفادياً للوقوع يف 

مثل هذ� �لنوع من �ملخالفات.
و����ش���دد �ل��ع��م��ي��د ���ش��ي��ف �مل����زروع����ي، ع��ل��ى ����ش���رورة �تباع 
�خل���ط���و�ت �ل�����ش��ح��ي��ح��ة يف ح����ال ت��ع��ر���س �ل�����ش��ائ��ق ملثل 
�لتنبيهية  �لإ���ش��ار�ت  ��شتخد�م  �مل��وق��ف، م��ن خ��الل  ه��ذ� 
�جلانبية، و�لتحرك باملركبة بعيد�ً عن �لطريق يف حال 
و�حل��ذر من  �أخ��ذ �حليطة  �إمكان حتريكها، مع مر�عاة 
�أو  بها  لال�شطد�م  تفادياً  �خللف  من  �لقادمة  �ملركبات 
�أم���ا ح���ال ت��ع��ر���س �مل��رك��ب��ة حل���ادث مل  �إرب����اك �شائقيها. 
ي�شتطع معها �ل�شائق حتريكها �إىل خارج �لطريق، فعليه 
�لتحذيري  �ملثلث  وو�شع  �لتنبيهية،  �لإ�شار�ت  ��شتعمال 
خلف �ملركبة مب�شافة كافية لتنبيه �ل�شائقني �لقادمني 

م��ن �خل��ل��ف، وت����رك �مل��رك��ب��ة ك��ل��ي��اً و�ل��ت��وج��ه �إىل خارج 
�لطريق، ثم �لت�شال بال�شرطة. 

�إح�شائيات  �أن  �إىل  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  و�أ�شار 
حادثا   )11( وق����وع  �أظ���ه���رت  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لوقوف  ب�شبب خمالفة  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  خ��الل  م��روري��ا 
و�شط �لطريق، �أ�شفرت عنها وفاة )8( �أ�شخا�س و�إ�شابة 
)21( باإ�شابات متفاوتة، وت�شرر )24( مركبة، يف حني 

مت حترير )11( �ألفاً و)565( خمالفة يف �لعام ذ�ته. 
�لوقوف  خمالفة  �أن  �إىل  �مل��زروع��ي،  �شيف  �لعميد  ون��وه 
و�شط �لطريق دون مرر تبلغ غر�متها )1000( درهم 

و)6( نقاط مرورية ت�شاف �إىل �شجل �ل�شائق.

قّدم 37.5 مليون وجبة خالل ال�صنوات اخلم�ض املا�صية

اإ�سهامات بنك الطعام الإماراتي تتجاوز 10 ماليني وجبة غذائية يف 2021

�حلكومية،  و�لدو�ئر  دبي  مد�ر�س 
حيث مت تنفيذ 51 فعالية وور�شة 
�شارك  ك��م��ا   .2021 خ���الل  ع��م��ل 
�ملنا�شبات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ل��ب��ن��ك 
�ليوم  منها:  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لعاملية 
�لغذ�ء  وي����وم  ل��ل��ت�����ش��ام��ح،  �ل��ع��امل��ي 
�لإمار�تية،  �مل�����ر�أة  وي����وم  �ل��ع��امل��ي، 
�لإن�شاين،  للعمل  �ل��ع��امل��ي  و�ل��ي��وم 
�خلريية  لالأعمال  �لعاملي  و�ل��ي��وم 
�لتن�شيق  يف  ������ش�����ارك  وك�����ذل�����ك 
و�لتعاون يف جمع ترعات ل�شالح 
م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان و�أ���ش��ره��م من 
�أ����ش���دق���اء مر�شى  خ���الل ج��م��ع��ي��ة 
تنفيذ  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��رط��ان، 
من  لالأطفال  جمتمعية  م��ب��ادر�ت 
جمهزة  ح��اوي��ات  �لهمم.  �أ���ش��ح��اب 
�إىل  �ل����و�ردة  �لأغ��ذي��ة  ويتم حفظ 

�لعام  خ��الل  �لبنك  مع  �ملجتمعية 
�مل���ا����ش���ي ك���ان���ت لف���ت���ة وحم����ل كل 
�تفاقيات  �إب�����ر�م  مت  ح��ي��ث  ت��ق��دي��ر 
وموؤ�ش�شة  ه��ي��ئ��ة   30 م��ع  ���ش��ر�ك��ة 
توقيع  ك���ذل���ك   ،2021 خ�����الل 
خ���الل  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة   125
�ل���������ش����ن����و�ت �خل����م���������س �مل���ا����ش���ي���ة، 
جهات  دع��م  تقدمي  �إىل  بالإ�شافة 
كثرية يف �لدولة عن طريق توفري 
�ل��رع��اي��ة جل��ه��ود �ل��ب��ن��ك م��ن �أجل 
زيادة �لفائدة لكافة �مل�شتفيدين يف 
�لإمارة، ف�شاًل عن �إر�شال 32 طنا 
م��ن �ل���ط���رود �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ا يعادل 
�إىل  �لأغذية  من  وجبة  �ألف   32
مع  ب��ال��ت��ع��اون  و�لفلبني  �ل�شنغال 
�لإمار�تي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
بنك  ث�����الج�����ات  ت���ث���ب���ي���ت  مت  ك���م���ا 

م��وق��ع ب��ن��ك �ل��ط��ع��ام، ون��ق��ل��ه��ا عن 
ط��ري��ق �جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة �إىل 
�ل���ف���ئ���ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة م����ن خالل 
�شيار�ت خم�ش�شة جمهزة حلفظ 
وذكر  �لأ�شاحي  �لأغذية. ترعات 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء بنك 
�أن���ه مت توقيع  �لم�����ار�ت ل��ل��ط��ع��ام، 
�لأ�شاحي  تطبيقات  مع  �تفاقيات 
لبنك  �لأ���ش��اح��ي  ت��رع��ات  لتوفري 
�لإمار�ت للطعام من قبل �جلمهور 
– ت��رك��ي للذبائح  �مل��و����ش��ي  وه���ي: 
- ذب��ائ��ح �ل���د�ر – �ل��ع��ن��ود – تندر 
لتجارة �للحوم – �شباب �لفريج – 
ذبيحتي حيث �شجل �لعام 2021 
�أطنان  �أرب��ع��ة  ع��ل��ى  ز�دت  ت��رع��ات 
م���ن �لأ����ش���اح���ي ل��ل��ب��ن��ك، م���ا يدل 
على رفع م�شتوى �لوعي �ملجتمعي 

و�����ش���ع���ة وم�����ش��رف��ة ت��ع��ك�����س مدى 
�ل���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ق��ي��م �ل��ت��ك��اف��ل يف 
�لوقت �لذي يعمل فيه �لبنك على 
�ملو�طنني  جلميع  �لفر�شة  �إت��اح��ة 
للموؤ�ش�شات  وك���ذل���ك  و�مل��ق��ي��م��ني 
يكونو�  �أن  �لأع�����م�����ال،  وجم��ت��م��ع 
�شركاء فاعلني وموؤثرين يف تطبيق 
و�لإن�شاين،  �خل����ريي  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ� 
�مل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ف�����ش��اًل ع���ن 
�لغذ�ئي من خالل  �لأم��ن  �شيا�شة 
و�ل�شتفادة  �ل��ط��ع��ام  ه���در  تقليل 
ما  �إجمايل  بلغ  حيث  فائ�شه،  من 
�إىل ما  ت��رع��ات  م��ن  �لبنك  قدمه 
وجبة  م��ل��ي��ون   37.5 ع��ل��ى  ي��زي��د 
غ��ذ�ئ��ي��ة خ��الل �ل�����ش��ن��و�ت �خلم�س 

�ملا�شية.
�مل�شاركة  �أن  �ل���ه���اج���ري  و�أو�����ش����ح 

بنك �لطعام �شمن حاويات جمهزة 
لذلك حيث يتم تخزينها بطريقة 
مت���ن���ع ت��ل��وث��ه��ا ب����درج����ة �حل������ر�رة 
�مل��الئ��م��ة وت��ب��ل��غ ���ش��ع��ة ك���ل حاوية 
بجهاز  م������زودة  ك����غ،   34،000
ت��ري��د �حل����ر�رة وج����در�ن �شميكة 
للعزل، وي�شرط يف �ملو�د �لغذ�ئية 
تكون  �أن  �لطعام  بنك  �إىل  �ل��و�ردة 
�ملتو�فقة  �ل�شالحية  ف��رة  �شمن 
ل��ك��ل م��ن��ت��ج غ���ذ�ئ���ي وي���ق���وم فريق 
عمل بنك �لمار�ت للطعام بالتاأكد 
و�لتغليف  �ل��ع��ب��و�ت  ���ش��الم��ة  م���ن 
بد�خلها،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����ادة  وح��ال��ة 
�لغري مطابق منها،  ��شتبعاد  ويتم 
�ل�شالمة  م���ع���اي���ري  وف�����ق  وذل������ك 
و�ل�����ش��ح��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ت��ب��ع��ة، كما 
يتم �إي�����ش��ال �لأغ��ذي��ة �ل����و�ردة �إىل 

�لمار�ت للطعام يف مناطق متفرقة 
من �لإمارة لتلقي ترعات �لأفر�د 
على  �مل�شتفيدين  ح�شول  وت�شهيل 
�لطعام من خاللها، ليبلغ �إجمايل 
جلمع  �ملخ�ش�شة  �لبنك  ث��الج��ات 
�إىل  �ل����دول����ة  �ل���ط���ع���ام يف  ف��ائ�����س 
توزيع  مت  فيما  ث��الج��ات،   104
من  �لأغ���ذي���ة  م���ن  ط���ن   1550
خ�����الل �ل���ث���الج���ات �مل����ت����و�ج����دة يف 
�إمارة دبي. م�شاهمة فّعالة و�شارك 
معر�س  يف  للطعام  �لإم���ار�ت  بنك 
و�لتطوير  لالإغاثة  دب��ي  وم��وؤمت��ر 
بر�مج  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ك���م���ا   ، دي����ه����اد 
ت����دري����ب م��ت��ط��وع��ي �ل���ب���ن���ك على 
�ل�شحيح  �لتعامل  وم��ب��ادئ  �أ�ش�س 
�لطبخ  ور����س  وتنفيذ  �ل��غ��ذ�ء،  م��ع 
لبع�س  �مل���ب���ا����ش���رة  �لف���ر�����ش���ي���ة 

•• دبي - وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات ح���رم 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د ب��ن��ت مكتوم 
�لرئي�س  م���ك���ت���وم،  �آل  ج��م��ع��ة  ب���ن 
�لأع���ل���ى مل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ن��ك �لم�����ار�ت 
�لإم������ار�ت  "بنك  �أع���ل���ن  ل��ل��ط��ع��ام، 
من  �أك�����رث  ت���وزي���ع  ع���ن  للطعام" 
�لترعات  من  وجبة  ماليني   10
 ،2021 ع�����ام  خ�����الل  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�إ�شهامه يف تر�ّشيخ  �إط��ار  وذل��ك يف 
ك���رم���ز للخري  �لإم���������ار�ت  م��ك��ان��ة 
فائ�س  م��ن  و�ل�شتفادة  و�ل��ع��ط��اء، 
لال�شتهالك  �ل�شاحلة  �لأط��ع��م��ة 
�مل�شتحقة  �لفئات  �إىل  وتو�شيلها 
و�لأ����ش���ر �مل��ت��ع��ف��ف��ة، و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
بني  �لتكافل  ثقافة  وتفعيل  ن�شر 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي �لذي 
ي��ع��د من���وذج���اً يف �ل���ع���ط���اء. وق���ال 
نائب  �ل���ه���اج���ري،  د�وود  ����ش���ع���ادة 
رئي�س جمل�س �أمناء بنك �لمار�ت 
مد�ر  على  �لبنك  و��شل  للطعام: 
بر�شالته  �ل���ق���ي���ام  �مل���ا����ش���ي  �ل���ع���ام 
بدعم وم�شاركة جمتمعية  �لنبيلة 

با�شتد�مة �لغذ�ء، و�لإد�رة �لفعالة 
�لعبء  وتقليل  �ملعايري  �أعلى  وف��ق 

�لبيئي جر�ء هدر �لأغذية.
للطعام  �لإم�������ار�ت  ب��ن��ك  وح���ر����س 
ل��ه ح�����ش��وره يف معر�س  ي��ك��ون  �أن 
و�لتاأكيد  دبي"   2020 "�إك�شبو 
يعليها  �ل��ت��ي  �لنبيلة  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى 
�حل������دث �ل���ع���امل���ي �ل���ك���ب���ري، وذل����ك 
م��ن خ���الل ت��وزي��ع �أك����رث م��ن 50 
�لثالثة  �لأ�شهر  خالل  وجبة  �ألف 
يف  وذل������ك  �مل���ع���ر����س،  م����ن  �لأوىل 
�إط����ار ح��ر���س �ل��ب��ن��ك ع��ل��ى تعزيز 
و�لعطاء  �خل��ري  ومفاهيم  م��ب��ادئ 
وم�شاعدة �لفئات �مل�شتفيدة، ودعم 
�لأهد�ف �ل�شر�تيجية يف جمالت 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية، و�لتاأكيد على 
ر�شالة �لتالحم و�لتاآزر من خالل 
توزيع  ومت  �ل��ع��امل.  يجمع  ح���دث 
ب���ني فريق  ب��امل�����ش��ارك��ة  �ل���وج���ب���ات 
بالتعاون  للطعام  �لم�����ار�ت  ب��ن��ك 
�خلريية،  �ل���ر�ح���م  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
جهات  م��ن  متطوعني  ج��ان��ب  �إىل 
عدد  �إج��م��ايل  بلغ  حيث  حكومية، 
�لثالثة  �لأ�شهر  خالل  �ملتطوعني 
�لأوىل من �إك�شبو 269 متطوعاً، 
�إىل  �ملترعة  �جلهات  ع��دد  وو�شل 

�شبع جهات.

عمل  ور�س  وتنظيم  والإن�سانية  العاملية  املنا�سبات  يف  وا�سعة  • م�ساركة 
وبرامج تدريب ملتطوعي البنك من خمتلف اجلهات

العطاء  بقيمة  الوعي  م�ستوى  تعك�س  كبرية  جمتمعية  م�ساركة  الهاجري:  • داوود 
2021 خالل  وموؤ�س�سة  هيئة   30 مع  �سراكة  اتفاقيات  • توقيع 

نظمتها جائزة خليفة الرتبوية مب�صاركة قيادات تعليمية

ور�سة تعريفية ل��  »جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر« 
فاطمة الب�ستكي :املجال يهدف اإىل ت�سجيع واإثراء الأبحاث والدرا�سات العلمية يف الطفولة املبكرة

•• اأبوظبي : الفجر

�ل��ع��ام��ة جلائزة  �لأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت 
خ��ل��ي��ف��ة �ل����رب����وي����ة ور�����ش����ة عمل 
خليفة  ج���ائ���زة  مل���ج���ال  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
عر�شت  �مل��ب��ك��ر  للتعليم  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملجال ودوره  �أه��د�ف هذ�  خاللها 
يف دعم م�شرية �لنهو�س بالطفولة 
طرحه  خالل  من  �ملبكر  و�لتعليم 
بفئتيه يف  �ل��ع��امل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�لر�مج  و�ل���در�����ش���ات،  �ل��ب��ح��وث 
و�مل����ن����اه����ج و�مل���ن���ه���ج���ي���ات وط�����رق 
عن  �لور�شة  وقدمت    . �لتدري�س 
بعد فاطمة �لب�شتكي ع�شو �للجنة 
�ملانحة ملجال جائزة خليفة �لعاملية 
بح�شور عدد من   ، �ملبكر  للتعليم 

�لقياد�ت �لتعليمية و�لربوية. 
ياأتي    : �لب�شتكي  فاطمة  وق��ال��ت 
�إط��الق هذ� �ملجال جلائزة خليفة 
على  ب��ن��اء  �ملبكر  للتعليم  �لعاملية 
توجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �أم�����ن�����اء ج���ائ���زة 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���رب���وي���ة ب���ه���دف �إث�����ر�ء 
وت�شجيع  و�لإب���د�ع،  �لتميز  ثقافة 
و�كت�شاف  و�ل���در�����ش���ات،  �لأب���ح���اث 
و�ملنهجيات  �ل����ر�م����ج  وت���ق���دي���ر 
وط��������رق �ل����ت����دري���������س �مل����ت����ط����ورة، 
�ملتميزين،  �مل��ع��ل��م��ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل���ر�ك���ز  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
يف  �ملخت�شة  �لتعليمية  و�ل�شركات 
�أف�شل  وتكرمي  �ملبكرة،  �لطفولة 
و�لهتمام  �ل�شخ�شية،  �ل��ت��ج��ارب 

يتم تعريفها على �أنها من �لولدة 
حتى �شّن �لثامنة.

و�ملناهج  �ل����ر�م����ج  ف��ئ��ة   : ث���ان���ي���اً 
و�ملنهجيات وطرق �لتدري�س:

�ملُبادر�ت  حتديد  �إىل  ن�شعى  نحن 
�لتعليم  حت�شني  �إىل  تهدف  �لتي 
غري  �لرعاية  �أو  �مل��ن��ازل،  يف  �ملُبكر 
�لر�شمية  �ل��رع��اي��ة  �أو  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
ملحوظة  حت�شينات  مع  و�لتعليم 
�لتعليم  �أ���ش��ال��ي��ب  �أو  �جل�����ودة  يف 
�ل�شغار  �لأط���ف���ال  بنمو  �ملُ��ت��ع��ّل��ق��ة 
�ملُ�������ش���ت���ه���دف���ني ب���ه���ذه �خل����دم����ات، 
�ملُ���ت���ق���ّدم���ني تقدمي  وي���ج���ب ع��ل��ى 
ل��ل��م��ب��ادرة وتقدمي  ك��ام��ل  و���ش��ف 
ويجب   ،)PDF( ب�شيغة  �مل��ل��ف 
معلومات  �مل����ل����ف  ي��ت�����ش��م��ن  �أن 
وتكلفتها،  �ملُ��دخ��الت  عن  لة  ُمف�شّ
تطبيقها،  وم����ك����ان  و�ملُ����خ����رج����ات 
و�ل��ن��ت��ائ��ج ح��ت��ى �ل���وق���ت �حل����ايل، 
�ملعلومات  ت���ك���ون  �أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
لًة بقدٍر كاف وكاملة  �ملُقّدمة ُمف�شّ
لتوفري �ملعلومات لالآخرين �لذين 
�ملُبادرة  م���ن  �ل��ت��ع��ّل��م  يف  ي��رغ��ب��ون 
عماًل  يكون  �أن  ويجب  وت��ك��ر�ره��ا، 

فكرًيا �أ�شياًل.  
وح�����ول م��ع��اي��ري �ل��ت��ح��ك��ي��م �أك����دت 
�ل��ب�����ش��ت��ك��ي ع��ل��ى �ل����ت����ز�م �لأم���ان���ة 
بال�شفافية  ل���ل���ج���ائ���زة  �ل���ع���ام���ة 
طلبات  حت��ك��ي��م  يف  و�مل��و���ش��وع��ي��ة 
�ملر�شحني م�شرية �إىل �أن  "جمال 
للتعليم  �ل��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
�لبحث  يف  �ل��ت��م��ّي��ز  ي��ق��در  �ملبكر" 
ُتثّمن  ك���م���ا  �ملُ����م����ار�����ش����ة،  لإث���������ر�ء 
و�ملُمار�شة  �ل����ر�م����ج  يف  �ل��ت��م��ّي��ز 

يناير   10 �ملجال يف  ه��ذ�  باإطالق 
برنامج  �إط��الق  وكذلك   ،2022
و�لر�مج  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لتطبيقية  و�ل��ور���س  �ل��ت��دري��ب��ي��ة، 
�إىل مار�س  ي��ن��اي��ر  م��ن  �ل��ف��رة  يف 
وف���رز  ق���ب���ول  وك���ذل���ك   ،2022
�لطلبات يف �لفرة من 10 يناير 
وبدء   ،2022 م��ار���س  نهاية  �إىل 
طلبات  وت��ق��ي��ي��م  حت��ك��ي��م  �أع����م����ال 
�ل��ف��رة م��ن نهاية  �مل��ر���ش��ح��ني يف 
 ،  2022 يونيو  نهاية  �إىل  مار�س 
ثم �إعالن �أ�شماء �لفائزين مبجال 
للتعليم  �ل��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 

�ملبكر يف يوليو 2022 . 
وقالت فاطمة �لب�شتكي : يف �لدورة 
�لأوىل ملجال جائزة خليفة �لعاملية 
�لطلبات  قبول  يتم  �ملبكر  للتعليم 
�خلا�شة بالفئات �ملطروحة للدورة 
�ملُبادر�ت  �شتمثل  و�ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة 
و�لتعليم  �لتعّلم  �ملُتمّيزة يف رعاية 
�لأطفال  يف  وت��اأث��ريه��م��ا  �ملُ��ب��ك��ر، 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ت��ي ت��خ��دم��ه��ا هذه 
�لبحوث  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل����ب����ادر�ت، 
�ملُتمّيزة  و�ل��در����ش��ات  �شة  �ملتخ�شّ
�لتي تدعم �لإثر�ء �لعلمي وُتطّور 
ُمبكرة  مرحلة  يف  �لأط��ف��ال  تعليم 
جائزتان  �س  و�شُتخ�شّ وت��رع��اه��م، 
يف كّل فئة يتم تقدميها خالل �شنة 
بالبحوث،  يتعّلق  وفيما   ،2022
�س �إحدى �جلو�ئز لأف�شل  �شُتخ�شّ
بحث يوؤثر يف �ل�شيا�شات �لربوية 
لأف�شل  و�لأخ������رى  �ل�����ش��ل��ة،  ذ�ت 
�مليد�نية،  �ملمار�شة  يف  يوؤثر  بحث 
للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  و�شتقوم 

جمال  يف  �لهمم  �أ�شحاب  مبجال 
�ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة، وت��ع��زي��ز ن�شر 
�أف�شل �لدر��شات و�أجنح �ملمار�شات 
�لتعليم  جم����ال  يف  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات 
خالل  �لب�شتكي  وتطرقت  �ملبكر. 
�أه��د�ف جمال جائزة  �إىل  �لور�شة 
�ملبكر   ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
و�لتي تهدف �إىل : تعزيز �ملجالت 
و�لذهنية  و�لبدنية  �لجتماعية 
و�لنف�شية  و�لإب��د�ع��ي��ة  و�لفكرية 
يف  �ملختلفة  و�لعاطفية  و�ملعرفية 
و�لطفولة،  �ملبكر  �لتعليم  �شنو�ت 
�ملبتكرة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب��ر�م��ج  و�إث������ر�ء 
و�لدر��شات  ب��الأب��ح��اث  �مل��ت��م��ي��زة، 
و�ملنهجيات  و�مل��ن��اه��ج  و�ل���ر�م���ج 
وط������رق �ل���ت���دري�������س �مل���ت���ط���ورة يف 
�مل��ب��ك��ر، وحتفيز  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
�مل��ع��ل��م��ني م���ب���دع���و �ل��ت��غ��ي��ري من 
و�لبتكار  �ملمار�شات  �أف�شل  خالل 
وتفعيل  �ملبكر،  �لتعليم  جم��ال  يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل��ر�ك��ز  دور  وت�شجيع 
و����ش���رك���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
جمال �لطفولة �ملبكرة ، و�لتعريف 
ب����اأجن����ح �ل����ت����ج����ارب �ل����ف����ردي����ة يف 
و�ل�شتفادة  �ملبكر،  �لتعليم  جمال 
م����ن �أف�������ش���ل �ل����در������ش����ات و�أجن�����ح 
و�ملمار�شات  و�ملنهجيات  �ل��ر�م��ج 
�لطفولة  م��رح��ل��ة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تطبيقها  على  و�لتحفيز  �ملبكرة، 
يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة د�خ���ل 
�لأمانة  �أن  و�أو����ش���ح���ت  �ل���دول���ة. 
�لربوية  خليفة  جل��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة 
جائزة  ملجال  زمنية  خطة  ح��ددت 
خليفة �لعاملية للتعليم �ملبكر تبد�أ 

 2023 دورة  يف  �لفئات  بتو�شيع 
وحول  �إ�شافية.  جو�ئز   4 لت�شمل 
�ملجال  ل���ه���ذ�  �مل���ط���روح���ة  �ل��ف��ئ��ات 
تعريفاً  �لب�شتكي  فاطمة  ق��دم��ت 
�أوًل   : ت�شمل  و�لتي  �لفئات  لهذه 
:- فئة �لبحوث و�لدر��شات : نحن 
ن�شعى �إىل حتديد �لبحوث �ملُتعّلقة 
بالتعليم و�لرعاية ملرحلة �لطفولة 
�ملُ��ب��ك��رة، �ل���ذي ي��دع��م �ل��ت��ط��ّور يف 
ذلك  وي�شمل  �لعملية،  �ملُ��م��ار���ش��ة 
حلوًل  ت���وف���ر  �ل���ت���ي  �ل����در������ش����ات 
روؤى  وط���رح  للم�شكالت،  ُمبتكرة 
و�لتدري�س يف  �لتعليم  ثاقبة حول 
�أن ُترثي هذه  �ملجال، ويجب  هذ� 
لل�شيا�شات  �لأدّل��ة  قاعدة  �لبحوث 
توؤدي  �أن  ميكن  بطرق  و�ملُمار�شة، 
يف  م����غ����زى  ذ�ت  حت�����ش��ي��ن��ات  �إىل 
وللتقدمي؛  �ملُبكر،  �لتعليم  جمال 
تقرير  �ملر�شح تقدمي  يجب على 
 50-30 حول �لبحث يتكون من 
يف  "مبا   "A4 "حجم  ���ش��ف��ح��ة 
تتبع  و�أن  �ل��ب��ح��ث،  ملحقات  ذل��ك 
�لأمريكية  �جلمعية  دليل  �أ�شلوب 
للطب �لنف�شي )APA(، ويجب 
فكرًيا  ع���م���اًل  �ل��ب��ح��ث  ي���ك���ون  �أن 
بت�شرف  ُمقتب�س  وغ��ري  �أ���ش��ي��اًل، 
�أو من  �أك���ادمي���ي���ة  �أط����روح����ة  م���ن 
�لبحث  يكون  و�أّل  �أك��ادمي��ي،  بحث 
�شهادة  �أو  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��اًل 
علمية يف مكان �آخر، ول يوجد حّد 
للجائزة،  �ملُتقّدمني  لعمر  �أق�شى 
ويجب �أن ُتركز �لبحوث و�لر�مج 
على �لأطفال �لذين تقع �أعمارهم 
�لتي  �ملُ��ب��ك��رة  �لطفولة  �شنو�ت  يف 

يوثق  �ل���ذي  �لتقييم  و���ش��الح��ي��ة 
�لتنفيذ �لناجح و�ملُخرجات.  

ت�شمل  �لبحوث،  فئة  �إىل  بالن�شبة 
معايري �جلائزة ما ياأتي:

وو�شوح مفاهيم �لبحث و�أهد�فه، 
ومنطقي  و�������ش�����ح  ع����ر�����س  م�����ع 
للدر��شة من �لأ�شا�س �ملنطقي �إىل 

�لأ�شاليب و�ل�شتنتاجات. 
و���ش��ر�م��ة �مل��ن��ه��ج��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة مع 
لالأ�شئلة،  �ملُ��ن��ا���ش��ب��ة  �لأ����ش���ال���ي���ب 
ملُقاربة  و�مل��وث��ق  �ل��ق��وي  و�لتنفيذ 
جمع �لبيانات وحتليلها، وعمليات 
�لربط �ملنا�شبة بني �لنتائج و�لآثار 

و�لتو�شيات. 
و�لتاأثري �ملُحتمل وفائدة �لدر��شة، 
�ملُ�شتفادة  ب��ال��درو���س  يتعّلق  فيما 
للتطبيق يف جمال حت�شني �لتعليم 

�ملُبكر وتطويره. 
�ملوؤهلني  �أن  �لب�شتكي  و�أو���ش��ح��ت 
�لعاملية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  مل����ج����ال 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م �مل�����ب�����ك�����ر:  ق������د ي���ك���ون 
�أو  ف���رًق���ا  �أو  �أف���������ر�ًد�  �مل���ت���ق���دم���ون 
�أي دول��ة، ول يجوز  موؤ�ش�شات من 
لنيل  �ختياره  يتم  �ل��ذي  للُمر�ّشح 

�ل��ع��م��ل��ي��ة، و���ش��ت��ت��م م���ر�ج���ع���ة كّل 
�ملعايري  من  ملجموعة  طبًقا  طلب 
�أف�شل  حتديد  �أجل  من  �ل�شارمة 
�شتوفر  و�لتي  �ل��ع��امل،  يف  �لنماذج 
�ل�شتثمار�ت  ل���دع���م  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لعامة و�خلا�شة يف جمال �لتعليم 
�ملعايري  ه����ذه  وت��ت�����ش��م��ن  �ملُ���ب���ك���ر، 
و�ملُ�شاهمات  و�لأ���ش��ال��ة،  �لب��ت��ك��ار، 
�ملُبكر،  �لتعليم  لتطوير  �لعملية 
ذلك  �نعكا�شات  على  �لركيز  م��ع 
للقيا�س  �ل���ق���اب���ل  �ل��ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى 
�لتحّول  وحت��ق��ي��ق  و�ل����ش���ت���د�م���ة 

�ملن�شود.   
بالن�شبة �إىل فئة �لر�مج و�ملناهج 
و�مل��ن��ه��ج��ي��ات وط����رق �ل��ت��دري�����س ، 

ت�شمل معايري �جلائزة ما ياأتي:
و�أهد�فها  �ملُ��ب��ادرة  مفاهيم  و�شوح 

ومنهجيتها وتخطيطها.
ومدى �حلاجة للم�شروع و�إمكانية 

��شتخد�مه على نطاق و��شع.
وت����اأث����ري�ت �ملُ����ب����ادرة يف �لأط���ف���ال 

و�لأُ�شر.
�لت�شميم،  يف  و�لب��ت��ك��ار  و�لإب����د�ع 
�إىل جانب �ل�شتد�مة �مل�شتقبلية. 

�لعاملية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  "جمال 
للتعليم �ملُبكر" �لتقدمي للح�شول 
ع��ل��ى ج��ائ��زة مُم��اث��ل��ة د�خ����ل دولة 
�ملجال  يف  خ��ارج��ه��ا  �أو  �لإم�������ار�ت 
ويجب  نف�شها،  �ل�شنة  خ��الل  ذ�ت��ه 
ق��د ح�شلو�  �مل��ت��ق��ّدم��ون  ي��ك��ون  �أل 
على جائزة �أخرى يف �ملجال نف�شه 
مُماثلة  وم���اّدي���ة  م��ع��ن��وي��ة  بقيمة 
، مب��ا يف ذلك  خ���الل �آخ����ر ���ش��ن��ت��نينْ
ل��ل��ج��ائ��زة. وقالت  �ل��ر���ش��ح  ���ش��ن��ة 
�إن �جلائزة تقدم مكافاأة  �لب�شتكي 
نقدية للفائزين بقيمة "50 �ألف 
كما  ف��ائ��ز،  ل��ك��ّل  �أمريكي"  دولر 
�جلائزة  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��زون  �شُيمنح 
�شعار  ع��ل��ي��ه  ودرع  ت��ق��دي��ر  ���ش��ه��ادة 
�ملانحة  �للجنة  وتختار  �جل��ائ��زة، 
ل��ك��ّل فئة  �ث��ن��نينْ  ��ن  ف��ائ��زينْ للجائزة 
م��ن ف��ئ��ات �جل���ائ���زة، وم���ن �ملُمكن 
ي��ف��وز يف جم��ال ج��ائ��زة خليفة  �أن 
�لأف�����ر�د  �مل��ب��ك��ر  للتعليم  �ل��ع��امل��ي��ة 
حال  ويف  �ملوؤ�ش�شات،  �أو  �ل��ِف��رق  �أو 
تقا�ُشم  ف�شيتم  فريًقا،  �لفائز  كان 
بني  بالت�شاوي  �لنقدية  �جل��ائ��زة 

�أع�شاء �لفريق.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية حول ال�سالمة من احلرائق يف املواقع الإن�سائية مبنطقة الريا�س - اأبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي من خالل �إد�رة 
توعوية  ور���ش��ة  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �لبيئة 
�ف��ر����ش��ي��ة ح���ول �ل�����ش��الم��ة م��ن �حل��ر�ئ��ق يف 
�ملو�قع �لإن�شائية، وذلك �شمن �إطار �خلطط 
حماية  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل��ت��وع��وي��ة  و�ل����ر�م����ج 
�لعمال وتهيئة بيئة عمل منا�شبة و�آمنة لهم ، 
وبالوقت ذ�ته رفع م�شتوى وعيهم مبتطلبات 
ومنع  �حل��ر�ئ��ق،  �آث��ار  من  و�لوقاية  �ل�شالمة 

وقوعها.
ن��ظ��م��ت للمو�قع  �ل��ت��ي  �ل��ور���ش��ة  و����ش��ت��ه��دف��ت 
�أبوظبي   - �ل��ري��ا���س  منطقة  يف  �لإن�����ش��ائ��ي��ة 
�ل�شت�شارية  وم���ك���ات���ب  �مل����ق����اولت  ����ش���رك���ات 
وت�شمنت �لور�شة عدة حماور و�أهمها حماية 

م��و�ق��ع �لبناء و�لن�����ش��اء م��ن �حل��ري��ق ، و�شع 
�لبناء  عمليات  ل�شالمة  �لكافية  �ل�شمانات 
و�لإن�شاء من خطر �حلر�ئق ، لتوفري �شالمة 

�حلياة و�ملمتلكات من �حلريق �أثناء �لبناء .
وق����د رك����زت �ل���ور����ش���ة ع��ل��ى ع����دة حم����اور من 
للوقاية  �لرئي�شية  �لعو�مل  حتديد  �أهمها: 
و�لإن�شاء،  �ل��ب��ن��اء  م���و�ق���ع  يف  �حل���ر�ئ���ق  م���ن 
حتديد  �حلريق،  خطر  منع  بكيفية  �لتعريف 
و�شرح  تو�شيح  و�شائل �حلماية من �حلر�ئق، 
�ل����ط����و�رئ يف ح����ال ن�شوب  م��ت��ط��ل��ب��ات خ��ط��ة 

�حلر�ئق يف مو�قع �لبناء و�لإن�شاء.
وتاأتي هذه �لور�س �لتوعوية �متثاًل وتطبيقاً 
للقر�ر رقم 42 ل�شنة 2009 �ملتعلق بتطبيق 
نظام �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية على م�شتوى 
�إمارة �أبوظبي، وحر�س بلدية مدينة �أبوظبي 

على تعزيز �ل�شر�كة و�لتعاون مع قطاع �لبناء 
وتوفري  �ملهنية  �ل�شالمة  لتعزيز  و�لإن�����ش��اء 

مظلة من �لأمان و�ل�شالمة جلميع �لعاملني 
يف �ملو�قع �لإن�شائية.

اإطالق برنامج تطوير قدرات املوارد الب�سرية يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة - وام:

بالتعاون  �خليمة  بر�أ�س  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  لإد�رة  �لأم���ري���ك���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة  م���ع 
�لكو�رد  لتطوير  �ملهنية  �لر�مج  SHRM عدد� من 
بناء  نحو  �ل��د�ئ��رة  ��شر�تيجية  من  �نطالقا  �لوطنية 
ر�أ�س  �إد�رة  يف  �حلكومية  �جلهات  �ملوؤ�ش�شية يف  �لقدر�ت 

�ملال �لب�شري.
"�ل�شهادة  �لأول  تدريبيني  برناجمني  �لد�ئرة  و�أطلقت 
مدر�ء  وي�شتهدف  �لب�شرية"  �مل���و�رد  �د�رة  يف  �ملتقدمة 
�إد�ر�ت �خلدمات �مل�شاندة ومدر�ء �أق�شام �ملو�رد �لب�شرية 
25 متدربا  144 �شاعة تدريبية باإجمايل عدد  بو�قع 
و�لثاين برنامج "�أ�شا�شيات �ملو�رد �لب�شرية" وي�شتهدف 
بو�قع  �لب�شرية  �مل����و�رد  �أخ�����ش��ائ��ي��ي  م��ن  دف��ع��ات  ث���الث 
65 متدربا. وقال  باإجمايل عدد  �شاعة لكل دفعة   32
�شعادة �لدكتور حممد عبد�للطيف خليفة �ملدير �لعام 

تعد  �ملهنية  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  �إن  �لب�شرية  �مل���و�رد  ل��د�ئ��رة 
حمتوى  نف�س  م��ن  م�شتمدة  كونها  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
�لأ�ش�س �ملعرفية و�لتخ�ش�شية يف جمال �ملو�رد �لب�شرية 
�ملو�رد  �إد�رة  يف  �لأمريكية  �جلمعية  قبل  م��ن  �مل��ح��ددة 
�إىل  ..م�شري�  �ملجال  ه��ذ�  يف  عامليا  و�ملعتمدة  �لب�شرية 
�أن �لرناجمني يت�شمنا جمموعة و��شعة من �لو�شائل 
�لتعليمية ومن �شمنها �ملناق�شات �جلماعية و�لأن�شطة 
لتطوير  وو�شائل  �حلالة  ودر��شات  و�جلماعية  �لفردية 
م���ن جانبها  �ل��ت��ع��ل��م.  ت��ع��زي��ز  �أج����ل  م���ن  �ل���دع���م  �أدو�ت 
و�ملو�هب  �لتوطني  �إد�رة  مدير  �ل�شحي  �آمنه  �أو�شحت 
�ملو��شيع  جميع  �أن  �لب�شرية  �مل��و�رد  بد�ئرة  �لوظيفية 
�ملال  ر�أ���س  حتليالت  مثل  �لرناجمان  �شيتناولها  �لتي 
�لب�شري و�إجمايل �ملكافاآت وم�شاركة �ملوظفني و�أخ�شائي 
�أعمال و�لإد�رة �ل�شر�تيجية  �لب�شرية ك�شريك  �ملو�رد 
ذوي  �ملوظفني  مهار�ت  �شقل  تدعم  �لب�شرية  للمو�رد 

�لخت�شا�س وتزويدهم باأف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شائقني من خماطر  �أبوظبي  ب�شرطة  و�لدوريات  �ملرور  حذرت مديرية 
عدم ترك م�شافة �أمان كافية خلف �ملركبات �لأمامية وك�شفت عن ت�شجيل 

ترك م�شافة كافية خالل عام 2021. عدم  خمالفة   45269
وذكرت �أن عدم �للتز�م برك م�شافة �أمان كافية يت�شبب يف وقوع حو�دث 
�شرورة  �ل�شائقني  ون��ا���ش��دت  وم��ادي��ة  ب�شرية  خ�شائر  عنها  ينتج  م��روري��ة 
�حلر�س على �للتز�م بقو�نني و �أنظمة �ملرور لوقاية �أنف�شهم و م�شتخدمي 
�أن خمالفة  �إىل  �جل�شيمة لفتة  �ملرورية  �حل��و�دث  �لآخرين من  �لطريق 
�حلو�دث  �أ�شباب  �أب��رز  �أح��د  �ملركبات" ُتعد  بني  �أم��ان  م�شافة  ت��رك  "عدم 

�ملرورية على �لطرق.
و�أو�شحت �أن �لت�شبب يف �حلادث ب�شبب عدم ترك م�شافة �أمان كافية يطبق 

عليها �لقانون رقم 5 ل�شنة 2020 ب�شاأن حجز �ملركبات يف �إمارة �أبوظبي 
يتم حجز  �أن  على  دره��م   5،000 �ملركبة  لفك حجز  �ملالية  �لقيمة  وه��ي 
�ملركبة �إىل حني دفع �لقيمة �ملالية لفك �حلجز وملدة �أق�شاها ثالثة �أ�شهر 
ويف حال عدم �شد�د �مل�شتحقات حتال �ملركبة للبيع يف �ملز�د �لعلني وكذلك 
 "178" �مل��روري رقم  �ل�شبط  و�إج���ر�ء�ت  "52" يف قو�عد  �لبند  تطبيق 
ل�شنة 2017 على �ل�شائقني �ملخالفني بعدم ترك م�شافة �أمان كافية خلف 
�ملركبات �لأمامية" بغر�مة تقدر 400 درهم و 4 نقاط مرورية على قائد 
�ملركبة. و�أ�شارت �إىل خماطر قيام بع�س �ل�شائقني مب�شايقة �ملركبات �لتي 
ت�شري �أمامهم و �لق��ر�ب منها �إىل م�شافة قريبة و �إجبارهم على �إخالء 
�لطريق لهم من خالل ��شتخد�م �لإ�شاءة �لعاك�شة و�آلة �لتنبيه با�شتمر�ر 
ما يوؤدي �إىل ت�شتيت تركيز �شائق �ملركبة �لأمامية و ي�شاعف من خطورة 

وقوع �حلو�دث �ملرورية �خلطرية.

و حثت على �شرورة �إتخاذ �لجر�ء�ت �لوقائية �لالزمة يف �لأحو�ل �جلوية 
�ملتغرية برك م�شافة �أمان �أكر بني �ملركبات خا�شة خالل �نخفا�س مدى 
�لروؤية �لأفقية ب�شبب �ل�شباب، و�أثناء نزول �ملطر وجتمع مياه على �لطرق 

و�لذي قد يعر�س �ملركبات لالنزلق وعدم توقفها يف �مل�شافة �ملنا�شبة.
�أماناً  �أكرث  �لطرق  .. جعل  �ل�شر�تيجية  �أولويتها  �أن  �ملديرية  و�أو�شحت 
عدد  وخف�س  �مل��روري��ة،  �لثقافة  وزي���ادة  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  لو�ئح  بتطبيق 

�حلو�دث �ملوؤدية للوفيات و�ل�شابات �لبليغة.
كانت �شرطة �أبو ظبي وبالتعاون مع مركز �ملتابعة و�لتحكم قد بثت موؤخر�ً 
ملخالفات  فيديوهات  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على  ح�شاباتها  ع��ر 
وحو�دث مرورية حقيقية وقعت على طرق �لإمارة بهدف توعية �جلمهور 
بخطورة عدم ترك م�شافة كافية بني �ملركبات على �لطرق يف �إطار ر�شدها 

للمخالفات �ملرورية على �لطرق على مد�ر �ل�شاعة تعزيز� لل�شالمة.

مرور اأبوظبي : اأكرث من 45 األف خمالفة عدم ترك م�سافة اأمان يف الإمارة 2021 

•• اأبوظبي-وام: 

�أكدت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي �أن �لتعديالت �لت�شريعية يف �أحكام �لتعامل مع 
�ل�شيكات باعتبارها �شند�ت تنفيذية، تتو�فق مع �أف�شل �ملمار�شات �لدولية �لتي 
ت�شمن �شرعة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية ل�شتيفاء �حلقوق لأ�شحابها يف وقت 
قيا�شي، مبا يعزز �ملكانة �لريادية لدولة �لإمار�ت كحا�شنة ��شتثمارية يف �ملنطقة 

ووجهة جاذبة للم�شتثمرين و�لكفاء�ت من خمتلف �أنحاء �لعامل.
�لق�شائي  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  �لظاهري،  �ل�شاعر  علي  �مل�شت�شار  بذلك  �شرح 
�أحكام  ح��ول  �ل��د�ئ��رة،  نظمتها  �لتي  �مل�شتديرة  �مل��ائ��دة  خ��الل  �لق�شاء،  ب��د�ئ��رة 
�ل�شيك ك�شند تنفيذي، يف �شوء �لت�شريعات �مل�شتحدثة و�لأحكام �ملتعلقة بال�شيك 
�ملر�شوم  وف��ق  وذل��ك  وف��اء،  �أد�ة  باعتباره  عليه  �لتنفيذي  �ل�شند  طابع  و�إ�شفاء 
�ملعامالت  �أحكام قانون  2020 بتعديل بع�س  14 ل�شنة  بقانون �حت��ادي رقم 
م�شرف  وتعليمات  �ملدنية،  �لإج��ر�ء�ت  لقانون  �لتنفيذية  و�لالئحة  �لتجارية، 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.
وقال �مل�شت�شار علي �لظاهري، �إن تنظيم �ملائدة �مل�شتديرة حول تلك �مل�شتجد�ت 
وتوحيد  �ل�شيك  لأح��ك��ام  �مل�شتحدثة  �لتعديالت  مقا�شد  مناق�شة  �إىل  يهدف 
�لجتاهات و�ملفاهيم وفق �أ�شول �لتف�شري �لقانوين و�لق�شائي �ل�شحيح، وذلك 

يف �إطار تنفيذ روؤية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، لإر�شاء منظومة 
ق�شائية ر�ئدة ومتطورة تدعم جهود تعزيز �لبيئة �لقت�شادية، مبا يتما�شى مع 

روؤية دولة �لإمار�ت للخم�شني عاماً �ملقبلة.
�لق�شاة  �ل�شادة  من  ع��دد  بح�شور  عقدت  �لتي  �مل�شتديرة  �مل��ائ��دة  و��شتعر�شت 
و�أع�شاء �لنيابة �لعامة وم�شت�شاري ق�شايا �حلكومة، �ملفهوم �لقانوين لإ�شفاء 
ر�شخه  م��ا  ظ��ل  يف  �لخت�شا�س،  على  و�أث���ره  �ل�شيك  على  �لتنفيذية  �ل�شيغة 
�لتعديل �جلديد من مبد�أ "متلك حامل �ل�شيك ملقابل �لوفاء"، و�إتاحة �لتنفيذ 
مبا�شرة من خالل قا�شي �لتنفيذ حال �رجتاع �ل�شيك لعدم وجود ر�شيد كلياً �أو 

جزئياً، وذلك من دون �للجوء �إىل �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملطولة.
كاأ�شل عام  تنفيذي  ك�شند  لل�شيك  و�ملو�شوعية  �لإجر�ئية  �لأحكام  تناولت  كما 
�إطار  يف  �ملو�شوع  حمكمة  على  عر�شها  تقت�شي  �لتي  �ل�شتثنائية  و�حل���الت 
�أو�مر �لأد�ء و�لدعوى �مل�شتعجلة، ف�شال عن حالت �لتجرمي �ملتعلقة بال�شيك، 
و�لتي ت�شمل �لغ�س عند �إ�شد�ره، وجر�ئم تزوير �ل�شيكات و��شتعمالها، و�إقفال 
�حل�شاب �أو �شحب كامل �لر�شيد �ملوجود فيه قبل �إ�شد�ر �ل�شيك �أو قبل تقدميه 
للبنك، �أو كان �حل�شاب جممد�، وتعمد حترير �ل�شيك �أو توقيعه ب�شورة متنع 

•• عجمان- وام:من �شرفه.

�لأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
حاكم عجمان بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
وزير  �حل�شيني  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل  �م�س  �شباح  �حل��اك��م  ب��دي��و�ن  مبكتبه 

�لدولة لل�شوؤون �ملالية و�لذي قدم لل�شالم على �شموه .

وتبادل �شموه ومعايل وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية - خالل �للقاء - �لأحاديث 
�لقت�شاد  ومنو  �ملحلي  �ل�شعيد  على  �مل�شتجد�ت  و�آخ��ر  �ملالية  �ل�شيا�شات  حول 
�لقت�شادية يف  �لتنمية  �أ�شهمت يف  �لتي  �ل�شرف �حلكومي  و�ل�شتثمار وكفاءة 
�شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �للقاء  ح�شر  �لم���ار�ت.  دول��ة 
�ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 

رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.

