
   

بتوجيهات حمدان بن زايد .. الهالل يو�سع نطاق 
م�سروع الأ�ساحي يف عدد من ال�ساحات والدول

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  بتوجيهات 
منطقة الظفرة، رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، تو�شع الهيئة 
نطاق م�شروع الأ�شاحي هذا العام للحد من تداعيات نق�س الغذاء 

يف عدد من ال�شاحات والدول.
ي�شتفيد منه مليون  الذي  الأ�شاحي  الهيئة حملة م�شروع  واأطلقت 
و387 األفا و479 �شخ�شا داخل الدولة وخارجها، بتكلفة تقديرية 
من  ي�شتفيد  حيث  دره���م،  األ���ف  و700  مليونا   23 تبلغ  مبدئية 
امل�شروع داخل الدولة اأكرث من 100 األف �شخ�س، بتكلفة تبلغ 10 
ماليني و700 األف درهم، فيما يتم تنفيذ م�شروع الأ�شاحي خارجيا 
األفا و479 �شخ�شا  ال��دول، ي�شتفيد منه مليون و287  يف ع�شرات 

بقيمة 13 مليون درهم.                               )التفا�شيل �س2(

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�ستهداف خمي�س م�سيط بطائرة مفخخة 

•• اأبوظبي-وام:

ملحاولت  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  الإم���ارات  دول��ة  اأع��رب��ت 
املدنيني  ا�شتهداف  اإي��ران،  املدعومة من  الإرهابية  ميلي�شيات احلوثي 
والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�شيط باململكة 
مفخخة،  طيار  ب��دون  طائرة  خالل  من  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 
اعرت�شتها ق��وات التحالف. واأك��دت دول��ة الإم���ارات يف بيان �شادر عن 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن ا�شتمرار هذه الهجمات الإرهابية 
جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر للمجتمع الدويل وا�شتخفافها 

بجميع القوانني والأعراف الدولية.    )التفا�شيل �س3(

الرئي�س امل�شري ورئي�س وزراء اليونان خالل موؤمترهما ال�شحفي يف القاهرة

الطبوبي يف اجتماع نقابي

با�شليه خالل انعقاد الدورة ال�47 ملجل�س حقوق الإن�شان يف جنيف  )ا ف ب(

الإمارات تر�سل 20 �سيارة اإ�سعاف لدعم 
الأ�سقاء الفل�سطينيني يف قطاع غزة

•• اأبوظبي-وام:

اأر���ش��ل��ت دول���ة الإم����ارات اأم�����س 20 ���ش��ي��ارة اإ�شعاف 
جم���ه���زة ب���ك���ام���ل م����ع����دات الإ�����ش����ع����اف وال����ط����وارئ 
وم��ع��دات الأم����ن وال�����ش��الم��ة اإىل ق��ط��اع غ���زة عرب 
القطاع  دع��م  للم�شاهمة يف  رف��ح احل���دودي،  معرب 
ال�شحي والتخفيف من حدة التداعيات الإن�شانية 
يف القطاع، وذلك من خالل ذراعها الإن�شاين هيئة 

الإمارات  دولة  وت�شعى  الإماراتي.  الأحمر  الهالل 
دائما نحو تقدمي كل دعم ممكن لتعزيز ال�شتجابة 
مثل  يف  الفل�شطينيني  الأ�شقاء  مل�شاعدة  الإن�شانية 
هذه الظروف التي تتطلب من اجلميع الت�شامن 
املجتمعات،  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ش��ي��ة  اآث���اره���ا  ت��خ��ط��ي  ن��ح��و 
وتوفري الحتياجات ال�شرورية لل�شكان خا�شة من 

الن�شاء والأطفال.
)التفا�شيل �س2(

االحتاد االأوروبي يحث اأدي�س اأبابا على التو�صل التفاق 

حتركات اأوروبية اأمريكية اإفريقية 
حلل و�سط ب�ساأن �سد النه�سة

•• عوا�صم-وكاالت:

حث الحتاد الأوروبي حكومة اأدي�س اأبابا اإىل التو�شل لتفاق مع م�شر 
وال�شودان حول �شد النه�شة. واأكد بيكا هافي�شتان، املبعوث الأوروبي اإىل 
اإثيوبيا وال�شودان، عزم الحتاد مع الوليات املتحدة والحتاد الإفريقي 
على م�شاعدة الدول الثالث من اأجل التو�شل اإىل حلول و�شط، ت�شمن 