•• دبي -وام: 

�أكد �لدكتور نا�شر عما�س �لرئي�س 
�شخبوط  �ل�شيخ  ملدينة  �لتنفيذي 
رئي�شي  م�شاهم  �ملدينة  �أن  �لطبية 
يف ر�شم م�شتقبل �لرعاية �ل�شحية 
ف��ق��ط بل  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  لي�س يف 

على م�شتوى �ملنطقة باأ�شرها.
وق����ال ع��م��ا���س يف ح����و�ر خ��ا���س مع 
"و�م" �م�س  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة 
ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ة �مل��دي��ن��ة يف 
�لعربي  �ل�شحة  ومعر�س  م��وؤمت��ر 
دبي  " �ملقام يف مركز  "�آر�ب هيلث 
تعتر  �ملدينة  �لعاملي..�إن  �لتجاري 
يف  �لتطويرية  �مل�شاريع  �أه���م  �أح���د 
�لقطاع �ل�شحي يف منطقة �ل�شرق 
م�شت�شفيات  �أك��ر  وت�شم  �لأو���ش��ط 
رعاية  خ��دم��ات  توفر  �لتي  �ل��دول��ة 
���ش��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وه�����ي �إح�����دى 
عاملية  �لع�شرية  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
خدمات  بتقدمي  �مللتزمة  �مل�شتوى 
للمر�شى  عالية  ج��ودة  ذ�ت  �شحية 
باأحدث  جمهزة  كونها  ع��ن  ف�شال 
فريقا  وحتت�شن  �لطبية  �مل��ع��د�ت 
م�����ن �أف���������ش����ل م���ق���دم���ي �ل���رع���اي���ة 
يف  وذل��ك  عامليا  �مل��درب��ني  �ل�شحية 
"�شحة" على  �شركة  حر�س  �إط���ار 
وتعزيز  و�ل�شريري  �لطبي  �لتميز 

جت��رب��ة �مل��ري�����س وت��ق��دمي خدمات 
طبية ذ�ت م�شتوى عال.

و لفت �إىل توجه �ملدينة وتركيزها 
�مل�شتمر  �ل���ط���ب���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع���ل���ى 
لتاأهيل  �لطبية  �لعلمية  و�لأبحاث 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع و �لإرت���ق���اء 
ب��خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة مبا 
�إمارة  وروؤي���ة  �أه���د�ف  م��ع  يتما�شى 
�شيناريوهات  وو�����ش����ع  �أب���وظ���ب���ي 
لأخ�شائيي  ت���دري���ب���ي���ة  وب�����ر�م�����ج 
و�لعاملني  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل����رع����اي����ة 
�ل�����ش��ح��ي��ني حت���ف���ز ع���ل���ى �لإب�������د�ع 
يف �ل��ع��م��ل و�إي���ج���اد �حل��ل��ول بطرق 

مبتكرة .
و فيما يتعلق مبالمح �إ�شر�تيجية 
�لطبية  ���ش��خ��ب��وط  �ل�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
وتوفري  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  لإ����ش���ت�������ش���ر�ف 
منظومة طبية تتما�شى مع مبادئ 
�لإمار�ت  ومئوية  �خلم�شني  وثيقة 
�إىل  عما�س  �لدكتور  �أ�شار   2071
�ل�شيخ �شخبوط �لطبية  �أن مدينة 
تعمل بال�شر�كة مع "مايو كلينك" 
على �لإ�شتفادة من �أحدث �لتقنيات 
�لأف��ك��ار وت�شريع  �أف�����ش��ل  و�ع��ت��م��اد 
بتطوير  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ط 
وتقدمي  ب��ال��دول��ة  �لطبي  �ل��ق��ط��اع 
حلول طبية ورعاية �شحية �شاملة 
جت���م���ع ب�����ني �أف���������ش����ل �مل���م���ار����ش���ات 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�لأب���ح���اث �ل��ط��ب��ي��ة مبا 
ت�شتهدف  �شاملة  روؤي��ة  ين�شجم مع 
�لطبية  �لوجهة  �ملدينة  ت�شبح  �أن 

�لر�ئدة يف �ملنطقة.
حكومة  م��ع  �لبناء  بالتعاون  ون��وه 
دولة �لإمار�ت و �لعمل معا ل�شمان 
��شتمر�ر تو�فق م�شاهمة �ملدينة يف 
قطاع �لرعاية �ل�شحية مع مبادئ 
�لر�مية  �لوطنية  و�لروؤية  �خلطة 
يف  �ل�شحي  بالقطاع  �لنهو�س  �إىل 

�لدولة .
م�شاركة  �إىل  ع���م���ا����س  �أ������ش�����ار  و 
�شخبوط  �ل�شيخ  مدينة  م�شت�شفى 
�جلل�شات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �لطبية 
�لطبية  و�مل�����وؤمت�����ر�ت  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة 

�مل�شتمر  للتعليم  �ملعتمدة  �ملختلفة 
" �آر�ب هيلث  خ���الل  ع��ق��دت  �ل��ت��ي 
2022" وجمعت ما يزيد عن 56 
جمال  يف  ومتخ�ش�س  خبري  �أل���ف 
�لرعاية �ل�شحية حول �لعامل لفتا 
�شارك  �لتي  �جلل�شات  �أه��م  �أن  �إىل 
فيها �مل�شت�شفى ركزت على م�شتقبل 
و��شتخد�م  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
وت���اأث���ري �ل���ذك���اء �لإ���ش��ط��ن��اع��ي يف 
�لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لقولون 
و�مل�شتقيم و�لإرهاق لدى �ملر�هقني 
و�لتحديات و�لفر�س غري �مل�شتغلة 
جمل�س  دول  يف  �ل���ك���ل���ى  ل���رع���اي���ة 
�أور�م  وج��ر�ح��ة  �خلليجي  �لتعاون 
�شرطان  وعالجات  �لدرقية  �لغدة 
�لعالج  ذلك  و�لعنق مبا يف  �لر�أ�س 
وذلك  �لكثري  وغ��ريه��ا  �لكيميائي 
مب�������ش���ارك���ة ن���خ���ب���ة م�����ن �لأط�����ب�����اء 
�ملخت�شني مبدينة �ل�شيخ �شخبوط 
�ل��دك��ت��ور عما�س  ، وع���ر  �ل��ط��ب��ي��ة 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف معر�س  �ل��ف��خ��ر  ع��ن 
وم���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��رب��ي �لذي 
�شارك يف فعالياته نخبة من �أف�شل 
�ملنطقة  م���ن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 
�ل��ف��ر���ش��ة لتبادل  وخ��ارج��ه��ا و�أت����اح 
و�لنقا�س  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  �خل����ر�ت 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م�شتقبل  ح��ول 

و�لإبتكار �لطبي و�لتكنولوجيا.

•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
"�أبطال  م��رك��ز  "�شحة"  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لحتاد �ل�شحي" يف �أبوظبي لتقدمي 
من  ل��الأط��ف��ال  كوفيد19-  تطعيم 
�لفئة �لعمرية 3 �إىل 16 �شنة وذلك 
بالتعاون و�لتن�شيق مع وز�رة �ل�شحة 
ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع ود�ئ������رة �ل�����ش��ح��ة � 
للطفولة  �أب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  �أب��وظ��ب��ي 

�ملبكرة.
�لحت������اد  "�أبطال  م����رك����ز  وي�����ق�����دم 
�شد  �لتطعيم  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شحي" 
فريو�س كوفيد � 19 من يوم �لثنني 
�حلادية  �ل�����ش��اع��ة  م���ن  �جل��م��ع��ة  �إىل 
ع�شرة �شباحاً و حتى �ل�شاعة �لثامنة 

م�شاًء .
و �أكدت �لدكتورة نورة خمي�س �لغيثي 
�ملدير �لتنفيذي بالإنابة يف �خلدمات 
من�شاآت  �إح���دى  �خلارجية  �لعالجية 
مركز  �ف���ت���ت���اح  �أن  �شركة"�شحة" 
�لحتاد �ل�شحي" يف �أبوظبي  "�أبطال 
ي���اأت���ي ل��ت��ع��زي��ز �جل���ه���ود �حل���ال���ي���ة يف 

�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
بزيادة  ذل��ك  و  متعاٍف  جمتمع  لبناء 
من  كوفيد19-  ل��ق��اح  متلقي  �أع���د�د 
خمتلف فئات �ملجتمع و بالأخ�س فئة 

�لأطفال.
و قالت �إن �فتتاح مركز "�أبطال �لحتاد 
مع  متا�شياً  ك��ذل��ك  ي��اأت��ي  �ل�شحي" 

"�شحة" �لتي تركز على  روؤي��ة �شركة 
�ل�شحّية  �لرعاية  تقدمي  يف  �ل��ري��ادة 
ب��اأع��ل��ى معايري  �مل��ت��ك��ام��ل��ة و�مل��ت��م��ي��زة 
�جلودة و�ل�شالمة �ملهنية م�شرية �إىل 
لالأطفال  �لتطعيم  تقدمي  �شيتم  �أن��ه 
�شمن مر�كز متخ�ش�شة لهم وبطاقم 
�أطباء وممر�شني.  طبي متكامل من 

�لإحتاد  �أبطال  مركز  موقع  �أن  يذكر 
�لإحتاد  عياد  موقع  نف�س  يف  �شيكون 
�ل�����ش��اب��ق��ة وه���و ع��ل��ى �ل���ر�ب���ط �لتايل 
https://goo .gl/maps/
 gD3CX3nRYAff37iZA
على  �لت�شال  يرجى  �ملو�عيد  وحلجز 

.80050

•• اأبوظبي -وام:

�ل��د�خ��ل��ي��ة، مم��ث��ل��ة يف  �أط��ل��ق��ت وز�رة 
برنامج  �لحت��������ادي  �مل�������رور  جم��ل�����س 
�ملوحدة  �مل��روري��ة  للحمالت  �لتوعية 
 ،2022 ل��ع��ام  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�ملرور  ق��ط��اع  م���ب���ادر�ت  �شمن  وذل���ك 
�لإ�شر�تيجية  �لأه������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ل����ل����وز�رة يف �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �حل�����و�دث 
تكاملي  ع��م��ل  خ����الل  م���ن  �مل����روري����ة 
م�شرك بالتن�شيق مع جميع �جلهات 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ع��ن��ي��ة ب�����ش��الم��ة و�أم���ن 

�لطرق.
لعام  �مل�����روري�����ة  �خل���ط���ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�شيتم  ف�شلية  حمالت  �أرب��ع   2022
�لتوعية  ب���رن���ام���ج  وف�����ق  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�حلمالت  �أوىل  و�شتنطلق  �مل�����روري، 
ف����ر�ي����ر حتت  ����ش���ه���ر  �ل��ف�����ش��ل��ي��ة يف 
و�ل�شائقني  �مل�����ش��اة  )���ش��الم��ة  ���ش��ع��ار 

�حلملة  وتاأتي  �لده�س(،  ح��و�دث  من 
حتت  مايو  �شهر  يف  �لثانية  �لف�شلية 
مل�شتخدمي  �ملرورية  )�ل�شالمة  �شعار 
�شكوتر   – �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل����در�ج����ات 
�ل����ك����ه����رب����ائ����ي(، و���ش��ت��ت�����ش��م��ن ف���رة 
يف  �لثالثة  �لف�شلية  �حلملة  �ل�شيف 
�شهر �أغ�شط�س حتت �شعار )�شيف بال 

�لعودة  ف��رة  �شت�شهد  كما  ح����و�دث(، 
�لر�بعة  �لف�شلية  �حلملة  للمد�ر�س 
لطلبة  �ملرورية  �شعار)�ل�شالمة  حتت 
�ملد�ر�س( خالل �شهر نوفمر من عام 

.2022
و�أكد �للو�ء �ملهند�س �مل�شت�شار حممد 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  م�شاعد  �ل��زف��ني  �شيف 
ل�شوؤون �لعمليات ب�شرطة دبي، رئي�س 
جمل�س �ملرور �لحتادي، �أن �حلمالت 
وز�رة  ��شر�تيجية  جت�شد  �مل��روري��ة 
م�شتويات  �أع��ل��ى  لتحقيق  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لد�خلية  �ل����ط����رق����ات  يف  �لأم����������ان 
�لأرو�ح  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  و�خل���ارج���ي���ة، 
�ملجتمعي  �لوعي  وتعزيز  و�ملمتلكات، 
�ل�شري  ب���ق���و�ع���د  �لل�����ت�����ز�م  ب���اأه���م���ي���ة 
تكثيف �حلمالت  �أن  و�أو�شح  و�مل��رور. 
�مل���روري���ة ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام، ي�شب يف 
ت��وع��ي��ة �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��ي تكون 
و�إح�شائيات  م��ع��ط��ي��ات  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 

�إيجاد  يف  ي�شهم  مم��ا  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
ح���ل���ول ل��ل��ظ��و�ه��ر �مل����روري����ة �ل���ت���ي مت 
�شخ�س  كل  باأن  لفتاً  �شابقاً،  ر�شدها 
منا م�شوؤول عن �شالمة �لطرقات، �إذ 
ينبغي توخي �حلذر و�للتز�م �لقو�عد 
�ملرورية كافة، وعدم �لتهاون بها باأي 
�شكل من �لأ�شكال. وذكر �أن �حلمالت 
للو�شول  ت��ه��دف  �مل���روري���ة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�ملجتمع، حيث  �شريحة من  �أك��ر  �إىل 
�لإعالم  و���ش��ائ��ل  ع��ر  ت��د�ول��ه��ا  �شيتم 
�ملختلفة �ملقروءة و�مل�شموعة و�ملرئية، 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  ق��ن��و�ت  وع��ر 
�لنقا�شية،  �حل���ل���ق���ات  ع����ن  ف�������ش���اًل 
وور�س �لعمل و�ملحا�شر�ت �لتي �شيتم 
�مل�شئولني  ����ش��ت�����ش��اف��ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
و�أ���ش��ح��اب �لخ��ت�����ش��ا���س، و�ل����رد على 
ب�شاأن  و��شتف�شار�تهم  �جلمهور  �أ�شئلة 
�حل���م���الت وم����ا ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا م���ن قيم 

وثقافة مرورية.

•• العني-الفجر: 

نظمت كلية �لربية يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �م�س، حما�شرة 
مب�شاركة  تعليمه؟"،  يتم  �أن  ينبغي  وكيف  �لعلم  "ماهو  بعنو�ن  �فر��شية 
�لروفي�شورة  ، منهم  �ل��دويل  �مل�شتوى  �لبارزين على  �ملخت�شني  نخبة من 
 ، �أك�شفورد  بجامعة  �لتعليم  ق�شم  يف  �لعلوم  تعليم  �أ�شتاذة  �أردور�ن-  �شيبل 
و�لباحثة �أولغا يو�نيدو يف ق�شم �لتعليم بنف�س �جلامعة ، وبح�شور عدد من 

�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لطلبة. 
�ملحاور  من  �لعديد  �لتقدميي  �لعر�س  خ��الل  �أوجل��ا  �لدكتورة  و�أو�شحت 
�لعديدة  و�لتحديات    ،  NOC �لعلوم  طبيعة  و  �لعلوم  بتعريف  �ملتعلقة 
للمعرفة  �ملفاهيم �خلاطئة  �حل��ايل، عن  �لتعليم يف ع�شرنا  يو�جهها  �لتي 

�لعلمية،  و�شعف �لإدر�ك لالآلية �لتي يعمل بها �لعلم.    
كما تناولت �لعديد من �ملحاور كان من �أبرزها طرح �لأ�شئلة �لأ�شا�شية �لتي 
�شغلت �لعلماء و�لفال�شفة و�لربويون على حد �شو�ء لعقود، من خالل طرح 
�شوؤ�ل فل�شفي عميق عن  ماهية �لعلم؟ ،وكيف  ينبغي �أن يتم تعلمه؟، وذلك 

Covid- يف ظل �لتحديات �لتي تو�جهها �لب�شرية من تد�عيات جائحة
19 ، و��شتعر�شت �أهم  هذه �ملتغري�ت، و�أ�شبح من �ملهم لي�س فقط لطالب 

ا لعامة �لنا�س فهم كيفية عمل �لعلم وتعلمه. �لعلوم ولكن �أي�شً
�لعلوم  تعليم  يف  �لبحث  جمال   ، �أردور�ن  �شيبل  �لروفي�شورة  و��شتعر�شت 
�أ�شئلة حول �لعلوم ،  "طبيعة �لعلوم )NOS("  من خالل  طرح  �مل�شمى 
 ، �ملناهج �لدر��شية  وقد �كت�شب �هتماًما كبرًي� لعدة عقود، وكذلك �شيا�شة 
مثل معايري علوم �جليل �لقادم �جلديدة يف �لوليات �ملتحدة  ، و�لتي يتم 

�لرويج لها يف تدري�س �لعلوم وتعلمها يف �ملد�ر�س �لثانوية. 
�ملناق�شات  بع�س  �لعلمي،  �لعر�س  ، من خالل  �أوجل��ا  و�لدكتورة   ، وتناولت 
�لأخرية يف جمتمع �أبحاث تعليم �لعلوم حول NOS، و�شلط �ل�شوء على 
و�ملعلمني  �لطالب  فهم  تعزيز  كيفية  ح��ول  �لتجريبية  �لتحقيقات  بع�س 
�ملرتبة على  و�لآث��ار  �لنتائج  �لعلم، وكذلك مناق�شة بع�س  ي��دور حوله  ملا 
لر�مج  بها  ميكن  �لتي  بالكيفية  يتعلق  فيما  خا�س  ب�شكل  �لعلوم  تعليم 
تعليم معلمي �لعلوم �أن ت�شفي مزيًد� من �لتما�شك و�ل�شمولية حول طبيعة 

 NOS لعلوم�

ق�ساء اأبوظبي: تعديالت اأحكام ال�سيك ك�سند تنفيذي تتوافق مع اأف�سل املمار�سات الدولية

حميد النعيمي ي�ستقبل وزير الدولة لل�سوؤون املالية

الرئي�س التنفيذي ل�سخبوط الطبية: املدينة م�ساهم 
رئي�سي يف ر�سم م�ستقبل الرعاية ال�سحية باملنطقة

»�سحة« تفتتح مركز اأبطال الحتاد ال�سحي يف اأبوظبي لتطعيم الأطفال �سد كوفيد-19

الداخلية تطلق خطة ا�سرتاتيجية موحدة حلمالت التوعية املرورية على م�ستوى الدولة ل� 2022

مب�صاركة نخبة من املخت�صني يف جامعة اك�صفورد:

جامعة الإمارات تنظم حما�سرة افرتا�سية عن العلم 

»ال�سحة« توقع مذكرة تفاهم مع 
اأمازون ويب �سريفي�سز لتعزيز 

ممار�سات احلو�سبة ال�سحابية
•• دبي-وام:

وقعت وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع 
نظام  جم������ال  يف  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
�لإلكرونية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل�����ش��ج��الت 
وبو�بة  �ل���ب���ي���ان���ات  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
"�أمازون  م���ع  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة  �شريفي�شز"  وي���ب 
�أف�شل  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  "�أمازون" 
�ملجتمع  لأف���ر�د  �ل�شحية  �خل��دم��ات 
و ذلك يف �إطار ��شر�تيجية �لوز�رة 
�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  م�������ش���رية  ل���دع���م 
وب��ن��اء �مل��ه��ار�ت و�ل��ق��در�ت لتحديث 
ت�����ش��ري��ع��ات و���ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��م��ك��ني يف 
�ل�شحابية من قبل  جمال �حلو�شبة 
دولة  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  من�شاآت 
�لإمار�ت لدفع �لبتكار �لتكنولوجي 
�ل����ذي ع���زز م��ك��ان��ة �ل���دول���ة كمركز 
عاملي مزدهر ومثال ر�ئد للحكومات 
�ل��رق��م��ي��ة. ت��ه��دف �مل���ذك���رة �ل��ت��ي مت 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ت��وق��ي��ع��ه��ا ���ش��م��ن 
�آر�ب  �لعربي"  �ل�����ش��ح��ة  وم���وؤمت���ر 
هيلث 2022 " �لذي �ختتم �أعماله 
�م�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي - 
�إىل تعزيز �لتعاون بني �لطرفني يف 
جمال تنظيم ور�س عمل ب�شاأن �إن�شاء 
�لإلكروين  �ل��ط��ب��ي  �ل�شجل  ن��ظ��ام 

�لقائم على �حلو�شبة �ل�شحابية.

يعلن �ل�شادة / �شركة نادي �لوحدة �لريا�شي لكرة �لقدم عن بيع �شيار�ت. 
وهى عبارة عن:

- با�س جولدن در�جون 2008
- 2 با�س ني�شان �شيلفيان موديل 2002 

- �شيارة ني�شان �لتيما موديل 2009
- 2 �شيارة ني�شان تيد� موديل موديل 2009

وذلك بطريقة �ملظاريف �ملغلقة كالتايل :
- على �ن تكون معاينة �ملوجود�ت يوم �جلمعة �ملو�فق 28/ 2022/01  
�لريا�شي(  �ل��وح��دة  ن��ادي  )�كادميية  مبقر   �شباحا   11 �ل�شاعة  مت��ام  يف 
�يام  ومل����دة خم�شة  �لقدمية..  �ل�ش����هامة  – مدينة  �بوظبي  باإمارة  �لكائنة 

حت���ى تاريخ 2022/02/01 .
�لأربعاء  يوم  �ق�شى  بحد  �ملغلقة  �ملظاريف  بنظام  �لعرو�س  تقدمي  يتم   -
10 �شباحا  مبقر  )نادي  �ل�شاعة  2022 يف مت��ام   /  02  /  02 �ملو�فق 

�لوحدة �لريا�شي( يف مدينة �بوظبي – بجو�ر �لوحدة مول.
لالأ�صتف�صار يرجي الت�صال 

ت :   024433000            موبايل :  0502626717
fahad@alwahdasg.ae    : بريد الكرتوين

�صركة نادي الوحدة الريا�صي لكره القدم

املو�سوع اعالن بيع �سيارات 
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 �إ�شافة مظفر �شامل م�شلم طا�شه �لعامري  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شعيد �ملر حميد �ملر �لبادي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ليايل  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شليمات  رخ�شة رقم:3766990 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد عبد�هلل ر��شد �حمد �لكعبي  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �حمد حممد ��شالم كرمي بخ�س �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��س يو �ل 601 للعناية 

بال�شيار�ت �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3795541 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة علي �شلطان �شعيد عبد�هلل �لعامري  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل حممد �شعيد علي �ل�شاعدي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �ملحت�شم

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1010525 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد يو�شف �بر�هيم بوعتابه �لزعابي  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �شهيل عي�شه طناف �ملنهايل
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �لر�عي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1118482 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة ر��شد عبد�هلل حممد م�شبح �لدرعي  %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد بخيت �شنكور حممد �لر��شدي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
ميدل  كي  �ند  �ل�ش�����ادة/كي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ي�شت للحا�شب �ليل ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1786850 

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 تاج �لدين م�شطفى �شيف من 48% �ىل %43

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة كمال �لدين تاج �لدين �شيف %5

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شتيج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

باي �يج لالعمال �ليدوية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3650880 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كينج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حمل �ملفتاح ولتجارة �لدر�جات �لهو�ئية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4107493 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

م�شت�شفى د�ر �ل�شفاء
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1362645 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيني�س لل�شيانة و�لتنظيف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2718517 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حلو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكرو��شون كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2920514 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/قطن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وحرير للمخاوير
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2807132 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:��شبكرم للتدريب و�لتقييم ذ.م.م
بريد  جمموعة  بناية   2 ق   -  5 حو�س   - �أ  خليفة  �ل�شركة:�بوظبي  عنو�ن 

�لمار�ت �لقاب�شة
CN 1201170 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

، كم�شفي   1 �أبوظبي  �م ��س لتدقيق �حل�شابات - فرع  �ل�شادة/بي  2 - تعيني 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150026856
تاريخ �لتعديل:2022/01/27

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�يليت �لعاملية �شنر لتاجري �ل�شيار�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:مدينة خليفة جنوب غرب 0.5 مبنى جمموعة بريد �لمار�ت 

�لقاب�شة و�خرين
CN 3660980 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

، كم�شفي   1 �أبوظبي  �م ��س لتدقيق �حل�شابات - فرع  �ل�شادة/بي  2 - تعيني 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105036173
تاريخ �لتعديل:2022/01/27

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:جايلو �نرنا�شيونال للم�شاريع ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي خليفة �أ حو�س 5 ق 2 �مليز�نني بريد �لمار�ت مبنى 

جمموعة بريد �لمار�ت �لقاب�شة
CN 1859017 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

، كم�شفي   1 �أبوظبي  �م ��س لتدقيق �حل�شابات - فرع  �ل�شادة/بي  2 - تعيني 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105037025
تاريخ �لتعديل:2022/01/27

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�وب�شيديوم ل�شت�شار�ت �لمن �للكروين ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن �شرق 10 - قطعة 39 - مكتب 2 

وحدة �ل�شيخ �حمد بن نا�شر بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان
CN 2625674 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - �ل�شادة/�لقمة  تعيني   -  2
بتاريخ:2021/11/25 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105037558
تاريخ �لتعديل:2022/01/27

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:زد كري تكنولوجيز ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي خليفة �أ مركز مدينة خليفة �لتجاري

CN 1807556 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

، كم�شفي   1 �أبوظبي  �م ��س لتدقيق �حل�شابات - فرع  �ل�شادة/بي  2 - تعيني 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105036172
تاريخ �لتعديل:2022/01/27

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بن عوي�شة للتجارة �لعامة ذ م م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1030996 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل خليفه بيات م�شوى �لقبي�شى  %11

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر��شد عوي�شه ر��شد �لقبي�شى  %49
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شرينه عوي�شه ر��شد �لقبي�شى  %10
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مرمي عوي�شه ر��شد �لقبي�شى  %10

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد حممد عوي�شه ر��شد �لقبي�شى  %15.625
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�لطبيعة و�شفة للنقاهة و�ل�شرخاء 
خا�شة  و�لتاأمل،  لال�شتجمام  ووجهة 
كما  �ل����د�ف����ئ  �مل���ع���ت���دل  �ل��ط��ق�����س  يف 
�لعليل  ب��ه��و�ئ��ه  �لإم��������ار�ت  ���ش��ت��اء  يف 
�لإم����ار�ت  ف��ف��ي   .. �ملنع�شة  و�أم���ط���اره 
تريح  �ل��ت��ي  �لطبيعة  مكونات  ت��ت��وزع 
ثالثة  على  �شتائها  يف  و�لبدن  �لعقل 
�لبحر  ه��ي  خ��اّلب��ة،  رئي�شية  خ��ي��ار�ت 
�أك��رث "حملة  و�ل��ر و�جل��ب��ل، ترزها 
�أجمل �شتاء يف �لعامل" �لتي ت�شهدها 
�ل��ث��اين ع��ل��ى �لتو�يل،  ل��ل��ع��ام  �ل��دول��ة 
�ل�شياحية  �مل��ع��امل  ب��اأج��م��ل  للتعريف 
�لرفيهية  و�خل���ي���ار�ت  و�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لتي تتوفر لل�شكان و�ل��زو�ر و�ل�شياح 

يف مناطق �لدولة كافة.
وم�����ن �أب�������رز م����ا ي���ج���ذب �ل�������ش���ي���اح يف 
�ل�شباحية  �جلل�شات  �لإم���ار�ت  �شتاء 
�ملفتوحة  ���ش��و�ط��ئ��ه��ا  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ائ��ي��ة 
جو�ئز  بع�شها  ح��از  و�ل��ت��ي  للجميع، 
�لرفيهية  م��ر�ف��ق��ه��ا  ل��ت��ن��وع  دول���ي���ة 
و�ل�شيانة  ون��ظ��اف��ت��ه��ا  و�خل���دم���ي���ة 
كورني�س  ف��ع��ل��ى   .. ل���ه���ا  �مل�����ش��ت��م��رة 
و�ل����زو�ر  �ل�����ش��ك��ان  ي�شتمتع  �أب��وظ��ب��ي 
�متد�د  �ملبهرة على  باملناظر  و�ل�شياح 
كيلومر�ت من �مل�شطحات �خل�شر�ء 
و�مل��������زروع��������ات �مل���ن�������ش���ق���ة و�لأزه�����������ار 
وجتهيز�ت  �مل�شاة  ومم��ر�ت  و�لأ�شجار 
ممار�شة �لريا�شة وم�شمار �لدر�جات 
على  جل�شات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة، 
يف  �أو  �ل�شاطئ  على  �مل�شرفة  �ملقاعد 
�مل��ق��اه��ي و�مل��ط��اع��م �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى مياه 

�لبحر.
وكذلك هي �ل�شو�طئ �لبكر جلزيرتي 
�ل�شعديات ويا�س، و�لتي يطل بع�شها 
على غابات كثيفة من �للون �لأخ�شر 
تبدو  �لتي  �لقرم،  ل�شجري�ت  �لد�كن 
من  �شفحة  على  تطفو  �أن��ه��ا  ل��و  كما 

فوقها  وحتلق  �ل�شافية،  �لبحر  مياه 
بع�شها  تتخذ  �لتي  �لبحرية  �لطيور 
�أع�شا�شها فيها، فتبعث يف نف�س �ملتاأمل 

�لر�حة و�ل�شفاء.
�لهو�يات  حم��ب��و  ي�شتمتع  دب���ي،  ويف 
�ل�������ش���اط���ئ���ي���ة م�����ن خم���ت���ل���ف �أن����ح����اء 
حتلق  �لتي  �لعليلة  بالن�شائم  �لعامل 
�شو�طئ  ع��ل��ى  �ل��ورق��ي��ة  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
�جلمري� نحو �ل�شماء �لزرقاء، �أو حتلو 
قبالتها ممار�شة ريا�شة ركوب �لأمو�ج 
يف  �لتجديف  �أو  �ل��ه��ادئ��ة،  �ل�شر�عية 
خور  يف  �لر�شيقة  �خل�شبية  �ل��ق��و�رب 
�ملطلتني  �شفتيه  على  �لتنزه  �أو  دبي، 
�ملدينة  ب��اأ���ش��و�ء  متالألئة  م��ي��اه  على 
�ل�شيف  منطقتي  يف  ك��م��ا  �مل�����ش��اء،  يف 

و�ل�شندغة �لتاريخية.
كما حتلو �لنزهات وممار�شة �لتمارين 

�ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ���ش��اط��ئ مم����زر دبي 
�لنظيفة  ورماله  �ملتكاملة  بخدماته 
و�مل���������ش����اح����ات �خل���������ش����ر�ء �مل����زروع����ة 
�ملفتوحة  �مل��م��زر  حديقة  ت�شكل  �ل��ت��ي 

للعائالت و�لأفو�ج �ل�شياحية.
بالتنزه  �لذهن  ي�شفو  �ل�شارقة،  ويف 
وو�جهتها  ب��ح��ريت��ه��ا  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى 
وكورني�س  ���ش��اط��ئ��ه��ا  ع��ل��ى  �أو  �مل��ائ��ي��ة 
حيث  �ل�شرقية،  �ملنطقة  يف  خورفكان 
حتمل �لأمو�ج ر�ئحة �ملحيط �ملميزة، 
�لعمالقة  �لأ���ش��ج��ار  �أور�ق  وت��وم�����س 
�لو�رفة حتت �شوء �ل�شم�س �لذهبية.

ويف عجمان، يزخر �لكورني�س �ملفتوح 
للجميع بخيار�ت ل حدود لها لل�شياح 
م���ن مطاعم  و�ل���ع���ائ���الت؛  و�ل�������زو�ر 
و�أك�شاك  �أل���ع���اب  وم��ن��اط��ق  وم��ق��اه��ي 
�ل��ه��د�ي��ا وحم���ال تبيع ك��ل م��ا يتمناه 

م�����ش��ت��ل��زم��ات هو�ية  م���ن  �مل��ت��ن��زه��ون 
�لبحرية  و�لريا�شات  �لأ�شماك  �شيد 

و�ألعاب �لأطفال.
حمبو  في�شتمتع  �لقيوين،  �أم  يف  �أم��ا 
ب�شو�طئ  و�ل������ه������دوء  �ل����ش���ت���ج���م���ام 
�ل�شو�شاء  ع����ن  ب���ع���ي���دة  م���ف���ت���وح���ة 
حيث  �ل�شوئي،  �أو  �ل�شوتي  و�لتلوث 
بجل�شات  و�ل�شتمتاع  �لتخييم  ميكن 
�شماء  حت����ت  و�لأ������ش�����دق�����اء  �لأ������ش�����ر 

�شافية.
�لكورني�س  ر�أ�س �خليمة، يجتذب  ويف 
و��شعاً  جمهور�ً  �ملتنوعة  و�ل�شو�طئ 
يطول  ح���ي���ث  �لإم������������ار�ت  ����ش���ت���اء  يف 
�ل�����ش��م��ر وجت���ت���م���ع ع����ائ����الت ع�����دة يف 
جل�شة و�حدة يف ظل �لأ�شجار �أو على 
�لرمال �لناعمة حيث ميرح �لأطفال 
�شناعة  �أو  �لوديعة  �خليول  بامتطاء 

قالع �لرمال.
ويف �لفجرية، يحظى �ل�شكان و�لزو�ر 
�لأ�شماك  �أ���ش��ر�ب  م�شاهدة  بفر�شة 
�ل�شاطئ  م��ن  تقرب  وه��ي  �ل�شغرية 
�أو مر�قبة �لبو�خر �لعمالقة �لر��شية 
�لبحر  عر�س  نحو  بعيد�ً  �ملبحرة  �أو 
من على �شاطئها �مل�شرف �لذي حتّده 

�جلبال �ملهيبة.
م���ن خيار�ت  �أي�������ش���اً  �جل���ب���ال  وت���ع���د 
يف  �ملف�شلة  و�ل���ش��رخ��اء  �ل�شتجمام 
توفر  فهي  �لأج��م��ل،  �لإم����ار�ت  �شتاء 
�ل��ه��دوء و�ل�شكون  �أح�����ش��ان  م���الذ�ً يف 
م��ع �ل���ه���و�ء �جل����اف �ل��ن��ظ��ي��ف ك��م��ا يف 
و�ل��ع��دي��د من  �حل��ج��ر  ج��ب��ال  �شل�شلة 
كما  �شفوحها  يف  �ملنت�شرة  �مل��ن��ت��ج��ات 
بر�أ�س  جي�س  وج��ب��ل  �لفجرية  دب��ا  يف 
�خليمة وحتا بدبي، �أو يف جبل حفيت 

يف �ل��ع��ني �ل����ذي ي�����ش��م ي��ن��اب��ي��ع حارة 
للنقاهة و�ل�شت�شفاء و�ل�شتجمام مبا 
فيها من مياه معدنية تعالج �أمر��س 

مثل �لروماتيزم.
�ل��ب��ي��ئ��ة �جل��ب��ل��ي��ة ل�شكان  ت��وف��ر  ك��م��ا 
على  �لتعرف  فر�شة  �لإم���ار�ت  وزو�ر 
منط �حلياة �لتقليدي يف �لعديد من 
لقرون  ���ش��ادت  حيث  �جلبلية  �ل��ق��رى 
يف  �ل��زر�ع��ة  فنون  متعاقبة  ولأج��ي��ال 
يف  مب��ا  �خل�شبة،  و�أودي��ت��ه��ا  �شفوحها 
�لقنو�ت  بنظام  �ملروية  �لزر�عة  ذلك 
�ملياه  وخ�����ز�ن�����ات  و�لأف���������الج  �مل���ائ���ي���ة 
�جلوفية، و�لزر�عة �حلولية و�لبعلية 

�ملعتمدة على مياه �لأمطار �أي�شاً.
بالتجول  ي�شتمتع  �أن  للز�ئر  وميكن 
تنتج  �ل����ت����ي  �ل����غ����ّن����اء  ب�����ش��ات��ي��ن��ه��ا  يف 
و�لتمور  و�حل�����ب�����وب  �خل���������ش����ر�و�ت 

ب��ط��رق �شحية  �مل��و���ش��م��ي��ة  و�ل���ف���و�ك���ه 
ط��ب��ي��ع��ي��ة، م��ن��ح��ت م��ن��ت��ج��ات��ه��ا مثل 
و�جلو�فة  و�مل��اجن��و  و�لليمون  �لنبق 
و�ل����ذرة و�ل��ك��و���ش��ا و�خليار  و�ل��رط��ب 
مميز�ً  طعماً  و�لرتقال،  و�لطماطم 
هذه  وت�������ش���ك���ل   .. ط��ب��ي��ع��ي��ة  وج�������ودة 
للر�ث  حياً  �لقرى �جلبلية منوذجاً 
ناب�شاً  ومعر�شاً  �لأ�شيل  �لإم��ار�ت��ي 
فيها  �مل�شتد�م  �حلياة  لنمط  باحلياة 
و�لذي يحمي �ملو�رد �لطبيعية ويدعم 

�لأمن �لغذ�ئي يف �آن.
ك��م��ا ي��ت�����ش��ن��ى ل���ل���زو�ر �ل��ب��اح��ث��ني عن 
ق����رب جبال  و�ل�����ش��ك��ي��ن��ة يف  �ل����ه����دوء 
�لإمار�ت �لطالع على تقاليد �لرعي 
وجني �لع�شل �جلبلي وتربية �ملو��شي 
�ليدوية  و�حل����رف  �ل��ف��ح��م  و���ش��ن��اع��ة 
�لقائمة على مو�د طبيعية مثل �شعف 

�لنخيل و�لق�شب و�لأ�شو�ف و�جللود 
�لبع�س  ز�ل  ول   .. و�ل�������ش���ل�������ش���ال 
متميزة  حرفية  م�شغولت  ي�شنعون 
و�أو�ين  و�خل�������ش���ف  �حل�������ش���ري  م���ث���ل 

�لفخار.
بع�س  بكون  �لإم����ار�ت  جبال  وتتميز 
باملغذيات  غنية  ت��رب��ة  ذ�ت  �شفوحها 
برية  عطرية  لأع�شاب  منبتاً  جتعلها 
�شحية  ����ش��ت��خ��د�م��ات  ذ�ت  م��ت��ن��وع��ة 
وط���ب���ي���ة م����ت����ع����ددة، ح���ي���ث ت���ن���م���و يف 
�لأع�شاب  خمتلف  متعاقبة  م��و����ش��م 
�مل�شتخدمة يف �لطب �ل�شعبي و�لبديل 
�لطبيعية.  و�ل��زي��وت  و�مل�شتح�شر�ت 
ومنها �أع�شاب �ليا�س و�لزعر �لري 

و�جلعدة.
�أما يف جل�شات �لّر �لتي ي�شتمتع بها 
و�لبو�دي  �ل�شحر�ء  عمق  يف  �جلميع 
يف مناطق �لإم��ار�ت �ملختلفة، في�شعر 
�جلميع بتو��شل مبا�شر مع �لطبيعة 
�شتوية  خميمات  �لبع�س  ويتخذ   ..
فيها  تكون  �ملدينة  �شخب  عن  بعيدة 
�ل���ن���ار ف��اك��ه��ة �ل�����ش��ت��اء و����ش���اه���د�ً على 
�لتي  �ل�شمر،  �مل�شاء وجل�شات  �أحاديث 
�ل�شدى،  ف��ي��ه��ا رج���ع  �ل��ك��ث��ب��ان  ت����ردد 
�لذهن  ب�شفاء  �مل��ت��اأم��ل  فيها  وي�شعر 
و�شمو �لروح و�نتعا�شها، كمن يتو�شد 
�ل�شماء  �إىل  ويتطلع  �لناعمة  �لرمال 
مباليني �لنجوم �لتي تظهر و��شحة 
يف عمق ليل �ل�شحر�ء �حلالك �لذي 

ل يعكر �شفوه �شيء.
و�ل�شائح  �ل���ز�ئ���ر  خ��ي��ار  ك���ان  وم��ه��م��ا 
و�ل�شرخاء  �ل�شتجمام  عن  �لباحث 
مبفرده،  �أو  �لأ�شدقاء  �أو  �لعائلة  مع 
�لد�فئ  �لإم������ار�ت  ���ش��ت��اء  يف  ف�شيجد 
وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا �خل���الب���ة ك���ل م���ا يتطلع 
لت�شكل  معاً  جتتمع  خيار�ت  من  �إليه 
�شياحية موحدة جتمع مناطق  هوية 
�شتائها  م���ن  وجت���ع���ل  ك���اف���ة  �ل����دول����ة 

�لأجمل يف �لعامل.

تعّرف ال�صكان وال�صياح بتاريخ الدولة وتراثها الغني

اأجنحة ح�سارة الإمارات يف مهرجان ال�سيخ زايد تاأخذ الزوار يف رحلة عرب الزمن 
•• اأبوظبي-وام:

حملة  مع  بالتز�من  �لدولة  يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�شياحة  حركة  تنامي  مع 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �لقت�شاد،  وز�رة  تنظمها  �لتي  �لعامل"  يف  �شتاء  "�أجمل 
�ملكتب  م��ن  وب��دع��م  و�ل���ر�ث،  و�لثقافة  بال�شياحة  �ملعنية  �لهيئات  خمتلف  م��ع 
�لثقافية  �لإم��ار�ت  باأجمل معامل  �لإم��ار�ت، لالحتفاء  دولة  �لإعالمي حلكومة 
ز�يد"  �ل�شيخ  "مهرجان  يقدم  و�لرفيهية،  و�ل�شياحية  و�لطبيعية  و�لر�ثية 
�ل�شياحية جتربة  و�ملجموعات  و�لعائالت  �ل��زو�ر  و��شع من  �أبوظبي جلمهور  يف 
وموروثها  �لإم���ار�ت  تاريخ  ل�شتك�شاف  �لزمن  عر  رحلة  يف  تاأخذهم  متكاملة 
"�أجنحة ح�شارة  �ملت�شامح من خالل  �لغنية وقيم جمتمعها  وتقاليدها  �لثقايف 
�لإمار�ت" يف موقع �ملهرجان مبنطقة �لوثبة يف �أبوظبي �لذي ي�شكل وجهة ملئات 

�آلف �لزو�ر من د�خل �لدولة وخارجها.
وتوفر "�أجنحة ح�شارة �لإمار�ت" لرو�د �ملهرجان جتربة متكاملة تعّرفهم بعاد�ت 

�أهلها، وثقافتهم �لأ�شيلة، وتر�ثهم �ملتجذر يف تاريخ �ملنطقة، وقيمهم وتقاليدهم 
�لتي يعتزون بها وت�شكل هويتهم �ملنفتحة على �لعامل يف جمتمع �لإمار�ت �لذي 

يعي�س فيه �أكرث من 200 جن�شية بتناغم و�ن�شجام تامني.
وت�شمل جتربة "�أجنحة ح�شارة �لإمار�ت" يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد كال من جناح 
و"جناح  و�لإمار�ت"،  �لإن�شان  و"جناح  �لإمار�تي"،  و"�حلي  �لوطن"،  "ذ�كرة 
و"معر�س  �خليل"،  و"معر�س  �لزر�عية"،  �لو�حة  و"جناح  و�لتقاليد"،  �لعاد�ت 
�لطلق  �لهو�ء  يف  �ملهرجان  زو�ر  ت�شتقبل  �لتي  �ل�شلوقي"،  و"معر�س  �لهجن"، 
و�لرحاب  �ل��ك��رم  قيم  ودفء  �ل��دول��ة  �شتاء  دفء  ب��ني  جتمع  عائلية  �أج����و�ء  يف 

ملجتمعها.
�ملغفور له  ذ�ك��رة �لوطن" جمموعة معار�س عن حياة و�إجن��از�ت  "جناح  ويقدم 
ن��ادرة ملر�حل  ث��ر�ه، ومعر�س ل�شور  �آل نهيان طّيب �هلل  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
عن  وثائقيات  مع  �لدولة،  �حت��اد  تاأ�شي�س  م�شرية  يف  ودوره  حياته،  من  خمتلفة 

�شرية �لحتاد وحمطات فارقة يف تاريخ �لدولة.

�أه��ل �لإم��ار�ت يف �لزمن  "�حلي �لإمار�تي" فيقدم �لأج��و�ء �لر�ثية حلياة  �أم��ا 
للحرفيني،  �ملتنوعة  و�لعرو�س �حلية  �لفعاليات  �لعديد من  ينظم  �ملا�شي، كما 
ويعقد �لأ�شو�ق �ل�شعبية �لتي يقبل عليها �لزو�ر .. ويحت�شن "�حلي �لإمار�تي" 
مبهرجان �ل�شيخ ز�يد بالوثبة يف �أبوظبي م�شابقات �ملاأكولت �ل�شعبية من �ل�شاعة 
ع�شر�ً حتى �ل�شاعة 9 م�شاًء، و�لتي تقدم جمموعة �أطباق متاأ�شلة يف �لر�ث   5
و�لآجار،  و�لقر�س،  و�ل��ب��ز�ر،  و�ل��ذو�ب��ة،  و�خل�شي�س،  و�ملمرو�شة،  �جلامي،  مثل 

و�ليقط.
ويف "جناح �لإن�شان و�لإمار�ت" ي�شهد زو�ر مهرجان �ل�شيخ ز�يد معر�شاً تفاعلياً 
ي�شلط �ل�شوء على �جلهود و�لإجن��از�ت �لإن�شانية لدولة �لإمار�ت على �مل�شتوى 
و�لتعددية  و�لتنّوع  �لت�شامح  بثقافة  حتتفي  نوعية  فعاليات  ينظم  كما  �لعاملي، 

و�ل�شمول يف جمتمع �لإمار�ت.
ويعر�س "جناح �لعاد�ت و�لتقاليد" منوذجاً حياً للبيت �لإمار�تي �لتقليدي �لذي 
ويعّرف مبكونات هامة  �لعني  �لقطارة مبدينة  ملباين  �لعمر�ين  �لر�ث  يحاكي 

�شكلت يف �ملا�شي �أ�شا�شيات �لبيت �لإمار�تي.
ويف "جناح �لو�حة �لزر�عية" يتعرف رو�د �ملهرجان على م�شار تطور طرق �لزر�عة 
و�لري وتخزين �لغالل وتو�شيع �ملنتجات �لزر�عية وتنويع �لرثوة �حليو�نية، وفق 

منظومة متكاملة ��شتفاد منها جمتمع �لإمار�ت تاريخياً.
مل�شرية  عر�شاً  �لإمار�ت" فينظم  ح�شارة  "�أجنحة  �خليل" �شمن  "معر�س  �أم��ا 
مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة، 
فيما يقدم "معر�س �لهجن" م�شرية �لألقاب �لتي حققتها �أف�شل مطايا هجن 
�لرئا�شة يف �شباقات �لهجن، ويعر�س "معر�س �ل�شلوقي" تقاليد تدريبه و�لعناية 
به ودوره يف �أن�شطة �ل�شيد يف �ملا�شي. وطو�ل مدة �ملهرجان، وفيما ت�شتمر حملة 
�لر�ثية  �لفعاليات  تتو��شل  �ل��ت��و�يل،  على  �لثاين  للعام  �لعامل  يف  �شتاء  �أجمل 
ترفيهي  ثقايف  كمهرجان  ر�شالته  لر�شخ  ز�ي��د  �ل�شيخ  مهرجان  يف  و�لثقافية 
عاملي يحتفي بالقيم �لنبيلة �لأ�شيلة للمجتمع �لإمار�تي وينقلها بفخر لأجيال 

�مل�شتقبل ويعّرف بها زو�ره من خمتلف �أنحاء �لعامل.

•• القاهرة -وام:

موؤخر�،  عقد  �جتماع  خالل  �لعربي  للرملان  �لتابع  �لإن�شان  حلقوق  �لعربي  �ملر�شد  �أمناء  جمل�س  زكى 
�للجنة  �شابقاً، ليتوىل رئا�شة  �لوطني �لحت��ادي  �لعام للمجل�س  �لأمني  �ملزروعي  �لدكتور حممد  معايل 

�لقانونية باملر�شد �لعربي حلقوق �لإن�شان �لتابع للرملان �لعربي.
للجنة  رئي�ًس  �ملزروعي  �لدكتور  تزكية  �أن  �لعربي،  �لرملان  رئي�س  �لع�شومي  و�أكد عادل بن عبد�لرحمن 
ياأتي من منطلق ما يتمتع به من خرة وكفاءة ومهنية، م�شري� �إىل �أنه �شيكون له �أكر �لأثر يف حتقيق 
�لأهد�ف �ملبتغاة للمر�شد. و�أ�شار �لع�شومي �إىل �هتمام �لرملان �لعربي بتقدمي �لدعم و�مل�شاندة �لالزمة 
لإجناز مهام عمل �للجنة و�ملر�شد، مثمنا ما يبديه �ملجل�س �لوطني �لإحتادي بدولة �لإمار�ت من حر�س 
على دو�م �لتعاون و�لعمل �لثنائي مع �لرملان �لعربي و�ملر�شد �لعربي حلقوق �لإن�شان، مبا يحقق �لتعاون 

و�لتن�شيق �مل�شرك حتقيًقا لتطلعات �ل�شعوب �لعربية.

• جل�صات �صباحية وم�صائية على ال�صواطئ املفتوحة يف خمتلف اإمارات الدولة و�صفة للنقاهة وال�صرتخاء  
الهدوء وال�صكون مع الهواء اجلاف النظيف  اأح�صان  يف  مالذًا  توفر  الإمارات  • جبال 

عمق ال�صحراء بوابة توا�صل مبا�صر مع الطبيعة  يف  الرب  • جل�صات 

تزكية حممد املزروعي رئي�سا للجنة القانونية باملر�سد العربي حلقوق الإن�سان

�صتاء الإمارات .. وجهة الباحثني عن ال�صتجمام يف الطبيعة و�صط خيارات ل تنتهي بني البحر والرب واجلبل

الإمارات تقدم اأجمل �ستاء يف العامل بطق�سها املعتدل والدافئ وكنوزها الطبيعية والثقافية

جمل�س حكماء امل�سلمني والأكادميية الوطنية للتدريب 
مب�سر يناق�سان التعاون يف جمال الربامج ال�سبابية

•• القاهرة - وام:

�لتنفيذي  �ملدير  ر�غ��ب،  ر�شا  بالدكتورة  �مل�شلمني،  حكماء  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لرميثي،  �شلطان  �لدكتور  �لتقى 
لالأكادميية �لوطنية للتدريب بجمهورية م�شر �لعربية، وذلك مبقر �لأكادميية يف �لقاهرة.

�ل�شباب يف خمتلف  �لأكادميية يف جمال تدريب  �لتي حققتها  �لكبرية  �لرميثي بالإجناز�ت  �لدكتور �شلطان  و�أ�شاد 
�ملجالت، وتاأهيلهم لقيادة �مل�شتقبل، موؤكد� �أن �لأكادميية ومنتدى �شباب �لعامل دليل على �أن م�شر ت�شري يف طريق 

بناء �لإن�شان يف �شعيها لبناء نه�شة �شاملة متثل منوذًجا نه�شوًيا عربًيا متميًز�.
ي�شعى  �ل�شبابية، حيث  �لر�مج  و�لأكادميية يف عدة جم��الت، يف مقدمتها  �ملجل�س  �لتعاون بني  �شبل  �للقاء  ناق�س 

جمل�س حكماء �مل�شلمني �إىل ن�شر قيم �ل�شالم و�لتعاي�س و�ملو�طنة ومو�جهة �لتطرف د�خل �ملجتمعات.



اجلمعة   28  يناير    2022  م   -    العـدد   13454  
Friday   28  January   2022   -  Issue No   1345408

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا باباي كاونر

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1076943 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ماهر �شليمان ر�شيد  %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عبد�هلل ي�شلم �حمد عبود بن �شميدع
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد توفيق �بي�س

تعديل وكيل خدمات / حذف �شعيد خلفان �شعيد �حمد �لكعبى
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا باباي كاونر

PAPPAY COUNTER CAFETERIA

�إىل/ كافترييا و معجنات تالل �لقمر
CAFETERIA W MUAJANAT TILAL EL  QAMAR

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ملثلجات - بالتجزئة  5610007
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نا�شر �حمد �لطريفي لتوزيع �ملياه ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1857682 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / فاطمه �شعيد مرهون �لعي�شائى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / فاطمه �شعيد مرهون �لعي�شائى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر �حمد �لطريفى تقلى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*2.5 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ نا�شر �حمد �لطريفي لتوزيع �ملياه ذ.م.م
NASAR AHMED ELTARIFI WATER DISTRIBUTION L.L.C

�إىل / �ملقادير لتوزيع �ملياه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALMAQADIR WATER DISTRIBUTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �ل�شنابل لت�شليح �ل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1027796 
تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد نا�شر ملقاط

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية �إىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ور�شة �ل�شنابل لت�شليح �ل�شيار�ت

AL SANABEL AUTO REPAIR WORKSHOP
�إىل / ور�شة �ل�شنابل لت�شليح �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL SANABEL AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح �لآلت و�ملكائن �لثقيلة و�شيانتها  3319902
 تعديل ن�شاط / حذف ��شالح ميكانيكا �ملعد�ت و�لليات �لثقيلة  4520004

 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شالح كهرباء �ل�شيار�ت  4520005
 تعديل ن�شاط / حذف ��شالح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت  4520021

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرجو�ن لعمال �لتمديد�ت �لكهربائية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1064849 
تعديل وكيل خدمات / حذف عبيد حممد ح�شن �مل�شعود �لزعابى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لرجو�ن لعمال �لتمديد�ت �لكهربائية

AL ARJUWAN ELECTRICAL INSTALLATION WORKS
�إىل / رينوفري� لل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

RENOVERA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�شاط / حذف �إ�شالح و�شيانة �لتمديد�ت و�لركيبات �لكهربائية.  4329904
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
�لكمبيوتر  لنظمة  جلوبال  �ل�ش�����ادة/�تقان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شحابية و�لرقمية ديجيتال �وكتا ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2189466 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يونايتد تكنولوجي �لقاب�شة ذ م م
 United Technology Holding LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جلوبال �شريد �شريفي�شز �لقاب�شة ذ م م
Global Shared Services LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد خلفان �شعيد �ملن�شورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �خلر�ت �لتقنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
TECHNOLOGY EXPERTISE - SOLE PROPRIETORSHIP .L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو�بة �ل�شعاده للمالب�س �جلاهزه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1086194 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �منه طاهر عبد�هلل  %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حممد مبارك �شاحى فريوز بن ثالث
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حممد نور

تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك حممد بخيت �ل�شيعرى
تعديل �إ�شم جتاري من/ بو�بة �ل�شعاده للمالب�س �جلاهزه

BAWWABA AL SADA READYMADE GARMENTS

�إىل/ بو�بة �ل�شعاده للمالب�س �جلاهزه
BAWWABA AL  SADA READYMADE GARMENTS

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�تقان �خلليج للحا�شب �ليل ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1019739 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يونايتد تكنولوجي �لقاب�شة ذ م م

 United Technology Holding LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جلوبال �شريد �شريفي�شز �لقاب�شة ذ م م

 Global Shared Services LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال �حمد حميد �شنان �ملهريى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد خلفان �شعيد �ملن�شورى

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ر�وز�ن هالديا ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2985520 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عو�س �شعيد خمي�س على �ملزروعى  %100

تعديل مدير / �إ�شافة عو�س �شعيد خمي�س على �ملزروعى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حار�س �لدين حممد جالل �لدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن يو�شف �شالح �حلمادى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 0*0
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة ر�وز�ن هالديا ذ.م.م
RAOZAN HALADIA BAQALA L.L.C

�إىل / بقالة ر�وز�ن هالديا - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
RAOZAN HALADIA BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لوطنية للتموين �ملحدودة  ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1026773 
تعديل مدير / �إ�شافة طارق �شرى �شحاته �جلوينى

NCC HOLDING L.L.C تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �إن �شي �شي �لقاب�شة ذ.م.م
FINANCE HOUSE - PJSC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف د�ر �لتمويل - �س م ع

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة غبا�س للتجارة و �ل�شتثمار �ملحدودة ذ م م
GHUBASH TRADING & INVESTMENT CO LTD

تعديل مدير / حذف هانى �بر�هيم عبد�لنور
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف هانى �بر�هيم عبد�لنور

MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C   تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ملزروعي �لعاملية ذ.م.م
THE NATIONAL INVESTOR  تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مل�شتثمر �لوطني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ب. �س �لقاب�شة 
AL NASSER INVESTMENTS CO L.L.C   تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة �لنا�شر لال�شتثمار�ت ذ م م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بوبكر �شديق حممد ح�شني �خلورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شديق حممد ح�شني �خلورى

MAZAYA FINANCIAL INVESTIMENTS LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مز�يا لال�شتثمار�ت �ملالية ذ م م
LETOS HOLDING S.A.L تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لوت�س هولدنغ �س م ل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فري�شت ريت�س لال�شت�شار�ت �لت�شويقية - ذ.م.م
FIRST REACH MARKETING CONSULT – LLC

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 3*8.5 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شركة �لوطنية للتموين �ملحدودة  ذ م م
NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED - W L L

�إىل/ �ل�شركة �لوطنية للتموين �ملحدودة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
NATIONAL   - .CATERING COMPANY LIMITED - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
لتجارة  �يجل  �ل�ش�����ادة/جولدن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدوية �لبيطرية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3912560 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة مي�شيل جرج�س ميغائيل هابيل  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �يه عبد�لعال حممد حممود حموده

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نادين وحيد �شمري كامل �شيدهم
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عوتي لتجارة �لقهوة   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4055791 
تعديل �إ�شم جتاري من/ عوتي لتجارة �لقهوة

OTIY COFFEE TRADING

�إىل/ قهوة عوتي
 OTIY COFFEE 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كوخنا للوجبات �خلفيفه   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4296504 
تعديل ر�أ�س �ملال / من 1000 �إىل 0

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �إ�شم جتاري من/ كوخنا للوجبات �خلفيفه

KHUKNA FOR SNACKS

�إىل �ج 1 كافيه
H 1 CAFE

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454
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•• دبي - وام:

للتطوير  دول���ة  وزي���رة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت  ع��ه��ود  م��ع��ايل  ز�رت 
2020 دبي  �إك�شبو  �حلكومي و�مل�شتقبل جناح مملكة تايالند يف 
�لذي يحمل �شعار "�ل�شتد�مة، �لتنوع، �لتقاليد و�لتقدم"، ويقع 

يف منطقة �لتنقل.
مملكة  ع��ام  قن�شل  �شرييفات  �شاير�ت  �شعادة  ��شتقبالها  يف  كانت 
نائب  كونبيتيلوك  ت�شات�شاي  و�شعادة  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف  تايالند 
�لرئي�س �لتنفيذي �لأول لوكالة ترويج �لقت�شاد �لرقمي بوز�رة 

�لقت�شاد �لرقمي و�ملجتمع يف تايالند.
و�ط��ل��ع��ت ع��ه��ود �ل��روم��ي خ���الل �ل���زي���ارة ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارب �ملبتكرة 
و�لرقمي  �لتكنولوجي  و�ل��ت��ط��ور  ت��اي��الن��د،  ج��ن��اح  يقدمها  �ل��ت��ي 
�ملجالت  خمتلف  يف  تتبنها  �لتي  و�لب��ت��ك��ار�ت  �إليه  و�شلت  �ل��ذي 

تفاعلية  جت��ارب  من  �جلناح  يقدمه  مبا  �إعجابها  عن  و�أعربت   ..
متميزة، يعرف من خاللها �لزو�ر على �أبرز �حللول �لتكنولوجية 

يف قطاعات �لنقل و�لت�شال �لرقمي و�خلدمات.
وم��ب��ادر�ت��ه��ا حت��ت مظلة  ت��اي��الن��د  �جل��ن��اح جت��رب��ة  ي�شتعر�س  و 
�ملعززة  �مل�شتقبلية  �لقت�شادية  وروؤي��ت��ه��ا  �لرقمية"،  "تايالند 
طورتها  �لتي  �لب��ت��ك��ار�ت  �أه��م  �إىل  �إ�شافة  �لتقنية،  بامل�شروعات 
�ل�شياحة  و�ب��ت��ك��ار�ت  �حل��ي��وي،  �لبال�شتيك  ذل��ك  يف  مبا  تايالند، 
م�شت�شفياتها  ط��ورت يف  �لتي  �لذكية  �مل��دن  �لعالجية، من خالل 
�لروبوتات �لعالجية لإجر�ء �جلر�حات عن بعد،  تقنيات توظف 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  تعزيز  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �ل��زر�ع��ة  وتقنيات 

�لتقنيات �لرقمية يف �لزر�عة و�لري.
بروؤية  �فر��شية  جت��ارب  لروؤية  �لفر�شة  للزو�ر  �جلناح  يتيح  و 
يف �أنحاء �ململكة وبني �أبرز معاملها �لتجارية  تنقلهم  درجة   360

�ملتطورة  �لبالد و�حللول  وت�شتعر�س مر�حل تطور  و�حل�شارية، 
و�ملبتكرة �لتي تطبقها يف قطاعات �لنقل، و�خلدمات �للوج�شتية، 

و�لت�شال �لرقمي، و�لتنقل �ل�شخ�شي.
ويعرف �جلناح يف عر�شني تفاعليني بتاريخ �لتنقل ومدى تطور 
خالل  مت�شارعا  زخ��م��ا  �شهدت  �ل��ت��ي  �ململكة،  يف  �لتحتية  �لبنية 
4500 م�شروع  م��ن  �أك��رث  �إط���الق  ع��ر  �ملا�شية،  �لأرب��ع��ني عاما 
لبدء تطوير �شامل للبنية �لتحتية و�لنقل، و�لتجارة و�لقت�شاد 
وخمتلف �لقطاعات. و يغطي جناح تايالند �لذي مت ت�شييده على 
م�شاحة 3600 مر مربع، ليكون �لأ�شخم يف تاريخ م�شاركاتها 
على مدى 150 عاما، تاريخ تايالند �لغني �لذي ميتد على مدى 
�ململكة مبدينة مو�نئ �شغرية، و�لتطور�ت  بد�أت  700 عام منذ 
�لتي طر�أت عليها لت�شبح مركز� ي�شتقطب �ل�شفن �لتجارية من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

•• دبي-وام:

فعالية  دب����ي،   2020 �إك�����ش��ب��و  يف  م��ال��ي��زي��ا  ج��ن��اح  ي��ن��ظ��م 
 My" ترفيهية لالأطفال وهي حتليق �لطائر�ت �لورقية
يناير   30 �لأح�����د  ي���وم   "Butterfly Kite fly
بحديقة �لفر�شان و�لتي تعد هو�ية تقليدية لالأطفال يف 

ماليزيا لعدة قرون.
ودعا �جلناح �لزو�ر و�لعائالت للم�شاركة فعالية �لطائر�ت 
قطعة   250 ت��وزي��ع  و�شيتم  ف��ر����ش��ة،،  �شكل  على  �لورقية 

عليهم ف�شاًل عن م�شابقات وجو�ئز.
�شنع  " ك��ان   : ماليزيا  جناح  مديرة   ، لو  مي�شيل  وقالت 
�لطائر�ت �لورقية هو�ية �شعبية يف ماليزيا، ولكن �شعبيتها 
�ملمكن  م��ن  ي��ز�ل  ول  �لتكنولوجيا،  ظهور  منذ  تر�جعت 
يف  �لورقية  للطائر�ت  �لتقليديني  �حلرفيني  على  �لعثور 
بع�س �لوليات مثل كيالنتان وترينجانو وكيد� وبريلي�س 
، وُتعرف �لطائر�ت �لورقية با�شم "wau" يف لغة �ملاليو ، 
ويتم ت�شكيلها مبهارة ورعاية كبريين من �أجل �إن�شاء �أكر 
طائرة ورقية و�أكرثها جماًل ، و�لأهم من ذلك �أنها حتلق 
يف  �لورقية  �لطائر�ت  هذه  تاأتي  كما  م�شتوى،  �أعلى  على 
جميع �لأ�شكال و�لأحجام و�لألو�ن، لكن �لأكرث �شهرة هي 
"و�و بولن" /طائرة ورقية �لقمر/، و�لتي تعد و�حدة من 

�لرموز �لوطنية ملاليزيا ".
وت�شعى فعالية حتليق �لطائر�ت �لورقية �إىل ن�شر �لوعي 
 MyButterflyEffect# بحملة �لعالمة �لتجارية 
�إىل  �لجتماعية  �حلملة  تهدف  حيث  باجلناح،  �خلا�شة 

خلق "تاأثري �لفر��شة" لأفكار �لنمو �لأخ�شر.
وياأتي مفهوم تاأثري �لفر��شة �لأ�شلي من نظرية �لفو�شى 
�لتي ��شتهرت من قبل عامل �لريا�شيات و�لأر�شاد �جلوية 
�إدو�رد لورنز، ووفًقا للنظرية ميكن �أن يكون لعمل �شغري 
يف مكان و�حد تاأثري �أكر يف �أماكن �أخرى ، وتهدف ماليزيا 
من خالل م�شاركتها يف �إك�شبو 2020 دبي ، �إىل �أن تكون 

قدوة لتعزيز �لأعمال �مل�شتد�مة و�إلهامها.
و�أ�شافت لو: "يفخر جناحنا بخلوه من �لكربون؛ كمثال 
 2020 لإك�شبو  بنا  �خلا�شة  �ل�شتد�مة  �ل��ت��ز�م��ات  على 

زو�رنا  �أذه���ان  يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  �أهمية  ن�شع  �أن  ن��ري��د  دب���ي، 
بالطائرة  �ل��ط��ري�ن  ح��دث  يعتر  �حل���دث،  يف  و�مل�شاركني 
بحملة  �لوعي  خللق  لنا  ر�ئعة  فر�شة  �لفر��شة  �لورقية 
وما   MyButterflyEffect# �لتجارية  �لعالمة 
وناأمل  �أف�شل،  غد  يف  للم�شاهمة  منا  كل  يفعله  �أن  ميكن 
ب��اإح��دى طائر�تنا  ك��ل م��رة يطري فيها �شخ�س م��ا  �أن��ه يف 
بكيفية  ذلك  �شيذكره  فر��شة،  يرى  �أو  �جلميلة،  �لورقية 

تاأثري �أفعاله على �مل�شتقبل ".
مبنطقة  دبي   2020 �إك�شبو  يف  �ملاليزي  �جلناح  ويج�شد 
هذه  وحر�س  �ملاليزية،  �لثقافة  يف  ما  �أف�شل  �ل�شتد�مة، 
�لدولة على �إظهار �لتز�مها بالتنمية �مل�شتد�مة و�لبتكار 
�أمام �لعامل، وذلك عر ت�شميم جناحها �ملبتكر �لذي يخلو 
من �لنبعاثات �لكربونية، كما يعتمد ت�شميم �جلناح على 
�ل�شتد�مة  حتقيق  يف  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن  �ل�شتفادة 

وكفاءة �لطاقة.

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود  

حيز�ً   2020 باأك�شبو  �لفر�س  منطقة  يف  �لأف��ري��ق��ي  �لحت���اد  جناح  �شغل 
كبري�ً، بهدف �لتعريف بالقارة �ل�شمر�ء و�أنها مهد �لتطور �لإن�شاين وجوهر 
�لبتكار، بتقدمها نحو خمطط قاري مو�شع من �شاأنه �لتعريف باملوؤ�ش�شني 
�لحتاد  ي�شتعر�س  كما  وللعامل  ملو�طنيها  عمل  ف��ر���س  و�ن�����ش��اء   �لأو�ئ����ل، 
فعالة  �شر�كات  تطوير  خ��الل  م��ن   ، و�ل��روؤي��ة  و�لثقافة  �ل���ر�ث  �لأف��ري��ق��ي 
2063" وللرويج  ل�"�أجندة  �أن تدعم تنفيذ �لر�مج �لرئي�شة  من �شاأنها 
للمعر�س �لإفريقي للتجارة �لبينية و�لتقرب لدول �لعامل �مل�شارك يف حلدث 

�لكبري.
ولعدد  لت�شاعه  �لأفريقي  �لحت��اد  جناح  د�خ��ل  ممتعاً  وقتاً  �ل��ز�ئ��ر  يق�شي 
بد�ية  فمنذ  يحتويها،  �لتى  �لكثرية  �لتفا�شيل  مع  ي�شمها  �لتى  �ملقتنيات 
�لرحلة ودخول �جلناح جند على �ليمني �شل�شلة جدر�ن ك�شفحات �لكتاب يف 

كل جه نبذة عن معلم من معامل �لقارة �ل�شمر�ء يف دولة من دولة �أفريقيا، 
مع �شورة وتو�شيح ملكانها ونبذة ب�شيطة عنها يف معلومة، مثل كهف �أنفا�س 
�لتنني �لذي يقع يف ناميبيا وي�شم �أكر بحرية يف �لعامل، وت�شري لوحة �أخرى 
لدولة بوت�شو�نا على �أنها �أكر دولة منتجة �ملا�س يف �لعامل من حيث �لقيمة، 
و�أخرى ت�شري �إىل �أن جزر �لقمر هي �أكر منتج يف �لعامل لزيت �ليولنج وهو 
عن�شر مهم وم�شهور ي�شتخدم يف �شناعة �لعطور، ومل تكتفي �للوحات بذكر 
و�لكو�در  بالعلماء  �لأفريقي  �هتم جناح �لحتاد  �لطبيعية و�منا  ملو�رد  �أهم 
�لب�شرية �لتى متكنت من خدمة �لب�شرية وهم من منت�شبي �لقارة �ل�شمر�ء، 
ر�فائيل  �لدكتور  �ل��ع��امل  ع��ن  ���ش��ورة  م��ع  معلومة  كتبت  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
غينيا  دودة  ملر�س  عالجا  �كت�شف   )  1913 –  1953  ( �رمانو  �إيرن�شت 
�لقرن  من  �لربعينات  يف  �بون�شي  عقار  با�شتخد�م  �مل��اء  طريق  عن  �ملنقولة 
�ملا�شي و�لذي �أنقذ ماليني �لأزو�ج مت تر�شيحه جلائزة نوبل يف علم وظائف 
2008 قادت  ع��ام  �أخ��رى  معلومة عن  . ويف لوحة   1948 ع��ام  �لأع�شاء 

�لأكيا�س  ��شتخد�م  �لبيئة من خالل حظر  �ل�شتد�مة  رو�ن��د� �لجت��اه نحو 
�لتى  �للوحات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لبلوجي،  للتحلل  �لقابلة  غ��ري  �لبال�شتيكية 
�شمت �لعديد من �لعلماء و�لريا�شيني �مل�شهورين يف �أنحاء �لعامل و�لفنانني 

وغريهم.
وع��ل��ى �جل��ان��ب �لأو���ش��ط م��ن ج��ن��اح �لحت���اد �لأف��ري��ق��ي يجد �ل��ز�ئ��ر �شعار�ً 
بالعربي �حلكم و�ل�شالم و�لأمن ، ليعك�س �شعار �جلناح �لذي يقول �أفريقيا 
تفتح �أبو�بها وهي جاهزة لالأعمال ، وبع�س �لتفا�شيل �ملدونة على لوحات 
ومنر  �أفريقيا  حكماء  جلنة  فمنها  �ملكان،  ق�شة  �شرد  ت�شم  �جلناح  و�شط 
حفظ  وعمليات  �لأف��ري��ق��ي  و�لأم���ن  �ل�شالم  وجمل�س  �لأف��ري��ق��ي  �حلوكمة 
للز�ئر  يو�شح  تف�شيلي  �شرح  �لعناوين  هذه  من  عنو�ن  كل  وحتت  �ل�شالم، 
يف  �ملجتمعات  ب��ني  �ل�شلمي  �لتعاي�س  بن�شر  �ل�شمر�ء  �ل��ق��ارة  �هتمام  م��دى 
�لعامل، ويف ركن د�ئري �شغري بع�س �للوحات �لتى �شمت مو�شوعات مهمة 
�لقت�شادي  و�ملنتدى  �ل�شباب،  يقودها  �لتى  و�ل�شتجابة  �لغربية  يف  مثل 

�أفريقي  �شفر  جل��و�ز  و�لتطلع  �لأفريقية  �ل�شلع  و��شر�تيجية  �لأفريقي 
حلرية �لتنقل بني �لدول ، و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأفريفية ، كما �هتم �جلناح 
بالت�شنيع ففرد له لوحة تعر عنه وتو�شجه مع طرح منطقة�لتجارة �حلرة 

للقارة �ل�شمر�ء.
يف �شد�رة �جلناح �شمم علم �لحتاد �لأفريقي مع خريطة �فريقيا وبجو�رها 
تو�شيح للهدف من تاأ�شي�س �لحتاد، وبالقرب من هذ� �لركن �شممت د�ئر 
كبرية ناف�شة �شلع و�شعت فيها �شور �لروؤ�شاء �لأفارقة، مع �لركيز على 
تقدمي �لقطاعات �لتى يهيب �جلناح بتقدميها و�لرويج لها، مثل  �ل�شحة، 
وتكنولوجيا  و�ل�����ش��ب��اب،  و�ل��ف��ن،  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�لت�شنيع،  �لتحتية،  و�لبنية 
�ملعلومات و�لت�شالت، و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني، و�ل�شالم و�لأمن، و�لتجارة 
�لتى  �حليوية  �لق�شايا  من  وغريها  و�ل��زر�ع��ة،  �مل��ن��اخ،  وتغري  و�ل�شتثمار، 
ت�شكل عبء على �ملو�طن �لأفريقي �إذ� ما قدمت �حللول �ملبتكرة ، من �أجل 

ذلك ي�شعى �لحتاد  �إىل حتقيق تطلعات �ل�شعب �لأفريفي  با�شتمر�ر. 

جناح الحتاد الإفريقي يعلن عن دعم وتنفيذ اأجندة الربامج 
الرئي�سية 2063 يف اأك�سبو 2020 

جناح ماليزيا يدعو زوار اإك�سبو 2020 دبي 
للم�ساركة يف فعالية الطائرات الورقية

ميثاء ال�سام�سي تزور جناح لتفيا يف 
اإك�سبو 2020 دبي

النائب العام للدول�ة يبحث مع ال�سفري الإيطايل 
تعزيز التعاون الق�سائي بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

وزيرة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  ز�رت 
 2020 �إك�شبو  يف  �لفر�س  دول��ة، جناح لتفيا يف منطقة 
�مل�شتع�شية"،  �لرو�بط  "تو�شيل  �شعار  و�لذي يحمل  دبي، 

وميزج �لبتكار �لتكنولوجي بحب �لطبيعة و�ل�شتد�مة.
جناح  مدير  �أومل���ان  �إن��غ��ا  �شعادة  معاليها  ��شتقبال  يف  ك��ان 
على  �ل�شام�شي  و�طلعت  دب��ي..   2020 �ك�شبو  يف  لتفيا 
تتميز  حيث  �مل�شتقبلية،  وروؤيتها  �ملختلفة  �جلناح  �أق�شام 
و�لبحري�ت  ب��ال��غ��اب��ات  �لغنية  �لطبيعية  ببيئتها  لت��ف��ي��ا 
و�ملحميات �لطبيعية، مما جعلها من �أهم �لدول يف �شناعة 

�لأثاث و�مل�شتح�شر�ت �لطبيعية �لع�شوية.
�ل�شركات  �خ����ر�ع����ات  �أح�����دث  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت��ع��رف��ت  و 

و�ملوؤ�ش�شات يف لتفيا مثل �شناعة �لطائر�ت من دون طيار، 
و�ل�شيار�ت �لكهربائية، و�لتكنولوجيا �ل�شوتية.

وميثل �ل�شباب خا�شة �لفتيات �إحدى ركائز لتفيا �لأ�شا�شية 
�لرقمي �حلديث، حيث  �قت�شادها  تعزيز منو  لدورهم يف 
لأكر  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �لأول يف  �مل��رك��ز  ت�شدرت لتفيا 
 52 بن�شبة  �لأب��ح��اث  �لعامالت يف قطاع  �لن�شاء  ع��دد من 
%، �إ�شافة �إىل �أنه مت ت�شجيل �أعلى ن�شبة ن�شاء عامالت يف 

�ملنا�شب �لقيادية �لإد�رية يف لتفيا بن�شبة 53%.
�إك�شبو  يف  لتفيا  مب�شاركة  �شعادتها  عن  معاليها  و�أعربت 
و�حل�شارية  �لثقافية  �مل��ق��وم��ات  و�إب�����ر�ز  دب���ي،   2020
�لعالقات  ي���ع���زز  �ل�����ش��دي��ق��ة، مم���ا  ل��ل��دول��ة  و�لب���ت���ك���اري���ة 
و�ل��رو�ب��ط ب��ني دول��ة �لإم����ار�ت ولت��ف��ي��ا، متمنية لهم كل 

�لتوفيق و�لزدهار.

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل �مل�شت�شار �لدكتور حمد �شيف �ل�شام�شي 
نيكول  �شعادة  مكتبه  يف  للدول�ة  �لعام  �لنائب 
ل��ي��ن��ري ���ش��ف��ري �جل��م��ه��وري��ة �لإي��ط��ال��ي��ة لدى 
�لدولة. مت خالل �للقاء �لذي ح�شره �مل�شت�شار 
�شلطان �جلويعد �لقائم باأعمال �ملحامي �لعام 
باأعمال  �لقائم  �ل��زي��ودي  �شعيد  وعلي  �لأول، 
��شتعر��س  �ل���دويل  �لق�شائي  �ل��ت��ع��اون  �إد�رة 
�خت�شا�شات �لنيابة �لعامة و دورها يف حتقيق 
�لعد�لة . و ناق�س �جلانبان �لتعاون و�لتن�شيق 
ب��ني �لنيابة �ل��ع��ام��ة و�ل�����ش��ف��ارة �لإي��ط��ال��ي��ة يف 
�إطار �لقانون �إىل جانب عدد من �ملو��شيع ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرك.

عهود الرومي تزور جناح تايالند يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

ز�ر معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة 
�لعامل  ور�ب��ط��ة  ع��م��ان  �شلطنة  جناحي   ، �لتحتية  و�لبنية 

�لإ�شالمي يف �إك�شبو 2020 دبي.
لعمان يف  �مل�شتقبلية  و�لفر�س  �لتنموية  �لروؤية  على  و�طلع 
تقوم  �لتي  �لإن�شانية  و�لتجارب  و�لبتكار�ت  �ملجالت،  �شتى 
على تر�ث ثقايف وح�شاري غني مزدهر باجلمال و�لطبيعة 

�خلالبة �لتي تتميز بها �لبلد�ن.
و��شتهل معاليه جولته بزيارة جناح �شلطنة عمان، حيث �طلع 
على حمتويات �جلناح و�لر�مج �لتي ينفذها يف �إطار مالمح 

روؤية "عمان 2040" وتطلعاتها للم�شتقبل �لتي تتو�ءم مع 
�إىل جانب  �مل�شتقبل"،  �لعقول و�شنع  "تالقي  �ملعر�س  �شعار 
و�لعاد�ت  و�لثقافة  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  �ل�شلطنة  �إجن���از�ت 
�ملالمح  وك��ذل��ك  �حل�شارية،  قيمها  تعك�س  �لتي  و�لتقاليد 
�لبارزة يف �جلناح �لذي �أقيم على م�شاحة بلغت 2200 مر 
وي�شم  علويني،  وطابقني  �أر���ش��ي،  طابق  من  ومكون  مربع، 
�شجرة  حياة  دورة  ق�شة  حمتو�ها  يف  حتاكي  �أق�شام  خم�شة 
�لثالثة  �لفرعية  �ملو�شوعات  حم��اور  م��ن  �نطالقا  �للبان، 

لإك�شبو 2020 دبي وهي �ل�شتد�مة و�لفر�س و�لتنقل.
�لإ�شالمي، حيث  �لعامل  ر�بطة  بزيارة جناح  وو��شل جولته 
بالقيم  و�حل��اف��ل��ة  �ل��ف��ري��دة  �لتفاعلية  �لتجربة  على  �ط��ل��ع 

"�لأنبياء  م�شروع  �شمن  يقدمها،  �لتي  و�مل��ح��ب��ة،  �ل�شامية 
�لأنبياء  ق�ش�س  ي��روي  �ل��ذي  تر�هم"،  كاأنك  �ل�شالم  عليهم 
و�أ�شماء  دع��و�ت��ه��م  و�أم���اك���ن  وبعثتهم  وت��اري��خ��ه��م  و�ل��ر���ش��ل 
�لبلد�ن �لتي عا�شو� فيها �أو �شافرو� �إليها. و�أكد معايل �شهيل 
�ملزروعي، على هام�س جولته، على �لدور �لذي يلعبه �حلدث 
�ملجالت،  خمتلف  يف  �لثنائية  �لعالقات  تر�شيخ  يف  �لعاملي 
وعقد �شر�كات طموحة لها بالغ �لأثر يف ر�شم مالمح م�شتقبل 
و�عد للب�شرية، و�أن معر�س �إك�شبو ر�ّشخ مكانة �لإمار�ت على 
�ملتينة  بالعالقات  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  م�شيد�ً  �لعاملية،  �خلريطة 
دول  مبختلف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  جتمع  �لتي 

�لعامل يف �شتى �ملجالت، ل �شيما �لطاقة و�لبنية �لتحتية.

�سهيل املزروعي يطلع على اإجنازات عمان ور�سالة رابطة العامل الإ�سالمي يف اإك�سبو 2020 دبي
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

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

•• ماتيو بوك كوتيه
�لأوكر�نية يف قلب  �مل�شاألة  �لتي �حتلتها  �ملكانة     
�أننا  نعتقد  جتعلنا  �أن  مي��ك��ن  �ل��دول��ي��ة  �لأخ���ب���ار 

�نغم�شنا جمدد� يف قلب �حلرب �لباردة.
   من ناحية، يلعب �لرو�س دور كبار �لأ�شر�ر: ُي�شتبه 
يف رغبتهم يف �إعادة ت�شكيل �لحتاد �ل�شوفياتي حتت 
��شم �آخر. و�شيكون �لغزو �ملعلن لأوكر�نيا، متبوًعا 
ب�شّمها يف نهاية �ملطاف، �لرجمة �ل�شيا�شية لهذه 
�لرغبة. ويح�شد �لرو�س قو�تهم على حدود هذه 

�لأخرية وي�شاعفون �ل�شتفز�ز�ت �شدها.

الغرب
�أنف�شهم  �لأمريكيون  يقدم  �أخ���رى،  ناحية  من     
ك��اأو���ش��ي��اء ع��ل��ى �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة. ونيابة 
�أر��شي  �إذ� دخ��ل��ت  �ل��غ��رب، ي��ح��ذرون رو���ش��ي��ا:  ع��ن 
�أوك��ر�ن��ي��ا، فاإنهم ي��ع��دون ب��رد فعل ق��وي. م��ا هو؟ 
نحن ل نرى حًقا على �أي �أ�شا�س �شيكون رد فعلهم، 
لأن �أوكر�نيا، على وجه �لتحديد، لي�شت ع�شًو� يف 
�إىل  ب��الجن��ر�ر  لنف�شها  كند�  ت�شمح  ومل��اذ�  �لناتو. 

هذه �خل�شومة؟
   �لناتو: �لكلمة �ل�شيئة �أطلقت. ت�شطدم روؤيتان. 
وحتى  �لناتو  حلف  �إىل  �لن�شمام  �أوك��ر�ن��ي��ا  ت��ود 
�لحتاد �لأوروبي: وبالتايل فاإنها �شتعلق م�شريها 
جغر�فيته  �شيد  لي�س  بلد  �أي  لكن  �ل��غ��رب.  على 
هذه  يف  �شرى  �لتي  برو�شيا،  ملت�شقة  و�أوكر�نيا 
�ل��ن��ات��و على  ت��ع��دي  �أ���ش��ك��ال  م��ن  ���ش��ك��اًل  �لع�شوية 
�أخ��رى، �شرى  بعبارة  �لطبيعية.  نفوذها  منطقة 
كان  لو  كما  �ل��ع��دو�ن،  �أ�شكال  �شكاًل من  �لم��ر  يف 
�لناتو يحاول تطويقها. ماذ� �شيقول �لأمريكيون 

�إذ� �أر�دت كند� �أن تتحالف ع�شكريا مع رو�شيا؟
�ل��رو���س جم��ان��ني مت��اًم��ا عندما ي�شتبهون     ه��ل 
تو�شيع حدود  د�ئ��ًم��ا  ي��ري��دون  �لأم��ري��ك��ي��ني  �أن  يف 

مبا�شرة:  �ل�شوؤ�ل  نطرح  دعونا  �إمر�طوريتهم؟ 
�إىل �لناتو  �أوكر�نيا لالن�شمام  هل حًقا هي رغبة 
و�لحتاد �لأوروبي؟ �جلو�ب ب�شيط: ل. من خالل 
دفعها هناك، ومعاملتها بحكم �لأمر �لو�قع كدولة 
مندجمة يف حلف �لأطل�شي، تزيد �لوليات �ملتحدة 
من ��شتفز�ز�تها، ومن �لو��شح �أن رو�شيا تريد �أن 

تو�شح �أنها تنوي متابعة �شيا�شة م�شاحلها.
�لأخرى  �لغربية  �ل���دول  ذل���ك، ه��ل  �إىل ج��ان��ب     
ن�شدق؟  �أن  نحب  كما  �لأمريكية  للروؤية  د�ع��م��ة 
فرن�شا  وتنق�شم  �لرو�شي.  �لغاز  على  �أملانيا  تعتمد 
متعار�شتني  روؤي��ت��ني  ب��ني  �لرو�شية  �مل�شاألة  ح��ول 
�أوروب�����ا  دول  ل���دى  وه���ل  �خل���ارج���ي���ة.  ل�شيا�شتها 
�لغربية م�شلحة حًقا يف �لنخر�ط يف �لطموحات 

�لإمر�طورية للوليات �ملتحدة؟

رو�صيا
   لقد �أ�شبح ع��امل ما بعد �حل��رب �ل��ب��اردة، حيث 
دون  لل�شيطرة  مدعوون  �أنهم  �لأمريكيون  �عتقد 
م��ن��ازع على �ل��ك��وك��ب، ور�ءن����ا. دول ق��دمي��ة تظهر 
وت�شبح قوى جديدة. �أنا ل �أفكر فقط يف رو�شيا، 
�أولئك �لذين  ا يف �ل�شني و�لهند، وكل  �أي�شً ولكن 
على  �لغربية  �لهيمنة  مع  يت�شاحمون  يعودو�  مل 

�لعامل.
�أي تعاطف مع  �إظهار  �إن قول كل هذ� ل يعني     
رو�شيا بوتني. فهل �أولئك �لذين يتخيلون �لزعيم 
�لعي�س يف  ي��ري��دون ح��ًق��ا  ك��ق��ائ��د عظيم  �ل��رو���ش��ي 
من  دفاعه  ن�شر  �آرون، يف ع�شره،  رمي��ون  رو�شيا؟ 
�أجل �أوروبا �ملنحلة. �أف�شل دميقر�طياتنا �ملنقو�شة 
على �لأنظمة �لذكورية �لتي تدعي م�شك �لوح�س 
�لب�شري بقب�شة من حديد.    وهذ� ل يعفينا من 

�إظهار �لو�قعية يف �ل�شيا�شة �خلارجية.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأوكرانيا: هل حًقا يجب اأن نتبع الأمريكيني...؟

*عامل �جتماع وحما�شر يف �ملدر�شة �لعليا للدر��شات �لتجارية مونريال. 
من موؤلفاته “�مر�طورية �ل�شو�بية �ل�شيا�شية “ و”�لتعددية �لثقافية كدين �شيا�شي«.

حتى �ل�شاعة �خلام�شة )04،00 ت غ(. وقد مت “تاأجيل �أو 
�إلغاء” جميع �لتجمعات “يف �لأماكن �ملفتوحة �أو �ملغلقة«.

و�لتاأكد من  �لتطعيم”  “عمليات  كما قررت تون�س تكثيف 
ح�شول �ل�شكان على �جلرعات �ملعززة.

ومت تعزيز �لفحو�شات �ل�شحية على �حلدود عر فحو�س 
منهجية لالأ�شخا�س �لذين يدخلون �لبالد.

من  �لوقاية  لقو�عد  �أف�شل  �ح��ر�م  �إىل  �حلكومة  وتدعو 
�لأماكن  وت��ه��وي��ة  �جل�����ش��دي  �لتباعد  �إىل  �ل��ك��م��ام��ات  و���ش��ع 
�ملغلقة. وبعدما كانت ت�شجل بني مئة ومئتي �إ�شابة جديدة 
�نت�شار�  تون�س  �شهدت  �لأول-دي�����ش��م��ر،  ك��ان��ون  يف  ي��وم��ًي��ا 
2022 ليبلغ عدد �لإ�شابات �ليومية  للعدوى منذ مطلع 

•• تون�س-اأ ف ب

�لليلي  �لتجول  حظر  مت��دي��د  �لتون�شية  �حلكومة  �أعلنت 
�أ�شبوعني  مل���دة  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   13 م��ن��ذ  �مل��ف��رو���س 
يف  كوفيد-19  لوباء  �ل�شريع  �لنت�شار  ع��ودة  مع  �إ�شافيني 

�لبالد.
وخالل �جتماع ملجل�س �لوزر�ء �أعلنت �حلكومة يف بيان �أنها 
قررت �أن متدد “لأ�شبوعني �إ�شافيني” �لإج��ر�ء�ت �ملتخذة 
“��شتجابة لتطور �لو�شع �لوبائي” وبعد “در��شة تو�شيات 

�ملجل�س �لعلمي«.
ويطبق حظر �لتجول من �ل�شاعة 22،00 )21،00 ت غ( 

نحو ت�شعة �آلف يوميا. و�أعلنت وز�رة �ل�شحة يف 24 كانون 
�لثاين-يناير 9706 �إ�شابة جديدة خالل 24 �شاعة و17 
�إىل  �لوباء  بد�ية  �لإجمايل منذ  �لعدد  لي�شل  وفاة جديدة 

.26051
ويف ذروة �لوباء يف نهاية متوز-يوليو 2021، �شجلت �لبالد 

�أكرث من مئتي وفاة يوميا.
حملة  بف�شل  �لو�شع  على  �ل�شيطرة  م��ن  تون�س  ومتكنت 

تلقيح و��شعة تباطاأت موؤخر�.
من  باملئة   53 �أي  فقط  �شخ�س  ماليني   6،2 تطعيم  ومت 
جلامعة  �لتابع  كوفيد-19  �أب��ح��اث  مركز  ح�شب  �ل�شكان، 

جونز هوبكنز.

متديد منع التجول الليلي للحد من انت�سار كوفيد-19 يف تون�س 

•• عوا�شم-وكاالت

و��شتنفار  وحت����رك����ات  جت���ه���ي���ز�ت 
�أ����ش���ب���ح���ت ب�����ش��ك��ل ي����وم����ي خ���الل 
جانب  م�����ن  �جل���������اري  �لأ������ش�����ب�����وع 
�لعا�شمة  يف  �مل�شلحة  �مليلي�شيات 
مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  ط��ر�ب��ل�����س،  �لليبية 
�لرملان  جانب  من  �لفعلي  �لبدء 
ت�شيري  ب����ح����ك����وم����ة  ل�����الإط�����اح�����ة 
�لأعمال. »نار حتت �لرماد ول حل 
خ����ر�ء يف  ي�����ش��ف  ه��ك��ذ�  قريب”، 
�ل�شاأن �لليبي �مل�شهد �لقادم خالل 
لن  و�ل��ذي  �لقادمني،  �لأ�شبوعني 
ي���خ���رج، ح�����ش��ب �مل��ح��ل��ل��ني، ع���ن 3 
�لرملان  م��و�ج��ه��ة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات. 
ت�شتد  ب���د�أت  �لتنفيذية  و�ل�شلطة 
عقب �لف�شل يف �إجر�ء �ل�شتحقاق 
�لنتخابي �لذي كان مقرًر� �ل�شهر 
حالة  وت�شود  حينها  ومن  �ملا�شي، 
�ل�شارع  يف  �حل�����ذر  �ل����رّق����ب  م���ن 

�لليبي خوًفا من جتدد �ل�شر�ع.

مو�صم ال�صراع على الغنائم
رئي�س  �لي�شري،  �ملنعم  عبد  و�شف 
�ملوؤمتر  �ل��ق��وم��ي يف  �لأم����ن  جل��ن��ة 
�ل�شابق،  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل���ع���ام  �ل��وط��ن��ي 
�ل����و�����ش����ع �حل�������ايل ب����ني �ل����رمل����ان 
على  �ل�����ش��ر�ع  مبو�شم  و�حل��ك��وم��ة 
�لغنائم، موؤّكًد� �أن �لنفجار متوقع 
يف �أي وقٍت نتيجة ��شتمر�ر عملية 

تدفق �مليلي�شيات على �لعا�شمة.
و�أو�شح �لي�شري، خالل ت�شريحاته 
ل�”�شكاي نيوز عربية”، �أن �لو�شول 
قريب  جم��دًد�  �لفو�شى  ل�شيناريو 
�أن  �ل�شعب  “من  ق��ائ��اًل:  للغاية، 
�حل��ك��وم��ة �حلالية  رئ��ي�����س  ي�����ش��ل��م 
�إل  �ل�شلطة  �لدبيبة  �حلميد  عبد 

�إذ� وجد تنظيم �لإخو�ن بدياًل«.
ومنت�شف �لأ�شبوع �جلاري، �شّوت 
�لليبي  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  �أع�������ش���اء 
ب�”جمل�س  �شد م�شاركة ما ي�شّمى 
عليه  ي��ه��ي��م��ن  �ل������ذي  �لدولة”، 
ت��ن��ظ��ي��م �لإخ��������و�ن �لإره�����اب�����ي، يف 
�جلديدة  �حلكومة  رئي�س  �ختيار 
يف  ��ا  و�أي�����شً �ل�����وز�ري،  �لت�شكيل  �أو 
خريطة  بر�شم  �خلا�شة  �مل�شاور�ت 

�لطريق خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�لفو�شى  �شيناريو  توقع  �شياق  يف 
وجتدد �لقتتال، قال �أ�شتاذ �لإعالم 
�هلل  عبد  �شرت  جامعة  يف  �مل�شاعد 
حال  قريب  �شيناريو  �إن��ه  �أطبيقة، 
مت�ّشك كّل طرٍف مبوقفه و�إ�شر�ر 

�لرملان على تغيري �حلكومة.
و�أك����د �أ���ش��ت��اذ �لإع�����الم �مل�����ش��اع��د يف 
جامعة �شرت، �أن �لهدف من ت�شكيل 
�لأزمة  �إطالة  حكومة م�شغرة هو 
ولي�س �حلل، فكيف �شيتم �لتو�فق 
يف و���ش��ع مم��زق م��ن �لأ���ش��ا���س بني 

جميع �لقوى و�لتيار�ت.