حقوق كل من م�شر وال�شودان واإثيوبيا.
كما �شدد اأم�س الثنني على اأهمية التو�شل اإىل اتفاق انتقايل حول امللء 
ت�شغيل  النهائي حول خمتلف جوانب  التفاق  انتظار  لل�شد، يف  الثاين 

هذا امل�شروع ال�شخم، الذي اأثار منذ �شنوات ريبة القاهرة واخلرطوم.
الحتاد  دول  خارجية  وزراء  اجتماعات  هام�س  على  ال��ك��الم  ه��ذا  ج��اء 
اإقليم تيغراي وتداعيات  اأزمة  الأوروب��ي يف لوك�شمبورغ، حيث يبحثون 

اأزمة �شد النه�شة، �شمن ق�شايا عدة.
اإىل ذلك، اأو�شح هافي�شتان اأن الحتاد الأوروب��ي يطلع بدور مراقب يف 

مفاو�شات �شد النه�شة.
ال�شد.  الفنية حول مراحل ملء  املعلومات  تبادل  اأهمية  كما �شدد على 
وقال هافي�شتا اإن ال�شودان يف حاجة للمعلومات الفنية، لأن عدم توفرها 

يجعله يقلق على البنى التحتية من خماطر الفي�شانات.
حتت  احلالية  املفاو�شات  م�شار  اأن  �شابقا  اأعلنت  كانت  م�شر  اأن  يذكر 
رعاية الحتاد الإفريقي لن يحدث اأي تقدم ملحوظ، بعد اأن ت�شاعدت 
ال��دول الثالث يف  التوترات منذ تعرث املحادثات التي تو�شط فيها بني 

اأبريل املا�شي )2021(.
وكانت كل من القاهرة واخلرطوم جددتا بوقت �شابق اأي�شا دعوة املجتمع 
الدويل من اأجل امل�شاعدة يف حل نزاعهما امل�شتمر منذ عقد مع اإثيوبيا 
حول ال�شد العمالق، الذي ت�شيده اأدي�س اأبابا على النيل الأزرق، الرافد 

الرئي�شي لنهر النيل.

موؤمتر دويل جديد حول النزاع الليبي يف برلني اليوم

توافق م�سري - يوناين على �سرورة خروج املرتزقة من ليبيا
•• عوا�صم-وكاالت:

اليوناين،  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  اأك�����د 
اأم�س  ميت�شوتاكي�س،  كريياكو�س 
الث��ن��ني، وج���ود ت��واف��ق م��ع م�شر 
ب�����ش��اأن ���ش��رورة اإح���الل ال�����ش��الم يف 
الأجنبية  القوات  وان�شحاب  ليبيا 

من البالد.
و�شدد ميت�شوتاكي�س، خالل موؤمتر 
�شحفي مع الرئي�س امل�شري، عبد 
على  القاهرة،  يف  ال�شي�شي،  الفتاح 
اأهمية تفكيك امليلي�شيات يف ليبيا.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق����ال ال�����ش��ي�����ش��ي، اإن 
ه��ن��اك ت��واف��ق��ا م��ع ال��ي��ون��ان، على 
الليبية يف  النتخابات  اإج��راء  دعم 
العام  نهاية  قبل  املرتقب  موعدها 

اجلاري.
ق���ال  ال���ن���ه�������ش���ة،  ����ش���د  م���ل���ف  ويف 
التو�شل  اأه��م��ي��ة  »اأك��دن��ا  ال�شي�شي 
و�شلوع  م��ل��زم  ق��ان��وين  ات��ف��اق  اإىل 
املجتمع ال��دويل ب��دور جاد يف هذا 

امللف«.
على  ���ش��دد  اأن����ه  ال�شي�شي  واأردف   
�شرورة احرتام مبداأ عدم التدخل 
يف ال�شوؤون الداخلية واحرتام املياه 

الإقليمية للدول.
ال�شي�شي  اأب��دى  اآخ��ر،  وعلى �شعيد 

القذايف العام 2011.
يف  برلني  يف  املجتمعون  و�شيبحث 
منذ  الليبية  النتقالية  العملية 
امل��وؤمت��ر الأخ����ري وامل���راح���ل املقبلة 
للو�شع  دائ�����م  ا���ش��ت��ق��رار  ل��ف��ر���س 
اخلارجية  وزارة  اأو�شحت  ما  على 