 تدخل دويل
 وا�صتمرار الدبيبة

�أ�شتاذ  �أو����ش���ح  �ل����ز�وي����ة،  ت��ل��ك  يف 
�شرت،  �مل�شاعد يف جامعة  �لإع��الم 
�أن �لتوّجه �لعام للمجتمع �لدويل 
بقاء  هو  �ملتحدة  �لأمم  وبالأخ�س 
ح��ك��وم��ة �ل��دب��ي��ب��ة و�ل��رك��ي��ز على 
�أق�شاها  موعد قريب لالنتخابات 

6 �أ�شهر.
�أطبيقة،  �هلل  عبد  �لدكتور  وت��اب��ع 
ح����دوث  �مل����ت����وّق����ع  “من  ق�����ائ�����اًل: 
م��ن��او���ش��ات ب�����ش��ي��ط��ة ل��ك��ن يف ذلك 
�ملجتمع  ���ش��ي��ت��دخ��ل  �ل�����ش��ي��ن��اري��و 
�لدويل ويجر �لكيانات �ل�شيا�شية 

•• الفجر -تون�س
�لد�شتوري  �حل���زب  كتلة  ن����ّددت     
�حلر، يف بيان لها �أم�س �خلمي�س، ب� 
“�لتجاوز�ت و�خلروقات �خلطرية 
�لغنو�شي”،  ر����ش��د  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 
�لتي  �ل���دع���وة  خلفية  ع��ل��ى  وذل����ك 
ع����دد من  �إىل  �ل��غ��ن��و���ش��ي  وج��ه��ه��ا 
ق�شرية  �إر�شاليات  مبوجب  �لنو�ب 
��شمه  ي���ح���م���ل  ه����ات����ف  رق�����م  ع����ر 
حل�������ش���ور ج��ل�����ش��ة ع���ام���ة ع����ن بعد 
“�لذكرى  ���ش��م��اه  مب���ا  ل��الح��ت��ف��اء 
وفق   ،“  2014 لد�شتور  �لثامنة 

ن�ّس �لبيان. 
“�لتالعب  �ل���ك���ت���ل���ة  و�أد�ن�����������ت     
و�ل�شطو  ب�����الإج�����ر�ء�ت  �مل��ف�����ش��وح 
�ملجل�س  ه��ي��اك��ل  ���ش��الح��ي��ات  ع��ل��ى 
لتقرير  �لد�خلي  نظامه  وخمالفة 
بطالنا  ب����اط����ل����ة  ع����ام����ة  ج���ل�������ش���ة 
معلنة عدم �لتز�مها باأّي  مطلقا”، 
ه��ذه �جلل�شة  ع��ن  تنتج  خم��رج��ات 
من  مقا�شاته  يف  بحقها  وحتتفظ 

�أجل ما �قرفه من خمالفات.
   كما عّرت كتلة �حلزب �لد�شتوري 
�حل�����ر ع����ن رف�������ش���ه���ا �ل���ق���ط���ع���ي ل� 
ل�شفته  �لغنو�شي  ر��شد  “توظيف 

معركته  يف  �ل����رمل����ان  ر�أ�������س  ع��ل��ى 
�شلطة  رئ���ي�������س  م����ع  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�ىل  �إ���ش��ارة  يف  �لأعمال”  ت�شريف 
م�شتنكرة  ���ش��ع��ي��د،  قي�س  �ل��رئ��ي�����س 
“�شيا�شة �لكر و�لفر بني �لطرفني 
خا�شة  ح�شابات  ت�شفية  �إط���ار  يف 
بهما ل عالقة لها بامل�شلحة �لعليا 
تو��شل  مغبة  م��ن  وحت��ذر  للوطن 
هذه �ملمار�شات على ��شتقر�ر �لبالد 

و�أمنها �لقومي«.
رئي�س  ذ�ت���ه، حّملت  �ل�شياق  ويف     
“�شلطة ت�شريف �لأعمال �مل�شوؤولية 
�ملخاطر  و�ل�شيا�شية عن  �لقانونية 
�ل���ت���ي ت����ه����ّدد م���وؤ����ش�������ش���ات �ل���دول���ة 
معلقا  �ملجل�س  ترك  تعمده  نتيجة 
لنتخابات  و�ل��دع��وة  حله  ورف�����س 
�إر�شاء لرغبته يف  ت�شريعية مبكرة 
متديد فرة �حلكم �ملطلق وتوفري 
�أ�ش�س  لو�شع  لنف�شه  �لكايف  �لوقت 
�ل�شخ�شي”،  �ل�شيا�شي  م�شروعه 

وفق ما جاء يف �لبيان.
�شارك يف �جلل�شة  �أّن��ه  ُي�شار �ىل     
�ل����ع����ام����ة، �ل����ت����ي �ن����ع����ق����دت �أم�������س 
�خلمي�س عن بعد، عدد من روؤ�شاء 
�لكتل منهم �أ�شامة �خلليفي و�شيف 
�ل��دي��ن خم��ل��وف وع��م��اد �خلمريي 

�خلمي�س  �أي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��ر   15
من  جديد  موقف  �تخاذ  دون  من 
�أجل  �إىل  �أرجئت  �لتي  �لنتخابات 
�لنق�شامات  ب�شبب  م�شمى  غ��ري 
�مللف  ب�شاأن  �أع�شائه  بني  �لعميقة 
�قرحت  �لأ����ش���ا����س  ويف  �ل��ل��ي��ب��ي. 
لتمديد  ق���ر�ر  م�����ش��روع  بريطانيا 
ل�شنة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة  مهمة 
�أخ�������رى، ي��ن�����س ع��ل��ى �����ش����رورة �أن 
“خطو�ت  �لليبية  �ل�شلطات  تتخذ 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  لت�شهيل 

و�لرملانية يف �أ�شرع وقت ممكن«.
وكالة  ح�شلت  �ل��ذي  �لن�س  وك��ان 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة منه، 
ي��دع��و �ل����دول �لأع�����ش��اء يف �لأمم 
دعم”  ك����ل  “وقف  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
و”�شحب  �ل���ب���الد  يف  ل��ل��م��رت��زق��ة 
�لأمل  ع��ن  م��ع��ر�  فور�”،  )ه����م( 
يف  �مل��ن��ظ��م��ة  دول  ت��ت��دخ��ل  “�أل  يف 

�لنز�ع«.
مع ذلك، قال دبلوما�شيون �إن عدد� 
�لأمن  جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  كبري� 
على  مو�فقتهم  ع��دم  ع��ن  �أع��رب��و� 
�لإ�شار�ت �ملختلفة يف �لن�س وكانت 
رو���ش��ي��ا �لأ���ش��رع و�لأك����رث ح��زم��ا يف 

منع �ملو�فقة عليه.
�لتي طلبت  نف�شها  �مل�شادر  وقالت 
مو�شكو  �إن  ه��وي��ت��ه��ا  ك�����ش��ف  ع����دم 
�لن�س  ي��وؤك��د  �أن  خ�شو�شا  �أر�دت 
�لعام  �لأم���ني  تعيني  ���ش��رورة  على 

على تقدمي تنازلت و�ملو�فقة على 
بقاء �لدبيبة«.

ك����ان �ل���رمل���ان �ل��ل��ي��ب��ي ق���د �شحب 
�لثقة من حكومة ت�شيري �لأعمال 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، �إث���ر خ��الف��ات على 
�ملو�زنة �لعامة للبالد، لكن �لقر�ر 
و����ش��ت��م��رت �حل��ك��وم��ة يف  ينفذ  مل 

�أد�ء �أعمالها.
�لنا�شطة  تتفق  �ل�شيناريو،  يف هذ� 
مع  �ليعقوبي،  �أح���الم  �حلقوقية 
جامعة  يف  �مل�شاعد  �لإع���الم  �أ�شتاذ 
“�ملرحلة  �إن  ق��ال��ت  ح��ي��ث  ����ش���رت، 
�حلالية لن ت�شهد �شر�ًعا و�قتتاًل 

كما حدث يف �ل�شابق«.
�حلقوقية،  �ل���ن���ا����ش���ط���ة  و�أك���������دت 
ل�”�شكاي  ت�����ش��ري��ح��ات��ه��ا  خ�����الل 

حدوث “تو�فق” مع �ملجل�س«.
حكومة  �أي  �أن  �ل���رج���اوي  و�أك����د 
للعا�شمة  �لدخول  من  تتمكن  لن 
�أ������ش�����رية بيد  ل���ك���ون���ه���ا  ط���ر�ب���ل�������س 
�مليلي�شيات �مل�شلحة، و�إننْ مت ت�شكيل 
حكومة مو�زية يف �شرت لن حت�شل 
وبالتايل  �ل�������دويل،  �ل���دع���م  ع��ل��ى 
�لوقت  يف  �لأق���رب  �ل�شيناريوهان 
فر�س  �أو  �ل�����ش��د�م  ه��م��ا  �ل���ر�ه���ن 
�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل ل��ن��ظ��ري��ة �لأم���ر 

�لو�قع و��شتمر�ر �حلكومة.

الأمم املتحدة
جمل�س  �أن  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون  ذك�����ر 
�إىل متديد  �ل���دويل مدعو  �لأم���ن 
حتى  ليبيا  يف  �ل�شيا�شية  مهمته 

�لدويل  �ملجتمع  �أن  نيوز عربية”، 
���ش��ي��ف��ر���س ب��ال��ف��ع��ل ح��ك��وم��ة على 
�لكيانات �حلالية و�جلميع �شيو�فق 

عليها بدون جد�ل.

انتقال �صل�ض
�ل�������ش���ي���ن���اري���و �ل���ث���ال���ث ي��ع��ت��م��د يف 
تنفيذه على مدى عملية �لتن�شيق 
قالت  حيث  �لليبية،  �لكيانات  بني 
ملنطقة  �لأوروب�����ي  �لحت����اد  ممثلة 
�إميانويال  �لإف���ري���ق���ي،  �ل�����ش��اح��ل 
�شيناريو  ه����ن����اك  �إن  ري،  دي������ل 
حكومة  نحو  ليبيا  لنتقال  قريًبا 
برئا�شة  تكون  �أن  وميكن  ج��دي��دة، 
�شخ�س  �أي  �أو  ب���ا����ش���اغ���ا  ف��ت��ح��ي 
�آخ��ر، وفق �مل�شوؤولة �لأوروب��ي��ة. يف 

�ل�شيا�شي  �ملحلل  ��شتبعد  �ل�شياق، 
�ل�شيناريو  حممد �لرجاوي، هذ� 
بني  �حلالية  �ل�شد�م  حلالة  نظًر� 
�ل���رمل���ان وم����ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ى نف�شه 
جمل�س �لدولة �لذي يعد عقبة يف 

�إنهاء �ملرحلة �لنتقالية.
�ل�شل�س  �لنتقال  يتم  “لن  وتابع: 
�إل عن طريق �لتو�فق، و�إن مت هذ� 
�خلفي  �لتن�شيق  للجميع  �شيثبت 
ب��ني �ل��ك��ي��ان��ات �حل��ال��ي��ة م��ن �أجل 

�شياع �لنتخابات«.
كان ما ي�شمى جمل�س �لدولة �أعلن 
م�����ر�ًر� ع��ل��ى ل�����ش��ان رئ��ي�����ش��ه، خالد 
�لإخ���و�ن،  لتنظيم  �لتابع  �مل�شري 
رف���������ش����ه ت���ن���ظ���ي���م �لن����ت����خ����اب����ات 
بعد  �إل  و�ل���رمل���ان���ي���ة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

�للومي  وع��ي��ا���س  �شعيد  و�ل�����ش��ايف 
�ملجمدة  �ل���رمل���ان  رئ��ي�����س  ون���ائ���ب 

�أن�شطته �شمرية �ل�شو��شي.
   وق�����ال م�����ش��اع��د رئ��ي�����س جمل�س 
�أعماله  �مل���ج���م���دة  �ل�����ش��ع��ب  ن�����و�ب 
ماهر مذيوب �إن 83 نائبا �شاركو� 
�لفر��شية  �ل��ع��ام��ة  �جل��ل�����ش��ة  يف 
ملجل�س نو�ب �ل�شعب.    ويف رد فعل 

رئا�شة  وجهتها  �لتي  �ل��دع��وة  على 
جمل�س �لنو�ب لالحتفال بالذكرى 
�لثامنة خلتم �لد�شتور �أّكد �لنائب 
�ل�شعب  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين 
دعوته  تتم  مل  �أن��ه  �لفتيتي  ط��ارق 
�جلل�شة  بخ�شو�س  ��شت�شارته  ول 
�لعامة.    و�أ�شاف يف تدوينة على 
�أي�شا مل  �أن رئي�س كتلته  في�شبوك 

�أر����ش���ل له  ت��ت��م دع��وت��ه و�أن زم��ي��ل��ه 
وتت�شمن  �جل��ل�����ش��ة  ه���ذه  ب��رن��ام��ج 

�شمن فقر�تها مد�خلة با�شمه.
 25 يف  ق���رر  �شعيد  قي�س  وك���ان     
�خت�شا�شات  تعليق   2021 يوليو 
جم���ل�������س ن���������و�ب �ل�������ش���ع���ب ورف�����ع 
جملة  و�إق���ر�ر  نو�به  عن  �حل�شانة 

من �لإجر�ء�ت �ل�شتثنائية.

لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س 
مبعوثا جديد�، لكن لندن مل تقبل 

�لطلب �لرو�شي.
ورف�����ش��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لتي 
وليامز  �شتيفاين  مو�طنتها  تقوم 
م�شت�شارة  ب�شفة  مبعوثة  مبهمة 
�لطلب  ل����غ����وت����ريي���������س  خ����ا�����ش����ة 
دبلوما�شي  ذك����ر  ك��م��ا  �ل���رو����ش���ي، 
عدم  طالبا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 

�لك�شف عن ��شمه.
�ل�شلوفاكي  �إن  دبلوما�شيون  وقال 
ي����ان ك��وب��ي�����س ����ش��ت��ق��ال ف���ج���اأة من 
من�شب مبعوث يف ت�شرين �لثاين/

نوفمر ب�شبب خالفات مع �لأمني 
�لعام لالأمم �ملتحدة ب�شاأن �لعملية 
�لنتخابية. ومت تاأجيل �لنتخابات 
24 كانون  �ل��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
وف�شل  �أخ�������رًي�  �لأول/دي���������ش����م����ر 
�لليبيون حتى �لآن يف �لتفاق على 

جدول زمني جديد.
ر�أت  لندن  �أن  دبلوما�شية  وذك���رت 
مو�شكو  ب��ني  �خل���الف  ت�شوية  �أن 
�نتهاء  قبل  م�شتحيلة  وو��شنطن 
ك���ان���ون   31 يف  �ل���ب���ع���ث���ة  ولي��������ة 
تبني  وف�������ش���ل���ت  �ل���ث���اين-ي���ن���اي���ر 
م�شروع مقت�شب جد� يقت�شر على 

متديدها حتى �أيلول-�شبتمر.
�لن�س  ت��ب��ن��ي  ي��ت��م  �أن  وي��ف��ر���س 

خالل ت�شويت �خلمي�س.
�لغرب  ب���ني  �ن��ق�����ش��ام��ات  وظ���ه���رت 
�ملا�شي  �أيلول-�شبتمر  يف  ورو�شيا 
�ل�شيا�شية.  �مل��ه��م��ة  مت��دي��د  ب�����ش��اأن 
وه����ددت م��و���ش��ك��و ب��ا���ش��ت��خ��د�م حق 
�لنق�س )�لفيتو( ب�شبب �إ�شارة �إىل 

�ن�شحاب �ملرتزقة.
�عتماد  يتم  �أن  على  لندن  وعملت 
بعثة  مل��ه��م��ة  ت��ق��ن��ي��ني  مت���دي���دي���ن 
�لأمم �ملتحدة. وقال دبلوما�شي �إن 
�أخرى  �ل���ذي تعمق م��رة  �خل���الف 
ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع ب��ني �أع�����ش��اء �لأمم 
جيد�”  م���وؤ����ش���ر�  “لي�س  �مل��ت��ح��دة 
�شتيفاين  ي�شاعد  و”لن  لليبيني 

وليامز” يف مهمتها.

الأمم املتحدة املنق�صمة متدد مهمتها ال�صيا�صية 

امل�سهد ال�سيا�سي يزداد تعقيدا.. ليبيا بني 3 �سيناريوهات مقبلة

زيادة الإعدامات يف اإيران.. اأرقام ووقائع ُتثري انتقادات دولية
•• عوا�شم-وكاالت

باأنها  �لإير�نية  �حلكومة  ومعار�شون  حقوقية  منظمات  �تهمت 
 254 �إىل  و�شلت  حتى  �ملا�شي  �لعام  �لإع���د�م  عمليات  من  ز�دت 
نفت  بينما  ح��ال��ة،   45 �إىل  و�شلت  حتى  �جل���اري  و�ل�شهر  ح��ال��ة، 

طهر�ن ��شتخد�م هذه �لعقوبة مبا ينتهك �لتز�ماتها �لدولية.
وحت���دث ب��ي��ان مكتب �مل��ف��و���س �ل�����ش��ام��ي ل���الأمم �مل��ت��ح��دة حلقوق 
�إير�ن”،  �لأح��د�ث يف  “عيوب عميقة يف نظام ق�شاء  �لإن�شان عن 
�لذي  �لعايل  عبد  �أرم��ان  بحق  �ل�شادر  �لإع��د�م  بحكم  ُم�شت�شهًد� 

�أُدين بارتكابه جرمية قتل وعمره 17 عاًما.
حلقوق  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �شكرتري  �أب����ادي،  غ��ري��ب  ك��اظ��م  رّد  فيما 
�لإن�شان يف �إير�ن، و�أحد ممثلي طهر�ن �ل�شابقني يف �لأمم �ملتحدة، 
على �لبيان باأن “عقوبة �لإعد�م على �لق�شر لي�شت غري قانونية، 

ول تتعاَر�س مع �أي ِمن �لتز�مات �إير�ن �لدولية«.

�لر�شمية بخ�شو�س عمليات  �ملعلومات و�لإح�شائيات  ورغم ندرة 
�أنها ت�شاعفت مطلع  �إىل  ت�شري  �لتقارير �حلقوقية  فاإن  �لإع��د�م 

�لعام.
�ل�شنوي  تقريرها  يف  ووت�س”،  ر�يت�س  “هيومن  منظمة  وقالت 
من  ج��رع��ة  ت�شهد  �إي����ر�ن  �إن  �حل����ايل،  �ل�شهر  منت�شف  �ل�����ش��ادر 
مبا يف ذلك تنفيذ ما ل يقل عن 254 عملية  “�لقمع �ملتز�يد”، 
وقتل  �لإن��رن��ت  على  �لقيود  م��ن  مزيد  لفر�س  و�ل�شعي  �إع���د�م، 

ناقلي �لوقود يف بلو�ش�شتان و�ملتظاهرين يف �أ�شفهان وخوز�شتان.
�ملنظمة  �لأو�شط يف  �ل�شرق  ق�شم  نائب مديرة  بيج،  مايكل  ووف��ق 
ل  ���ش��رًر�  تلحق  �لإي��ر�ن��ي��ة  “�ل�شلطات  ف���اإن  �لأمم��ي��ة،  �حلقوقية 
ب��ك��ل ط��و�ئ��ف �ل�شعب م��ن خ���الل ق��م��ع �ملطالب  �إ���ش��الح��ه  مي��ك��ن 
و�لجتماعية  و�لقت�شادية  و�ل�شيا�شية  �ملدنية  باحلقوق  �ل�شعبية 

و�لثقافية«.
وق���ال �مل��ح��ام��ي �لإي�����ر�ين �ل���ب���ارز ن��ظ��ام م��ري حم��م��دي، �ل�شجني 

�إيفني  �شجني  يف  ���ش��ن��و�ت  ع���دة  �أم�����ش��ى  �ل���ذي  �ل�����ش��اب��ق  �ل�شيا�شي 
�لإعد�م،  �أحكام  تنفيذ  يف  �شريعة  وت��رية  هناك  �إّن  د�شت،  وجوهر 
�أحكام �لق�شاء لتهديد  موؤخًر�، مع ��شتخد�م �لتعذيب �إىل جانب 

وقمع وت�شفية خ�شومه �ل�شيا�شيني و�ملعار�شة، ح�شب قوله.
�لتي  �لإع����د�م  عقوبة  �أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  وُي�شيف 
جرى نبذها من �لقانون �جلنائي يف �لعديد من �لبلد�ن، يجري 
مبثابة  تعد  وب�شورٍة  �لقانون  �إط��ار  خ��ارج  طهر�ن  يف  ��شتخد�مها 

خرق حقوقي مبا�شر.
ا   وبح�شب �مل�شدر ذ�ته، فاإنه مت �إعد�م ما ل يقل عن 254 �شخ�شً

حتى نوفمر �ملا�شي، نقاًل عن �أرقام منظمات حقوق �لإن�شان.
رئي�شي  �إبر�هيم  تعيني  منذ  �مل�شجلة  �لإع��د�م��ات  ع��دد  و�شل  كما 
يف  تن�شيبه  ومت   2021 يونيو  �نتخابات  يف  )ف��از  للبالد  رئي�ًشا 
�إىل ما ل  �لق�شائية،  لل�شلطة  رئي�ًشا  �إجئي  �أغ�شط�س(، وحم�شني 

يقل عن 210 �إعد�مات، حتى نهاية عام 2021.

نددت بتنظيم جل�صة عامة افرتا�صية للربملان

عبري مو�سي: ا�ستقرار تون�س واأمنها القومي يف خطر

�لد�شتوري �حلر يندد
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عربي ودويل

�أنتوين  �لأم��ريك��ي  لنظريه  ي��ي  و�ن��غ  �ل�شيني  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د 
�لأمنية  “�ملخاوف  �أن  �خلمي�س  �أم�����س  ه��ات��ف��ي   �ت�����ش��ال  يف  بلينكن 
كما ذكرت  �ملنطقية” لرو�شيا “يجب �أن توؤخذ على حممل �جلد”، 
�لهاتفية  �ملحادثة  يف  و�نغ  وقال  بيان.  يف  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة 
�لتي تناولت �لتوتر ب�شاأن �أوكر�نيا “ندعو كل �لأطر�ف �إىل �لهدوء 
و�لمتناع عن ت�شعيد �لتوتر«. وتتهم و��شنطن وحلفاوؤها �لأوروبيون 
بالقرب  �ألف جندي  �أوكر�نيا بعد ح�شد مئة  بالإعد�د لغزو  مو�شكو 
من حدود جارتها. وتنفي رو�شيا �أي خطة للغزو لكنها تطالب حلف 

�شمال �لأطل�شي برف�س ع�شوية �أوكر�نيا وهو طلب رف�شه �لغرب.
ومن دون �أن ي�شمي �حللف �لأطل�شي، قال و�نغ �إنه “ل ميكن �شمان 

�لأمن �لإقليمي عر تعزيز �أو حتى تو�شيع كتل ع�شكرية«.
�ملنطقية لرو�شيا يجب  “�ملخاوف �لأمنية  �أن  �لوزير �ل�شيني  ور�أى 

�أن توؤخذ على حممل �جلد وتتم ت�شويتها«.
على  رو���ش��ي��ا  ع��دو�ن��ا  �أن  �ل�شيني  لنظريه  بلينكن  �أك���د  جهته،  م��ن 
�أوكر�نيا يهدد �لأمن و�لقت�شاد �لعاملي، كما قال �لناطق با�شم وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية نيد بر�ي�س. وقال بر�ي�س �إن بلينكن “�شدد على 
�ملخاطر �لأمنية و�لقت�شادية �لعاملية �لتي ميكن �أن ي�شكلها عدو�ن 
رو�شي جديد على �أوكر�نيا، و�أكد �أن خف�س �لت�شعيد و�لدبلوما�شية 

ميثالن �مل�شار �مل�شوؤول للم�شي قدما«.

 
�شجلت �أملانيا رقما قيا�شيا جديد� يف عدد �لإ�شابات �ليومية بفريو�س 
كورونا  �أم�س �خلمي�س متجاوزة حاجز 200 �ألف حالة للمرة �لأوىل 

يف حني تناق�س �لدولة ما �إذ� كان ينبغي فر�س تطعيم �إجباري.
203136 حالة  �مل��ع��دي��ة  ل��الأم��ر����س  ك���وخ  روب����رت  و���ش��ج��ل معهد 
كورونا يف �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �ملا�شية، بزيادة 69600 حالة 
عن نف�س �ليوم يف �لأ�شبوع �ل�شابق. و�رتفع معدل �لإ�شابة �لأ�شبوعي 
�ليوم  يف   941 م��ع  باملقارنة   1017 �إىل  �شخ�س  �أل��ف   100 لكل 
�ل�شابق، بينما بلغ عدد �لوفيات 188، لي�شل �إجمايل عدد �لوفيات 
وناق�س �مل�شرعون �لأربعاء ما  منذ بد�ية �جلائحة �إىل 117314. 
بينما  �إجبارية من لقاح كوفيد-19،  �إذ� كان ينبغي فر�س جرعات 
باملئة من   75 وتلقى قر�بة  �لرملان.  خ��ارج مبنى  �ملحتجون  جتمع 
�لأملان جرعة و�حدة على �لأقل من �للقاح، وهي ن�شبة �أقل منها يف 
�لدول �لأوروبية �لأخرى مثل فرن�شا و�إيطاليا و�إ�شبانيا، حيث بلغت 
�لن�شب �ملماثلة 80 و83 و86 باملئة. و�أيد �مل�شت�شار �لأملاين �أولف 
�شولت�س �للقاحات �لإجبارية ملن هم فوق 18 عاما، ولكن حكومته 
�لأملاين  �مل�شت�شار  وطلب  �لق�شية،  ه��ذه  ب�شاأن  منق�شمة  �لئتالفية 

منهم �لت�شويت وفق ما ميليه عليه �شمريهم.

 
�لتحر�س  ي��ج��ّرم  �أم���ر� تنفيذيا  ب��اي��دن  �لرئي�س �لأم��ريك��ي ج��و  وق��ع 
من  للتخفيف  حم��اول��ة  يف  �لع�شكري،  �ل��ق��ان��ون  مب��وج��ب  �جلن�شي 

م�شكلة يو�جهها �لبنتاغون منذ وقت طويل.
وهذه �خلطوة �لتي ن�س عليها قانون تفوي�س �لدفاع �لوطني لعام 
�ي�شا  حملت  للبنتاغون،  �ل�شنوية  �مليز�نية  يت�شمن  �ل��ذي   2022
تكرميا للجندية فاني�شا غيلني. وقتلت غيلني على يد جندي زميل 
�لع�شرين من عمرها،  للتحر�س �جلن�شي وهي يف  بعد تعر�شها  لها 
�أ�شرتها  �أبلغت  ر�ح��ت �شحيتها كانت قد  �لتي  وق��وع �جلرمية  وقبل 

بعدم ثقتها يف �لقيادة ملتابعة �شكو�ها �شد زميلها.
وقالت �ملتحدثة با�شم �لبيت �لأبي�س جني �شاكي �إن �لأمر �لتنفيذي 
“يكّرم ذكرى �جلندية يف �جلي�س فاني�شا غيلني” �لتي �أدت جرمية 
قتلها “�ىل ت�شريع �لهتمام �لوطني باآفة �لعنف �جلن�شي يف قو�تنا 
�إ�شالح  على  �لرئي�شيني  �حل��زب��ني  ح�س  يف  و�مل�����ش��اع��دة  �لع�شكرية 
�لق�شاء �لع�شكري«. وقال بايدن يف تغريدة يف وقت �شابق �إنه “�شيوقع 
�لق�شاء  ق��ان��ون  يف  �جلن�شي  �لتحر�س  لتجرمي  تنفيذي  �أم���ر  على 
��شتجابة �جلي�س  “تعزيز  �إىل  �لأم��ر يهدف  �أن  و�أ�شاف  �لع�شكري«. 

للعنف �لأ�شري وللبث �أو �لتوزيع غري �مل�شروع لل�شور �حلميمة«.
م�شتقلة  �شكل جلنة  قد  �أو�شنت  لويد  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  وك��ان 
لتقدمي تو�شيات ب�شاأن �أف�شل �ل�شبل للتعامل مع مرتكبي �لتحر�س 
بطريقة  حما�شبتهم  وكيفية  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �شفوف  يف  �جلن�شي 

�أكرث فعالية.

عوا�شم

بكني

برلني

وا�ضنطن

اإ�سرائيل تو�سع نطاق اإعطاء 
اجلرعات املعززة من لقاح كوفيد 

•• القد�س-اأ ف ب

كوفيد  لقاح  من  معززة  ر�بعة  جرعات  �إعطاء  �شتبد�أ  �أنها  �إ�شر�ئيل  �أعلنت 
�لفئات �ل�شعيفة و�ملعر�شة خلطر �لإ�شابة �لذين  جلميع �لأ�شخا�س من 
مكافحة  يف  �مل�شتمرة  جلهودها  ��شتكمال  ع��ام��ا،   18 ع��ن  �أع��م��اره��م  تزيد 
�لتي  �ل��دول  �أو�ئ��ل  �إ�شر�ئيل من  وكانت  �ملتتالية.  كورونا  موجات فريو�س 
باإعطاء جرعات  تبد�أ لحقا  �أن  قبل  كوفيد،  �لتلقيح �شد  �أطلقت حمالت 
معززة �ل�شيف �ملا�شي. ومنذ ذلك �حلني و�فقت على �إعطاء جرعات ر�بعة 
لكبار �ل�شن و�لفئات �ل�شعيفة. و�لأربعاء �أعلن مدير وز�رة �ل�شحة ناخمان 
�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  �إن جميع  ق��ائ��ال  �حلملة،  ج��دي��دة يف  ع��ن مرحلة  �آ����س 
تزيد  �لذين  �لأمامية  �خلطوط  يف  و�لعاملني  �ملناعة  نق�س  من  يعانون 
ر�بعة.  جرعة  على  للح�شول  موؤهلني  �شيكونون  عاما   18 عن  �أعمارهم 
و��شتند �آ�س �ىل در��شة تبني �أن �إعطاء جرعة ر�بعة من لقاح فايزر ي�شاعف 
باأخذ  م��ر�ت مقارنة  �إىل خم�س  �لإن�شان من ثالث  لدى  �مل�شادة  �لأج�شام 
ثالث جرعات فقط. وتلقى �أكرث من 600 �ألف �إ�شر�ئيلي من �إجمايل عدد 
�شكان �لدولة �لعرية �لبالغ 9،4 مليون ن�شمة جرعة ر�بعة، وفقا لأرقام 
�ليومية �جلديدة  �لإ�شابات  �لبالد و�شول معدل  و�شهدت  �ل�شحة.  وز�رة 
�أوميكرون  �ملتحورة  �جتياح  مع  �لأخ��رية  �لأي��ام  يف  قيا�شية  م�شتويات  �إىل 

. للعامل. وحتى �لآن �شجلت �إ�شر�ئيل 8،513 وفاة ب�شبب كوفيد-19. 

عقوبات اأمريكية.. كيف دفع حزب اهلل احلريري لالعتزال؟

ا�ستهداف احللبو�سي.. ر�سائل »�ساروخية« لل�سدر قبل ت�سكيل احلكومة

ال�سيوخ الفرن�سي ي�سوت ل�سالح قانون »اعتذار« من احلركيني اجلزائريني 

»التنني اجلبار«.. تقنيات م�ستقبلية للمقاتلة ال�سينية ال�سهرية
 SCMP ل�شد �لفجوة مع طائر�ت “�إف-22” �لأمريكية، طبقاً ل�شحيفة
�ل�شينية، وذلك بعد �أن �شبق جتهيز �ملقاتلة �ملذكورة مبحرك رو�شي �ل�شنع يف 
WS- لبد�ية، قبل �أن تبد�أ �ل�شني يف �إنتاج “جيه-20 �إ�س” �ملجهزة مبحرك�

�ل�شينيون  �ملهند�شون  فيه  يطور  وق��ت  يف   .2020 يف  حملياً  �ملنتج   10C
�أقوى  “جيه-20”  وتعتر   .WS-15 با�شم  ُيعرف  �ل��دف��ع،  ع��ايل  حمركاً 
ما متتلكه �ل�شني حتى �لآن من �لطائر�ت �ملقاتلة. وتعد بكني �لبلد �لوحيد 
�شبحية من  و��شتخد�م مقاتلة  ت�شنيع  ��شتطاع  �لذي  �ملتحدة  �لوليات  رفقة 
�جليل �خلام�س. وذكر موقع “غلوبال تاميز” توقعات �خلر�ء �لع�شكريني، 
ب�شاأن �لطائرة �ملقاتلة �ل�شبح J-20 �ل�شينية �ملطورة حملياً، و�ملر�شحة لتكون 
جمهزة يف �مل�شتقبل باأ�شلحة طاقة موجهة، �إ�شافة �إىل تقنيات لالإنذ�ر �ملبكر 
و�لتحكم يف �لطائر�ت بدون طيار. و�أفاد �خلبري �لع�شكري �ل�شيني و�نغ مينج 
ليانغ، يف ت�شريحات نقلها عنه تليفزيون �ل�شني �ملركزي، باأن �لتنني �ل�شيني 

“من �ملتوقع �أن يتم تزويده باأنظمة ر�د�ر �أكرث قوة، �إ�شافة �إىل �أنظمة حتكم 
�أن ت�شبح �ملقاتلة قادرة على  �أي�شاً  “من �ملمكن  �أنه  عالوة على  يف �لنري�ن”، 
�لطري�ن بدون طيار«. و�أ�شار �لع�شكري �ل�شيني �إىل �أن “جيه-20” ميكنها 
�أو  �لطائر�ت بدون طيار من خالل قيادتها،  �إج��ر�ء عملية من�شقة مع  �أي�شاً 
على  �لطائرة  �أن حت�شل  �لقتال، متوقعاً  بدون طيار يف  �شرب طائر�ت  قيادة 
�ملزيد من  �مل�شتقبل، وهو ما ميكنها من حمل  �أك��رث قوة يف  حمركات حملية 
�حلمولة وتنفيذ �ملزيد من �أنو�ع �ملهام«. و�لتنني �ل�شيني �جلبار -كما يطلق 
عليها- هي مقاتلة من �جليل �خلام�س مبقعد و�حد. فيما ذكرت تقارير يف 
وتعمل  �لأوىل.  برحلتها  ن�شخة جديدة مبقعدين قامت  �أن   2021 نوفمر 
�ل�شينية،  �لأج��و�ء �جلوية، وهي مطورة من قبل �شركة ت�شنغدو  يف خمتلف 
م �ملقعد  ُي��خ��دِّ �أن  2017 لأول م��رة. وم��ن �ملتوقع  �ل��ع��ام  ودخ��ل��ت �خل��دم��ة يف 

�ملزدوج على تلك �لتقنيات �مل�شتقبلية �ملتوقع حتديث “جيه-20” بها.

•• بكني-وكاالت

قتالية  تدريبات  يف  “جيه-20”  ط��ر�ز  من  �ل�شينية  �ل�شبح  �ملقاتلة  ظهرت 
مكثفة قبيل �أيام، �شد �أنو�ع �أخرى من �لطائر�ت �حلربية مبا يف ذلك “جيه-
�لأكرث تقدماً  �ل�شينية  �لطائر�ت  �أظهرت خاللها  و”جيه-16”،  11 بي” 
متتعها مب�شتوى عاٍل من �ل�شتعد�د �لقتايل، طبقاً لتقارير �إعالمية �شينية. 
�شّكل ذلك �أحدث ظهور ل� “جيه-20” �لتي يحاط بها �لكثري من �لغمو�س 
�إع��الم �شينية  و�شائل  فيه  2017. يف وقت فجرت  منذ دخولها �خلدمة يف 
بكني  �أن  وه��ي  �جلبار”؛  “�لتنني  ب���  �مللقبة  �ملقاتلة  تلك  بخ�شو�س  مفاجاأة 
عالوة على  تخطط م�شتقباًل لتجهيزها باأ�شلحة تعمل ب� “�لطاقة �ملوجهة”، 

�لتحكم يف �لطائر�ت بدون طيار، �شمن خطط م�شتقبلية لتحديثها.
وكانت �ل�شني قد بد�أت �أخري�ً يف حتديث حمركات “جيه-20” يف حماولة 

•• بريوت-وكاالت

�حلريري  �شعد  ل��ب��ن��ان،  يف  �مل�شتقبل  ت��ي��ار  زع��ي��م  �أع��ل��ن 
بعد  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  مهامه  تعليق  �ملا�شي  �ل�شبت 

ت�شاعد �لنفوذ �لإير�ين و�إرهاب حزب �هلل يف لبنان.
ويف خطابه، ���ش��رد �حل��ري��ري �أ���ش��ب��اب��ه، ُم��وؤك��د� �أن���ه “ل 
فر�شة �إيجابية للبنان يف ظل �لنفوذ �لإير�ين و�لتخبط 
يف  �لطائفية”،  و��شتعار  �لوطني  و�لنق�شام  �ل���دويل 
�إ�شارة �إىل حزب �هلل. وحزب �هلل وباإيعاز من �إير�ن �شدر 
جر�ئمه من �لد�خل �إىل �ليمن و�شول لدول �خلليج، 
و�أدخلها  �لعربي  ب��ريوت مبحطيها  �أزم��ة  وهو ما فاقم 

بنفق مظلم �قت�شاديا و�شيا�شيا، ح�شب مر�قبني.
ويف حماولة لنتز�ع هذ� �لبلد �لعربي من عباءة �إير�ن، 
�ل��دول �خلليجية قدمت  �ملت�شاعدة مع  �لأزم��ة  وحل��ل 

دولة �لكويت �لأ�شبوع �ملا�شي، مبادرة لر�أب �ل�شدع.

مبادرة الكويت
�لكويت  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  قدمها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  وحملت 
�ل�شيخ �أحمد نا�شر �ملحمد �ل�شباح، 3 ر�شائل متثلت يف 
�لتعاطف مع �ل�شعب �للبناين، وثانيها ل نريد �أن يكون 
�أن  �لعربية، وثالثها  �لدول  للتهجم على  لبنان من�شة 

يلتزم لبنان بالإ�شالحات �ملطلوبة منه.
قر�ر�ت  وتنفيذ  �لطائف  باتفاق  �لل��ت��ز�م  �شملت  كما 
جم��ل�����س �لأم������ن و�إج��������ر�ء �لن���ت���خ���اب���ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 
�شرورة  ع��ن  ف�شال  لبنانية،  تقارير  ح�شب  موعدها، 
ت�����ش��دي��د �ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ادر�ت ل���دول �خل��ل��ي��ج ملنع 

تهريب �ملخدر�ت.
رد  ميقاتي  جنيب  �حلكومة  فرئي�س  لبنان،  جهة  من 
لتوثيق  تتطلع  ب��الده  وب���اأن  �لكويتية  �خل��ط��وة  مثمنا 
�لأنباء  وكالة  ح�شب  �لعربي،  �خلليج  دول  مع  �لتعاون 

�للبنانية.
بال�شاأن  �لباحث  ب��در،  يو�شف  �لدكتور  يقول  وُمعلقا، 
�لإي��ر�ين: “�شلوك حزب �هلل �لت�شعيدي ياأتي يف �إطار 
�لرغبات �لإير�نية، وهو ل ميتلك �شلوكا وطنيا لبنانيا؛ 

ومو�قفه وخطاباته يف �إطار م�شالح �إير�ن«.
و�شارحا ذلك، ي�شيف بدر، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
و�شيا�شي،  ع�شكري  جناحان  �هلل  “حلزب  عربية:  نيوز 
وك��اله��م��ا ت��ت��م �إد�رت�����ه م��ن �إي�����ر�ن، ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح ذر�عا 
�شيا�شية وع�شكرية بيد �ملر�شد �لإير�ين علي خامنئي«.

عقوبات اأمريكية تربك لبنان
�إرهابية  ل�شبكات  ومت��وي��ل��ه  ب��اإي��ر�ن  �هلل  ح��زب  ول�شلة 

•• بغداد-وكاالت

رئي�س  ر�أ�س حممد �حللبو�شي،  ��شتهد�ف م�شقط  جاء 
ليزيد  �لأن��ب��ار  �ل��ع��ر�ق��ي، يف حمافظة  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
�ملخاوف من ت�شاعد موجة �لعنف يف �لبالد، خا�شة مع 

�لجتاه نحو ت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية.
على  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  م�شادقة  على  ���ش��اع��ات  وب��ع��د 
�إعادة �نتخاب �حللبو�شي على ر�أ�س �لهيئة �لت�شريعية، 
ق�شاء  يف  م��ن��زل��ه  ق���رب  كاتيو�شا  ���ش��و�ري��خ   3 �شقطت 
�ل��ك��رم��ة مبحافظة �لأن��ب��ار غ��رب ب��غ��د�د، �لأم���ر �لذي 

�أ�شفر عن �إ�شابة طفلني.
و�أ���ش��ف��رت �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا �ل���ع���ر�ق، يف 10 
يقوده  �ل��ذي  �ل�شدري  �لتيار  ف��وز  عن  �ملا�شي،  �أكتوبر 
وهو عدد  73 مقعد�،  على  بح�شوله  �ل�شدر،  مقتدى 
�أكر مما ح�شل عليه �أي ف�شيل �آخر يف �ملجل�س �لذي 

ي�شم 329 مقعد�.
ت���ق���دم وع�����زم و�لتحالف  ك��ت��ل  م���ع  �ل�������ش���در  وحت���ال���ف 
�أكرث  ي�شم  �لتكتل  لي�شبح  �لكرد�شتاين،  �لدميقر�طي 
من 163 نائبا، وهو ما يعني �إمكانية مترير �حلكومة 
�أث����ار حفيظة  �ل��ك��ت��ل �لأخ�����رى، مم��ا  �إىل  دون �حل��اج��ة 

�مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن �لتي مت �إق�شاوؤها.
زعيم  �حللبو�شي  �نتخاب  �أعيد  �جل���اري،  يناير   9 ويف 
للمرة  للرملان  رئي�شا  )37 مقعد�(،  “تقدم”  حتالف 
�لثانية على �لتو�يل حيث كان ير�أ�س �لرملان �ل�شابق 
�ل�شيعية  �ل���ق���وى  ط��ع��ن��ت  ب��ي��ن��م��ا   ،2018 �ل���ع���ام  م��ن��ذ 

�خلا�شرة على �جلل�شة وهددت بالت�شعيد.
ويف �لأيام �لأخرية، ��شتهدفت هجمات متتالية �ملنطقة 
وك��ذل��ك مقار  وق��و�ع��د ع�شكرية  ب��غ��د�د  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
حزبية تابعة للتحالف �لذي �شي�شّكل �حلكومة، �إ�شافة 

�إىل ��شتهد�ف �أمنيني وموؤ�ش�شات خا�شة وعامة.

ر�صائل �صاروخية
وعن �لأهد�ف �لكامنة ور�ء ��شتهد�ف �حللبو�شي، قال 
�لإطار  ق��وى  �إن  �لعبيدي،  و�شام  �لعر�قي،  �لأك��ادمي��ي 

“�حلزب متورط بتاأزمي �لو�شع �لد�خلي، ويهرب من 
�خلارج  �شد  �ملجاين  غري  خطابه  بت�شعيد  �مل�شوؤولية 

ودول �خلليج«.
�ل�شيا�شية  �أزمات لبنان  “بالدرجة �لأوىل فاإن  وقالت: 
ن�شر  ح�شن  و�أمينه  �هلل  ح��زب  يتحملها  و�لقت�شادية 

�هلل«.
�أما �لكاتب �للبناين طوين بول�س، فيقول �إن “�مليلي�شيات 
على  �ل�شيطرة  يف  ف�شادها  �شبكات  خ��الل  م��ن  جنحت 
�ل�شلطة  فتحولت  �لف�شاد،  ه��ذ�  يف  �حلاكمة  �ملنظومة 

وفق تعبريه. لدمية يحركها حزب �هلل �أينما �أر�د”، 

 فواتري اإيران واملخدرات
�لإي����ر�ين ل�شالح  �ل��دع��م  ف��ات��ورة  وخ��ارج��ي��ا، ولت�شديد 
حزب �هلل، يتبنى �أمني عام �مليلي�شيات ح�شن ن�شر �هلل، 

خطابات عد�ئية �شد و��شنطن و�خلليج.
ن�شر  تبنى  �خلليج،  مع  �لدبلوما�شية  �لأزم���ة  فخالل 
�هلل، �لت�شريحات �مل�شيئة جلورج قرد�حي، وقبلها وزير 
�خلليجي  �لغ�شب  من  ز�د  ما  وهبة،  �شربل  �خلارجية 

من لبنان.
����ش��ت��ف��ز�ز�ت ح��زب �هلل مل تتوقف عند �خل��ط��اب��ات، بل 
متدد �إرهابه ملحاولة �إغر�ق �لدول �خلليجية و�ملنطقة 

مبخدر �لكبتاغون.

�لالتينية،  ب��اأم��ريك��ا  ل����دول  و���ش��ل��ت  ل��ل��ح��دود  ع���اب���رة 
 3 على  عقوبات  �ملا�شية،  �جلمعة  و��شنطن،  فر�شت 
لبنانيني و10 �شركات و�شفتهم باأنهم جزء من �شبكة 
�لأمريكية  �لعقوبات  تفادي  حاولت  �هلل،  حلزب  دولية 
و��شنطن  ت�شنفها  �ل��ت��ي  �مليلي�شيات  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���ش��ة 

منظمة �إرهابية.
طالت  �إذ  �ملا�شي  �لثالثاء  �أخ��رى  عقب  �خلطوة  وتلك 
بحزب  على عالقة  �أعمال،  رج��ال   3 �أمريكية  عقوبات 
�هلل، بتهمة ت�شهيل �لتعامالت �ملالية للحزب و��شتغالل 

مو�رد لبنان �لقت�شادية.
ت�شببت يف  �هلل  على حزب  �ملتتالية  �لغربية  و�لعقوبات 
توقف �لدعم �لدويل للبنان، كما فاقمت �لبالد د�خليا 

وخارجيا.
ويعاين لبنان منذ عامني �أزمة �قت�شادية غري م�شبوقة، 
�لدولر  مقابل  �ل��ل��رية  بقيمة  قيا�شي  �نهيار  �إىل  �أدت 

ف�شال عن �شح بالوقود و�لأدوية و�شلع �أخرى.
باأن  ف��ري��ح��ة،  م��ون��ال��ي��ز�  �للبنانية  �لكاتبة  تعلق  وه��ن��ا 
“حزب �هلل �أ�شهم يف تفخيخ �أو�شاع لبنان بعد م�شاندته 
عر  �أو  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �مل�شيئة  للت�شريحات 
وعرقلة  ميقاتي  جنيب  بحكومة  ب��الإط��اح��ة  �لتهديد 

عملها ملدة 3 �أ�شهر«.
عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  وت�شيف، 

�إن �مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن “ل تعرف �إل لغة �لعنف 
و�لإره�����اب يف حتقيق م��اآرب��ه��ا، وم��ا ي��ح��دث ه��و ر�شائل 
بطعم �لنار و�لدم باأن ح�شابات �ل�شناديق �شيء و�لو�قع 

على �لأر�س �شيء �آخر«.
على  د�ئ��م��ا  ت��ق��وم  �مليلي�شيات  “�شيا�شة  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
تهديد �لدولة وموؤ�ش�شاتها حينما يتعّر�شون لأي فعل 
�لهجمات  �أن  موؤكد�  �خلارجية”،  لأجندتهم  خمالف 
“و�شيلة  �لأخ����رية  �لأي����ام  �ل��ع��ر�ق خ��الل  �ل��ت��ي �شهدها 
�شغط لإثبات �أن هناك مزيد من �لأور�ق ميكن لعبها، 
وه���و �أ���ش��ل��وب ت��ق��ل��ي��دي ع��ر �ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال حمدودة 

لإثبات وجود فائ�س قوة حمتمل للخ�شوم«.
�أغلبية  ت�شكيل حكومة  �ل�شدر يف  �أن م�شي  �إىل  ولفت 
لإثنائه  �لت�شعيد  �إىل  �لآخ��ر  �لطرف  �شيدفع  وطنية 
بهدف �حلفاظ على مكت�شباتهم و�متياز�تهم، وكذلك 

�لنتخابات  يف  م��ذل��ة  بخ�شارة  منيت  �ل��ت��ي  �لتن�شيقي 
�ل�����ش��در ع���ر ر���ش��ائ��ل �شاروخية  ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح�����ش��ار 
لعر��س م�شار حكومة �أغلبية وطنية، خ�شية فقد�نها 
نفوذها. و�أ�شاف �لعبيدي، يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي 
كبري  ت�شعيد  على  “مقبل  �ل��ع��ر�ق  �أن  عربية”،  نيوز 
�ل��ذي��ن ل ي��ك��رث��ون لالأو�شاع  �إي����ر�ن  م��ن قبل وك���الء 
�لد�خلية �أو م�شالح �لعر�ق �لذي يحاول �لنهو�س من 

كبو�ت متالحقة«.
من  �مل�شتفيدين  �أك��ر  “د�ع�س”  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شيا�شيني،  بني  �مل�شتمرة  و�خلالفات  �حل��ايل  �لو�قع 
�لتي  �لهجمات  م��ن  �لعديد  ع��ر  و���ش��ح جليا  م��ا  وه��و 
�أحدثها جم��زرة دياىل  وك��ان  �ل��ع��ر�ق،  �أنحاء  طالت كل 

�لتي ر�ح �شحيتها 11 ع�شكريا.
�لكرمي،  عبد  ها�شم  �لعر�قي،  �ملحلل  قال  جانبه  ومن 

ت�������ل�������ك  ويف 
�شددت  �ل��ن��ق��ط��ة، 
�لكويتية  �ملبادرة 
على  �جل������دي������دة 
منع  ���������ش��������رورة 
�ملخدر�ت  تهريب 
بني  و�ل�����ت�����ع�����اون 
�لأمنية  �لأجهزة 
ودول  ل���ب���ن���ان  يف 

�خلليج �لعربي.
�ل�شلطات  �مل��ا���ش��ي��ة، ���ش��ب��ط��ت  ���ش��ن��و�ت  �ل�����ش��ت  وخ����الل 
�ل�شعودية �أكرث من 600 مليون حبة خمدرة م�شدرها 
�حل�شي�س  من  �لكيلوغر�مات  مئات  �إىل  �إ�شافة  لبنان، 
�ملخدر، ح�شب ت�شريحات �ل�شفري �ل�شعودي لدى لبنان 

وليد �لبخاري.
وع���ن ف���و�ت���ري �إي������ر�ن، ت��ف�����ش��ر م��ون��ال��ي��ز� ف��ري��ح��ة، باأن 
�ملر�شد  ف���و�ت���ري  ل��ت�����ش��دي��د  ه���ي  �هلل  ح����زب  “خطابات 
وع�شكريا”،  م��ال��ي��ا  �حل�����زب  مت���وي���ل  ب��ع��د  �لإي��������ر�ين 
��شتخد�مها  ويتم  �إي��ر�ن  وك��الء  �أب��رز  تعد  فامليلي�شيات 
�إرهابية  و�أن�شطة  �أجندة  كذر�ع م�شلحة لإير�ن لتنفيذ 

يف �ملنطقة وخارجها، ح�شب �لكاتبة �للبنانية.
باحل�شابات  م��رت��ب��ط  �هلل  ن�����ش��ر  “خطاب  وت�����ش��ي��ف: 
�لإير�نية �ل�شيا�شية و�لع�شكرية بعد تعر�س ميلي�شيات 
�أم����ام �ل��ت��ح��ال��ف �لعربي،  �حل��وث��ي يف �ل��ي��م��ن ل��ل��ه��ز�ئ��م 

وب�شبب تعقيد�ت �ملفاو�شات �لنووية �لإير�نية«.
خطة  ه��ي  لبنان  “فر�شنة  فيقول:  بول�س  ط��وين  �أم���ا 
ح���زب �هلل �ل��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ع���زل ل��ب��ن��ان ع��ن حميطه 
ثقافيا  وتغيريه  �لجتماعية  هويته  و���ش��رب  �لعربي 

لبلد فار�شي لي�شري جزيرة تابعة للماليل«.

دعم احلوثي
ل��ب��ن��ان و�خل��ل��ي��ج مل تتوقف،  ب��ح��ق  ج��ر�ئ��م ح���زب �هلل 
�إي���ر�ن مل�شاندة ومت��وي��ل ميلي�شيات  ب��اأو�م��ر  �م��ت��دت  ب��ل 

�حلوثي �لنقالبية يف �ليمن بال�شالح و�خلر�ء.
�أدلة  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ن�شر  �جل����اري،  يناير  فمطلع 
مادية توؤكد تورط حزب �هلل يف دعم �حلوثي بال�شالح 

و�خلر�ء.
�هلل  “حزب  مف�شر�:  ب��در،  يو�شف  �لباحث  يعود  وهنا 
و�لتدريب؛  بال�شالح  �حلوثي  بدعم  رئي�شيا  دور�  لعب 
حماولة  ه��و  و�خل����ارج  ب��ال��د�خ��ل  �ل�شيا�شي  وت�شعيده 
باملحادثات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��وى  على  لل�شغط  �إي���ر�ن  م��ن 

�لنووية«.

جر�ئم  على  وحما�شبتهم  �ل�شائكة،  �مللفات  فتح  خ�شية 
�ل�شنو�ت �ملا�شية.

عمل اإرهابي
�لعر�قي، برهم �شالح، �لهجوم �لذي  �لرئي�س  وو�شف 
ت��ع��ر���س ل��ه م��ق��ر رئ��ي�����س �ل��رمل��ان �ل��ع��ر�ق��ي ب��اأن��ه عمل 
مل�شاعدة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  �عترته  بينما  �إره��اب��ي، 

�لعر�ق )يونامي( �أنه حماولة خللق �لفو�شى.
“توير”:  على  ح�شابه  ع��ر  تغريدة  يف  �شالح  وق��ال 
يف  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  مقر  ط��ال  �ل���ذي  “�لهجوم 
�لأنبار و�أ�شفر عن �إ�شابة مدنيني، عمل �إرهابي م�شتنكر 

وتوقيته ي�شتهدف ��شتحقاقات وطنية ود�شتورية«.
ودعا �إىل ر�ّس �ل�شف �لوطني و�لتكاتف حلماية �ل�شلم 
�لأه���ل���ي وم��ن��ع �مل��رب�����ش��ني، وم��و����ش��ل��ة �ل��ط��ري��ق نحو 
للبلد،  �لعليا  �مل�شالح  حتمي  عر�قية  حكومة  ت�شكيل 

وت�شتجيب لتطلعات �ل�شعب �لعر�قي.
ب��ي��ان لها،  �مل��ت��ح��دة، يف  ب��ع��ث��ة �لأمم  �أد�ن�����ت  وب���دوره���ا، 
�حللبو�شي،  مقر  ��شتهدف  �ل��ذي  بال�شو�ريخ  �لهجوم 
�إقامة  مقر  ق��رب  بال�شو�ريخ  �لهجوم  “ندين  قائلة: 
رئي�س �لرملان حممد �حللبو�شي بالأنبار وهو ما �أدى 
�إىل �إ�شابة عدد من �ملدنيني. هذه حماولة جبانة خللق 
�لفو�شى. نحث �ل�شلطات على تكثيف �جلهود ملنع مثل 

هذه �لأفعال و�لقب�س على �جلناة«.

ل حتالف مع املالكي
�لثالثاء  �أم�����س  �أول  �أول  ي���وم   �أم����ره   �ل�����ش��در  وح�����ش��م 
موؤكد� �أنه لن يتحالف مع رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبق، نوري 
“�أبلغت �لعامري و�لفيا�س برف�شي  �ملالكي، مو�شحا: 
�لعامري،  ه��ادي  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �ملالكي”،  مع  �لتحالف 
هيئة  رئي�س  �لفيا�س  وفالح  “�لفتح”،  حتالف  زعيم 

ميلي�شيات �حل�شد.
تثبيت  ب�شاأن  �لق�شاء  بقر�ر  تغريدة  يف  �ل�شدر  ورح��ب 
ما�شون  “نحن  قائال:  �لأوىل  �لرملان  جل�شة  �شرعية 

بت�شكيل حكومة �أغلبية وطنية«.

•• باري�س-اأ ف ب

جمل�س  �شّوت  مكثفة،  مناق�شات  بعد 
�ل�شيوخ �لفرن�شي يف قر�ءة �أوىل على 
“�لعتذ�ر”  لطلب  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
“�إ�شالح”  وحم��اول��ة  �حلركيني  م��ن 
�لأ�شر�ر �لتي عانو� منها ، لكن عدد� 
من �لنو�ب �أّكدو� �أن �لقانون ل ميكن 

�عتباره “ت�شفية لكل �حل�شاب ».
ومت����ت �مل�������ش���ادق���ة ع��ل��ى �ل��ن�����س ليل 
�مل�شوتني  باإجماع  �لأرب��ع��اء  �لثالثاء 
)331 �شوًتا بنعم، و�متناع 13 عن 

�لت�شويت(.

وب��ع��د ���ش��ت��ني ع��ام��ا م���ن ن��ه��اي��ة حرب 
�لتي   )1962-1954( �جل���ز�ئ���ر 
قتيل،  �أل���ف   500 نحو  ع��ن  �أ���ش��ف��رت 
جاء �لقانون لي�شكل ترجمة ت�شريعية 
�إميانويل  �ل��رئ��ي�����س  �أل���ق���اه  خل���ط���اب 
م��اك��رون يف 20 �أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر يف 
هوؤلء  ممثلي  �أم����ام  �لإل��ي��زي��ه  ق�شر 
�إىل جانب  قاتلو�  �لذين  �جلز�ئريني 
فرن�شا  ل���ك���ن  �ل���ف���رن�������ش���ي.  �جل���ي�������س 

“تخلت عنهم«.
للذ�كرة  �مل��ن��ت��دب��ة  �ل����وزي����رة  وق���ال���ت 
جنفياف  �لقد�مى  �ملحاربني  و�شوؤون 
“�عر�فا  �لقانون جاء  �إن  د�ريو�شاك 

وماأ�شاة  �لعميق  بال�شرخ  �لأم���ة  م��ن 
ف���رن�������ش���ي���ة و����ش���ف���ح���ة م���ظ���ل���م���ة من 
ت��اري��خ��ن��ا«. �أم����ا �مل���ق���ررة م����اري بيار 
م�شروع  �أن  ف����ر�أت  )مي����ني(،  ري��ت�����ش��ي 
مهما”  ت��ق��ّدم��ا  “يت�شمن  �ل��ق��ان��ون 

لكنه يبدو “غري مكتمل«.
�لوطنية،  �جل���م���ع���ي���ة  ن�������و�ب  وك�������ان 
�ل��ث��اين/ ت�����ش��ري��ن   18 و�ف���ق���و� يف يف 

�لذي  �لقانون  م�شروع  على  نوفمر 
�لالئقة”  غري  “�لظروف  ب�  يعرف 
�ألفا من �حلركيني  ل�شتقبال ت�شعني 
بلدهم  من  ف��رو�  �لذين  وعائالتهم، 
 .1962 �ل�شتقالل يف  بعد  �جلز�ئر 

م�شروع  �أن�����ش��اأه��ا  �ل��ت��ي  و�لتعوي�شات 
�ل��ق��ان��ون. و�ق���رح���ت �حل��ك��وم��ة فتح 
للتقدم  �حلركيني”  “جلميع  �ملجال 
�شتفح�س  �ل��ت��ي  �ل��ل��ج��ن��ة،  ه����ذه  �إىل 
�أو�شاعهم كل حالة على حدة و�قر�ح 
“�أي �إجر�ء منا�شب لالعر�ف” مبا 

عانوه.
�جلمهوريني  ح��زب  كتلة  زع��ي��م  لكن 
برونو  �ل�����ش��ي��وخ،  جمل�س  يف  )مي���ني( 
ذلك  من  �أبعد  يذهب  �أن  �أر�د  روتايو 
“�قر�ح  مب��ه��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
و�لتعوي�س”  ل��الع��ر�ف  �إج����ر�ء  �أي 

بالن�شبة لكل �حلركيني.

ومت ح�شد ما يقرب من ن�شف هوؤلء 
ت�شجري  لإع���ادة  و”قرى  خميمات  يف 

�لغابات” تديرها �لدولة.
�لقانون على  ذل��ك، ين�س  �أج��ل  وم��ن 
“�إ�شالح” �ل�شرر، من خالل تقدمي 
مبلغ من �ملال بح�شب مدة �لإقامة يف 
عدد  �حلكومة  وتقدر  �لهياكل.  ه��ذه 
�ألف  �ملحتملني بخم�شني  �مل�شتفيدين 
�شخ�س بتكلفة �إجمالية قدرها 302 
�شنو�ت  �شت  م��دى  على  ي��ورو  مليون 
تقريًبا. و�أدرج �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ 
“بع�س �ل�شجون �لتي مت حتويلها �إىل 
�أماكن ل�شتقبال �ملُرّحلني” يف قائمة 

�ملن�شاآت �لتي ي�شتحق �لذين ��شتقبلو� 
 40 نحو  و�أ���ش��ي��ب  �لتعوي�س.  فيها 
مبا  �لأم��ل  بخيبة  �ملُرّحلني  من  �ألفا 
�ن �لتعوي�س �ملايل ل ي�شملهم لأنهم 
مل يقيمو� يف تلك �ملخيمات، بل �شكنو� 
�ل�شيوخ  يف �ملدن. ونّدد ع�شو جمل�س 
�إ�شالح  باآلية  تابارو  فيليب  �ليميني 
عن  م���ع���ر�  ومنحازة”،  “جزئية 
�إق�شاوؤهم  مت  �ل��ذي��ن  لأن  �حتجاجه 
يعي�شو�  �أنهم مل  هو  �لوحيد  “ذنبهم 

حماطني بالأ�شالك �ل�شائكة«.
و�شادق جمل�س �ل�شيوخ على تعديلني 
�لعر�ف  جلنة  �شالحيات  لتو�شيع 
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365748:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة     

     
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5

مو�د حمية غذ�ئية لال�شتخد�م �لطبي، م�شتح�شر�ت من �لأع�شاب لغايات طبية، مكمالت من �لأع�شاب طبية 
�لأع�شاب طبية، فيتامينات،  دو�ئية، م�شروبات من  لغايات  �أع�شاب  �شاي  �لأع�شاب طبية،  وم�شتخل�شات من 

معادن لال�شتهالك �لب�شري، مكمالت غذ�ئية، مكمالت تغذوية لال�شتهالك �لب�شري.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأخ�شر فوقها 

ر�شم لد�ئرة باللون �لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182036

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365750:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة            

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
وغري  غ��ازي  مثلج  �شاي  مثلج،  �شاي  �ل�شاي،  م�شتخل�شات  �ل�شاي،  منتجات  �شاي،  ��شطناعية،  قهوة  قهوة، 
غازي، م�شاحيق خملوطة من �ل�شاي �ملثلج، �شاي ومنقوعات �أع�شاب غري دو�ئية، كاكاو، دقيق وم�شتح�شر�ت 
ماء،  مثلجات  ك��رمي(،  )�آي�س  بوظة  ب�شكويت،  �شكاكر،  �شوكولتة،  حلويات،  فطائر،  �حلبوب،  من  م�شنوعة 

حلويات جممدة، �أع�شاب حمفوظة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأخ�شر فوقها 

ر�شم لد�ئرة باللون �لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182037

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365751:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
وغازية،  معدنية  مياه  طاقة،  م�شروبات  ريا�شية،  م�شروبات  خفيفة،  م�شروبات  كحولية،  غري  م�شروبات 
�شر�ب  خ�شرو�ت،  ع�شائر  فو�كه،  وع�شائر  فو�كه  م�شروبات  غازية،  وغ��ري  غازية  م�شروبات  منكهة،  مياه 

وم�شتح�شر�ت �أخرى غري كحولية لعمل �مل�شروبات.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأخ�شر فوقها 

ر�شم لد�ئرة باللون �لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182038

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365754:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خ��دم��ات �ل��دع��اي��ة و�لإع����الن، ن�شر م��و�د �ل��دع��اي��ة و�لإع����الن، خ��دم��ات �ل��دع��اي��ة، خ��دم��ات �ل��روي��ج، �أبحاث 
�لت�شويق، �إد�رة �لأعمال، خدمات �حل�شابات وم�شك �لدفاتر، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، خدمات 
�لأعمال �ملكتبية، خدمات �لرد على �لهاتف، خدمات �لبيع بالتجزئة و�لبيع باجلملة و�لبيع عر �لنرنت 
فيما يتعلق بالأطعمة و�مل�شروبات، خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت، خدمات �ل�شت�شار�ت يف جمال 

�خلدمات �ملذكورة �آنًفا.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأخ�شر فوقها 

ر�شم لد�ئرة باللون �لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182039

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365773:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
وغازية،  معدنية  مياه  طاقة،  م�شروبات  ريا�شية،  م�شروبات  خفيفة،  م�شروبات  كحولية،  غري  م�شروبات 
�شر�ب  خ�شرو�ت،  ع�شائر  فو�كه،  وع�شائر  فو�كه  م�شروبات  غازية،  وغ��ري  غازية  م�شروبات  منكهة،  مياه 
وم�شتح�شر�ت �أخرى غري كحولية لعمل �مل�شروبات.و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة باللون 

�لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182044

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365774:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خ��دم��ات �ل��دع��اي��ة و�لإع����الن، ن�شر م��و�د �ل��دع��اي��ة و�لإع����الن، خ��دم��ات �ل��دع��اي��ة، خ��دم��ات �ل��روي��ج، �أبحاث 
تفعيل  �ل�شت�شار�ت،  �لأعمال، خدمات  �لدفاتر، توجيه  �لأعمال، خدمات �حل�شابات وم�شك  �إد�رة  �لت�شويق، 
�لن�شاط �ملكتبي، خدمات �لأعمال �ملكتبية، خدمات �لرد على �لهاتف، خدمات �لبيع بالتجزئة و�لبيع باجلملة 

و�لبيع عر �لنرنت فيما يتعلق بالأطعمة و�مل�شروبات، خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت.
باللغة �لإجنليزية بخط   e �ل�  باللون �لأخ�شر بها حرف  �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة  و�شف 

وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182045

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365775:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
خدمات �لتعليم و�مل�شورة و�لتدريب جميعها فيما يتعلق بالأطعمة و�ملرطبات و�ملنتجات �ل�شتهالكية �ملنزلية، 
و�إجر�ء  تنظيم  و�لرفاهية،  و�مل�شروبات  بالأطعمة  يتعلق  فيما  و�لتدريب جميعها  و�مل�شورة  �لتعليم  خدمات 
�لن�شو�س،  ن�شر  و�لثقافية،  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لنقا�شات،  �لعمل وجمموعات  وور�شات  �لدر��شية  �حللقات 
�أو  ثقافية  لغايات  للجمهور  و�لأدب  �ملرئي  �لفن  �أعمال  عر�س  تعليمية،  �أو  ثقافية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 

تعليمية، خدمات �لرفيه، خدمات �ملعلومات عن �لرفيه، �ملن�شور�ت �للكرونية عر �لنرنت.
باللغة �لإجنليزية بخط   e �ل�  باللون �لأخ�شر بها حرف  �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة  و�شف 

وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182046

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365780:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، مطاعم، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�حلجز 

لتوفري �لأطعمة و�مل�شروبات.
باللغة �لإجنليزية بخط   e �ل�  باللون �لأخ�شر بها حرف  �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة  و�شف 

وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182047

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171216
 باإ�شم : �أرو �لكرونيك�س، �نك.

�ملتحدة  �ل���ولي���ات   ،  80112 ك���ول���ور�دو   ، �شنتينيال  رود،  ك��ري��ك   در�ي  ئ���ي.     9201 وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171216  بتاريخ: 2014/02/10
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/03/28 

وحتى تاريخ: 2032/03/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 62013

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365764:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، مطاعم، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�حلجز 

لتوفري �لأطعمة و�مل�شروبات.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ekaterra باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأخ�شر فوقها 

ر�شم لد�ئرة باللون �لأخ�شر بها حرف �ل� e باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182041

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365771:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
مو�د حمية غذ�ئية لال�شتخد�م �لطبي، م�شتح�شر�ت من �لأع�شاب لغايات طبية، مكمالت من �لأع�شاب طبية 
�لأع�شاب طبية، فيتامينات،  دو�ئية، م�شروبات من  لغايات  �أع�شاب  �شاي  �لأع�شاب طبية،  وم�شتخل�شات من 

معادن لال�شتهالك �لب�شري، مكمالت غذ�ئية، مكمالت تغذوية لال�شتهالك �لب�شري.
باللغة �لإجنليزية بخط   e �ل�  باللون �لأخ�شر بها حرف  �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة  و�شف 

وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182042

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 365772:تاريخ: 2021/11/30
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �إكاتري� جروب �آي بيه هولدينغز بي. يف.
وعنو�نه: بي. يف. وينا 455، 3013 �ل روترد�م، هولند�.

�صورة العالمة            

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37
وغري  غ��ازي  مثلج  �شاي  مثلج،  �شاي  �ل�شاي،  م�شتخل�شات  �ل�شاي،  منتجات  �شاي،  ��شطناعية،  قهوة  قهوة، 
غازي، م�شاحيق خملوطة من �ل�شاي �ملثلج، �شاي ومنقوعات �أع�شاب غري دو�ئية، كاكاو، دقيق وم�شتح�شر�ت 
ماء،  مثلجات  ك��رمي(،  )�آي�س  بوظة  ب�شكويت،  �شكاكر،  �شوكولتة،  حلويات،  فطائر،  �حلبوب،  من  م�شنوعة 

حلويات جممدة، �أع�شاب حمفوظة.
باللغة �لإجنليزية بخط   e �ل�  باللون �لأخ�شر بها حرف  �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم لد�ئرة  و�شف 

وطريقة مميزة باللون �لأبي�س.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182043

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366568:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة              

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182704

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366570:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية، مو�د و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
�لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�شع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د 
�شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، 

مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182705

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366576:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة            

 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10

�أجهزة و�أدو�ت جر�حية وطبية وطب �أ�شنان وبيطرية، �أطر�ف وعيون و�أ�شنان �إ�شطناعية، �أدو�ت جتبري، مو�د 
خياطة �أو درز �جلروح.

JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 
�لإجنليزية.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182706

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366598:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:21
�أو  �لتلوين  فر��شي  )ع��د�  فر��شي  و�أ�شفنج،  �أم�شاط  وللمطبخ،  �ملنزيل  لال�شتعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
�شبه م�شغول )عد�  زجاج  �أو  �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  تنظيف،  �أدو�ت  �لفر��شي،  �لدهان(، مو�د �شنع 

�لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين(، �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182707

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366600:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة   

  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35

�ل�شم�س،  �أ�شعة  من  و�لعناية  و�ل�شعر،  بالب�شرة  بالعناية  �ملتعلقة  �مل�شتهلك  منتجات  عن  معلومات  توفري 
و�لعافية، و�لرعاية �ل�شحية و�حلياة �ل�شحية، و�للياقة �لبدنية، و�لتغذية، ومنط �حلياة �ل�شحي؛ خدمات 
�ل�شم�س،  �أ�شعة  من  و�لعناية  و�ل�شعر،  بالب�شرة  �لعناية  ت�شمل  �لتي  �لإنرنت  عر  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 
�أحرف  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  �لغذ�ئية.و�شف  و�ملنتجات  و�حل�شا�شية،  و�ل��رد،  و�ل�شعال،  و�لأ�شنان، 

وكلمة JNTL CONSUMER HEALTH باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182708

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366603:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�خلدمات �لتعليمية، حتديد�ً �إجر�ء بر�مج عر �لإنرنت يف جمالت �لتجميل و�لرعاية �ل�شحية و�حلمل 
و�لأبوة و�لأمومة و�لعناية بالأطفال ورعاية �لأطفال و�ملو�د �لتثقيفية �لقابلة للطباعة حول �جللد و�لرعاية 
�ل�شحية �لتي يتم توزيعها معهم؛ توفري مو�د تعليمية غري قابلة للتحميل على �شكل مقالت وكتيبات يف 
جمال �لتجميل و�لرعاية �ل�شحية؛ توفري من�شور�ت عر �لإنرنت غري قابلة للتنزيل على �شكل مقالت 

ون�شر�ت �إخبارية ومدونات �ملتعلقة باجلمال و�لرعاية �ل�شحية.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182709

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366604:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�لأطفال  ورعاية  و�لأم��وم��ة  و�لأب��وة  و�حل�شا�شية  و�لعافية  �جلمال  جمال  يف  للمنتجات  و�لتطوير  �لبحث 

و�لعناية بالطفل ومنتجات �لرعاية �ل�شحية.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182710

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366606:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
تقدمي �ملعلومات يف جمال �ملنتجات �ل�شتهالكية ، و�جلمال ، و�لرعاية �ل�شحية ، و�لعافية ، و�حل�شا�شية ، 

و�لتغذية ، و�حلمل ، و�لأبوة و�لأمومة ، و�لعناية بالأطفال ، ورعاية �لأطفال.
JNTL CONSUMER HEALTH باللغة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف وكلمة 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182711
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عربي ودويل
الأزمة يف اأوكرانيا:

خم�سة �سيناريوهات لغزو رو�سي حمتمل...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

الأبي�ض،  والبيت  الكرملني  بني  اجلارية  املفاو�صات  رغم     
فاإن اندلع احلرب بني رو�صيا واأوكرانيا بات اأقرب ما يكون.    
منذ حرب البو�صنة )1992-1995( وقبل ذلك، منذ اأزمة 
برلني )1958-1963(، التي بلغت ذروتها يف بناء اجلدار 

�صراع  من  جــًدا  قريبة  ــا  اأوروب تكن  مل   ،1961 عام  �صيف 
م�صلح مثلما هي اليوم. فمع ن�صر الكرملني 100 األف جندي 
ويخّيم  املخاطر.  تزايد  ن�صهد  الأوكرانية،  احلــدود  على 
الأ�صابيع  خالل  املكثف  الدبلوما�صي  الن�صاط  على  �صوؤال 

القليلة املا�صية: هل نتجه اإىل احلرب؟
   يعتقد اخلبري الرو�صي ال�صويدي توما�ض ري�ض، اأّن امل�صكلة 

اأن هالة فالدميري بوتني قائمة على القوة، ول  برمتها هي 
النطباع  اإعطاء  اأو  ال�صعيف  مبظهر  الظهور  حتّمل  ميكنه 

بالرتاجع.
  ويف انتظار التحقق مما اإذا كانت الآلية اجلهنمية املخيفة 
بتحديد  الفرن�صية،  لك�صربي�ض  قامت  ت�صغيلها،  �صيتم 

ال�صيناريوهات املختلفة.

• ال�صيناريو الأول - الغزو الكامل لأوكرانيا
بهدف  ال�صامل  الهجوم  وهو  عدوانية،  الأكرث  ال�صيناريو     
ال�صيطرة على كامل الأرا�صي الأوكرانية، هو الأقل احتماًل 
القوات  هــزم  من  بوتني  متكن  لو  “حتى  ــرباء.  اخل نظر  يف 
الع�صكرية الأوكرانية واحتالل البلد باأكمله، وهذا اأمر غري 

موؤكد، فاإنه �صيظل يواجه مقاومة متزايدة من ال�صكان. 

   �شت�شمل مثل هذه �لعملية تعبئة 
�لرو�شية لال�شتيالء  �لقو�ت  جميع 
ع���ل���ى م���ن���اط���ق ح�������ش���ري���ة ك���ب���رية، 
�لأوكر�نية  )�لعا�شمة  كييف  مثل 
ماليني   3 �شكانها  ع��دد  يبلغ  �لتي 
ن�شمة(، ومدن �أخرى مثل خاركيف 
)1.5 مليون( �أو �أودي�شا )مليون(. 
�أوكر�نيا �شيء، لكن  �أن غزو  خا�شة 
“�لحتفاظ  �آخ���ر،  ���ش��يء  �حتاللها 
يتطلب  خ���ارك���ي���ف  م���ث���ل  مب���دي���ن���ة 
�ألف   100 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ل  وج����ود 
دبلوما�شي  يقول  رو�شي”،  جندي 

يف كييف. 
�لع�شكري  �لح���ت���الل  وي��ت��ط��ل��ب     
���ا ل��وج�����ش��ت��ي��ات ث��ق��ي��ل��ة ج����ًد�.  �أي�������شً
�جلي�س  م��ن  م��درع��ة  فرقة  “تبتلع 
�أث���ن���اء حت��رك��ه��ا حو�يل  �لأم���ري���ك���ي 
2.4 مليون لر من �لوقود يومًيا، 
ي���ذّك���ر �خل���ب���ري �لأم���ري���ك���ي ج���ورج 
�لأبحاث  مركز  موؤ�ش�س  فريدمان، 
ومقره  ف��ي��وت�����ش��رز  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
ن�شر  ب�����ش��دد  رو���ش��ي��ا  ل��ك��ن  تك�شا�س، 
عليها  �شيتعني  و�ل��ت��ي  ف����رق،  ع���دة 
بال�شرورة �تباع قافلة ل نهاية لها 
م��ن م��رك��ب��ات �لإم�����د�د �ل��ت��ي حتقق 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع م�����ش��ت��ودع��ات �لوقود 

�لعمالق����ة.

 امل�صـالة معقدة ومكلفة.
ي����ب����دو غري  �ل�������ش���ي���ن���اري���و     »ه�������ذ� 
�ل�شيا�شية  �لتكلفة  �ن  مب��ا  م��رج��ح 
�لعملية  ه�����ذه  مل���ث���ل  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
بالن�شبة  ل��ل��غ��اي��ة  ب��اه��ظ��ة  ���ش��ت��ك��ون 
ف����ر�ن���������ش����و�  ي���������رثي  لبوتني”، 
ه��اي�����ش��ب��ورغ، �مل�����ش��ت�����ش��ار �خل��ا���س يف 
�ل�شر�تيجية  �ل��ب��ح��وث  موؤ�ش�شة 
)�أودي����ل  �حلرب”  “عودة  وم��وؤل��ف 

جاكوب، 2021(. 
�ل�شيناريو  ه�����ذ�  ف�������اإن  ث����م  وم�����ن 
كافية  �حتالل  قوة  وج��ود  يفر�س 
�أوكر�نيا  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
ن�شمة،  مليون   41 ع��دده��م  �لبالغ 
وحلر��شة �حلدود �جلديدة مع دول 

�لناتو.
   كما “�شيكون خطر تدويل �لنز�ع 
�لغرب  و���ش��ري���ش��ل  ل��ل��غ��اي��ة،  مرتفعا 
ع�شكرية  م��ع��د�ت  و����ش��ع  نطاق  على 

لدعم �أوكر�نيا.
ف������اإن �حلالة  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������الوة   
فر�ر  مع  كارثية  �شتكون  �لإن�شانية 
موجات من �لالجئني �لأوكر�نيني 

من �ل�شر�ع نحو �أوروبا.
هي  ه������ذه  �أن  �أع���ت���ق���د  ل  ل����ذل����ك   
�لفر�شية �لتي يف�شلها �لكرملني”، 

   »�شيناريو �لق�شاء على زيلين�شكي 
ل ميكن �أن يكون غاية يف حد ذ�ته، 
�أح����د �لأه�����د�ف  ل��ك��ن��ه ي�����ش��اف �إىل 
توما�س  ي�شيف  ���ش��اب��ًق��ا،  �مل���ذك���ورة 
�لهجمات  ف������اإن  وب����امل����ث����ل،  ري���������س، 
تهدف  �ل��ت��ي  �لهائلة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�إىل زعزعة ��شتقر�ر �لبالد مرجحة 

للغاية يف كل �لأحو�ل”. 
يف 16 ي��ن��اي��ر، زع��م��ت �أوك��ر�ن��ي��ا �أن 
رو�شيا  ت��ورط  على  “دليل”  لديها 
��شتهدف عدة  �إل��ك��روين  يف هجوم 

مو�قع حكومية.

- اخلام�ض  • ال�صيناريو 
 احلل الدبلوما�صي

ي�����ز�ل على  �ل�����ش��ي��ن��اري��و ل     ه����ذ� 
ب��ع��د حم���ادث���ات و�شفت  �ل��ط��اول��ة. 
�جلمعة  ي����وم  “�شريحة”  ب���اأن���ه���ا 
�لدبلوما�شية،  رئي�شي  بني  �ملا�شي 
بلينكني،  وت��وين  لف��روف  �شريجي 
�جتماعا  و�لأمريكان  �لرو�س  يعقد 

�آخر هذ� �لأ�شبوع. 
لكن وز�رة �خلارجية �لرو�شية قالت 
جتاهل  يف  �ل���غ���رب  ����ش��ت��م��ر  �إذ�  �إن����ه 
ب�شاأن  �مل�شروعة”  “خماوفها 
و�أوروبا  �أوكر�نيا  يف  �لنات����و  تعزيز 
“�أخطر  لذلك  ف�شيكون  �ل�شرقية، 

�لعو�قب«.
ي�شرط  �حل��������ايل،  �ل����وق����ت  يف     
�لكرملني وقف �لت�شعيد مبعاهد�ت 
ت�شمن عدم تو�شيع �لناتو، ول �شيما 
�ىل �أوكر�نيا، وعلى �ن�شحاب �حللف 
�ل�شرقية.  �أوروب������ا  م���ن  �لأط��ل�����ش��ي 
م���ط���ال���ب ي���ع���ت���ره���ا �ل����غ����رب غري 

مقبولة.
   »ومع ذلك، ل تز�ل هناك �ر�شّية 
�مل�����ش��رك��ة �لتي  م���ن �له��ت��م��ام��ات 
عليها، مثل مو�شوع  �لتفاق  ميكن 
�ل�����ش��و�ري��������������������خ م��ت��و���ش��ط��ة �مل����دى يف 
�لتدريبات  ���ش��ف��اف��ي��ة  �أو  �أوروب���������ا 
�لع�شكرية من هذ� �جلانب �أو ذ�ك، 
كا�شتويفا-جان،  ت��ات��ي��ان��ا  ت��ع��ت��ق��د 
�ملعهد  رو���ش��������������ي��ا يف  م��رك��ز  م���دي���رة 
�ل���ف���رن�������ش���ي ل���ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة، 
ل ي������ز�ل م����ن �مل���م���ك���ن �إي����ج����اد حل 
دبلوما�شي ي�شمح للطرفني بحفظ 
ماء �لوجه مع �حلفاظ على �ل�شالم 

يف �لقارة �لأوروبية”.
 يف نف�س �ليوم، �أكد وزير �خلارجية 
بناًء  بلينكني،  �أن��ت��وين  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�شيقدم  �أن�����ه  م��و���ش��ك��و،  ع��ل��ى ط��ل��ب 
على  مكتوب  رد  �شكل  يف  “�أفكاًر�” 

�ملطالب �لرو�شية.
عن لك�صربي�ض

�شالح �مريكي موجه �ىل �وكر�نيا

هزمية كييف و�ردة و�لحتالل م�شتحيل

�حلل �لدبلوما�شي ماز�ل على �لطاولة

جنود رو�س يلتحقون باجلبهة

يخل�س فر�ن�شو� هايزبورغ.

• ال�صيناريو الثاين -
 اإعادة ت�صكيل “نوفورو�صيا” 

الع�صر الإمرباطوري
ا  �أي�شً �ل�شيناريو  ه��ذ�  يت�شمن      
نطاق  على  �لرو�شية  للقو�ت  تعبئة 
و��شع، حتى لو كان �لهدف حمدوًد� 
ب���درج���ة �أك������ر. ه�����ذ�، ح�����ش��ب حلم 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، ه��و �إع�����ادة خلق 
“نوفورو�شيا”  من  مو�شعة  ن�شخة 
�لع�شر  �جل��������دي��������دة(  )رو������ش�����ي�����ا 
�لإمر�طوري. مبا يعني �ل�شتيالء 
بالرو�شية يف  �لناطقة  �ملنطقة  على 
و�شي�شمح  �أوك��ر�ن��ي��ا.  وج��ن��وب  �شرق 
رو�شيا  ب��ني  �ل���ري  بالتقاطع  ه���ذ� 
�لنف�شايل  تر�ن�شني�شريا  و�إقليم 
�مل����ول����د�يف )�مل������و�يل ل��رو���ش��ي��ا، غري 
�ملجتمع  ق���ب���ل  م�����ن  ب�����ه  �مل�����ع�����رف 

�لدويل(.
   و���ش��ع م���ن ���ش��اأن��ه، ب��ح��ك��م �لأم���ر 
�أوك���ر�ن���ي���ا من  ي���ح���رم  �أن  �ل����و�ق����ع، 
وبحر  �لأ���ش��ود  �لبحر  �إىل  �لو�شول 

�آزوف.
�ل�شناعية  “�ملدينة  “خاركيف   
�خلا�شعة  �ل�شرقي”،  �ل�����ش��م��ال  يف 
ل�����ش��ي��ط��رة �حل��ك��وم��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة، 
���ا. وحتتاج  �أي�������شً �ح��ت��الل��ه��ا  مي��ك��ن 
�شيقولون  ذري�����ع�����ة:  �إىل  رو����ش���ي���ا 
�لناطقني  �ل�����ش��ك��ان  ي��ح��م��ون  �إن���ه���م 
يوم  �أع��ل��ن��ه  م���ا  ه���ذ�  بالرو�شية”، 
�خل���م���ي�������س �ل���رئ���ي�������س �لأوك���������ر�ين 
مقابلة  يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 

مع �شحيفة و��شنطن بو�شت.
�حتاللها  �شيتم  �لتي  »�لأر����ش��ي     
�شيناريو  �ر����ش��ي  م��ن  �أق���ل  �شتكون 
�شتظل  رو�شيا  لكن  �ل�شامل،  �لغزو 
تعبئة ج��زء كبري من  جم��رة على 
ذلك  و�شي�شمل  �مل�����ش��ل��ح��ة.  ق��و�ت��ه��ا 

هذه �لغنيمة �حلربية تبدو و�قعّية 
�متد�ًد�  لرو�شيا  بالن�شبة  و�شت�شكل 
�لتي  �لعملية  من  �أو�شع،  منوذجًيا، 

« ذت عام 2014.  ُنِفّ

الرابع -  • ال�صيناريو 
الإطاحة بالرئي�ض 

زيلين�صكي اأو ت�صفيته
رو�شيا  ت��زي��ح  �ل�شيناريو،  ه��ذ�  يف     
فولودميري  �لأوك��������ر�ين  �ل��رئ��ي�����س 
�أجل  م��ن  �ل�شلطة،  م��ن  زيلين�شكي 
ذكرت  لها.  موؤيد  بزعيم  ��شتبد�له 
�لريطانية  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة 
و�أ�شارت  �ل�����ش��ب��ت.  ي���وم  �مل�����ش��ار  ه���ذ� 
�أن  �إىل  �لريطانية  �لدبلوما�شية 
�أجهزة  ب��اأن  تفيد  معلومات  “لدينا 
�ملخابر�ت �لرو�شية تقيم �شالت مع 
�لعديد من �ل�شيا�شيني �لأوكر�نيني 
معلوماتنا،  وب��ح�����ش��ب  �ل�����ش��اب��ق��ني. 
ت�����ش��ع��ى �حل���ك���وم���ة �ل���رو����ش���ي���ة �إىل 
ت��ن�����ش��ي��ب زع��ي��م م����و�ل ل��رو���ش��ي��ا يف 
خا�س  ب�����ش��ك��ل  م�������ش���رية  كييف”، 
�ل�شابق  �لأوك���������ر�ين  �ل���ن���ائ���ب  �إىل 
“مر�شح  ب�شفته  مور�ييف  يفغيني 
�لتهامات،  هذه  وعقب  حمتمل”. 
�أع��ل��ن��ت �أوك��ر�ن��ي��ا ي��وم �لأح���د نّيتها 
مو�لية  ج���م���اع���ة  �أي  “تفكيك” 

لرو�شيا موجودة على �أر��شيها.
   و”يبدو يل �أنه من �ل�شعب على 
زيلين�شكي  دف��ع  يف  تنجح  �أن  رو�شيا 
ل��ال���ش��ت��ق��ال��ة، ل���ذ� ف��م��ن �مل��رج��ح �أن 
�لق�شاء  �أو  خطفه  مو�شكو  حت��اول 
ب�شعود  �ل�����ش��م��اح  �أج�����ل  م���ن  ع��ل��ي��ه 
زعيم مالئم �أكرث مل�شاحلها، ت�شري 
ميليند� هارينج، قد تت�شبب مو�شكو 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  ع��دم  يف  ا  �أي�شً
�إث�������ارة  يف �أوك�����ر�ن�����ي�����ا م�����ن خ������الل 
�ل����ش���ط���ر�ب���ات د�خ���ل���ًي���ا م���ن خالل 

عمالء �لنفوذ هناك.

�مل��ع��ه��د �ل����دويل ل��ع��ل��م �لج��ت��م��اع يف 
باملائة   6 ف��ا���ش��ل   25 ف���اإن  ك��ي��ي��ف، 
م���ن �ل�����ش��ك��ان �ل���ذي���ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
��شتعد�د حلمل  على  �أوكر�نيا  �شرق 

�ل�شالح يف حال �لغزو �لرو�شي.

الثالث - • ال�صيناريو 
 اإقامة ربط بري بني �صبه 

جزيرة القرم ودونبا�ض
   يف هذ� �ل�شيناريو، �شتو��شل رو�شيا 
ق�شمها لأوكر�نيا من خالل �ل�شم 
هو  لي�س  )ه��ذ�  لدونبا�س  �ل�شريح 
�حلال �ليوم( و�إن�شاء “ج�شر بري” 
جزيرة  ب�شبه  �ملنطقة  ه��ذه  ي��رب��ط 
�لقرم. و�لهدف هنا هو فتح طريق 
�ل��ت��ي مت  ج��دي��د �إىل �شبه �جل��زي��رة 
ترتبط  و�لتي   ،2014 ع��ام  �شمها 

غ����زًو� ب��رًي��ا و����ش��ع �ل��ن��ط��اق، ف�شاًل 
و�لقو�ت  �ل��ب��ح��ري��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن 
هارينج،  ميليند�  ل  تف�شّ �جلوية”، 
ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز �أور����ش��ي��ا �لتابع 
للمجل�س �لأطل�شي ومقره �لوليات 
�مل����ت����ح����دة. وم����ث����ل ه������ذ� �ل���ه���ج���وم، 
�أخ����رى،  �أم����ور  ب��ني  م��ن  �شيتطلب، 
�أكر  ثالث  �أودي�شا،  على  �ل�شيطرة 

مدينة يف �لبالد.
نتوقع  �أن  �أخ������رى، مي��ك��ن  »م����رة     
مقاومة كبرية من �ل�شكان، تو��شل 
ل���و ك��ان��ت رو�شيا  �ل��ب��اح��ث��ة، وح��ت��ى 
على  �ل�شتيالء  على  نظرًيا  ق���ادرة 
هذه �لأر��شي، يبدو يل �أنه يف غاية 
�لحتفاظ  لها  بالن�شبة  �ل�شعوبة 
ووفق  �لطويل”.  �مل����دى  ع��ل��ى  ب��ه��ا 
م�����ش��ح ن�����ش��ر يف دي�����ش��م��ر م���ن قبل 

�أوكر�نيا(  يف  دن��ي��ر  ب��ن��ه��ر  �ل���ق���رم 
و�ل���ت���ي ت���وف���ر م���ا ي���ق���رب م���ن 85 
�لعذبة  �ملياه  �حتياجات  من  باملائة 
ل�شبه �جلزيرة، قبل �أن يتم حظرها 

من قبل كييف عام 2014.
�لعملية  ه������ذه  م���ث���ل  ت���ت���ط���ل���ب     
ع�����ش��ك��ري��ة كبرية  ق�����وة  �����ش���ت���خ���د�م 
لخر�ق �ملو�قع �ملح�شنة على طول 
و�ل�شتيالء  دون��ب��ا���س،  جبهة  خ��ط 
�ألف  على مدينة ماريوبول )450 
ن�شمة(. لكن تكلفة �لهجوم �شتكون 
�أقل بكثري من تكلفة �ل�شيناريوهني 
�ل�شابقني. “ل توجد مدينة منيعة 
على  �للتفاف  وميكن  �ملنطقة،  يف 
وبريديان�شك،  م��ي��ل��ي��ت��وب��ول،  م���دن 
يعتقد  �ل���ب���د�ي���ة،  يف  وم����اري����وب����ول 
فاإن  وبالتايل،  هاي�شبورغ.  فر�ن�شو� 

ح���ال���ًي���ا ب��رو���ش��ي��ا ف��ق��ط م���ن خالل 
ج�شر مت بناوؤه فوق م�شيق كريت�س 
)يف �أق�شى �شرق �شبه جزيرة �لقرم، 

باجتاه كر��شنود�ر(.
�ل���دول���ي���ة  �ل���ع���ق���وب���ات  و”رغم     
�ل�شديدة �لتي �شُتفر�س �شد رو�شيا، 
�إقليمية  ��شتمر�رية  �إقامة  �أن  يبدو 
و�م��ت��د�د ت��ر�ب��ي ب��ني ه��ذه �لأقاليم 
به، يالحظ  �ملختلفة هدف موثوق 
توما�س  �خل��ب��ري  ����ش��ت��وك��ه��ومل،  يف 
�أن ي�شهل  ���ش��اأن��ه  ري�����س. وه����ذ� م��ن 
�إم���د�د وت��زوي��د �شبه ج��زي��رة �لقرم 
جانب  و�إىل  مو�شكو”.  ق��ب��ل  م���ن 
�آزوف،  بحر  م��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا  ��شتبعاد 
فاإن مثل هذه �لعملية �شت�شمح فعال 
لرو�شيا بال�شيطرة على قناة �شمال 
�ل��ق��رم )�ل��ت��ي ت��رب��ط ���ش��ب��ه جزيرة 

الإطاحة بالرئي�ض الأوكراين زيلين�صكي من ال�صلطة وا�صتبداله بزعيم موال، من ال�صيناريوهات املطروحة

�صوؤال يخّيم على الن�صاط الدبلوما�صي املكثف خالل الأ�صابيع القليلة املا�صية: هل نتجه اإىل حرب؟

التكلفة ال�صيا�صية والع�صكرية لجتياح 
�صامل �صتكون باهظة للغاية بالن�صبة لبوتني

اإعادة خلق ن�سخة مو�سعة من 
»نوفورو�سيا« الع�سر الإمرباطوري

�صيناريو ال�صيطرة على كامل الأرا�صي 
الأوكرانية، هو الأقل احتماًل يف نظر اخلرباء

هل يطيح �لرو�س بزيلين�شكي؟
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366623:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182712

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366624:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة      

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية، م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية، مو�د و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
�لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�شع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د 
�شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، 

مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182713

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366625:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة       

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10
�أجهزة و�أدو�ت جر�حية وطبية وطب �أ�شنان وبيطرية، �أطر�ف وعيون و�أ�شنان �إ�شطناعية، �أدو�ت جتبري، مو�د 

خياطة �أو درز �جلروح.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182714

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366626:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:21
�أو  �لتلوين  فر��شي  )ع��د�  فر��شي  و�أ�شفنج،  �أم�شاط  وللمطبخ،  �ملنزيل  لال�شتعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
�شبه م�شغول )عد�  زجاج  �أو  �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  تنظيف،  �أدو�ت  �لفر��شي،  �لدهان(، مو�د �شنع 

�لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين(، �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182715

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366633:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة       

  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9

، وكل  �ملحمولة  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �ملحمولة  �لو�شائط  �ملحمولة وم�شغالت  للهو�تف  للتنزيل  قابلة  بر�مج 
ذلك لتوفري �ملعلومات و�لدعم للمر�شى و�لأ�شخا�س �لقريبني منهم يف جمال �ل�شدفية و�لتهاب �ملفا�شل 

�ل�شديف.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة BEX باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأزرق �لغامق بني 

قو�شني بطريقة مميزة باللون �لأخ�شر وتدرجات �لأزرق.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182876

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366633:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة       

   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44

تقدمي �ملعلومات و�لدعم للمر�شى و�ملقربني منهم يف جمال �ل�شدفية و�لتهاب �ملفا�شل �ل�شديف.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة BEX باللغة �لإجنليزية بخط مميز باللون �لأزرق �لغامق بني 

قو�شني بطريقة مميزة باللون �لأخ�شر وتدرجات �لأزرق.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182877

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 367636:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة             

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية �لب�شرية لعالج �أمر��س �جلهاز �لع�شبي �ملركزي.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   BYANNLIباللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 183357

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 170684
 باإ�شم : : �شركة حممد حمود �ل�شايع

وعنو�نه: �س.ب. 181 ، �ل�شفاة  ، �لكويت.   
بتاريخ: 2013/06/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 170684 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/03/18 

وحتى تاريخ: 2032/03/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 61727

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366627:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
�ل�شم�س،  �أ�شعة  من  و�لعناية  و�ل�شعر،  بالب�شرة  بالعناية  �ملتعلقة  �مل�شتهلك  منتجات  عن  معلومات  توفري 
و�لعافية، و�لرعاية �ل�شحية و�حلياة �ل�شحية، و�للياقة �لبدنية، و�لتغذية، ومنط �حلياة �ل�شحي؛ خدمات 
�ل�شم�س،  �أ�شعة  من  و�لعناية  و�ل�شعر،  بالب�شرة  �لعناية  ت�شمل  �لتي  �لإنرنت  عر  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

و�لأ�شنان، و�ل�شعال، و�لرد، و�حل�شا�شية، و�ملنتجات �لغذ�ئية.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182716

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366629:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة      

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�خلدمات �لتعليمية، حتديد�ً �إجر�ء بر�مج عر �لإنرنت يف جمالت �لتجميل و�لرعاية �ل�شحية و�حلمل 
و�لأبوة و�لأمومة و�لعناية بالأطفال ورعاية �لأطفال و�ملو�د �لتثقيفية �لقابلة للطباعة حول �جللد و�لرعاية 
�ل�شحية �لتي يتم توزيعها معهم؛ توفري مو�د تعليمية غري قابلة للتحميل على �شكل مقالت وكتيبات يف 
جمال �لتجميل و�لرعاية �ل�شحية؛ توفري من�شور�ت عر �لإنرنت غري قابلة للتنزيل على �شكل مقالت 

ون�شر�ت �إخبارية ومدونات �ملتعلقة باجلمال و�لرعاية �ل�شحية.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182717

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366630:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�لأطفال  ورعاية  و�لأم��وم��ة  و�لأب��وة  و�حل�شا�شية  و�لعافية  �جلمال  جمال  يف  للمنتجات  و�لتطوير  �لبحث 

و�لعناية بالطفل ومنتجات �لرعاية �ل�شحية.
JEB CONSUMER HEALTHباللغة  وكلمة  �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

�لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182718

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 366631:تاريخ: 2021/12/13
بيانات �لأولوية: 

  ، ، نيوجري�شي  ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه: و�ن جون�شون  �ل�شم: جون�ش�ون 
08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

�صورة العالمة       

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
تقدمي �ملعلومات يف جمال �ملنتجات �ل�شتهالكية ، و�جلمال ، و�لرعاية �ل�شحية ، و�لعافية ، و�حل�شا�شية ، 
و�لتغذية ، و�حلمل ، و�لأبوة و�لأمومة ، و�لعناية بالأطفال ، ورعاية �لأطفال.و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة 

عن �أحرف وكلمة JEB CONSUMER HEALTHباللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 182719

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171215
 باإ�شم : �أرو �لكرونيك�س، �نك.