الأملانية امل�شيفة للموؤمتر.
العام  الأم��ني  يقوم  اأن  املقرر  ومن 
ل������الأمم امل���ت���ح���دة مب���داخ���ل���ة عرب 
الفيديو. و�شتمثل الوليات املتحدة 
ب��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ان��ت��وين بلينكن 

الذي يقوم بجولة اأوروبية.
�شمان  الأ�شا�شي  الرهان  و�شيكون 
الأول  ك���ان���ون   24 يف  ت��ن��ظ��م  اأن 
رئا�شية  انتخابات  املقبل  دي�شمرب 
وت�������ش���ري���ع���ي���ة وع��������دت احل���ك���وم���ة 
احلميد  عبد  برئا�شة  النتقالية 

الدبيبة باإجرائها.
لكن ثمة �شكوًكا حول اإرادة ال�شلطة 

الفعلية بتنظيم هذا القرتاع.
الليبي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  وك������ان 
ال�شابق فتحي با�شاغا الذي يرجح 
النتخابات  يف  مر�شحا  ي��ك��ون  اأن 
للمرة  تقام  التي  املقبلة  الرئا�شية 
الأوىل بالقرتاع العام املبا�شر، نبه 
يف الثاين من يونيو احلكومة من 

مغبة تاأجيل النتخابات.

ت�����ش��ام��ن��ه م���ع ال���ي���ون���ان جت����اه اأي 
فيما  �شيادتها،  لنتهاك  حم��اولت 
ال��وزراء ميت�شوتاكي�س،  قال رئي�س 
البحر  ي��ك��ون  اأن  ه��و  امل��ط��ل��وب  اإن 
امل��ت��و���ش��ط راب���ط���ا ل��ل��ت��ق��ري��ب بني 

ال�شعوب ولي�س للتفريق بينهم.
الرئي�شية  ال������دول  وت��ل��ت��ق��ي  ه����ذا 
اليوم  ال��ل��ي��ب��ي  ب���ال���ن���زاع  امل��ع��ن��ي��ة 

اإطار  الأربعاء جمددا يف برلني يف 
�شمان  منه  الهدف  جديد  موؤمتر 
نهاية  ليبيا  يف  ان��ت��خ��اب��ات  اإج�����راء 
القوات  وان�شحاب  احلالية  ال�شنة 
الأجنبية واملرتزقة من هذا البلد.

احلكومة  ت�شارك  الأوىل  وللمرة 
املوؤمتر  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
ال����ذي ي��ع��ق��د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى وزراء 

اخلارجية.
يف 19 كانون الثاين يناير 2020 
العا�شمة  يف  اأول  م���وؤمت���ر  ج��م��ع 
الأملانية برعاية الأمم املتحدة قادة 
الدول املعنية بالنزاع التي تو�شلت 

اإىل اتفاق ه�س لوقف احلرب.
وحت������اول ل��ي��ب��ي��ا جت�����اوز ع��ق��د من 
نظام معمر  �شقوط  الفو�شى منذ 

مطالبات نيابية باإقالة الغنو�صي وامل�صي�صي 

الطبوبي: تون�س اأ�سبحت اأ�سحوكة يف 
العامل ب�سبب ممار�سات الطبقة ال�سيا�سية !

الأمم املتحدة: العامل ي�سهد اأ�سواأ انتكا�سات حلقوق الإن�سان 
ب���اي���دن-  ق��م��ة  اأن  ه���ل 
ب��وت��ني: ل��ق��اء ب��ال ف��ائ��دة؟

•• الفجر - �صرييل بريت

* فلوران بارمنتييه**

يف ن���ه���اي���ة اج���ت���م���اع ق��م��ت��ه��م��ا يف 
عقد  ي����ون����ي����و،   16 يف  ج���ن���ي���ف 
ك����ل م����ن ال���رئ���ي�������ش���ني ال���رو����ش���ي 
�شحفيني  موؤمترين  والأمريكي 
على  اأنف�شهما  لتهنئة  منف�شلني 
والإيجابية  البّناءة  القمة:  هذه 
احلوار  اأن  وي��ب��دو  ريحة،  ال�شّ و 
الرو�شي الأمريكي قد جتدد من 
اأعلى  "على  املقابلة  ه��ذه  خ��الل 