وعنو�نه: 9201   ئي. در�ي كريك  رود، �شنتينيال ، كولور�دو 80112 ،
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171215 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
 2022/03/28 يف:  حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

وحتى تاريخ: 2032/03/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 62012

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171217
 باإ�شم : �أرو �لكرونيك�س، �نك.

وعنو�نه: 9201   ئي. در�ي كريك  رود، �شنتينيال ، كولور�دو 80112 ،
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/07/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171217 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
 2022/03/28 يف:  حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

وحتى تاريخ: 2032/03/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 62014

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 46142
 باإ�شم : : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلر�.
بتاريخ: 2003/03/17 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 46142 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2022/002/02 

وحتى تاريخ: 2032/02/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

EAT 11078 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

 �ملودعة بالرقم : 167614 
با�ش��م:  �شنتورك فالف كونرول، ��س. �ل. 

وعنو�نه:  بيهº 110، كز�كز�ميندي، 26-24، 20100 ليزو، ��شبانيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 37
بتاريخ:    2013/09/23 و�مل�شجلة حتت رقم:  167614 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
 2031/01/08  2021/01/08  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 

 �ملودعة بالرقم : 167719 

با�ش��م:  ن �إ�س �إل �جنينريينج بي تي ئي. �إل تي دي. 

وعنو�نه:  26 تاجنوجن كلينج رود، �شنغافورة 628051، �شنغافورة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 7

بتاريخ:    2014/02/04 و�مل�شجلة حتت رقم:  167719 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 2031/01/10  2021/01/10  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 168408 
با�ش��م:  �شاكي نو هانا ليمتد 

وعنو�نه:  �لطابق �لر�بع، 151 و�ردور �شريت، لندن، دبليو 1 �ف 8 دبليو �إي، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 43
بتاريخ: 2013/09/02 و�مل�شجلة حتت رقم:  168408 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 
 2032/01/26  2022/01/26  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

د�يودبوتا �نرنا�شيونال 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 174795

با�ش��م: و�ت�شاب �ل �ل �شي 

وعنو�نه: 1601  ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم : )174795(  بتاريخ: 2014/03/20

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/06/06 وحتى تاريخ : 2032/06/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

د�يودبوتا �نرنا�شيونال 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 174797

با�ش��م: و�ت�شاب �ل �ل �شي 

وعنو�نه: 1601  ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم : )174797(  بتاريخ: 2014/03/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2022/06/06 وحتى تاريخ : 2032/06/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454
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عربي ودويل

   رمز حقبة ترامب، 
اجلــدار  بناء  توقف 
بني الوليات املتحدة 
يف  فــجــاأة  واملك�صيك 
2021، عندما  يناير 
ـــل جــــو بـــايـــدن  و�ـــص
لكن  ال�صلطة.  اإىل 
على  ــام  ع مـــرور  بعد 
تن�صيب الدميقراطي، 
ا�صتوؤنفت بع�ض مواقع 

البناء رغم ذلك.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

خ�سائر فادحة, 
اإىل  تن�ساف 
ال����ك����ارث����ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
امل���رت���ب���ط���ة 
ب�����ت�����ل�����وث 
البناء مواقع 

 725 ت�سييد 
ك��ي��ل��وم��رًتا 
حت����ت ح��ك��م 
ت�����رام�����ب, 
وب����ال����ك����اد 
كيلومرًتا   83
حًقا جديدة 

  ل يزال يتعنّي اإثبات فعالّيته: 

بعد 5 �سنوات: جدار دونالد ترامب اإىل اأين...؟
اعرت�ض حر�ض احلدود الأمريكيون عام 2021، اأكرث من 1.6 مليون عبور حدودي غري قانوين

   لقد كان �جل��د�ر هو�س دونالد 
تر�مب خالل فرة وليته، حيث 
جعل �لرئي�س �جلمهوري �ل�شابق 
وكبري”  جميل  “جد�ر  بناء  م��ن 
�لوليات  على طول �حل��دود بني 
�أ�شا�شياً  �ملتحدة و�ملك�شيك، �إجر�ًء 
�ل�شرعية.  غري  �لهجرة  ملحاربة 
ع���ن���دم���ا و�شل  �مل�������ش���روع  ت���وق���ف 
يناير  يف  �ل�شلطة  �إىل  بايدن  جو 
���ش��ن��و�ت من  �أرب����ع  ب��ع��د   ،2021

بدء �لعمل.
من  ع�������ام  بع����د  ذل����ك،  وم���ع     
��شتوؤنف  �لدميقر�طي،  تن�شيب 
�أج���������ز�ء م��ع��ي��ن��ة من  �ل���ع���م���ل يف 

�جلد�ر. 
عودة، بال�شور، على رمز مناه�س 
�إثبات  يتعني  ي���ز�ل  ل  ل��ل��ه��ج��رة، 

فعاليته.

ن�صبة البناء
تاريخ م�شروع �جلد�ر  يعود     ل 
و�ملك�شيك  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني 
�إىل عهد تر�مب: فقد مت بناء ما 
يزيد قلياًل عن �ألف كيلومر من 
�حلاجز )على 3144 كيلومًر� 
من �حلدود( يف عهد بار�ك �أوباما 
وجورج دبليو بو�س وبيل كلينتون 

منذ �لت�شعينات. 
ومت��ّث��ل وع���د دون���ال���د ت��ر�م��ب يف 
وتقويته،  �حل��اج��ز  ه���ذ�  ت��و���ش��ي��ع 
ك����ي����ل����وم����ر   1600 ب�����ب�����ن�����اء 
�إ����ش���ايف، وك���ل ذل���ك ع��ل��ى ح�شاب 

�ملك�شيكيني.
   بعد خم�شة �أيام فقط من توليه 
 ،2016 يناير   25 يف  من�شبه، 
وّق����ع �ل��رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري على 
�أمر تنفيذي يحدد هدف “تاأمني 
للوليات  �جل���ن���وب���ي���ة  �حل��������دود 
�ملتحدة من خالل �لبناء �لفوري 
�ل�شغال  �ن��ط��ل��ق��ت  للجد�ر”. 
�ملتاخمة  �لأرب��������ع  �ل�����ولي�����ات  يف 
ونيو  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ل��ل��م��ك�����ش��ي��ك: 
وتك�شا�س،  و�أري����زون����ا،  مك�شيكو، 
�لتي ت�شم ثلثي �حل��دود، وحيث 
�شعوبة  ت���ر�م���ب  �إد�رة  وج�����دت 

   خ�����ش��ائ��ر ف���ادح���ة، ت��ن�����ش��اف �ىل 
كارثة بيئية، ��شتنكرتها منظمات 
بتلوث  مرتبطة  �حليو�ن،  حقوق 
�ملناظر  ي�شوه  مما  �لبناء،  مو�قع 
ع�شر�ت  وي���ع���ّر����س  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

�لأنو�ع للخطر.

رغم وعد بايدن
، ي�صتاأنف العمل

�أعلنت   ،2021 دي�����ش��م��ر  يف     
بع�س  �شتغلق  �أن��ه��ا  ب��اي��دن  �إد�رة 
�لثقوب يف �ل�شياج، وت�شتكمل بناء 
بع�س �لبنية �لتحتية ذ�ت �ل�شلة، 
بلومرج.  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  ح�����ش��ب 
تتعلق  لأ����ش���ب���اب  م������ّرر  �ل���ع���م���ل 
بال�شالمة و�لبيئة. وز�رة �لدفاع، 
�لطارئ،  �لعمل  ه��ذ�  بها  �مل��ن��وط 
��شتكمال طرق  �مل�شوؤولة عن  هي 
و�لدخول،  و�ل�شيانة  �ل��دوري��ات، 
بالبو�بات  �ل��ك��ه��رب��اء  وت��و���ش��ي��ل 

�ملعطلة حاليا.
    بالإ�شافة �إىل ��شتئناف �لعمل 
�جلد�ر  معار�شو  و�شفه  -�ل���ذي 
�ملبادر�ت  -ب���د�أت  “خيانة”  ب��اأن��ه 
ك��م��ا كان  �ل���ظ���ه���ور.  �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�حل���ال يف ولي���ة ت��ك�����ش��ا���س، حيث 
ق���رر �حل��اك��م �جل��م��ه��وري جريج 

�لر�خي�س  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول 
باملائة   40( ل��ل��ب��ن��اء  �ل��الزم�����������ة 
�لأر������س مت �حل�شول  م��ن  ف��ق��ط 

عليها(.
يناير  ����ش���ن���و�ت، يف  �أرب�����ع  ب��ع��د     
2021، مت بناء 725 كيلومًر� 
م�������ن �حل���������و�ج���������ز، م����ن����ه����ا 83 
متاًما،  ج��دي��دة  فقط  ك��ي��ل��وم��ًر� 
وفًقا لتقرير �شادر عن �جلمارك 
وحماية �حلدود. م�شروع �شخم، 
�أل����ف طن   600 ت��ط��ل��ب ح����و�يل 
تقديرية  مبيز�نية  �ل�شلب،  من 
-بح�شب  دولر  مليار   17 بنحو 

د�فع  -دفعها…  �ل��دف��اع  وز�رة 
�ل�شر�ئب �لأمريكي.

يريد جو بايدن تغيري 
�صيا�صة الهجرة يف البالد

   حتت �إد�رته “لن ُيبنى �شنتيمر 
وعًد�  ه��ذ�  ك��ان  �جلد�ر”...  م��ن 
نقي�س  وه��و  ب��اي��دن،  ج��و  حلملة 
ت���ر�م���ب. ومبجرد  وع���د دون���ال���د 
توليه من�شبه، يف يناير 2021، 
�لدميقر�طي  �ل���رئ���ي�������س  وّق�������ع 
بهذ�  مر��شيم  ع��دة  على  �جلديد 
بتغيري  ���ا  �أي�������شً وت���ع���ّه���د  �مل���ع���ن���ى، 

   لكن للتوقف عن �لعمل تكلفة. 
�أتالنتيك”  “ذي  �شحيفة  قدرت 
 ،2021 دي�شمر  يف  �لأمريكية، 
ي�شل  م��ا  تنفق  ب��اي��دن  �إد�رة  �أن 
�إىل 3 ماليني دولر يومًيا لدفع 
�لباطن  م���ن  م���ق���اول���ني  رو�ت������ب 
�ملهجورة.  �لبناء  م��و�ق��ع  ملر�قبة 
 350 �ملتوقف  �جلهاز  و�شيتكلف 

مليون دولر.
 وق��درت وز�رة �لدفاع، يف مذكرة 
ُن�شرت يف �أبريل 2021، تكاليف 
�لإي��ق��اف و�لإن��ه��اء ب��� 1.4 مليار 

دولر.

�شيا�شة �لهجرة يف �لبالد.
�أن  ت��ع��ت��ر  �ل��ت��ي  ب���اي���دن،  �إد�رة     
�ملتحدة،  ل��ل��ولي��ات  ق��وة  �ل��ه��ج��رة 
تعد باإلغاء �لعديد من �لن�شو�س 
م���ن ع��ه��د ت���ر�م���ب. وه����ذ� ميكن 
ماليني  جت���ن���ي�������س  ي�������ش���ّه���ل  �أن 
يف  فعال  �مل�شتقرين  �لأ���ش��خ��ا���س 
�لوليات �ملتحدة. كما يريد �لبيت 
�لأبي�س ك�شر �آليات �لهجرة غري 

�ل�شرعية.

يوميا  دولر  م����الي����ني  ث����الث����ة 
ملر�قبة �ل�شغال �ملهجورة

�ملتعاطفني  م����ن  وه������و  �أب����������وت، 
تر�مب،  دون��ال��د  م��ع  �ملتحم�شني 
مو��شلة بناء �جلد�ر على �أر��شي 

تك�شا�س.
   ح��رك��ة رم��زي��ة خ��ا���ش��ة، مّكنت 
يف  تر�مب،  ��شتقبال  من  �حلاكم 

يونيو 2021.
اأزمة الهجرة

 ا�صتوؤنفت بقوة
   ل يز�ل يتعني �إثبات فعالية هذ� 
�جلد�ر. ففي عهد دونالد تر�مب، 
�ن��خ��ف�����ش��ت �أع�����د�د �ل��ه��ج��رة غري 
بال�شرورة  لي�س  ولكن  �ل�شرعية، 
ب�شبب �جلد�ر. يف �لو�قع، قو�نني 
متنع  �لتي  هي  �لهجرة  مكافحة 
�ملهاجرين على �جلانب �ملك�شيكي 
“�بقو� يف  و�شيا�شة  �حل��دود.  من 
هي �لتي تقيم جد�ًر�  �ملك�شيك”، 

�إد�رًيا ر�دًعا ملر�شحي �لهجرة.
��شتوؤنفت  بايدن،  �إد�رة     يف ظل 
�أزمة �لهجرة، بعد توقف مرتبط 
قيا�شي.  مب�����ش��ت��وى  ك���وف���ي���د،  ب����� 
�لأمريكي  �لأب��ح��اث  ملركز  ووف��ًق��ا 
ل���الأب���ح���اث، �عر�س  ب��ي��و  م��رك��ز 
عام  �لأمريكيون  �حل���دود  حر�س 
مليون   1.6 م��ن  �أك���رث   ،2021
ع����ب����ور ح���������دودي غ�����ري ق���ان���وين 
)�عتقال �أو ترحيل(، �أي �أكرث من 
�ل�شابق  �لعام  عدد  �أ�شعاف  �أربعة 
����ش���ن���وي على  �إج�����م�����ايل  و�أع�����ل�����ى 
�مل��زي��د من  �لإط���الق. مت �ح�شاء 
�جلن�شيات على �حلدود، وخا�شة 
�مل��ه��اج��ري��ن �ل��ه��اي��ت��ي��ني، وق���د مت 
�حلدود  على  منهم  �لآلف  �إبعاد 

يف �شبتمر 2021.
عن ليزكو

•• �شيول-اأ ف ب كوريا ال�سمالية جتري �ساد�س اختبار لأ�سلحتها 

�شاروخان  باأنهما  يعتقد  ما  �خلمي�س  �أم�س  �ل�شمالية  كوريا  �أطلقت 
بال�شتيان، وفق ما �أعلنت �شيول، يف �شاد�س �ختبار جتريه لأ�شلحتها هذ� 
�لأك��رث كثافة ملقذوفات،  �إط��ار �شل�شلة من عمليات �لإط��الق  �ل�شهر يف 
دة على رف�شها عرو�س  ت�شّجل تاريخيا �أو�شلت من خاللها ر�شالة موؤكَّ
و��شنطن �لتفاو�س على برناجمها �لنووي. ومل تطلق بيونغ يانغ هذ� 
�لعدد �لكبري من �ل�شو�ريخ خالل �شهر و�حد منذ عقود، وفق بيانات 

جمعها “مركز �لدر��شات �ل�شر�تيجية و�لدولية«.
وكانت �آخر مرة تقرب عمليات �لإطالق �لتي جتريها من هذ� �لعدد 
جونغ  كيم  زعيمها  بني  �ملحادثات  �نهارت  بعدما   ،2019 يف  �لقيا�شي 
�أون و�لرئي�س �لأمريكي حينذ�ك دونالد تر�مب. ومع توقف �ملحادثات 
وبد�أت  �جلي�س  حتديث  كيم  تعّهد�ت  على  يانغ  بيونع  ���ش��ددت  م���ذ�ك، 
�شل�شلة عمليات �إطالق مقذوفات �ل�شهر �جلاري، مبا يف ذلك ل�شو�ريخ 

فرط �شوتية.

��شت�شافة  م��ع  �ملنطقة،  يف  ح�شا�س  وق��ت  يف  �ل��ق��وة  ��شتعر��س  وي��اأت��ي 
�ل�شني، حليفة كوريا �ل�شمالية �لوحيدة �لبارزة، دورة �لألعاب �لأوملبية 
�نتخابات  لإج��ر�ء  كوريا �جلنوبية  ت�شتعد  فيما  �ملقبل  �ل�شهر  �ل�شتوية 
رئا�شية يف �آذ�ر-مار�س. و�أعلنت هيئة �لأركان �مل�شركة للجي�س �لكوري 
ق�شري�  بال�شتيان  �شاروخان  باأنهما  ي�شتبه  ما  ر�شدت  �أنها  �جلنوبي 
�ملدى �أطلقا من مدينة هامهانغ بّتجاه بجر �ل�شرق منذ قر�بة �ل�شاعة 

�لثامنة �شباحا )23،00 ت غ(.
 20 190 كلم وعلى �رتفاع  “�ملقذوفني حّلقا على م�شافة  �أن  و�أف��ادت 
كلم«. و�أطلقت بيونغ يانغ ما ي�شتبه باأنهما �شاروخان من طر�ز كروز 
14 و17 كانون  بال�شتية يف  و�أج��رت �ختبار�ت على �شو�ريخ  �لثالثاء 
يف  �شوتية  ف��رط  �شو�ريخ  �أن��ه��ا  �أعلنت  م��ا  �أطلقت  كما  �لثاين/يناير. 
باند� على توير  �أنكيت  �ملحلل  �لثاين/يناير. وكتب  كانون  05 و11 

“�أعتقد �أن هذ� �أكر عدد قيا�شي ي�شّجل لعمليات �إطالق �ل�شو�ريخ يف 
كوريا �ل�شمالية يف �أي �شهر على �لإطالق، �إذ� �حت�شبنا �أي�شا �ل�شاروخني 
من طر�ز كروز«. وقد يكون و�بل �إطالق �ل�شو�ريخ جزء� من تدريبات 
�جلارية  بالحتفالت  �رتباط  على  �أو  �شمالية،  كورية  دوري��ة  ع�شكرية 
مبرور ع�شر �شنو�ت على و�شول كيم �إىل �ل�شلطة �أو مبنا�شبة �حتفالت 
حملية مقبلة، بح�شب �ملحلل. وت�شتعد �لبالد لالحتفال بذكرة مرور 
يف  �إل  جونغ  كيم  �لر�حل  �لزعيم  كيم،  و�ل��د  ميالد  على  عاما  ثمانني 
�شباط-فر�ير، �إ�شافة �إىل ذكرى مرور 110 �شنو�ت على ولدة موؤ�ش�س 
�لبالد كيم �إل �شونغ يف ني�شان-�أبريل. تعاين كوريا �ل�شمالية �قت�شاديا 
�إل  �لناجم عن كوفيد منذ عامني،  �لدولية و�حل�شار  �لعقوبات  جّر�ء 

�أنها متّكنت من تطوير جمموعة مهمة من �لأ�شلحة �لهجومية.
ويرى �ل�شتاذ يف جامعة “�إيوها” يف �شيول ليف-�إريك �إيزيل �أن هدف 

جديدة،  �إمكانيات  “تطوير  هو  موؤخر�  ج��رت  �لتي  �لختبار�ت  بع�س 
خ�شو�شا من �أجل �للتفاف على �لدفاعات �ل�شاروخية«.

جهوزية  عر�س  �لأخ���رى  �لإط���الق  عمليات  م��ن  “�لهدف  �أن  و�أ���ش��اف 
وتعددية �لقو�ت �ل�شاروخية �لتي طوّرتها كوريا �ل�شمالية بالفعل«.

و�أ�شار �إىل �أن “بوينغ يانغ تتناف�س ب�شدة مع �شيول يف �إطار ما تعتره 
�إىل  �لثالثاء  �ختبار�ت  و�رت��ف��اع��ات  م�شافات  وت�شري  للت�شّلح«.  �شباقا 
�أن عمليات �لإط��الق جزء من تدريبات ع�شكرية دوري��ة جتريها كوريا 
�ل�شمالية، بح�شب �لباحث �لرفيع يف “معهد كوريا للتوحيد �لوطني” 
يف �شيول هونغ مني. و�أ�شار هونغ �إىل �أن �ختبار�ت من هذ� �لنوع “تهدف 
جنوبية  �أمريكية-كورية  ��شر�تيجية  بحرية  �أ�شول  ن�شر  �إحباط  �إىل 
�ملجتمع  �إىل  يانغ  بيونغ  ر�شالة  وتعك�س   )...( للطائر�ت  �أ�شطول  مثل 
�لدولية باأن تدريبا من هذ� �لنوع هو جزء من ممار�شتها �شيادتها وباأن 

ل دخل للعامل �خلارجي للتطرق �إليها«.
�عتبارها  ع��ل��ى  �لت�شلحية  ب��ر�جم��ه��ا  ع��ن  م����ر�ر�  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ود�ف��ع��ت 

“ممار�شة �شرعية للحق يف �لدفاع عن �لنف�س«.

يف 13 �أغ�شط�س 2021، يف�شل �جلد�ر مدينة �أوتي مي�شا بولية كاليفورنيا عن �ملك�شيك

مهاجرون يحاولون عبور �حلدود لقاء بني جو بايدن ونظريه �ملك�شيكي مانويل لوبيز �أوبر�دور

مبرور �لوقت، ومع �لتخلي عن �لعمل، يتدهور �جلد�ر عمال على �حلدود بني تيخو�نا �ملك�شيك و�شان دييغو �لوليات �ملتحدة

دونالد تر�مب يزور حاكم ولية تك�شا�س غريغ �أبوت �أمام جزء من �جلد�ر، 30 يونيو 2021

نيويورك تاميز: جيل داع�سي جديد...اأ�سغر �سنًا ُيغريرّ ح�سابات املعركة •• وا�شنطن-وكاالت

�ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي �شّنها  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
و�شوريا،  �ل���ع���ر�ق  يف  د�ع�����س  تنظيم 

و�أن  ينته،  مل  “د�ع�س  �أن  تاميز” �لأمريكية  “نيويورك  �شحيفة  �عترت 
�لقتال ول  �إر�دت��ه��م يف  �مل�شّلحني مل يفقدو�  �أن  تك�شف  �لأخ��رية  �لهجمات 
للتنظيم  �لالفت  �لهجوم  بعد  �إن��ه  �ل�شحيفة  وقالت  ذل��ك«.  على  قدرتهم 
على �شجن غوير�ن يف �حل�شكة، و�ل�شربات �شد �جلي�س �لعر�قي، و�شريط 
�لفيديو �ملروع �لذي ُيظهر ذبح �شابط �شرطة عر�قي، تتز�يد �لدلئل على 
عودة  �لتنظيم يف �شوريا و�لعر�ق يوماً بعد يوم، بعد حو�يل 3 �أعو�م، من 

خ�شارته �آخر رقعة من �لأر��شي.

مل ينته
و�أ�شافت �أن �لهجمات �ملن�شقة و�ملُعقدة يف �لأيام �ملا�شية، ُتظهر �أن ما كان 
بجيل  خطورة،  �أك��رث  تهديد  مثل  جم��دد�ً  تظهر  نائمة  خاليا  �أنها  ُيعتقد 

و�ن�شم �جلي�س �لأمريكي �إىل �لقتال بعد �أن هاجم م�شلحون �شجن غوير�ن 
يف مدينة �حل�شكة، يف حماولة لتحرير زمالئهم �ملقاتلني.

�شوريا فقط. ففي نف�س  �ملُ�شّلحني على  �لقوة من  ��شتعر��س  ومل يقت�شر 
�قتحم مقاتلو  �لهجوم على �شجن غوير�ن،  ب��د�أ فيه  �ل��ذي  تقريباً  �لوقت 
د�ع�س موقعاً للجي�س يف حمافظة دياىل �لعر�قية، ما �أ�شفر عن مقتل 10 
جنود و�شابط يف �لهجوم �لأكرث دموية منذ �شنو�ت على قاعدة ع�شكرية 

عر�قية.
و�أثار �لهجوم خماوف من �أن ُتف�شح بع�س �لظروف يف �لعر�ق �لتي �شمحت 

ب�شعود د�ع�س يف  2014، �ملجال له �لآن لإعادة ت�شكيل نف�شه.

قا�صر  700
وهناك ما ُيقّدر بنحو 3500 حمتجز يف �شجن غوير�ن �ملكتظ، وما ي�شل 

�لأو�شط  �ل�شرق  مدير  ح�شن،  ك��او�  وق��ال  �لتنظيم.  جم��ّن��دي  م��ن  جديد 
و�شمال �أفريقيا يف مركز “�شتيم�شون” لالأبحاث يف و��شنطن: “�إنها دعوة 
لالعبني �لإقليميني و�ملحليني لليقظة. د�ع�س مل ينته و�لقتال مل ينته”. 
�لزمان  يف  للرد  �ل�شمود  على  د�ع�س  ق��درة  “ُيظهر  ح��دث  ما  �أن  و�أ���ش��اف 

و�ملكان �لذي يختاره«.

هجمات متزامنة
و�ن��دل��ع �ل��ق��ت��ال �ل��ث��الث��اء �مل��ا���ش��ي، ب��ني جماعة ي��ق��وده��ا �لأك����ر�د تدعمها 
�لوليات �ملتحدة وم�شلحني من �ل�شجن �ملحا�شر يف �شمال �شرق �شوريا �إىل 
�لأحياء �ملجاورة، ما �أدى �إىل �أكر مو�جهة بني �جلي�س �لأمريكي وحلفائه 

�ل�شوريني من جهة ود�ع�س، منذ 3 �أعو�م.

من  منهم   150 قا�شر،   700 �إىل 
�إىل  ن��ق��ل��و�  �أخ�������رى،   م��و�ط��ن��ي دول 
�أن  بعد  ���ش��غ��ار�ً  ك��ان��و�  عندما  �شوريا 
لالن�شمام  م��ن��ازل��ه��م  �آب���اوؤه���م  غ���ادر 
�أعمارهم  �لتنظيم. ومن بني نزلء �شجن غوير�ن، �شبيان ل تتجاوز  �إىل 
�أن يبقو� يف  �أكر من  �أن �عُترو�  �إىل �ل�شجن بعد  12 �شنة، ُنقل بع�شهم 

مع�شكر�ت �حتجزت فيها عائالت مقاتلي �لتنظيم.

جيل جديد 
وق����ال �أردي������ان ���ش��اك��وف�����ش��ي، م��دي��ر �مل��ع��ه��د �لأم���ري���ك���ي مل��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب 
و�ل�شتهد�ف و�ل�شمود، �إن معظم �مل�شّلحني �لذين �عتقلو� يف هجمات، منذ 
�أن فقد �لتنظيم �آخر �أر��شيه قبل 3 �أعو�م، من �شغار �ل�شن، ومن عائالت 

لها �أع�شاء �أكر �شناً، مرتبطني بالتنظيم.
و�أ�شاف �شاكوف�شي “�إذ� كان �لأمر كذلك، فهذ� �جليل �جلديد من جمندي 

د�ع�س، ُيغرّي ح�شابات �ملعركة، ويزيد �لتهديد�ت بعدة طرق«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

د���ش��ن �إي��ك��ر ك��ا���ش��ي��ا���س جن��م حر��س 
�لتدريبي  برناجمه  �لعاملي  �مل��رم��ى 
�ملرمى"  ح���ر�����س  ت���دري���ب  "نظام 
بالتعاون  �أط���ل���ق���ه  �ل�����ذي  دب�����ي،  يف 
ونادي  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  م��ع 
فر�شان �إ�شبانيا لي�شبح �أول برنامج 
تدريبي له خارج �إ�شبانيا �ملتخ�ش�س 
يف ت���دري���ب ح���ر�����س �مل���رم���ى و�ل���ذي 
و�ملدربني  �ملرمى  حر��س  ي�شتهدف 
و�ملنتخبات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ب���الأن���دي���ة 
�ل��وط��ن��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة من 
بالإ�شافة  ع����ام،   21 �إىل   7 ع��م��ر 
و�إىل  �مل���رم���ى،  ح��ر����س  م��درب��ي  �إىل 
جانب تد�شني هذ� �لرنامج تقام يف 
نهاية هذ� �لأ�شبوع فعاليات ريا�شية 

عديدة وخمتلفة يف خمتلف مناطق 
دبي.

مرمى  حار�س  كا�شيا�س،  �إيكر  وب��د�أ 
�ل�شابق  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  منتخب  وك��اب��نت 
2010 وبطل  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  وبطل 
�أمم �أوروبا 2008 و2012 وبطل 
�أب��ط��ال �أوروب����ا ع��دة م��ر�ت م��ع ريال 
يف  �لتدريبية  جل�شاته  �أول  م��دري��د، 
�ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  �ل��رن��ام��ج 
حيث �نطلقت فعاليات �لرنامج يف 
�لنجم  بح�شور  �لعايل  �لأد�ء  مركز 
مدريد  ري���ال  جن��م  �شلغادو  مي�شيل 
وم��ن��ت��خ��ب �إ���ش��ب��ان��ي��ا �ل�����ش��اب��ق، وعلي 
عمر مدير �إد�رة �لتطوير �لريا�شي 

مبجل�س دبي �لريا�شي.
م���رم���ى من  ح����ار�����س   42 وح�������ش���ر 
 7 �أع��م��اره��م ب��ني  ت���ر�وح  �لنا�شئني 

جمموعة  �شارك  كما  ع��ام،   18 �إىل 
م��ن ح��ر����س �مل��رم��ى �ل��ن��ا���ش��ئ��ني من 
�أن��دي��ة دب��ي وه��م م��ن ن���ادي �لو�شل 
ك���ل م����ن: ف����رج خ���ال���د ف����رج ككانه، 
غامن مطر حممد لحج �لفال�شي، 
ح�شني  ����ش���ب���ي���ل  خ�����ال�����د  وع���ي�������ش���ى 
�لأهلي  �شباب  ن��ادي  ومن  �لبلو�شي، 
ك��ل م��ن: فهد حممد غ��ل��وم، فار�س 
كايد  وعبد�لرحمن  حممد،  �شعيد 
عبد�هلل عبا�س �لبلو�شي، ومن نادي 
�لن�شر كل من: �شعد نا�شر يعقوب 
�لبلو�شي،  حم���م���د  ع���م���ار  ح�������ش���ن، 
ومن�شور حمد �لفال�شي، ومن نادي 
ح��ت��ا ك��ل م���ن: �شيف ع��ب��د�هلل �شيف 
و�أحمد عيد  �لكعبي،  �شعيد  عبد�هلل 

�لبدو�وي.
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  ك��ا���ش��ي��ا���س  و�أ����ش���رف 

�لتي  �لعمل  وور���س  �لتدريبات  على 
�أقيمت على مد�ر يومني، ويت�شمن 
تدريبية،  م��ر�ح��ل  �أرب����ع  �ل��رن��ام��ج 
وتبد�أ �ملرحلة �لثانية يف �شهر مار�س 
�مل��ق��ب��ل، و�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة يف �شهر 
�ل���ر�ب���ع���ة يف �شهر  م���اي���و، و�مل���رح���ل���ة 
�لرنامج  يت�شمن  ك��م��ا  ���ش��ب��ت��م��ر، 
�شل�شلة دور�ت ملدربي حر��س �ملرمى 
فر�ت  ث��الث  على  و�شتكون  ��ا،  �أي�����شً
�لأوىل  �ملرحلة  نهاية  ويف  تدريبية، 
�شهاد�ت  ع���ل���ى  �مل����ت����درب����ني  ح�����ش��ل 

م�شاركة.
�لتدريبي هو  �ل��رن��ام��ج  ه��ذ�  وي��ع��د 
�لعديدة  و�ل���ر�م���ج  �مل���ب���ادر�ت  �أح���د 
�لريا�شي  دبي  �أطلقها جمل�س  �لتي 
لتطوير �ملو�هب �لوطنية �لريا�شية 
يف �لأندية ومن بينها برنامج حار�س 

ويركز  �مل�شتقبل،  ومهاجم  �مل�شتقبل 
�ملرمى  �لتدريبي حلر��س  �لرنامج 
�لفنية  �جل����و�ن����ب  ع��ل��ى  �مل���رك���ز  يف 
و�لنف�شية،  و�ل��ب��دن��ي��ة  و�لتكتيكية 
�لتدريب وفًقا  و�لقيا�شات، و�شيكون 
للنموذج �لإ�شباين �ملعتمد يف تدريب 
�ل��ف��ن��ي��ة �خل��ا���ش��ة بتدريب  �ل���ك���و�در 
حر��س �ملرمى بالإ�شافة �إىل �خلرة 
ب��ه��ا �لنجم  ي��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية 

�لعاملي �إيكر كا�شيا�س.

فعاليات نهاية الأ�صبوع
نهاية  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ائ��م��ة  ت��ت�����ش��م��ن 

�لأ�����ش����ب����وع �ل���ع���دي���د م����ن �لأح�������د�ث 
بطولة  تت�شدرها  �لتي  �لريا�شية، 
دبي ديزرت كال�شيك للجولف �لتي 
للجولف،  �لإم������ار�ت  ن���ادي  ت��ق��ام يف 
�أبطال  م���ن  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه��ا  وي�������ش���ارك 
�مل�����ش��ن��ف �لثاين  ي��ت��ق��دم��ه��م  �ل��ع��امل 
على �لعامل كولني موريكاو�، وروري 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  �ل��ف��ائ��ز  م��اك��ل��روي 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة م���ن ج��ول��ة م���و�ن���ئ دبي 
�ل���ع���امل���ي���ة جل����ول����ف لأرب��������ع م������ر�ت، 
كي�شي  ب��ول  �لبطولة  لقب  وح��ام��ل 
�ل����ذي ي���د�ف���ع ع���ن ل��ق��ب��ه م���ع �أق���وى 
�شريجيو  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  �مل��ت��ن��اف�����ش��ني 

و�إي��ان بولر  جار�شيا ويل وي�شتوود 
وبادريغ هارينجتون.

حمد�ن  جم���م���ع  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ك���م���ا 
لل�شباحة  �أبيك�س  بطولة  �لريا�شي 
للر�عم  ي��ن��اي��ر،   29 �ل�����ش��ب��ت  ي���وم 
و�لنا�شئني من 7 �إىل 12 �شنة �أولد 
�شباح   360 فيها  وي�����ش��ارك  وب��ن��ات، 
20 نادي حكومي  و�شباحة ميثلون 
م�شتوى  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  و�أك���ادمي���ي���ة 
كافة  يف  �ملناف�شات  وت�شمل  �ل��دول��ة، 
����ش���ب���اق���ات �ل�����ش��ب��اح��ة م��ن��ه��ا �حل����رة 
و�لظهر و�لفر��شة و�ل�شدر مل�شافات 
50 و100 و200 مر، وتعد �أوىل 

بطولت �ل�شباحة يف عام 2022.
وت���ق���ام ب��ط��ول��ة �إت�������س �إ������س ب���ي �شي 
للرجبي لل�شباب يف ملعب ذ� �شيفن�س 
تقام  ك��م��ا  ي��ن��اي��ر،  و29   28 ي��وم��ي 
بطولة �لإمار�ت لالألعاب �ملائية على 
�شاطئ �ل�شروق يوم �ل�شبت، وينطلق 
���ش��ب��اق دي����زرت ب���امل �إك�����س كونري 
ل��ل��ج��ري يف ن����ادي وم��ن��ت��ج��ع دي���زرت 
بامل مبنطقة ور�شان، كما ت�شت�شيف 
جزيرة  تر�يثلون  بطولة  دي��رة  جزر 
و�لدر�جات  و�جلري  لل�شباحة  ديرة 
���ش��ب��اق جاينت  ���ا  و�أي�������شً �ل���ه���و�ئ���ي���ة، 

للدو�ثلون.

•• كا�شتاف -وام:

توج �لبطل �لإمار�تي خالد �ل�شحي 
"�لبدلة"  ل���  ك��ج��م   77 بذهبيتني 
�حل������ز�م  ل���ف���ئ���ة  �لبدلة"  و"دون 
�لدوري  مناف�شات  يف  �لبنف�شجي، 
�ل����دويل ل��ر�ب��ط��ة �أب��وظ��ب��ي ملحريف 
�جلوجيت�شو �لتي �أقيمت بالعا�شمة 
كا�شتاف، �شمن �جلولت  �لكرو�تية 
تنظمها  �لتي  �لدولية  و�ل��ب��ط��ولت 
�ل��ر�ب��ط��ة ح��ول �ل��ع��امل و�ل��ت��ي ي�شل 

عددها �إىل 100 بطولة كل عام.
�شلطان  �لإم���ار�ت���ي  �لبطل  ف��از  كما 
�لعوي�س بامليد�لية �لف�شية يف �لوزن 
�إمار�تيا  �لنهائي  ك��ان  حيث  نف�شه 
يف  و�ل��ع��وي�����س،  �ل�شحي  ب��ني  خال�شا 
ظل م�شاركة نخبة كبرية من �أبطال 

�لعامل و�مل�شنفني من 14 دولة.
وي���ع���د ه����ذ� �ل��ت��ت��وي��ج ه���و �لإجن�����از 
�لإم���ار�ت���ي �لأول خ���ارج �حل���دود يف 
�ملنتخب  �أنهى  �أن  بعد   ،2022 عام 
من  و�ف���ر  بر�شيد   2021 م��و���ش��م 
ملونة  ميد�لية   71 بلغ  �مليد�ليات 

يف بطولتي �آ�شيا �لعامل.
ويعد �لبطل �ل�شاعد خالد �ل�شحي 
�جلوجيت�شو  �أي���ق���ون���ات  م���ن  و�ح����د 
�شبق  ح���ي���ث  و�ل���ع���امل���ي  �لإم������ار�ت������ي 
بطولة  ب����ذه����ب����ي����ة  �ل����ت����ت����وي����ج  ل������ه 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  وذه��ب��ي��ة  �ل���ع���امل 
ل��ل��م��ح��رف��ني، وذه��ب��ي��ة �آ���ش��ي��ا، وهو 
من �أ�شرة تع�شق ريا�شة �جلوجيت�شو 
�أ�شقائه،  من  و5  هو  ميار�شها  حيث 
كما �أن و�لده من �أبطال �جلوجيت�شو 
حيث متت ترقيته للحز�م �لأ�شود يف 

نوفمر �ملا�شي، ويعد خالد �ل�شحي 
�ملنتخب  �أب������رز لع���ب���ي  م���ن  و�ح������د� 
يعتمد  �ل��ذي��ن  �ل�شاعدين  �لوطني 

عليهم يف �ملنا�شبات �لكرى.
و��شعة  مب�شاركة  �لبطولة  وحظيت 
دول  مبختلف  �لالعبني  مئات  م��ن 
164 ميد�لية  ت��وزي��ع  �ل��ع��امل، ومت 
باملر�كز  �ل���ف���ائ���زي���ن  ع���ل���ى  م���ل���ون���ة 
�لأوىل فيها بو�قع 66 ذهبية، و61 
ف�شية، و37 برونزية، فيما توجت 
�لكرو�تية  "مالدو�شت"  �أك��ادمي��ي��ة 
دي  د�ن���ي���ي���ل  وف�����از  �لأول،  ب���امل���رك���ز 
�حلز�م  بذهبية  �ل��ه��ول��ن��دي  ج���روت 
ب����دون  ك���ج���م   69 ل�������وزن  �لأ������ش�����ود 
ب���دل���ة، وع����ن ف��ئ��ة �ل�����ش��ي��د�ت ف���ازت 
كالر� كوريت من �شلوفانيا بذهبية 
�لأزرق  �حل�����ز�م  يف  ك��ج��م   62 وزن 
و�شط  �لبطولة  و�أق��ي��م��ت  ب��ال��ب��دل��ة، 
�لتز�م كامل بالإجر�ء�ت �لحر�زية 

�لطبي  �ل����روت����وك����ول  يف  �ل��������و�ردة 
�ملعتمد من ر�بطة �أبوظبي ملحريف 
�أعلى معايري  �جلوجيت�شو، لتطبيق 

�ل�شالمة.
وت������ع������د ك�����ا������ش�����ت�����اف و�ح�������������دة من 
�أج���م���ل �ل���وج���ه���ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة على 
ب��ه من  مل��ا تتمتع  �ل���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
ع��ري��ق��ة ومناظر  ت��اري��خ��ي��ة  م��و�ق��ع 
و�لأنهار  كاجلبال  �شاحرة  طبيعية 
من  �لعديد  ع��ن  ف�شاًل  و�حل��د�ئ��ق، 
كاجلدر�ن  �ل�شياحي  �جل��ذب  �أماكن 
�لقدمية للمدينة �لتي ت�شتهر باآثار 
و�لق�شور  و�لأدي����رة  �لنه�شة  ع�شر 
�خلالبة  و�مل����ن����اظ����ر  و�ل�����ن�����اف�����ور�ت 

�لو�قعة على �ل�شاحل �لدملا�شي.
�لبحري  �أك�����د ط�����ارق  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ملحريف  �أبوظبي  ر�بطة  ع��ام  مدير 
�لبطولت  �أج��ن��دة  �أن  �جلوجيت�شو 
ت�شري  بالر�بطة  �خلا�شة  �ل��دول��ي��ة 

بانتظام، ومل تتاأثر باجلائحة، حيث 
�ل���ع���امل، وت�شهم  ت�����ش��ل ل��ك��ل ق����ار�ت 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  �أف�������ش���ل  ت���وف���ري  يف 
ل��الع��ب��ي �جل��وج��ي��ت�����ش��و ع��ل��ى �شوء 
�لها�شمي  �شعادة عبد�ملنعم  تعليمات 
رئ����ي���������س �لحت�������ادي�������ن �لإم�������ار�ت�������ي 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  و�لآ���ش��ي��وي 
�لحت���اد �ل����دويل، م��ن �أج���ل تطوير 
حيث  مهار�تهم،  وتنمية  م�شتو�هم، 
ت�شطلع �أبوظبي باعتبارها عا�شمة 
مطور  و�أه����م  �ل��ع��امل��ي  �جلوجيت�شو 
ل��ت��ل��ك �ل��ري��ا���ش��ة يف �ل���ع���امل ب�����اأدو�ر 
رئي�شية يف ن�شر �للعبة، و�لك�شف عن 

�ملو�هب و�شقلها ب�شكل �حر�يف.
ك��ا���ش��ت��اف حققت  " ج��ول��ة   : وق����ال 
�أهد�فها، وعززت من مكانة �أبوظبي 
وق��وت��ه��ا �ل��ن��اع��م��ة يف ���ش��رق �أوروب�����ا، 
ووف����رت �ل��ف��ر���ش��ة ل��� 4 لع��ب��ني من 
�لإم�������ار�ت ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ه��ا، و�أك����دت 

�أن���ه ل ي��وج��د م�شتحيل  م��ن ج��دي��د 
يف ث��ق��اف��ة �أب��ن��اء �لإم�����ار�ت ح��ي��ث مت 
تنظيم �حلدث يف ظروف ��شتثنائية 
مع ت�شاعد �أرقام �لإ�شابات باملتحور 
وخرجت  كله،  �لعامل  يف  �أوميكرون 
�إ����ش���اب���ات، كما  �أي  ب����دون  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لأ�شبوع  منغوليا  ب��ط��ول��ة  خ��رج��ت 
 900 م�شاركة  �شهدت  �لتي  �ملا�شي 
لع���ب���ا ولع����ب����ة ن��ظ��ي��ف��ة ب������دون �أي 

�إ�شابات �أي�شا ".
" ن�شتعد حاليا   : �لبحري  و�أ���ش��اف 
�لتي  جلولة جو�ر� باري �لر�زيلية 
�شتقام يوم �لأحد �ملقبل �ملو�فق 30 

يناير، حيث مت �إغالق باب �لت�شجيل 
على  �لبطولة  و�شتقام  �لأول،  �أم�س 
وت�شتمر  �لأح���د  ت��ب��د�أ  ي��وم��ني حيث 
ح��ت��ى �لث��ن��ني ون��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة ما 
ولعبة  لع���ب   1000 م��ن  ي��ق��رب 
�أكرث  م��ن  �ل��ر�زي��ل  �أن  حيث  فيها، 
لريا�شة  مم���ار����ش���ة  �ل����ع����امل  دول 
�لبطولة  و���ش��ت��ك��ون  �جل��وج��ي��ت�����ش��و، 
م��ف��ت��وح��ة مل�����ش��ارك��ة �ل���الع���ب���ني من 
ك���ل �جل��ن�����ش��ي��ات وك���ل �ل��ف��ئ��ات فيما 
�شتخ�ش�س نز�لتها للمحرفني فئة 

�لبدلة ".
�أعرب �لبطل �لإمار�تي  من ناحيته 

خ���ال���د �ل�����ش��ح��ي لع�����ب �ل���ع���ني عن 
�أول تتويج  فخره باأن يكون �شاحب 
 ،2022 �حل�����دود يف  خ����ارج  ذه��ب��ي 
م�شري� �إىل �أنها كانت جتربة جديدة 
 77 وزن  يف  ي�شارك  �أن  له  بالن�شبة 
�أنه معتاد على �مل�شاركة  كجم، حيث 
��شتفاد  و�أن������ه  ك���ج���م،   62 وزن  يف 
�أهم  و�أن  �لتجربة،  تلك  من  �لكثري 
يكون  �أن  له  بالن�شبة  م�شتفاد  در���س 
يلعب  و�أن  �ل���ظ���روف،  ل��ك��ل  م�شتعد 
يف كل وزن متاح �مامه ما د�م ميلك 

�لقدرة و�ملهارة.
و�أو�شح �ل�شحي / 18 عاما / و�لذي 

ميار�س تلك �لريا�شة منذ 8 �شنو�ت 
�أن عام 2021 كان من �أهم و�أجنح 
�لأع��������و�م ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه ع��ل��ى �شوء 
�ل��ت��ي حققها  �ل��ع��دي��دة  �لإجن�������از�ت 
و�لذهبيات  �مل�����ش��ت��وي��ات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
عاما،   21 ف��ئ��ات حت��ت  �ل��غ��ال��ي��ة يف 
وفوق 21 عاما بالبطولت �لقارية 
و�لعاملية، و�أن �أهم �أولوياته يف �ملو�شم 
بذهبية  �لح���ت���ف���اظ  ه����و  �جل����دي����د 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحريف 
�جلوجيت�شو، ودعم �شفوف �ملنتخب 
يف �آ�شياد �ل�شني �لتي تعد على ر�أ�س 

�لأولويات".

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ع����ارف �ل���ع���و�ين، ن��ائ��ب رئي�س 
كاأ�س  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
 ،»2021 »�لإم���ار�ت  لالأندية  �لعامل 
ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملنتدب،  �لع�شو 
�أبوظبي �لريا�شي، خالل �جتماعه مع 
�ملتحدة،  �ململكة  قن�شل  �شبن�شر،  �شارة 
�لإقليمية  �لقن�شلية  �لعمليات  مدير 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رك بني 
�أبوظبي �أ�شبحت  �أن  �جلانبني خا�شة 
وج��ه��ة د�ئ���م���ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة �لأح�����د�ث 
�لريا�شية �لدولية، باعتبارها عا�شمة 

للريا�شة �لعاملية.
ج����اء �لج���ت���م���اع - �ل�����ذي ع��ق��د مبقر 
بح�شور  �لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س 
�لها�شمي،  وط����الل  �ل��ع��ري��ف��ي  �شهيل 

�ل�شعدي،  وي��ع��ق��وب  �للجنة،  ع�شوي 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لإع��الم��ي��ة - بهدف 
�جلمهور  ع��ل��ى  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ل  �لتن�شيق 

مباريات  ح�شوره  �مل��زم��ع  �لإجن��ل��ي��زي 
يتوقع  ح���ي���ث  �أب����وظ����ب����ي،  م���ون���دي���ال 
و�شول �أعد�د كبرية مع نادي ت�شيل�شي 

�أوروب��ا، و�أحد �لفرق  �لإجنليزي بطل 
�جل��م��اه��ريي��ة ح����ول �ل���ع���امل، و�ل����ذي 
�ملنطقة  يف  ك���ب���رية  ب�����ش��ع��ب��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع 

�لعربية.
و�����ش���ت���م���ع���ت �ل���ق���ن�������ش���ل �ل���ري���ط���اين 
ب�������ش���اأن ما  �ل����ع����و�ين  م����ن  ����ش���رح  �إىل 
و��شتعد�د�ت  جت��ه��ي��ز�ت  �إل��ي��ه  و���ش��ل��ت 
�أبوظبي ل�شت�شافة �حلدث  �لعا�شمة 
�لأم���ور  �آل���ت  ح��ي��ث  ��شتثنائي،  ب�شكل 
�لتنظيمية و�لإجر�ئية �إىل �جلاهزية 
�لكاملة، ومبا ي�شمن خروج �لبطولة 
ب�شكل يليق بال�شمعة �لدولية �لطيبة 
�لريا�شة  ع��ا���ش��م��ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 
�أب��وظ��ب��ي نيل  �ل��ع��امل��ي��ة، حيث �ع��ت��ادت 

�شك �لتميز.
كما �طلعت على �آخر �مل�شتجد�ت فيما 
�جلماهري  وخ������روج  ب���دخ���ول  ي��ت��ع��ل��ق 
�إ���ش��اف��ة �إىل ت��و�ف��ر كل  �لإجن��ل��ي��زي��ة، 
للجماهري  تكفل  �لتي  �لر�حة  و�شائل 
ب��ت��ج��رب��ة متميزة،  �ل���ع���ودة  �حل��ا���ش��رة 

وتكون �لعا�شمة �أبوظبي �لفائز �لأول 
فيها.

وتنطلق بطولة كاأ�س �لعامل لالأندية، 
�إحدى �لبطولت �لكرى على �أجندة 
�أبوظبي  »�لفيفا«، يف  �ل��دويل  �لحت��اد 
12 فر�ير  3 �إىل  خالل �لفرة من 
�جلزيرة،  �أن���دي���ة  مب�����ش��ارك��ة  �مل��ق��ب��ل، 
�مل���ن���ظ���م، ب��ط��ل �ل�������دوري �لإم�����ار�ت�����ي، 
�أوروب���ا،  بطل  �لإجن��ل��ي��زي،  وت�شيل�شي 
�أمريكا  بطل  �ل��ر�زي��ل��ي،  وب��امل��ري����س 
بطل  وم������ون������ت������ريي،  �ل����الت����ي����ن����ي����ة، 

�لكونكاكاف، و�لهالل �ل�شعودي، بطل 
�لقارة  بطل  �مل�شري،  و�لأه��ل��ي  �آ�شيا، 
تاهيتي  ب��ط��ل  وب�����ري�ي،  �لأف��ري��ق��ي��ة، 

وممثل �أوقيانو�شيا.
و�أك���د ع��ارف �ل��ع��و�ين ثقته يف تنظيم 
 « ق��ال:  حيث  باأبوظبي،  تليق  بطولة 
�لتي  �لر�شيدة  بقيادتنا  حمظوظون 
ت��ويل �ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي ك��ل �لدعم، 
�حلدث  على  غريبة  لي�شت  �أب��وظ��ب��ي 
تنظيم  ل���ه���ا  ����ش���ب���ق  ح���ي���ث  �ل����ك����ب����ري، 
�ل��ب��ط��ول��ة 4 م�����ر�ت م���ن ق���ب���ل. نعد 

ب��اأن��ه��ا ���ش��ت��ك��ون ن�����ش��خ��ة خم��ت��ل��ف��ة من 
�ل��ك��ب��ري، و ت�شاهم يف  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث 
تر�شيخ عالقاتنا مع /�لفيفا/، ومتنح 
�لإم����ار�ت����ي فر�شة  �مل��م��ث��ل  �جل���زي���رة 
ر�شمية  مباريات  يف  �لقوي  �لحتكاك 
مع �أندية كبرية وعريقة". ودعا نائب 
رئي�س �للجنة �لعليا ملونديال �لأندية، 
جماهري وحمبي �لفرق �ل� 7 �مل�شاركة 
وم�شاهدة  �إىل �حل�شور،  �لبطولة،  يف 
�ملباريات يف جتربة مثرية، و�ل�شتمتاع 

باأجمل �شتاء يف �لعامل.

ذهبيتان وف�سية لالإمارات يف »دولية كا�ستاف« لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو

فعاليات تناف�صية وجمتمعية متنوعة يف نهاية الأ�صبوع

اإيكر كا�سيا�س يد�سن برناجمه التدريبي 
حلرا�س املرمى يف دبي

العواين يوؤكد جاهزية اأبوظبي لتنظيم ن�سخة 
متميزة من مونديال الأندية »الإمارات 2021«

•• دبي-وام:

ينظم نادي �شباط �شرطة دبي بالتعاون مع �حتاد �لمار�ت للتن�س 
تنطلق  �لتي  للتن�س  �ملفتوحة  �لأوىل  بطولته  دب��ي  يف  مبالعبه 
�عتبار� من �ليوم �جلمعة وت�شتمر حتى �خلام�س من فر�ير �ملقبل 
مب�شاركة 32 لعبا يف مناف�شات �لرجال، و16 لعبة يف مناف�شات 
�ألف   30 باإجمايل  �ل�شيد�ت يتناف�شون جميعا على جو�ئز مالية 

درهم برعاية برنامج "�إ�شعاد" ومبادرة "�لروح �لإيجابية".
لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  �ملن�شوري مدير  �لعقيد علي خلفان  و�أك��د 
�أن �لبطولة يتم تنظيمها تز�منا  �ملجتمع بالنيابة يف �شرطة دبي 

يف  �لفاعلة  بامل�شاركة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  توجيهات  مع 
�ل�شمو  �شاحب  بها  وج��ه  �لتي  �لعامل"  يف  �شتاء  "�أجمل  حملة 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للمناف�شة  �ملجال  "رعاه �هلل" لإتاحة  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
ملمار�شة  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �لتن�س  ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ي  ب��ني 

ريا�شتهم و�لتناف�س على �جلو�ئز �ملقدمة للفائزين.
�لمار�ت  و�ملثمر مع �حتاد  �ليجابي  بالتعاون  �ملن�شوري  و رحب 
�لريا�شة  مفهوم  تطور  على  �إيجابية  �آث���ار  م��ن  لذلك  مل��ا  للتن�س 

بو�شفها ��شلوبا مثاليا للحياة.
من جانبه �أكد نا�شر يو�شف �ملرزوقي �لأمني �لعام لحتاد �لتن�س 

مدير �لبطولة �أن هذه �لبطولة تعتر من �لبطولت �لت�شنيفية 
�ملهمة و �لتي تقام مطلع �ملو�شم �لريا�شي �جلديد للعام 2022، 
بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وترجم توجهات �حتاد 
�لتن�س بالتكامل مع جميع �جلهات �ملجتمعية لن�شر ثقافة ممار�شة 
مع  �ت�شاقا  �لنجاح  مقومات  �متالكها  على  عالوة  �لتن�س  ريا�شة 
حتتية  بنية  م��ن  ميلكه  مل��ا  دب��ي  �شرطة  �شباط  ن���ادي  يف  �إقامتها 
متميزة. وقال : " �شعد�ء بهذ� �لتعاون و نتقدم بال�شكر لإد�رة نادي 
�شباط �شرطة دبي للتعاون �ملثمر و نتطلع �إىل جناح �لبطولة كي 
تكون �إحدى �لبطولت �لتي يتم �ملو�ظبة على تنظيمها م�شتقبال 

لتكون �شمن �لأجندة �ل�شنوية".

اإيطاليا تقرتح ا�ست�سافة بطولة اأوروبا يف 2028 اأو 2032»�سرطة دبي« ينظم البطولة املفتوحة الأوىل للتن�س مب�ساركة 48 لعبا و لعبة
�لأوروب��ي ل�شت�شافة  �شتقدم مقرحاً لالحتاد  "�إيطاليا  �إن  �لقدم  لكرة  �لإيطايل  �لحت��اد  قال 

بطولة �أوروبا يف 2028 �أو 2032".
وخططت �إيطاليا يف �لبد�ية ل�شت�شافة بطولة �أوروبا 2028 �أو كاأ�س �لعامل 2030 لكنها تركز 

على م�شروع �أ�شغر و�أكرث جاذبية يعطي �لبالد فر�شة لإجر�ء حتديثات �شرورية بال�شتاد�ت.
 2028 �أوروب��ا  "�خلطوة �حلا�شمة يف بطولة  وقال رئي�س �لحتاد �لإيطايل غابرييلي غر�فينا 
�شتكون يف مار�س -�آذ�ر، و�شنقدم ملف تر�شيحنا �أمام �للجنة �لتنفيذية ب�"يويفا" و�لفر�شة متاحة 
�أي�شاً يف ن�شخة 2032". و�أ�شاف "�شنقيم �لختيارين و�شنتعامل بجدية لأن لدينا رغبة هائلة 

يف حتديث �لبنية �لتحتية على �شبيل �ملثال يف �لبندقية وكالياري وبولونيا وباري".
ومل تخ�شع بع�س �ملالعب �لإيطالية لتطوير منذ كاأ�س �لعامل 1990 وهي �آخر بطولة كرى 

��شت�شافتها �إيطاليا مبفردها.
عر�س  عن  بريطانيا  و�أعلنت   2028 �أوروب���ا  بطولة  ��شت�شافة  يف  رغبتها  �أخ��رى  دول  و�أك���دت 

م�شرك مع �إيرلند�. 
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•• دبي -وام:

نظم �حت��اد �لإم���ار�ت لكرة �لقدم يف 
�ل�شار�ت  ت�شليم  ح��ف��ل  ب��دب��ي  م��ق��ره 
�لدولية حلكام وحمكمات كرة �لقدم 
 ،2022 و�ل�شاطئية و�ل�شالت لعام 
�ل�شام�شي ع�شو  علي  �شامل  بح�شور 
رئي�س  �ل���ك���رة  �حت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
جل��ن��ة �حل���ك���ام، وحم��م��د ع��م��ر نائب 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة، وح���م���د �مل���زروع���ي 
�للجنة،  ع�����ش��و�  �ل��ع��ام��ري  وف��اط��م��ة 
�حلكام  �إد�رة  م��دي��ر  ب���روب���رت  ويل 
ب���الحت���اد، وري��ت�����ش��ارد م��ي��ل��ني �ملدير 
�إد�رة  �لفني، وما�شيمو بو�شاكا مدير 
�ل��دويل، و�أو�شكار  �حلكام يف �لحت��اد 
رويز، وخورخي لريوند�، ومايك فان 
�لفيديو  تقنية  م�شوؤول  رو���ش��ت  دي��ر 

�ليوم  هام�س  على  وذل��ك  �لفيفا،  يف 
ودورة  �ل�شتوي  للمع�شكر  �خلتامي 

�لحتاد �لدويل حلكم �لفيديو.
باحلكام  �ل�شام�شي  علي  �شامل  و�أ�شاد 
�ل��ت��ي بذلوها  وب��اجل��ه��ود  �ل��دول��ي��ني 
حيث  ق��دم��وه،  �ل���ذي  �مل��م��ي��ز  و�لأد�ء 
�لتحكيم  ملنظومة  �شفر�ء  كانو� خري 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ة م����ن خ�����الل �إد�رت�����ه�����م 
و�لقارية  �لإق���ل���ي���م���ي���ة  ل���ل���م���ب���اري���ات 
�أدى  مما   ،2021 ع��ام  يف  و�لدولية 
لل�شارة  ��شتحقاقهم  ��شتمر�رية  �إىل 

�لدولية.
و�أكد �ل�شام�شي �أن �لعام �ملا�شي �شهد 
ح�شور�ً لفتاً لالأطقم �لإمار�تية يف 
�لآ�شيوية و�لدولية، منها  �لبطولت 
�ل��ت�����ش��ف��ي��ات �مل�����ش��رك��ة �مل��وؤه��ل��ة �إىل 
�لعامل  وكاأ�س   2023 �آ�شيا  نهائيات 

�ل�شافرة  خاللها  وحققت   ،2022
�أبرزها  جديدة،  �إجن��از�ت  �لإمار�تية 
دويل  �إم���ار�ت���ي  حتكيم  ط��اق��م  �إد�رة 

ل��ل��م��ب��ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة دوري 
وم�شاركة   ،2021 �آ����ش���ي���ا  �أب����ط����ال 
ب��در �حلو�شني  فهد  �ل���دويل  �حل��ك��م 

يف م��ون��دي��ال ك���رة ق���دم �ل�����ش��الت يف 
�ل��ف��ي��ف��ا للدويل  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا، وت��ك��ل��ي��ف 
ع��م��ار �جل��ن��ي��ب��ي ح��ك��م��اً ل��ل��ف��ي��دي��و يف 
�لتي  ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 
�ل�شهر  مطلع  مناف�شاتها  �شتنطلق 

�ملقبل.
وهناأ �ل�شام�شي �حلكام �لدوليني على 
وطالبهم  جن��اح��ات،  م��ن  حققوه  م��ا 
تطلعاتهم  لتحقيق  �لعمل  مبو��شلة 

خالل �لعام �حلايل.
لعام  �لدوليني  �حلكام  قائمة  وت�شم 
�هلل  عبد  حممد  م��ن،  كال   2022
و�أحمد  ح�شن، وعمار علي �جلنيبي، 
عي�شى دروي�س ، وعادل علي �لنقبي، 
ويحيي علي �ملال ، وعمر حممد �أحمد 
/ �شالح  حممد  و�شلطان   ، علي  �آل 

حكام �شاحة/ وحممد �أحمد يو�شف ، 

وح�شن حممد �ملهري، و�أحمد �شعيد 
علي  �آل  �هلل  عبد  وجا�شم  �لر��شدي، 
ح�شن  وم�شعود  ك��م��ال،  د�ود  وز�ي���د   ،
�لنعيمي،  ر�����ش���د  وع��ل��ي  �إ���ش��م��اع��ي��ل، 
عبيد  و�شبت  �ملخيني،  حمد  وجمعة 
وحممد   ، م�شاعدون/  /حكام  �شرور 

عبد �هلل ح�شن ، وعمار علي �جلنيبي ، 
وعمر حممد �أحمد �آل علي ، وحممد 
�أحمد يو�شف ، حو�شن حممد �ملهري 
، وحممد عبيد خادم، و�شقر حمد�ن 
ف���ي���دي���و/ وفهد  �ل���زع���اب���ي /ح����ك����ام 
ب����در �حل��و���ش��ن��ي ، و�أح���م���د ع��ب��د �هلل 

/ �لزعابي  خلفان  ويا�شر   ، �لغي�س 
و�إبر�هيم  �ل�شالت/  قدم  كرة  حكام 
ي��و���ش��ف �ل��رئ��ي�����ش��ي /ح��ك��م ك���رة قدم 
خلود  �لإن��اث  و�ملحكمات  �ل�شاطئية/ 
خدوم �لزعابي /�شاحة/ و�أمل جمال 

نا�شر/ م�شاعد/.

•• اأبوظبي - وام: 

�ختتمت م�شاء �أم�س �لأول مباريات دور �ل� 16 من كاأ�س �لأمم �لإفريقية لكرة 
�لقدم، باكتمال تاأهل 3 منتخبات عربية �إىل ربع �لنهائي من �أ�شل 4 م�شاركني 
و�ملغرب وم�شر، فيما ودع��ت جزر  تون�س  تاأهلت كل من  �ل��دور، حيث  ه��ذ�  يف 

�لقمر.
و�نطلقت مباريات كاأ�س �لأمم �لأفريقية بالكامريون يف ن�شختها �ل�33، يوم 6 
يناير �جلاري وت�شتمر حتى 6 فر�ير �ملقبل مب�شاركة 24 منتخبا، من بينهم 

عربية. منتخبات   7
وح�شمت مو�جهات ربع �لنهائي للمنتخبات �لعربية بقمة بني م�شر و�ملغرب، 
مع  جامبيا  تلتقي  فيما  فا�شو،  بوركينا  �أم��ام  لتون�س  �شهلة  لي�شت  ومو�جهة 

�لكامريون وغينيا �ل�شتو�ئية مع �ل�شنغال.

وتر�شد وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" يف �لتقرير �لتايل �أبرز �أرقام و�إح�شائيات 
�ملنتخبات �لعربية يف دور �ل� 16 .

بقوة،  مبارياتها   16 �ل���  دور  �إىل  �ملتاأهلة   4 �ل���  �لعربية  �ملنتخبات  وخا�شت 
و��شتطاعت 3 منتخبات منها �أن ت�شجل �أهد�فا فيما كان منتخب م�شر �لوحيد 
�لوقتني  �نتهاء  بعد  �لرجيح  ب��رك��الت  بالفوز  ت��اأه��ل  حيث  ي�شجل  مل  �ل��ذي 
�لأ�شلي و�لإ�شايف بالتعادل �ل�شلبي مع منتخب قوي من �ملنتخبات �لتي كانت 
مر�شحة للمناف�شة على �للقب وهو كوت دي فو�ر، و�شجلت بقية �ملنتخبات 4 

�أهد�ف، جزر �لقمر "هدف"، وتون�س "هدف"، و�ملغرب "هدفان".
16 للمنتخبات �لعربية جاءت بخروج منتخب جزر �لقمر  �لبد�ية يف دور �ل� 
مبار�ة  قدم خاللها  مبار�ة  لهدف، يف  بهدفني  �لكامريون  �أم��ام  �خل�شارة  بعد 
تاريخيه �شهدت م�شاركة مد�فعه �شاكر �لهدهور يف مركز حر��شة �ملرمى نظر� 
لغياب حر��شه �لثالثة، حيث �أ�شيب �لأول و�لثالث بفريو�س كورونا من �شمن 

12 �آخرين يف �لفريق بينهم �ملدير �لفني، فيما تعر�س �حلار�س �لثاين لإ�شابة 
وكان  �لت�شجيل  بطوليا ومتكن من  �أد�ء  قدم  ذلك  �لرغم من  وعلى  ع�شلية، 

قادر� على �إدر�ك �لتعادل لول تخلي �حلظ عنه يف �أكرث من كرة.
��شتطاع  فقد  نظيف،  بهدف  نيجرييا  على  بالفوز  �ملتاأهل  تون�س  منتخب  �أم��ا 
�أن يح�شم �لتاأهل �إىل ربع �لنهائي للمرة �لثامنة "نال يف و�حدة منها �للقب" 
وذلك بعدد 11 ن�شخة �شارك فيها من �أ�شل 12، بد�ية من عام 2000، حيث 
�ملجموعات  ودع من مرحلة  2002، وقد  ن�شخة  �لن�شخ عد�  �شارك يف جميع 

يف 3 ن�شخ.
ويعد تاأهل منتخب �ملغرب �إىل �لدور ربع �لنهائي على ح�شاب مالوي بهدفني 
لهدف هو �لثالث له يف �آخر 10 ن�شخ �شارك فيها من �أ�شل 12، وذلك بد�ية 
من عام 2000 حيث �شارك يف جميع �لن�شخ عد� 2010، و 2015، و��شتطاع 
�أن يتاأهل �إىل ربع �لنهائي يف ن�شختي 2004، و2017 بجانب �لتاأهل �لثالث 

يف �لن�شخة �حلالية.
�أما منتخب م�شر وعلى �لرغم من �أنه �لوحيد �لذي مل ي�شجل يف دور �ل� 16 
يكر�س  �أن  و��شتطاع  �لرجيح،  بركالت  ديفو�ر  بالفوز على كوت  تاأهل  �نه  �إل 
�أط��اح �ملنتخب  �أم��ام كوت ديفو�ر، حيث  عقدته يف رك��الت �جل��ز�ء �لرجيحية 
�لرجيح،  بركالت  �لنهائي  ربع  من   1998 ن�شخة  يف  ديفو�ر  بكوت  �مل�شري 
 2006 وحقق �للقب حينها، فيما كانت �ملرة �لثانية بالفوز يف نهائي ن�شخة 

وحقق �للقب �أي�شا بركالت �لرجيح.
12 ن�شخة  �آخر  �ل�شابع له يف  �لنهائي هو  �إىل ربع  تاأهل منتخب م�شر  ويعد 
للبطولة بد�ية من عام 2000، حيث �شارك يف 9 ن�شخ عد� 2012 و 2013 
و 2015، وقد ��شتطاع �أن يتاأهل �إىل ربع �لنهائي يف 7 ن�شخ حقق �للقب يف 3 
منها، فيما مل يتمكن من �لتاأهل يف ن�شختي 2004 حيث ودع من �ملجموعات، 

ويف 2019 ودع �أي�شا من دور �ملجموعات.

•• اأبوظبي - وام:

�أن  �جل��زي��رة  ب��ن��ادي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأول  �لفريق  م��دي��ر  �شهيل  �أك���د ح�شني 
ب�شكل  ت�شري  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  يف  �لفتتاحية  للمبار�ة  �ل�شتعد�د�ت 
جيد ووفق �جلدول �ملحدد وقال �إن جميع عنا�شر �لفريق يدركون حجم 
�لبطولة  هذه  يف  للدولة  ممثلني  ب�شفتهم  عاتقهم  على  �مللقاة  �مل�شوؤولية 
�لتي �شتكون حمط �أنظار �لعامل و�شيحر�شون على تقدمي م�شتوى م�شرف 

يعر ب�شكل �إيجابي عن �لقيمة �لفنية �لعالية للكرة �لإمار�تية.
�إن �لفريق �نتظم يف تدريبات  �أم�س  و قال ح�شني �شهيل يف ت�شريحات له 
يومية مكثفة بعد نهاية �ملبار�ة �لتناف�شية �لأخرية يف كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
ح�شا�شية  على  للحفاظ  مغلقة  ودي���ة  م��ب��ار�ة  خ�شنا  و   .. �ل��دول��ة  رئي�س 
�للعب �لتناف�شي للفريق وهو ما ك�شف عن �إيجابيات عديدة للجهاز �لفني 

�أن  ونتمنى  حاليا،  �ملتاحني  لالعبني  �لبدنية  للجاهزية  جيدة  وموؤ�شر�ت 
يوفق لعبونا �لدوليون يف تقدمي �أد�ء قوي مع منتخبنا يف ت�شفيات كاأ�س 
نخو�س  حتى  بدنية  م�شاكل  �أو  �إ�شابات  دون  للفريق  ي��ع��ودو�  و�أن  �لعامل 

مباريات �ملونديال �لعاملي ب�شفوف مكتملة".
و �أكد �أن �لفرة �لزمنية �لق�شرية �لفا�شلة بني مبار�ة �ملنتخب �شد �إير�ن 
ومبار�ة �جلزيرة �شد بري�ي �لتاهيتي لن تكون مرر� لتقدمي �أد�ء �شلبي 

يف �فتتاح كاأ�س �لعامل.
و قال : " نفتقد 6 لعبني �أ�شا�شيني يتو�جدون حاليا يف مع�شكر �ملنتخب 
�لوطني و�شيخو�شون بعد �أيام قليلة مبار�ة حا�شمة �شد �إير�ن يف ت�شفيات 
كاأ�س �لعامل، ثم �شيكون عليهم �لعودة للوطن ليمثلو� �لدولة مرة �أخرى 
لكن بقمي�س �جلزيرة يف كاأ�س �لعامل.. نعرف �أن هذ� �لو�شع �شيكون معقد� 
على �مل�شتوى �لبدين لالعبني �لدوليني لكن حما�شهم ورغبتهم �لكبرية يف 

متثيل �لوطن ب�شكل م�شرف �شت�شاعدهم على جتاوز هذه �ل�شعوبات، كما 
�أي  لتعوي�س  �ل��دو�م  على  م�شتعدون  �لفريق  قائمة  �لالعبني يف  بقية  �أن 
و�لإد�ري وقد  �لفني  غياب حمتمل، وهم حمل ثقة كاملة من �جلهازين 

�أثبتو� يف �لفرة �ل�شابقة �أنهم قادرون على حتمل �مل�شئولية ".
لتكر�ر  �شغوطات  �أي  من  يعاين  ل  �لفريق  �أن  على  �لفريق  مدير  �شدد  و 
�إجناز �لو�شول �إىل ن�شف �لنهائي كما حدث يف مونديال 2017، وقال: 
كامل على �ملبار�ة �لقادمة فقط و �أل  ب�شكل  نركز  �أن  �جلزيرة  يف  "عادتنا 
�أي ��شتثناء لهذه �لقاعدة  نن�شغل بالتفكري فيما �شو�ها، ولن يكون هناك 
�لفني  �جل��ه��از  ويعكف  �لتاهيتي  ب��ري�ي  مو�جهة  على  فقط  نركز  �لآن.. 
مل�شاعدة  �لأن�����ش��ب  �للعب  �أ���ش��ل��وب  و�شع  و  �لفريق  ه��ذ�  در����ش��ة  على  حاليا 
�لفوز  �أج��ل  من  �لقتال  و  �مل��ب��ار�ة  يف  لديهم  ما  كل  تقدمي  على  �لالعبني 
بها و�لتاأهل للدور �لتايل.. ن�شع م�شئولية كبرية على �أنف�شنا لأننا منثل 

�لإمار�ت �أمام �لعامل لكننا ل ن�شعر باأي �شغوط �شلبية، و�شنتحلى بالهدوء 
�مل�شاركة يف هذ�  �ملرجوة من  �لأه��د�ف  و�لركيز حتى نتمكن من حتقيق 

�ملحفل �لعاملي �لكبري".
و تقدم ح�شني بال�شكر لإد�رة �لنادي وللجنة �ملنظمة لكاأ�س �لعامل للدعم 
بعمل  تقوم  �لنادي  "�إد�رة  وق��ال:  به فريق �جلزيرة،  �ل��ذي يحظى  �لكبري 
ما  �أف�شل  تقدمي  من  ليتمكنو�  لالعبني  �ملمكن  �لدعم  كل  وتوفر  كبري 
لديهم من م�شتويات و�إمكانيات يف كاأ�س �لعامل، و�أود �أن �أ�شكرهم نيابة عن 
جميع عنا�شر �لفريق �لأول، و�أ�شكر �أي�شا �مل�شوؤولني يف �حتاد �لكرة وجمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي و�للجنة �ملنظمة للمونديال على �لإهتمام و�لدعم �لذي 
يوفرونه للفريق وكل �لفرق �مل�شاركة، ونتعهد �أمامهم جميعا �أننا �ش�شاعف 
�جلهد و�شنخو�س مباريات �لبطولة بركيز وروح قتالية ورغبة كبرية يف 

�لو�شول لأبعد مرحلة ممكنة يف �لبطولة".

•• دبي-الفجر

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  تقود 
فريق �لإمار�ت �ليوم �جلمعة يف �لر�بعة ع�شر� يف لقاء فوق 
�ل�شحاب  �أمام فريق �حلبتور بقيادة حممد �حلبتور يف �لدور 
للبولو  �لف�شية  �لإم����ار�ت  بنتلي  ك��اأ���س  لبطولة  �لتمهيدي 
2022 و�لتي حتظى برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ مكتوم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
وزير �ملالية و نائب حاكم دبي و�لتي تقام على مالعب نادي 

ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية بدبي لند .
للفريقني  ط��رق  كونها مفرق  �مل��ب��ار�ة   ه��ذه  �أهمية  وتكمن 
لأن  للفوز  ب��دي��ل  ل  �شعار  خاللها  ي��رف��ع  �لإم�����ار�ت  ففريق 
ذئ��اب دبي كافو يف  �أم��ام فريق  �لأوىل  �لفريق خ�شر مبار�ته 
�للحظات �لأخرية وخ�شارته �ليوم �شتكلفه �لكثري و�شيحاول 
كل  ��شتثمار  �حل�شبان  يف  وي�شع  ف��ات��ه  م��ا  تعوي�س  ج��اه��د� 
فر�شة �ليوم خا�شة و�أن فريق �لإمار�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة 
�آل مكتوم ومعها كل من لوكا�س  ميثاء بن حممد بن ر��شد 
مونتيفردي جونيور )5( وتومي بريي�شفورد )6( وجا�شينتو 

�لثنائي �لأخ��ري خطورة بالغة على  كروتو )7( وي�شكل هذ� 
م��رم��ى ف��ري��ق �حل��ب��ت��ور �ل���ذي ي�شم  حممد �حل��ب��ت��ور ومعه 
وماتيا�س جونز�لي�س )4( وخو�ن جوريت�شي )6(وباوتي�شتا 
�أبرز �لوجوه �مل�شاركة و�لأعلى  بايوغار )8( و�لذي يعد من 

ت�شنيفا .
للمرحلة  �لتاأهل  لي�شمن  �لفوز  �إىل  �حلبتور  فريق  وي�شعى 
�لثانية و�لتي من �ملقرر �أن تنطلق يوم بعد غٍد �لأحد  و�لتي 
تبعد خطوة عن �لنهائيات �شيما و�أنه فاز يف مبار�ته �لأوىل 

على فريق ذئاب دبي كافو ور�شيده ثالث نقاط .

•• اأبوظبي –الفجر:

�أم�����س �ل��ث��الث��اء ور���ش��ة عمل   ع��ق��دت ر�ب��ط��ة �مل��ح��رف��ني �لإم���ار�ت���ي���ة �أول �أول 
�أكادمييات كرة �لقدم بالأندية �ملحرفة، وذلك عر تقنية �لت�شال �ملرئي "عن 
و��شتعر��س جت��ارب ناجحة يف تطوير  �ملجال،  بعد"، ومب�شاركة خ��ر�ء يف هذ� 

�لأكادمييات بو�شفها �أ�شا�س �شناعة م�شتقبل كرة �لقدم.
�لإمار�تية،  �لتنفيذي لر�بطة �ملحرفني  �ملدير  �لور�شة وليد �حلو�شني  تر�أ�س 
وح�شرها �خلر�ء: كامل �يرفينغ خبري من �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا(، 
�شتيور�ت جونز مدير �أكادميية نادي بالكبرين روفرز �لإجنليزي، كونور مارلني 
مدير �أكادميية نادي �ولد هام �أتليتك �لإجنليزي، بجانب ما يفوق 150 �شخ�شا 

من م�شوؤويل �لأكادمييات يف �لأندية �ملحرفة من �لقطاعني �لإد�ري و�لفني.
ر�بطة  ح��ر���س  خاللها  م��ن  �أو���ش��ح  ترحيبية  بكلمة  �ل��ور���ش��ة  �حلو�شني  �فتتح 

�أن  م��وؤك��د�  وت��ط��وي��ره،  �لنا�شئني  بقطاع  �له��ت��م��ام  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرفني 
�ملنتخبات،  �أو  �لأندية  �شعيد  على  �شو�ء  �لقدم  كرة  م�شتقبل  هي  �لأكادمييات 

باعتبارها �أ�شا�س تطوير كرة �لقدم.
و��شحة  خطط  وف��ق  بالعمل  مرتبط  �لأك��ادمي��ي��ات  جن��اح  �أن  �حلو�شني  و�أك���د 
لتطوير �ملوهوبني من �لالعبني، وكذلك �لعاملني يف هذ� �لقطاع من �إد�ريني 

وفنيني.
�أكادميية  �لور�شة عر�س جتربة نادي بالكبريين روف��رز يف تطوير  ومت خالل 
كرة �لقدم، لال�شتفادة من �لإيجابيات �لتي حققها، كما مت �لطالع على �أف�شل 
�لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل  ح�شب  وفنيا  �إد�ري��ا  �لأكادمييات  تطوير  يف  �لفر�س 

و�آلية تقييم �لأد�ء للو�شول لأف�شل �مل�شتويات.
يذكر �أن هذه �لور�شة تاأتي يف �إطار �شل�شلة دور�ت وور�س حتر�س ر�بطة �ملحرفني 

�لإمار�تية على تنظيمها ب�شكل دوري �شمن م�شروع تطوير كرة �لقدم.

•• اأبوظبي –الفجر:

وز�رة  مركز  مع  تن�شيقيا  �جتماعا  �لإمار�تية  �ملحرفني  ر�بطة  عقدت   
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حلو�شني  ول��ي��د  بح�شور  �ل��ط��ف��ل،  حلماية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
للر�بطة، و�ملقدم عبد�لرحمن �لتميمي و�لر�ئد خالد �لكعبي من مركز 

وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل، وفريق �إد�رة ترخي�س وتطوير �لأندية.
وياأتي هذ� �لجتماع �شمن متابعة م�شروع "حماية �لطفل" �لذي �أطلقته 
�آمنة  �إىل توفري بيئة  ر�بطة �ملحرفني يف �ملو�شم �ملا�شي، و�ل��ذي يهدف 
لالعبني �لأطفال يف جميع �لأندية �ملحرفة، وت�شهيل �إجر�ء�ت �لإبالغ 
و�شرعة  و�شال�شة  �شهولة  و�شمان  �لأطفال،  حماية  �نتهاكات  بخ�شو�س 
�لأطفال،  �لالعبني  حماية  مب�شائل  �ملتعلقة  و�لتق�شي  �لبحث  �إج��ر�ء�ت 

بالتعاون مع �جلهات �ملعنية.
حيث مت خالل �لجتماع، �لتاأكيد على �أهمية �شرورة توفري �لبيئة �ملنا�شبة 
للطفل ملمار�شة كرة �لقدم يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث �إن لكل 
�شو�ء  و�ل�شتغالل؛  �ملعاملة  و�شوء  �لتحر�س  من  �حلماية  يف  �حلق  طفل 

كان ذلك ج�شدياً �أو عاطفياً �أو جن�شياً، �أو �لإهمال �أو �لتنمر.
وع��ر���ش��ت ر�ب���ط���ة �مل��ح��رف��ني �لإم���ار�ت���ي���ة خ���الل �لج��ت��م��اع متطلبات 
حيث  م��ن  �لطفل،  حماية  م�شوؤول  ����ش��ر�ط��ات  ح��ول  �لأن��دي��ة  تر�خي�س 
�لوثائق �لإد�رية كال�شرية �لذ�تية، عقد �لعمل، �لو�شف �لوظيفي، �ملهام 
تنفيذ  تقرير  عر�شت  كما  وغ��ريه��ا.  و�ل�شهاد�ت  و�مل��وؤه��الت  و�ل��و�ج��ب��ات، 
وكذلك  تنفيذه،  �جل��اري  �لزمني  و�لرنامج  �ملا�شية،  �لفرة  �مل�شروع يف 

برنامج �لزيار�ت �مليد�نية لالأندية.

كاأ�ض بنتلي الف�صية للبولو 

مباراة الإمارات واحلبتور اليوم  »لقاء فوق ال�سحاب« 

احتاد كرة القدم ي�سلم ال�سارات الدولية للحكام لعام 2022

املنتخبات العربية يف دور ال� 16 لأمم اأفريقيا .. اأداء بطويل واأرقام قيا�سية

مدير فريق الكرة باجلزيرة: هدفنا تكرار اإجناز 2017 يف مونديال الأندية باأبوظبي

رابطة املحرتفني تنظم ور�سة دولية 
لتطوير اأكادمييات كرة القدم

تن�سيق اجلهود ملتابعة تطبيق م�سروع 
»حماية الطفل« يف الأندية
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الفجر الريا�ضي

يو�جه قائد منتخب �لكامريون فن�شان �أبو بكر �شغوًطا هائلة من بالده 
لرفع كاأ�س �أمم �إفريقيا لكرة �لقدم �ملقامة حالًيا، لكنه �أظهر �أّن "�أكتافه 
�لنهائي  �لدور ربع  �أمام غامبيا يف  �ملبار�ة �ملرتقبة  عري�شة" وذلك قبل 

غد�ً �ل�شبت.
جنح �ملهاجم �لكامريوين مبعادلة �لرقم �لقيا�شي �مل�شجل با�شم مو�طنه 
�شامويل �إيتو لأكر عدد من �لهد�ف �مل�شجلة يف دور �ملجموعات بتاريخ 
كاأ�س �أمم �إفريقيا )5(، علًما �أّن �أبو بكر متكن من ت�شجيل هدفه �ل�شاد�س 
يف �لبطولة مبو�جهة جزر �لقمر يف دور �ل�16 لي�شبح �لالعب �لوحيد 

يف �لقرن �ل� 21 ي�شّجل �كرث من خم�شة �أهد�ف يف ن�شخة و�حدة.
غري  "�لأ�شود  م��ع  �إفريقيا  بطل  ل���ورو�،  كلود  �لفرن�شي  �مل���درب  ي�شيد 

فر�ن�س  لوكالة  ق��ائ��اًل  بكر  �أب���و  ب���اأد�ء   1988 �ملرو�شة" ع��ام 
"لقد كان مبهًر� عندما �شّجل بدم بارد من ركلتي  بر�س 

جز�ء".
�شّجل �بو بكر �أول �أهد�فه يف �لبطولة �لقارية مبو�جهة 

بوركينا فا�شو )2-1( يف �ملبار�ة �لإفتتاحية.
�لذي  �ل��ك��ام��ريون  �ل��ت��اري��خ��ي ملنتخب  �مل����درب  وت��اب��ع 

خا�س 10 ن�شخ من كاأ�س �إفريقيا "قائدي 
�لقائد،  مبوه.  �إميل  كان  ل  �ملف�شّ

ل���ل���غ���اي���ة يف  م���ه���م  دور  �إن�������ه 
ك�������ل �مل���ن���ت���خ���ب���ات 

�لإفريقية، �ل�شتمر�رية، وهو �ل�شخ�س �لذي ي�شّلم �ل�شعلة".
�أن لع��ًب��ا ك��ب��رًي� كروجيه ميال  �ل��ك��ام��ريوين  ت��اري��خ �ملنتخب  �ل��الف��ت يف 
مل يحمل �شارة �لقائد �أبًد�، لكّن لورو� يف�ّشر �لمر "�إنه فنان، يجب �أن 

ُيحكى عنه لفنه".
لقيادة  بكر  �أب��و  �ختيار  على  �لكامريونية  �ل��ق��دم  ك��رة  �أ���ش��ط��ورة  وي��و�ف��ق 
�لفريق،  يف  �لأك��ر  "�إّنه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ويتحدث  �حل��ايل  �جليل 
�أن ياأخذ �شارة �لقيادة، لديه رغبة �أكر يف �لقيام بعمل جيد، لأن  يجب 

�لأقدمية يف �لفريق غالًبا ما تكون لها �لأ�شبقية".
�إميانويل  �أبيغا"،  "�لدكتور  ك���  ك��رث  ق��ادة  �ل��ك��ام��ريون  منتخب  على  م��ّر 

كوندي، �شتيفن تاتاو، ريغوبري �شونغ وباتريك مبوما.
ويقول مدرب �لكامريون �لرتغايل توين كون�شي�شاو "ميلك �أبو 
بكر خرة كبرية يف هذه �مل�شابقة. قبل كل �شيء، �شنع �لتاريخ 
يف  ر�ئعة  بت�شديدة  �لفوز  ه��دف  على  �لتوقيع  خ��الل  من 
نهاية نهائي 2017 �شد م�شر، حمرًز� �للقب �خلام�س 

للكامريون يف تاريخ كاأ�س �إفريقيا".
�لن�شر  مبهاجم  بالإ�شادة  ��شهابه  كون�شي�شاو  ويو��شل 
�ملدرب  ميثل  فهو  زمالئه،  باحر�م  "يحظى  �ل�شعودي 
ب�شكل جيد للغاية، �إنه قائد ولعب ر�ئع جًد� على �مللعب 

ا". وخارجه �أي�شً
"بعد ذلك يتحدث فن�شان نف�س لغتي، هذ� عامل  و�أ�شاف 

مهم".
بوركينا  منتخب  ك��ان  بينما  �لفتتاحية،  �مل��ب��ار�ة  يف 
ت�شيطر  �خل��ي��ب��ة  وك��ان��ت  -1�شفر،  ي��ت��ق��دم  ف��ا���ش��و 
"كابي"،  ترتع�س قدم  �أوليمبي، مل  على ملعب 
ميني  �إىل  ج������ز�ء  رك���ل���ة  م�����ش��ّج��ال 
�إىل  و�أخ������������رى  �حل������ار�������س 
�أد�ء  �ّن  رغ���م  ي�����ش��اره، 
يكن  مل  �ل���ك���ام���ريون 

مر�شًيا للكثريين.
حاول  "لقد  م��ي��ال  ي��ع��ل��ق 
�لتعوي�س عن طريق �ل�شعي 
ل�شتالم �لكرة يف �ملنت�شف، يف 
حني �أن��ه ع��ادة ما يكون يف �ملقدمة، 
ب��ال��ف��ع��ل م��ن �للعب".  �مل��د�ف��ع��ني  وَم��ن��ع 
 1990 �لعامل  كاأ�س  �أب��رز جنوم  �أح��د  و�أ�شاف 

جًد� �شجل ركلتي جز�ء". جيدة  بقدم  "لكن 
�إثيوبيا  �أم��ام  جديدة  ثنائية  بكر  �أب��و  �شّجل  �لفتتاح،  ثنائية  وبعد 
يف  �لقاعدة  ت�شذ  مل   .)1-1( �لأخ�شر  �ل��ر�أ���س  مبار�ة  يف  ثم   ،)1-4(
ثمن �لنهائي، عندما هّز �شباك جزر �لقمر م�شجال �لهدف �لثاين لبالده 
)2-1(. ويقول �أبو بكر �بن �لثالثني عاًما "كرة �لقدم هي �شيء لطاملا 
�أحببته". بد�أت عالقة �حلب بني �أبو بكر وكرة �لقدم يف مدينة غارو�، 
جميع  �إىل  �نتقل  ومنها  فيها  ول��د  �ل��ت��ي  �ل�شمالية  �ملنطقة  عا�شمة 
�أنحاء �لعامل ليلعب مع �أندية يف �إفريقيا و�أوروبا و�آ�شيا، فحمل �ألو�ن 

فالن�شيان �لفرن�شي، بورتو �لرتغايل وب�شيكتا�س �لركي.
وقال "ميكننا �أن نفعل �أ�شياء عظيمة ونحن نعرف ذلك. هذ� هو �لأهم 

يف �لوقت �حلايل و�شاأفعل ما يجب �أن �أفعله، ل�شمان حتقيق هدفنا".
�إفريقيا على  �أمم  �أح��الم بالده للظفر بكاأ�س  �أّن��ه يقود  �أبو بكر  يدرك 
�أر�شها، يف مهمة لي�شت �شهلة بالتاأكيد لكنه �أثبت قدرته على حتويل 

�حللم �إىل حقيقة.

�لقدم،  لكرة  �لأفريقية  �لأمم  كاأ�س  لبطولة  �ل�16  دور  مباريات  �ختتمت 
و�لتي �أ�شفرت عن تاأهل 3 منتخبات عربية هي تون�س و�ملغرب وم�شر لدور 
�مل�شابقة، �لتي ي�شعى �لعرب لالحتفاظ بها  �لثمانية، لتو��شل م�شريتها يف 
للن�شخة �لثانية على �لتو�يل، بعد فوز �ملنتخب �جلز�ئري باللقب يف �لن�شخة 

�ملا�شية.
فودع  �ل�16،  ب��دور  �لعربية  للكرة  �ل��ر�ب��ع  �ملمثل  �لقمر،  ج��زر  منتخب  �أم��ا 
�مل�شابقة �لتي �شارك فيها للمرة �لأوىل يف تاريخه، وهو مرفوع �لر�أ�س، بعدما 
�آخ��ر، خالل  �أي فريق  ما يعاين منها  ن��ادر�ً  �لتي  �ملتاعب  �لعديد من  و�ج��ه 
�حر�م  لتنال  �لأر����س،  �شاحب   ، �لكامريوين  �ملنتخب  �أم��ام   2-1 خ�شارته 

�جلميع.
و�شهد دور �ل�16 تاأهل 3 منتخبات لدور �لثمانية كانت تت�شدر جمموعاتها 
�لأوىل،  �ملجموعة  مت�شدر  �ل��ك��ام��ريون،  منتخبات  وه��ي  �لأول،  �ل���دور  يف 
و�ل�شنغال )�ملجموعة �لثانية( و�ملغرب )�لثالثة(، يف حني ودع 3 مت�شدرين 
ديفو�ر  وك��وت  �لر�بعة(  )�ملجموعة  نيجرييا  وه��م  مبكر�ً،  �مل�شابقة  �آخ��ري��ن 

)�خلام�شة(، ومايل )�ل�شاد�شة(.
�ل��ث��اين يف جم��م��وع��ات��ه��ا، هي  �مل��رك��ز  ن��ال��ت  4 منتخبات  ت��اأه��ل��ت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
بوركينا فا�شو، و�شيفة �ملجموعة �لأوىل، وم�شر )�ملجموعة �لر�بعة(، وغينيا 
تون�س  منتخب  ك��ان  بينما  )�ل�شاد�شة(،  وجامبيا  )�خلام�شة(  �ل�شتو�ئية 
 4 �أف�شل  �شمن  تو�جد  �ل��ذي  �لثمانية،  ل��دور  �ل�شاعدين  من  �لوحيد  هو 
منتخبات حا�شلة على �ملركز �لثالث يف �ملجموعات �ل�شت بالدور �لأول، وذلك 

بعد حلوله ثالثا يف �ملجموعة �ل�شاد�شة.
وبينما يطمح �لثالثي �لعربي لرتقاء من�شة �لتتويج يف �لبطولة من جديد، 
برفقة �ملنتخب �لكامريوين �أي�شاً، بعدما �شبق لهم حمل �لكاأ�س من قبل، فاإن 
هناك 4 منتخبات �أخرى بلغت دور �لثمانية، ماز�ل �حللم ير�ودها يف �لفوز 

بالبطولة للمرة �لأوىل.
و2019،   2002 عامي  بالو�شافة  �كتفى  �ل��ذي  �ل�شنغال،  منتخب  وياأتي 
عام  �لنهائي  بلغت  �لتي  فا�شو،  بوركينا  وك��ذل��ك  �ملنتخبات  تلك  ر�أ����س  على 
2013، وغامبيا، �لتي حققت مفاجاأة من �لعيار �لثقيل مبو��شلة م�شو�رها 
غينيا  ومنتخب  تاريخها،  يف  �لأوىل  للمرة  فيها  ت�شارك  �لتي  �لبطولة  يف 

�ل�شتو�ئية، �لذي �شجل ظهوره �لثالث بدور �لثمانية يف �مل�شابقة.
ب�شكل  �لقارية  للم�شابقة  �لذهبي  �ملربع  يف  مقعد�ً  �لعربية  �لكرة  و�شمنت 
�لثمانية،  دور  يف  �مل�شري  بنظريه  �ملغربي  �ملنتخب  ��شطدم  بعدما  ر�شمي، 
ليكرر� مو�جهتهما يف �آخر مبار�ة جرت بينهما بتاريخ لقاء�تهما، عندما فاز 
�لبطولة  لن�شخة  ذ�ته  بالدور  �لأطل�س  �أ�شود  على  �لفر�عنة" 0-1  "�أحفاد 
�لأول  �لنت�شار  هو  هذ�  كان  حيث   ،2017 عام  �جلابون  ��شت�شافتها  �لتي 

للم�شريني على �ملغاربة منذ 31 عاما يف ذلك �لوقت.
وبينما قلب منتخب �ملغرب، �لفائز بالبطولة عام 1976، تاأخره 0-1 �أمام 
منتخب مالوي يف دور �ل�16 �إىل �نت�شار 2-1 �أم�س �لأول �لثالثاء، لي�شعد 
�لقيا�شي يف عدد  �لرقم  �مل�شري، �شاحب  �ملنتخب  فاإن  �لكبار،  �لثمانية  �إىل 
مر�ت �لفوز بالبطولة بر�شيد 7 �ألقاب، ��شتعان بركالت �لرجيح من �أجل 
�أهد�ف يف �لوقتني �لأ�شلي  عبور منتخب كوت ديفو�ر، بعد تعادلهما بدون 

و�لإ�شايف، ليحجز مقعده يف �لدور �ملقبل �أم�س �لأول �لأربعاء.
للمنتخبني  �أول ظهور  �لقادم، هو  �لأح��د  يوم  و�ملغرب،  لقاء م�شر  و�شيكون 
بدور �لثمانية لأمم �أفريقيا منذ 5 �أعو�م، بعدما ف�شال يف �جتياز عقبة دور 

�ل�16 بالن�شخة �ملا�شية �لتي ��شت�شافتها م�شر عام 2019.
من جانبه، �قتن�س �ملنتخب �لتون�شي �نت�شار� ملحميا على نظريه �لنيجريي 
عنا�شره  �لعديد من  غياب  بعدما حت��دى  �ل�16،  ب��دور  �ملا�شي  �لأح��د  ي��وم 

رم�شان،  بن  علي  وحممد  �ل�شعاليل  وغيالن  معلول  علي  مثل  �لأ�شا�شية 
ب�شبب �إ�شابتهم بفريو�س كورونا، �لذي ت�شبب �أي�شا يف غياب �ملنذر �لكبري، 

مدرب �لفريق، عن ن�شور قرطاج يف �للقاء.
وتغلب منتخب تون�س 1-0 على منتخب �لن�شور �خل�شر�ء، �لذي بلغ �لأدو�ر 
�لإق�شائية بعد حتقيقه �لعالمة �لكاملة، حيث كان �لفريق �لوحيد �لذي فاز 

بجميع مبارياته �لثالث �لتي خا�شها مبرحلة �ملجموعات.
�ملنتخب  �لتي يتو�جد خاللها  �لتو�يل  �لر�بعة على  �لن�شخة  وتعد هذه هي 
�لتون�شي، �لفائز باللقب عام 2004، بدور �لثمانية، حيث �شرب موعد� بعد 
على  �لرجيح  بركالت  تغلب  �ل��ذي  فا�شو،  بوركينا  منتخب  مع  �ل�شبت  غد 

�لغابون بدور �ل�16، عقب تعادلهما 1-1 يف �لوقتني �لأ�شلي و�لإ�شايف.
�أمام   2-0 للثاأر من خ�شارته  تون�س  �أم��ام متخب  �لفر�شة مو�تية  و�شتكون 
بوركينا فا�شو يف ن�شخة �لبطولة عام 2017، ل�شيما مع عودة �لعديد من 

�لعنا�شر �لتي �شفيت من �لإ�شابة بكورونا يف �للقاء.
يعود منتخب  �ملا�شية،  �لن�شخة  �لثمانية يف  ل��دور  �ل�شعود  �إخفاقه يف  وبعد 
�لكامريون من جديد �إىل هذ� �لدور، عقب فوزه �لباهت يوم �لثنني �ملا�شي 
على منتخب جزر �لقمر، �لذي خا�س �للقاء دون حر��شه �لثالثة، لي�شتعني 

بظهريه �لأي�شر �شاكر �لهدهور حلر��شة عرين �لفريق يف �ملبار�ة.
ت�شدى  بعدما  �مل��ب��ار�ة،  يف  ح�شنا  ب��الء  �لهدهور  �أب��ل��ى  �ملتوقع،  عك�س  وعلى 
كارل  طريق  عن  هدفني  تلقى  لكنه  �لكامريونية،  �لت�شديد�ت  من  للعديد 
توكو �إيكامبي وفان�شون �أبوبكار، ليقود� منتخب �لأ�شود غري �ملرو�شة للفوز 
باملبار�ة �لتي �شهدت طرد جنيم عبدو، لعب جزر �لقمر بعد مرور 7 دقائق 

فقط على �نطالق �للقاء.
وعزز �أبوبكار، �ملحرف يف �شفوف فريق �لن�شر �ل�شعودي، موقعه يف �شد�رة 
هد�يف �لبطولة بر�شيد 6 �أهد�ف، حيث يتفوق بفارق 3 �أهد�ف على �إيكامبي، 
�أقرب مالحقيه يف �شباق �لهد�فني، وكذلك �ملايل �إبر�هيما كونيه، و�ملالوي 

جابادينهو مهاجنو، �للذين ودعا �مل�شابقة ر�شمياً.
جامبيا،  منتخب  مع  �لثمانية  دور  يف  غد  بعد  �لكامريون  منتخب  ويلتقي 
غينيا،  منتخب  على   0-1 تغلبه  عقب  �مل�شابقة،  يف  مغامرته  و��شل  �ل��ذي 
لي�شتحق �حل�شول على لقب �حل�شان �لأ�شود يف �مل�شابقة عن جد�رة، ل�شيما 
بعدما حافظ على �شجله خاليا من �لهز�ئم للمبار�ة �لر�بعة على �لتو�يل، 

بعدما جتنب �خل�شارة يف لقاء�ته �لثالثة �لتي خا�شها بالدور �لأول.
�أما �ملنتخب �ل�شنغايل، فرغم �شعوده لدور �لثمانية بالفوز 2-0 على �لر�أ�س 
، لكنه مل يقدم عرو�شه �ملنتظرة يف �لبطولة حتى  �لأخ�شر )كاب فريدي( 

�لآن.
و��شتفاد منتخب �أ�شود �لتري�جنا من �لنق�س �لعددي �لذي عانى منه منتخب 
�لأوىل من عمر  �ل�شاعة  �أن���در�دي يف ثلث  باتريك  ف��ريدي عقب ط��رد  ك��اب 
�للقاء، وحار�س �ملرمى فوزينيا خالل �ل�شوط �لثاين، ليتقدم لدور �لثمانية، 

حمافظا على نظافة �شباكه للمبار�ة �لر�بعة على �لتو�يل يف �لبطولة.
ويلعب منتخب �ل�شنغال يف دور �لثمانية يوم �لأحد �ملقبل مع منتخب غينيا 
�ل�شتو�ئية، �لذي �أطاح مبنتخب مايل من �لبطولة، عقب فوزه عليه بركالت 

�لرجيح.
ويلتقي �لفائز من مبار�ة تون�س وبوركينا فا�شو مع �لفائز من لقاء �ل�شنغال 
�ملقبل، يف حني  وغينيا �ل�شتو�ئية بالدور قبل �لنهائي يف 2 فر�ير -�شباط 
�لكامريون  مبار�ة  من  �لفائز  مع  و�ملغرب  م�شر  مو�جهة  من  �لفائز  يلعب 
وغامبيا، يف مو�جهة �ملربع �لذهبي �لأخرى يف �ليوم �لتايل، على �أن جترى 
�ملبار�ة �لنهائية للبطولة ولقاء حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع يف �ل�شاد�س 

من �ل�شهر نف�شه.

•• اأبوظبي – رم�شان عطا  

يف  �لنهائية  �ملناف�شات  �ل��ي��وم   ت��ب��د�أ 
�لقتالية  ل��ل��ف��ن��ون  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
�مل��خ��ت��ل��ط��ة ل��ل��ك��ب��ار و�ل�����ش��ب��اب، على 
بالعا�شمة  �أري��ن��ا  جوجيت�شو  �شالة 
�ب��وظ��ب��ي،. و�ل��ت��ي ت��ق��ام حت��ت مظلة 
برعاية  ل��ل��ع��ب��ة،  �ل������دويل  �لإحت�������اد 
جم���ل�������س �أب�����وظ�����ب�����ي �ل����ري����ا�����ش����ي، 
وب���ال���ت���ع���اون م����ع �حت������اد �لإم��������ار�ت 
و�شركة   ،mma و  للجوجيت�شو 
ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وي��خ��ت��ت��م �حلدث 

�لعاملي غد�ً �ل�شبت.  
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت�����ش��ه��د  وك���م���ا 
لالحتاد  �لعمومية  �جلمعية  عقد 
�ملختلطة  �لقتالية  للفنون  �ل��دويل 
يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة  ظهر �ليوم 
مب�شاركة  �لرو�شة  ميلينيوم  بفندق 
�لحت���اد�ت  وممثلي  �لحت���اد  رئي�س 

�لعام  ت��ق��ري��ر  لإج�������ازة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملن�شرم و�خلطط �مل�شتقبلية.  

حفل  �جلمعة  �ليوم  بر�مج  وي�شمل 
�إعالم  عر�س  على  يحتوى  مب�شط 
�ل������دول �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
ق��ب��ل �نطالق   ، �ل�����ش��اع��ة �خل��ام�����ش��ة 
�ل�شباب  لفئة  �لنهائية  �مل��ن��اف�����ش��ات 

للرجال و�ل�شيد�ت.  
نهائي  ن�شف  يف  ن��ز�ل   50 و�أقيمت 
�لبطولة لفئة �لرجال و�ل�شيد�ت يف 
�شهدت  وقد  للبطولة،  �لر�بع  �ليوم 
�ل�شعود  �أج����ل  م���ن  م��ث��ري�  ت��ن��اف�����ش��ا 
�لبحريني  ومت��ك��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
�إق�شاء مناف�شه  �ل�شميع من  حممد 
ن�����اري ح�شم  ن�����ز�ل  �ل��ط��اج��ي��ك��ي يف 
�ليوم  �لنهائيات  ويخو�س  بالنقاط 
بجانب عدد من زمالئه يف �ملنتخب 
�أع���رب حممد جا�شم  .   م��ن جانبه 
للجنة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  �حل���و����ش���ن���ي 

باحتاد  �ملختلطة  �لقتالية  �لفنون 
�شعادته  عن  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت 

بال�شورة �لتي ظهرت عليها بطولة 
�لعامل يف  �لعا�شمة �أبوظبي، وذلك 

�إق��ام��ت��ه��ا للمرة  �ل���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
�لأوىل يف �لإم��ار�ت، وقبل �إقامة �أي 

حدث حملي متعلق باللعبة.  
جاء  �ل��ب��ط��ول��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  وقال:" 
تكوين  ومت  للغاية  قيا�شي  وق��ت  يف 
منتخب للعبة يف زمن ق�شري �أي�شا، 
با�شت�شافة  �ل���ف���ك���رة  ك���ان���ت  ح���ي���ث 
�لعام  من  �شبتمر  �شهر  يف  �حل��دث 
�لتعاقد  توقيع  مت  �أن  �إىل  �مل��ا���ش��ي، 
على �إقامة �حلدث يف �شهر نوفمر.  
للعبة  �ل���دويل  "�لحتاد  و�أ����ش���اف:  
جناح  �أج��ل  من  كبري�  تعاونا  �أظهر 
قيا�شي،  وق��ت  يف  وتنظيمه  �حل���دث 
خا�شة مع خرة �لإمار�ت يف تنظيم 
وباأي  �لكبرية  �لفعاليات  ه��ذه  مثل 

عدد من �مل�شاركني".  
جلنة  تاأ�شي�س   �أن  �حلو�شني  و�أك���د 
ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة  كان 
���ش��ري��ع��ا ل��ل��غ��اي��ة، وه���و م��ا ي���دل على 

�لإمار�تية  �لعا�شمة  وقيمة  �شمعة 
�لحتاد  و�أم���ام  �ل��دول��ي��ة  �ملحافل  يف 
�أ�شبحت  ح���ي���ث  ل���ل���ع���ب���ة،  �ل��������دويل 
�لقتالية،  للفنون  عا�شمة  �أبوظبي 
بعد ��شت�شافة �لعديد من �لبطولت 

�لعاملية.  
للفنون  �لإم������ار�ت  �حت����اد  �أن  و�أك����د 
�لفرة  خ����الل  ���ش��ي��ع��م��ل  �ل��ق��ت��ال��ي��ة 
�ملقبلة على �إقامة �لعديد من �لور�س 
و�لدور�ت جلميع �ملنت�شبني من �أجل 
و���ش��ق��ل قدر�تهم  م��ه��ار�ت��ه��م  زي����ادة 
�ل��ف��ن��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة، م��و���ش��ح��ا �أن 
�أي�شا  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رة  يف  �ل��رك��ي��ز 
من  �ل�شغري  �ل��ن�����سء  ع��ل��ى  �شيكون 
من  ملزيد  لهم  �لفر�شة  �إتاحة  �أج��ل 

�مل�شاركات، خالل �لفرة �ملقبلة.  
وفيما يتعلق بكيفية تكوين منتخب 
ل��ل��ع��ب��ة يف وق�����ت ق��ي��ا���ش��ي ق�����ال : " 
��شتثنائية  ك��ان��ت  �مل�����ش��ارك��ة  بالفعل 

يف  �ملنتخب  تكوين  مت  حيث  للغاية 
يكن  مل  تركيزنا  لكن  ق�شري،  وق��ت 
�مل�شاركة  م��ن  �لنتائج  حتقيق  على 
�لالعبني  دع��م  هو  ما  بقدر  �لأوىل 
�أن  �إىل  لف��ت��ا  �خل����ر�ت،  و�إك�شابهم 
�أبرز ما حتقق هو �لأرق��ام �لقيا�شية 
�ل���الف���ت  �ل���ت���ن���ظ���ي���م و�ل����ن����ج����اح  يف 
 60 ميثلون  لعبا   521 مب�شاركة 

دولة.  
عر حممد �ل�شميع لعب  منتخب 
�لقتالية  �لفنون  لأل��ع��اب  �لبحرين 
�ملختلطة وزن 56 كجم  عن �شعادته 
بالتاأهل �إىل نهائي بطولة �لعامل يف 
�أب��وظ��ب��ي، م��وؤك��د� �أن م��ا ح��دث كان 
حتديا كبري� له طيلة �لأيام �ملا�شية 

جميع  مع  �ملناف�شة  ق��وة  مع  خا�شة 
�مل�شاركني.  

و�شوله  عقب  ت�شريحات  يف  وق���ال 
للنهائي: خ�شت �لعديد من �ملر�حل 
�أمام  �لكبرية  و�لتحديات  �ل�شعبة 
و�لرغبة  �لإ�شر�ر  ولكن  �ملناف�شني، 
يف حت���ق���ي���ق �لأل������ق������اب ك������ان ه���ديف 

�لأ�شا�شي.  
�ل���الع���ب مب�����ش��ت��وى تنظيم  و�أ����ش���اد 
�لفنون  لأل����ع����اب  �ل����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
�أبوظبي حيث  �لقتالية يف �لعا�شمة 
تقام �لبطولة للمرة �لأوىل، موؤكد� 
�لتنظيم  ح�شن  يتوقع  يكن  مل  �أن��ه 
و�����ش����ط ه������ذ� �ل�����ع�����دد �ل���ك���ب���ري من 
�لالعبني من خمتلف دول �لعامل.  

تاألق لفت ملنتخب البحرين وحممد ال�صميع يطمح للذهبية

نهائيات مناف�سات ال�سباب يف مونديال الفنون القتالية املختلطة اليوم

اأبو بكر يحمل اآمال الكامريونيني 
بعد عرو�س مبهرة 

جزر القمر تنال الحرتام

مقعد للعرب باملربع الذهبي لكاأ�س 
الأمم الأفريقية

على الن�ضء ال�صغري من اأجل اإتاحة الفر�صة لهم  �صيكون  املقبلة  الفرتة  يف  الرتكيز   : احلو�صني  جا�صم  • حممد 
املناف�صني اأمام  الكبرية  والتحديات  ال�صعبة  املراحل  من  العديد  خ�صت   : ال�صميع  • حممد 



يعمل لنف�س ال�سركة 70 عامًا دون اأي اإجازة
يعمل عامل بريطاين متفاٍن يف عمله منذ ما يقرب من 70 عاًما 

يف نف�س �ل�شركة دون �حل�شول على يوم �إجازة و�حد.
�أحذية كالرك�س  �لعمل يف م�شنع  بريان كوريل )82 عاماً(  وب��د�أ 
�لأ�شلي يف عام 1953 عندما كان يبلغ من �لعمر 15 عاًما فقط، 
وعندما مت حتويل �ملبنى �إىل مركز ت�شوق، �أعيد تدريبه للعمل يف 

خدمات �لعمالء.
ولي�س لدى كوريل �أي نية للتقاعد قريباً ويقول "لقد �جتزت للتو 
ا �شحًيا و�أريد �ملتابعة بالعمل لأطول فرة ممكنة، �أريد �أن  فح�شً

�أكون مثل ديفيد �أتينبورو".
ل��ذ� ل  �شنو�ت،  " لقد فقدت زوجتي منذ ثماين  ك��وريل  و�أ���ش��اف 
�لنا�س و�أحب  �أرى  �أن  �أري��د  �أخ��رج،  �أن  �أري��د  �ملنزل.  �أح��د يف  يوجد 
�لعمل فقط. ل �أريد �جللو�س على كر�شي بذر�عني طو�ل �ليوم �إنه 

�أمر ممل. �أتطلع د�ئًما �إىل �لعمل".
�شومر�شت،  �شريت،  يف  ك��الرك  م�شنع  يف  وظيفة  ك��وريل  وت��وىل 
لك�شب بع�س �ملال �لإ�شايف لعائلته يف �لإجاز�ت �ملدر�شية، و�أو�شح 
�ملدر�شية،  �لعطلة  15 عاًما وهذه  عمرك  بني،  يا  و�ل��دي:  "قال 
عليك �لذهاب �إىل �لعمل، و�أردت �أن �أفعل ذلك. كنا فقر�ء للغاية 
بعد �حلرب وكان �أبي يف �جلي�س. كنت �أرغب يف �لذهاب �إىل �لعمل 

وك�شب بع�س �ملال".
وو��شل كوريل �لعمل لدى كالرك�س حتى ثمانينيات �لقرن �ملا�شي 
عندما كان يف منت�شف �خلم�شينيات من عمره، ومت �إغالق �مل�شنع 
�لت�شوق  منفذ  لي�شبح  تطويره  �إع���ادة  ومت��ت  �لنهاية  يف  �لأ�شلي 

Clarks Village ملتميز�

تك�سب مليون دولر �سهريًا من بيع البلورات الكري�ستالية
�أطقلت �أم �أ�شر�لية م�شروعاً جتارياً يف جمال �لبلور�ت و�ل�شموع 

�لكري�شتالية، وباتت حتقق �أرباحاً تزيد عن مليون دولر �شهرياً.
قامت هايلي دي �أجنيلي�س، من ملبورن، بتاأ�شي�س �شركة "كلينز �أند 
كو" من غرفة �جللو�س �خلا�شة بها بعد �أن وجدت فائدة كبرية 
من و�شع �لبلور�ت �لكري�شتالية يف منزلها خالل فرة عانت فيها 

من �لإرهاق �ل�شديد.
و�ملجالت  �لكري�شتالية  و�ل�شموع  �ل��ب��ل��ور�ت  �لآن  �ل�شركة  تبيع 
و�لزيوت �لأ�شا�شية و�أنو�ع �ل�شاي �لع�شبية ولديها فريق د�ئم �لنمو 

مكون من 30 �مر�أة.
وقد �شهدت �ل�شركة منو�ً كبري�ً يف مبيعاتها خالل �لوباء، وخا�شة 

يف عام 2021 �لذي كان عاماً مزدهر�ً لل�شركة.
وقد ��شتوردت هايلي، �لبلور�ت و�ملو�د �لأولية لل�شموع من �لعديد 

من �لدول مبا يف ذلك �ل�شني و�لر�زيل و�أفريقيا ومدغ�شقر.
�لعالمات  �أو�ئ���ل  م��ن  "كنا  جتربتها:  ع��ن  متحدثة  هيلي  وق��ال��ت 
�ل��ت��ج��اري��ة �لأ���ش��ر�ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��دم��ج �ل��ع��الج ب��ال��ب��ل��ور�ت �ملقرنة 
باملنتجات �مل�شممة ب�شكل جمايل للمنزل ونعتر �لآن �أكر عالمة 

جتارية كري�شتالية يف �أ�شر�ليا".
عاماً   2022 عام  و�شيكون  و�أ�شافت:" لدي خطط عمل متعددة، 

كبري�ً بالن�شبة يل ولتطوير �أعمايل"
�ملزيد  �إ�شافة  عر  �لتجارية  �مر�طوريتها  تو�شيع  هيلي  وتنوي 
م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �جل���دي���دة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل��ع��دي��د م���ن �لعالمات 
�لتجارية �لكرى يف �لعامل، بح�شب ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل 

�لريطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ساروخ هائم يف الف�ساء يتجه اإىل ال�سطدام بالقمر
قال علماء فلك، موؤخر�، �إن �شاروخا �أطلقته �شركة "�شبي�س �إك�س" يتجه �إىل �ل�شطد�م بالقمر، بعدما ظل يدور يف 
�لف�شاء ب�شكل ع�شو�ئي، طيلة �أعو�م، من جر�ء فقد�ن �ل�شيطرة عليه. وبح�شب �شحيفة "غارديان" �لريطانية، فاإن 
هذ� �ل�شاروخ مت �إطالقه من ولية فلوريد� �لأمريكية يف فر�ير 2015، يف �إطار مهمة بني �لكو�كب، لأجل �إر�شال 
بيانات حول طق�س �لف�شاء عر رحلة متتد ملليون ميل. ومتكن هذ� �ل�شاروخ بالفعل من �إجناز �ملهمة �ملطلوبة، 
ب�"نقطة لغر�جن"؛  يعرف  ما  �إىل  �جل��وي  و�لغالف  للمحيطات  �لأمريكية  �لوطنية  �لإد�رة  �إط��الق مر�شد  عر 
�ل�شاروخ، ومل يعد  �لثانية، فتعطل هذ�  �ملرحلة  �أم��ا يف  و�لقمر.  �لأر���س  �لتو�زن بني جمايل جاذبية  وهي نقطة 
�أي�شا حتى ي�شتطيع  �إىل �لغالف �جلوي لالأر�س، ومل تعد فيه طاقة كافية  �لوقود حتى يعود  فيه ما يكفي من 
�لت�شلل من جاذبية �لأر�س و�لقمر. وي�شرح عامل �لف�شاء، �إريك بريجي، �أنه عندما ت�شافرت هذه �لعو�مل، �أ�شبح 
�ل�شاروخ ي�شق م�شار� ع�شو�ئيا يف �لف�شاء منذ �شنو�ت. ويقدر �خلر�ء وزن هذ� �ل�شاروخ باأربعة �أطنان مرية مما 
يف  �لثانية،  يف  كيلومر   2.58 ب�شرعة  بالقمر  �ل�شطد�م  نحو  �لطريق  يف  �إن��ه  ويقال  �لف�شاء"،  ب�"نفايات  يعرف 
غ�شون �أ�شابيع. وقال �لباحث، بيل غر�ي، وهو خبري خمت�س يف ر�شد �أج�شام �لف�شاء، �إن �ملن�شة �لعلوية من �شاروخ 

�ملقبل. مار�س  من  �لر�بع  يف  �لقمر  من  �لنائي  باجلزء  ت�شطدم  9" رمبا  "فالكون 
و�أ�شاف غر�ي �أن هذ� �ل�شطد�م �ملرتقب �شيكون �أول مرة ت�شطدم فيها خملفات نفايات ف�شائية ب�شطح �لقمر، 

م�شيفا �أننا لن نكون قادرين على ر�شد هذ� �حلادث من كوكب �لأر�س.
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ر�سالة غام�سة تر�سد ال�سرطة اإىل تر�سانة اأ�سلحة
ت�شبب بالغ بتغيُّب �شخ�ٍس و�لعثور على ر�شالة ن�شّية على هاتفه �ملحمول يف 
�إر�شاد قّو�ت �لأمن �مل�شرية للك�شف عن ع�شابة لتجارة �ملخّدر�ت وتر�شانة 

�أ�شلحة، مبحافظة �لقليوبية �شمال �لعا�شمة �لقاهرة.
عقب  �شقيقه  بغياب  بالًغا  �ل�شحّية  �شقيق  بتقدمي  كانت  ة  �لق�شّ بد�ية 
بد�ئرة ق�شم �شرطة �شر� �خليمة  لزيارتها  و�لدتهما  �شكن  ح�شوره ملحل 
حمافظة �لقليوبية. بفح�س �لبالغ تبني ورود ر�شالة ل�شقيق �ملتغيب على 

تطبيق "و�ت�شاب" تت�شمن "�أنه �شيتم �إبالغه مبكان �ملتغيب".
�مل�شار  �لر�شالة  ُمر�شل  �لبحث �جلنائي، عن حتديد  و�أ�شفرت جهود فريق 
�خل�شو�س  �شرطة  ق�شم  ب��د�ئ��رة  مقيمة  م��ن��زل،  "ربة  �أن��ه��ا  وت��ب��ني  �إل��ي��ه��ا 
و�أن  بالو�قعة  �شلتها  بعدم  ق��ررت  ومو�جهتها  با�شتدعائها  بالقليوبية". 
ُمر�شل �لر�شالة "�شديقها ويدعى نور، مقيم بد�ئرة ق�شم �شرطة �أول �شر� 

�خليمة بالقليوبية"، كما تبنيَّ �أن �لأخري �أحد �أ�شدقاء �ملتغيب.
�أم��ك��ن �شبطه،  �ل��ع��ام  بتقنني �لإج�������ر�ء�ت و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع ق��ط��اع �لأم����ن 

ومبو�جهته �عرف باأنه مر�شل تلك �لر�شالة �مل�شار �إليها .
و�أ�شار �ملتهم نور يف �لتحقيق بقيامه هو و�ل�شخ�س �ملتغّيب ويدعى حممود 
زين بالجتار ف�ي �لأ�شلحة �لنارية و�ملو�د �ملخدرة، وطمًعا منه ف�ى �ل�شتئثار 
بتلك �لتجارة و�ل�شتيالء على ح�شيلتها من �أ�شلحة ومو�د خمدرة ومبالغ 

مالية، عقد �لعزم على �لتخل�س من �ملتغيب بقتله.

ع�ساء مع الزومبي واجلماجم
بتناول  لال�شتمتاع  �شديقاتها  مع  �لع�شاف  نور�  �ل�شعودية  �ملوظفة  ذهبت 
"مرعبة"، لتجد نف�شها  �لطعام يف مطعم يف �لريا�س يعد زبائنه بتجربة 
�أم����ام ع��ر���س خم��ي��ف ل��ك��ائ��ن��ات �ل��زوم��ب��ي، يف �إح����دى �ل��ت��ج��ارب �لرفيهية 

�ملتز�يدة يف �ململكة �ل�شاعية �إىل تنويع م�شادر �لدخل �ملحلي.
و�ملطعم �ملرعب يف �ململكة �لرثية هو من بني ع�شر�ت �ملطاعم �لتي فتحت 
�أبو�بها يف �لريا�س يف �ل�شنو�ت �لأخرية، بينها ما يتبع ملجموعات �إيطالية 
وفرن�شية و�أمريكية �شهرية. فمنذ ت�شّلم �لأمري حممد بن �شلمان من�شب 
ويل �لعهد يف 2017، ت�شهد �ململكة �ملحافظة �نفتاحا �جتماعيا بعد عقود 
ُف��ر���ش��ت على جمتمع غالبيته من  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ّددة  �لإغ����الق و�ل��ق��ي��ود  م��ن 
�جليل �ل�شاب. كما يتطلع �أكر م�شّدر للنفط يف �لعامل �إىل دعم �لرفيه 
و�ل�شياحة وقطاعات �أخرى بقيت مهملة طو�ل عقود يف �إطار خطة حتّول 
�قت�شادي طموحة تهدف �إىل وقف �لرتهان للخام وتنويع �أكر �قت�شاد�ت 
�لعامل �لعربي. وت�شتقبل �شور مرعبة لأمو�ت مفقوعي �لأعني �لزو�ر يف 
�ملمر �ل�شيق �لر�بط بني �شالة �لطعام ومدخل مطعم "�شادوز" )ظالل(، 

يف جممع بوليفارد �لريا�س �لرفيهي يف �شمال �لعا�شمة �ل�شعودية.
وقالت �لع�شاف وهي موظفة مو�رد ب�شرية تبلغ 26 عاما "جئت لال�شتماع 

و�ل�شحك ... لكن �لأجو�ء و�لعرو�س مرعبة جد�".

ماتيل تبيع اأمريات 
ديزين و فروزن 

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة م��ات��ي��ل �أن��ه��ا وقعت 
بيع  لها  "ديزين" يتيح  مع  �تفاقا 
"ديزين  جمموعات  م��ن  منتجات 
لت�شتح�شل  و"فروزن"،  برن�ش�س" 
حتملها  ت���ر�خ���ي�������س  ع���ل���ى  ت���ال���ي���ا 

مناف�شتها "ها�شرو".
"ماتيل"  �أ�شهم  وقد �رتفعت قيمة 
يف بور�شة نا�شد�ك باأكرث من 8% 
خالل �لتبادلت �لإلكرونية قبيل 

�فتتاح وول �شريت �لأربعاء.
وك����ان����ت �مل���ج���م���وع���ة �لأم����ريك����ي����ة 
�ل�شهرية  "باربي"  لدمى  �مل�شنعة 
�مل�شغرة  ويلز"  "هوت  و���ش��ي��ار�ت 
فقدت  بر�ي�س"،  "في�شر  و�أل���ع���اب 
حل�شاب  "ديزين"  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا 
وبعدما   ،2016 �شنة  "ها�شرو" 
"تويز  تاأثرت �شلبا باإفال�س �شركة 
�جتازت  لالألعاب،  �أ�س" �ملوزعة  �آر 
م�شطربة  م���رح���ل���ة  "ماتيل" 
وت��و�ىل على �إد�رت��ه��ا �أرب��ع��ة مدر�ء 

عامني بني 2015 و2018.
�جلديد  �لإد�ري  �لفريق  وتو�شل 
�ل�������ذي ي���رئ�������ش���ه رج������ل �لأع�����م�����ال 
�إينون  �لأم����ريك����ي  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
�ملايل  �ل��و���ش��ع  تثبيت  �إىل  ك��ري�����س 
ح�شري  �ت��ف��اق  وعقد  للمجموعة 
�لعمالقة  "ديزين"  جمموعة  مع 
�شعبية  مل��ن��ت��ج��ات  ت��ر�خ��ي�����س  ع��ل��ى 

جد�.
وت���ن���ت���م���ي ���ش��خ�����ش��ي��ات م����ن عامل 
�ل�����دي�����ن(  "�ألدي������������������ن" )ع����������الء 
و"حورية  و�لوح�س"  و"�جلميلة 
�لنائمة"  و"�لأمرية  �لبحر" 
جمموعة  م��ن  �لثلج"،  و"بي�شاء 

�شخ�شيات "�أمري�ت ديزين".

املك�سيك ت�سعى اإىل منع مزاد 
على قطع اأثرية يف فرن�سا 

ت�شعى �حلكومة �ملك�شيكية �إىل منع 
م��ز�د على نحو ثالثني قطعة من 
�لع�شر ما قبل �لإ�شباين من �ملقرر 
فرن�شا،  يف  �جلمعة  �ل��ي��وم  �إق��ام��ت��ه 
على ما �أعلنت وزيرة �لثقافة . وقد 
�أليخاندر�  �لثقافة  وزي���رة  �أر�شلت 
"ميون"  د�ر  �إىل  ر�شالة  فر�و�شتو 
�ملز�د  ب��وق��ف  للمطالبة  ل��ل��م��ز�د�ت 
�لقيم  �لع���ت���ب���ار  يف  �لأخ�����ذ  "مع 
و�لثقافية  و�ل��رم��زي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�أي  ي�شمو على  �ل��ق��ط��ع، مب��ا  ل��ه��ذه 

م�شلحة جتارية".
�لر�شالة  يف  �لثقافة  وزي��رة  وقالت 
تاأ�شف  �ملك�شيكية  "�حلكومة  �إن 
من  �ملز�د"،  ه����ذ�  ب�����ش��دة  وت���دي���ن 
�لقطع  ب�شاأن  تفا�شيل  �إعطاء  دون 

�ملطروحة للبيع.
�إطالق  �إىل  �ل���وز�رة  �أ���ش��ارت  كذلك 
�ل�شلطات  �أم������ام  ق�����ش��ائ��ي  م�����ش��ار 
�ل����ف����رن���������ش����ي����ة وع���������ر �ل�����ق�����ن�����و�ت 

�لدبلوما�شية ملنع �ملز�د.
�شنو�ت  منذ  �ملك�شيك  �أطلقت  وق��د 
�لر�ثية  قطعها  ل�شتعادة  حملة 
�لتاريخية من �أ�شحاب جمموعات 
لكنها  �أج���م���ع،  �ل���ع���امل  يف  خ��ا���ش��ة 
تو�جه �شعوبات يف عمليات �لإعادة 
ب�شبب  ف���رن�������ش���ا  م�����ن  خ�������ش���و����ش���ا 
ت�شرين  ويف  ت�����ش��ري��ع��ي��ة.  ع��ق��ب��ات 
د�ر  باعت   ،2021 �لثاين-نوفمر 
من  قطعا  �مل���ز�د  يف  "�أركوريال" 
�حل��ق��ب��ة م���ا ق��ب��ل �لإ���ش��ب��ان��ي��ة رغم 
�ع���ر�����س �مل��ك�����ش��ي��ك، ويف ���ش��ب��اط/

فر�ير من �لعام عينه، نظمت د�ر 
على  مز�د�  باري�س  "كري�شتيز" يف 
40 قطعة من �حلقبة عينها قاربت 

ح�شيلته ثالثة ماليني دولر.

خوذة ذكية حُتذر من 
الختناقات املرورية

�خلوذة  �ل��ن��ق��اب  ماب"  "ليف  �شركة  ك�شفت 
�لذكية Livemap، و�لتي تدعم تقنية �لو�قع 

.Augmented Reality ملعزز�
�إدر�ك  على  �ل��در�ج��ة  ق��ائ��د  �خل���وذة  وت�شاعد 
غري  �لظروف  يف  حتى  �أف�شل  ب�شكل  �لطريق 
�مل�شار  باإظهار  �ل�شيئ،  �لطق�س  مثل  �ملو�تية 
عر �شا�شة Head-up على حاجبها،. وميكن 
�أي�شاً عر�س �ل�شرعة و�ملكاملات �أو �لتحذير من 

�لختناقات �ملرورية مثاًل.
و�لتحكم  �حل���ر  ب��ال��ت��ح��دث  �خل�����وذة  وت�����ش��م��ح 
 Google �أو   Siri ع��ر  �ل�شوتية  ب���الأو�م���ر 
مدجمة  ب����ك����ام����ري�  جم����ه����زة  وه������ي   ،Now

لت�شجيل كل �ملالحظات على �لطريق.
 2500 "ليف ماب" �أن �شعر �خل��وذة  و�أعلنت 

دولر �أمريكياً.

حتاول �سراء طفل من والدته بن�سف مليون دولر
�قربت �مر�أة من �أم يف متجر وول مارت وحاولت �شر�ء 
�لقب�س  ي��ت��م  �أن  ق��ب��ل  دولر  �أل����ف   500 م��ق��اب��ل  طفلها 

عليها.
49 عاًما، �إىل �لأم يف متجر  ذهبت ريبيكا لنيت تايلور، 
"وول مارت" يف كروكيت، تك�شا�س. وقالت �لأم �إن تايلور 
�قربت منها وقالت �إنها �أعجبت ب�شعر طفلها �لأ�شقر ذو 

�لعام �لو�حد وبعينيه �لزرقاوين وطلبت منها �شر�ءه.
�بنها جال�ًشا يف  كان  بينما  تايلور  �لأم من طلب  �شخرت 
�ألف   250 لديها  �إن  لها  قالت  �مل���ر�أة  لكن  ت�شوق،  عربة 
�لطفل  مقابل  لدفعها  م�شتعدة  و�إنها  �شيارتها  يف  دولر 
طفلها  تبيع  �أن  ميكن  ل  �أنها  �لأم  �أخرتها  �لفور.  على 
وعن  عنها  �لبتعاد  تايلور  من  وطلبت  مبلغ  �أي  مقابل 

�بنها، لكن تايلور رف�شت ذلك.
تايلور  غ��ادرت  �لأم حتى  �نتظرت  بالقلق،  �أن �شعرت  بعد 
و�مر�أة �أخرى كانت معها وول مارت، وخرجت مع طفلها 
من �ملتجر. ويف �خلارج يف �شاحة �نتظار �ل�شيار�ت، بد�أت 
تايلور بال�شر�خ على �لأم قائلًة �إنها م�شتعدة لدفع 500 
لو�شع  �مل��ذع��ورة  �لأم  دف��ع  للطفل، مما  ثمناً  دولر  �أل��ف 
تايلور  ��شتمرت  عليه.  �لباب  و�إقفال  �ل�شيارة  يف  طفلها 
بعر�س �ملال على �لأم لعدة دقائق، قبل �أن تركب �شيارتها 
وتنطلق مبتعدة عن �ملكان. وبعد ذلك �أبلغت �لأم �ل�شرطة 
عن �حلادث، ومت �إلقاء �لقب�س على تايلور �لتي خ�شعت 

لال�شتجو�ب عن مالب�شات ما حدث.

كلب ينتظر عودة مالكته بعد وفاتها!
�نت�شرت �شورة، قيل �أنها لكلب �شحفية توفيت منذ �أيام، 

وهو جال�س بحزن �أمام باب منزلها ينتظر عودتها.
يعود  �ل��ك��ل��ب  �إن   ،"the mirror" �شحيفة  وق���ال���ت 
لل�شحفية �ملك�شيكية، لورد مالدونادو لوبيز، �لتي قتلت 
تيخو�نا  مدينة  يف  �لأح���د،  ي��وم  �شيارتها،  يف  بالر�شا�س 
�شاتو،  �ملحبوب،  �ملك�شيكية. ومت ت�شوير كلبها  �حلدودية 

وهو جال�س يف �نتظار عودتها.
على  حزينا  يجل�س  وه��و  �شاتو،  �لكلب  �ل�شورة،  وتظهر 
عتبة باب �ملنزل يف حي �شانتي يف، كما لو �أن لوبيز �شتعود 

من �لعمل مثل �أي يوم �آخر.

يتحول وجهها للون الأخ�سر بعد خطاأ يف و�سع التان
�ل���دع���م �ل�شحي  ب��ري��ط��ان��ي��ة يف جم����ال  ���ش��ع��رت ع��ام��ل��ة 
بال�شدمة بعد �أن حتولت ب�شرتها �إىل �للون �لأخ�شر مثل 
�لأمرية فيونا يف �شل�شلة �أفالم �شريك �لكرتونية بعد �أن 

و�شعت �لتان على وجهها.
وقالت ديفون بريكيت )25 عاماً( �إنها و�شعت طبقة من 
ب�شرتها  لأن   St Moriz Darker than Dark ت��ان 
�لفاحتة جعلتها تبدو ك�شبح، لكنها ر�أت بعد ذلك قدميها 
�لتلفزيون،  ت�شاهد  وه��ي  �لأخ�شر  �ل��ل��ون  �إىل  تتحولن 

بح�شب �شحيفة ذ� �شن �لريطانية.
وقالت ديفون "قفزت ونظرت يف �ملر�آة. بدوت مثل �أمرية 
�شريك، كانت ب�شرتي خ�شر�ء ز�هية، كان �لأمر �أ�شو�أ ملن 

�شاهدين ب�شكل �شخ�شي".

درا�سة خطرية تك�سف كيف �ستكون نهاية كوكب الأر�س
�أكر  ب�شرعة  �لأر���س يرد  �أن لب  �كت�شف علماء 
مما كان متوقعا، �لأمر �لذي �شتكون له تد�عيات 

خطرية على م�شتقبل كوكبنا.
�شنة،  مليار   4.5 ح���و�يل  �لأر�����س منذ  ل��ب  وك���ان 
�ل�������ش���ه���ارة �شديدة  م����ن  ع��م��ي��ق  جم�����رد حم���ي���ط 
�حل�����ر�رة، و�ل��ت��ي ب���ردت مب���رور �ل���زم���ن، و�شكلت 
هذه  وت��رك��ت  �ل��ي��وم.  عليه  نعي�س  �ل���ذي  �ل�شطح 
�لتي  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ور�ءه�����ا  �لعملية 
حتافظ على ن�شاط كوكبنا �ليوم، مثل �لر�كني 

و�ل�شفائح �لتكتونية.
للعلماء،  �أ�شئلة حمرية  �لعملية  ور�ء هذه  وظّلت 
�لعملية،  ه��ذه  �شتنتهي  وم��ت��ى  �ل��ت��ري��د  ك�شرعة 
قد  و�ل��ت��ي  عليها  �مل��رت��ب��ة  �لبيئية  و�ل��ت��د�ع��ي��ات 
حتول �لأر���س لكوكب بدون حياة كما هي �حلال 

مع �ملريخ مثال.
�إحدى طرق �لإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل يف  وتتمثل 
�لأر�س  لب  بني  �حل��د  ت�شكل  �لتي  �ملعادن  در��شة 
�ل�شخور  فيه  تلتقي  �ل��ذي  �مل��ك��ان  �أي  وغطائها، 
ب���ال���ن���و�ة �مل��ن�����ش��ه��رة، ل��ي��ت��م حت���دي���د م���ع���دل هذ� 

هذه  فح�س  �شعوبة  يف  �مل�شكلة  وتكمن  �لتريد. 
�أقد�منا  حت��ت  ج��د�  عميقة  �إن��ه��ا  حيث  �لطبقة، 

وي�شعب �إجر�ء جتارب علمية عليها.
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جملة  ن�����ش��رت  ويف در�����ش���ة ج���دي���دة 
علماء  حاول  و�لكو�كب"،  �لأر�س  علوم  "ر�شائل 
ت�شنع  �لتي  �مل��و�د  قيام  كيفية  معرفة  �ملختر  يف 
تلك �حل��دود بتو�شيل �حل��ر�رة، ملعرفة ما ميكن 

�أن يحدث د�خل كوكبنا.
ودر�س �لعلماء معدن "بريدماغنيت"، �لذي ي�شكل 
دمو� عندما �كت�شفو� �أنه  معظم تلك �لطبقة، و�شُ
يعتقدون، ما  كانو�  تو�شيال مما  �أكرث  �لو�قع  يف 
ي�شري �إىل �أن �حلر�رة من �ملحتمل �أن تتدفق من 

لب �لأر�س ب�شرعة �أكر �أي�شا.
عن  �لريطانية  "�إندبندنت"  �شحيفة  ونقلت 
�أحد موؤلفي �لدر��شة و�لأ�شتاذ يف �ملعهد �لفدر�يل 
مور�كامي،  موتوهيكو  للتكنولوجيا،  �ل�شوي�شري 
�أن  �أن نظهر  �لقيا�س هذ�  لنا نظام  "يتيح  قوله: 
�لتو�شيل �حلر�ري للريدماغنيت �أعلى بحو�يل 

1.5 مرة مما هو مفر�س".

عار�صة تقدم زيا من ابتكار م�صمم الأزياء الفرن�صي األيك�صي�ض مابيل خالل عر�ض اأزياء جمموعة هوت كوتور 
لربيع و�صيف 2022 يف باري�ض -ا ف ب

كارينا كابور حت�سر زفاف 
زوجها �سيف علي خان 

�أ�شارت �ملعلومات �ملتد�ولة �ن �ملمثلة �لهندية  كارينا كابور  قد ح�شرت 
ووقتها  �شنغ  �أمريتا  �لأول من  علي خان   �ملمثل  �شيف  زوجها  زف��اف 
كانت تبلغ كارينا من �لعمر 11 �شنة بينما هو كان عمره 21 �شنة �إذ 

�أن �لفرق بينهما ي�شل �إىل 10 �شنو�ت.
�أن كارينا وقتها هناأت �شيف على زيجته �لأوىل  �إىل  �مل�شادر  وت�شري 
�لعمر  �أنها طفلة �شغرية يف  كارينا على  �إىل  ب��دوره كان ينظر  وهو 
�ل��زو�ج لن ي�شتمر �شت�شبح هي  �أن هذ�  ومل تكن تعلم هذه �لطفلة 

زوجة �شيف علي خان.