م�شتوى.
الو�شع  ال��ق��م��ة  ه����ذه  ت���غ���رّي  ه���ل 
تعاون  ب����اجت����اه  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
اأم  اأو م��ت��ع��دد الأط�����راف؟  ث��ن��ائ��ي 
م��ع��ط��ى جديد  ع��ن  اأن احل��دي��ث 
ورو�شيا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
ال����واق����ع، كانت  ف���ي���ه؟ يف  م��ب��ال��غ 
منخف�شة  ال��ب��ط��ل��ني  ان���ت���ظ���ارات 
ج���ًدا جت���اه ال��ق��م��ة اىل درج���ة اأن 
تقريًبا  م�����ش��م��وًن��ا  ك���ان  ال��ن��ج��اح 
القمة  ه���ذه  ف���ائ���دة  ان  م�����ش��ب��ًق��ا. 
تتعلق  اإن��ه��ا  ُي��ع��ت��ق��د:  ك��م��ا  لي�شت 
ال�شيا�شي  بامل�شهد  اأ�شا�شي  ب�شكل 
امل��ح��ل��ي ال���رو����ش���ي والأم���ري���ك���ي.  

الحتاد الأوروبي: لبنان على حافة النهيار املايل
•• بريوت-وكاالت:

فيما ل تزال القوى ال�شيا�شية عاجزة عن ت�شكيل حكومة منذ اأ�شهر، و�شط 
اأزمة اقت�شادية غري م�شبوقة، حذر م�شوؤول ال�شيا�شة اخلارجية يف الحتاد 

الأوروبي جوزيب بوريل من خطورة الو�شع يف لبنان.
وقال اأم�س اإن لبنان يحتاج �شريعا اإىل قيادة ملواجهة الأزمة اخلانقة.

كلفة  امل��ايل، ول ميكنه حتمل  النهيار  البالد على حافة  اأن  على  �شدد  كما 
النتظار.

اإىل ذلك، اأكد اأنه مل يعد اأمام امل�شوؤولني اللبنانيني املزيد من الوقت، وحثهم 
على ت�شكيل حكومة �شريعاً، ملواجهة التحديات ال�شاغطة.

وكان امل�شوؤول الأوروبي الرفيع اأكد اأم�س، اإثر لقائه الرئي�س اللبناين مي�شال 
الزعماء على  البالد ينبع من تناحر  الأزم��ة احلكومية يف  اأن جوهر  ع��ون، 
ال�شلطة، وحثهم على تنحية خالفاتهم جانبا وت�شكيل حكومة اأو املخاطرة 

بانهيار مايل كامل، والتعر�س لعقوبات اأي�شا.

•• الفجر - تون�س:

للخروج  ط��ري��ق  خ���ارط���ة  ���ش��م��ن 
الكتلة  دع����ت  ت��ون�����س،  اأزم�����ة  م���ن 
اإىل  ن��ائ��ب��ا(،   38( الدميقراطية 
الربملان  رئي�س  م��ن  ك��ل  ا�شتقالة 
را�شد الغنو�شي، ورئي�س احلكومة 
ه�����ش��ام امل�����ش��ي�����ش��ي، مت��ه��ي��دا حلل 
التي  اخلانقة  ال�شيا�شية  الأزم���ة 
لل�شهر  البالد  وقعها  على  تعي�س 

ال�شاد�س على التوايل.
واعترب رئي�س الكتلة الدميقراطية 
حم���م���د ع����م����ار، اأم���������س الث���ن���ني، 
"اأحلك  ح��ال��ي��ا  تعي�س  ت��ون�����س  اأن 
اأزماتها القت�شادية والجتماعية 
مقرتحا  وال�شيا�شية"،  وال�شحية 
الفاعلني  ����ش���م���اه���م  م�����ن  ع���ل���ى 
طريق  "خارطة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، 

لتجاوز هذه الأزمات".
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ن������ور ال���دي���ن 
لالحتاد  ال��ع��ام  الم���ني  الطبوبي 

•• جنيف-اأ ف ب:

حلقوق  ال�شامية  املفو�شة  دع��ت 
املتحدة  الأمم  ل����دى  الإن�������ش���ان 
مي�شيل با�شليه اأم�س الثنني اإىل 
حت����ّرك م��ن�����ّش��ق ل��ل��م�����ش��اع��دة على 
اأ�شواأ تدهور حقوقي  التعايف من 
ي�شهده العامل منذ عقود، م�شرية 
على وجه اخل�شو�س اإىل الو�شع 

يف ال�شني ورو�شيا واإثيوبيا.
انعقاد  م�شتهل  يف  با�شليه  وقالت 
حقوق  مل��ج��ل�����س  ال�47  ال�������دورة 
ل���الأمم املتحدة  ال��ت��اب��ع  الإن�����ش��ان 
�شل�شلة  م���ن  ال���ت���ع���ايف  اأج�����ل  م���ن 
انتكا�شات حقوق الإن�شان الأو�شع 
والأ����ش���د يف ع�����ش��رن��ا، ن��ح��ت��اج اإىل 
روؤي����ة ت��غ��رّي م�����ش��ار احل��ي��اة واإىل 

تن�شيق حتركنا.
ال�شديد  الفقر  اأن  م��ن  وح����ّذرت 
العدالة  وغ��ي��اب  امل�����ش��اواة  وع���دم 
ت���رتاج���ع  ازدي����������اد )ب���ي���ن���م���ا(  يف 

الدميوقراطية واحلّيز املدين.
واأعربت عن قلقها العميق حيال 

الو�شع يف عدد من الدول.

للنظام  ق�����س��ف  يف  ق��ت��ل��ى 
�سوريا  غ���رب  ���س��م��ال  ع��ل��ى 

•• بريوت-اأ ف ب:

الأقل،  على  اأ�شخا�س  ت�شعة  قتل 
بينهم اأربعة مدنيني، اأم�س الإثنني 
جراء ق�شف مدفعي لقوات النظام 
يف �شمال غرب �شوريا، وفق ما اأفاد 
الإن�شان،  ال�شوري حلقوق  املر�شد 
رغم �شريان وقف لإطالق النار يف 

املنطقة منذ اأكرث من عام.
جنوب  يف  ع��دة  مناطق  وتتعر�س 
احلايل  ال�شهر  ب��داي��ة  منذ  اإدل���ب 
النظام،  ق��وات  من  متكرر  لق�شف 
املقاتلة  ال���ف�������ش���ائ���ل  ت������رد  ف���ي���م���ا 
با�شتهداف مواقع �شيطرة الأخرية 

يف مناطق حماذية.
واأف����������اد امل����ر�����ش����د ال���������ش����وري عن 
خ���روق���ات م��ت��زاي��دة لت��ف��اق وقف 
اإط����الق ال��ن��ار يف حم��اف��ظ��ة اإدل���ب 
قوات  اأن  اإىل  م�شرياً  وحميطها، 
منت�شف  منذ  ا�شتهدفت  ال��ن��ظ��ام 
مناطق  ال��ق��ذائ��ف  بع�شرات  الليل 
�شيطرة هيئة حترير ال�شام )جبهة 
الن�شرة �شابقاً( التي تتواجد فيها 

اأي�شاً ف�شائل مقاتلة اأقل نفوذاً.

اأم�س  ل��ل�����ش��غ��ل،  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام 
ا�شبحت  ت���ون�������س  ان  الث�����ن�����ني، 
ب�شبب  ال�����ع�����امل  يف  ا�����ش����ح����وك����ة 
ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة  مم���ار����ش���ات 
و�شفها  فيما  ال�شبب  انها  موؤكدا 
التي عرفتها  بامل�شائب والكوارث 
اهال  لي�شت  انها  معتربا  تون�س، 

لل�شيا�شة.

اخل�شو�س  وج���ه  ع��ل��ى  واأ����ش���ارت 
اإىل انزعاجها العميق من تقارير 
اإقليم  ان��ت��ه��اك��ات خ��ط��رية يف  ع��ن 
ت��ي��غ��راي الإث��ي��وب��ي، ال���ذي ي�شهد 
حربا بات على اثرها نحو 350 

األف �شخ�س مهددين باملجاعة.
وحت����دّث����ت ع���ن وق�����وع اإع����دام����ات 
وعمليات  ال��ق�����ش��اء  ن��ط��اق  خ����ارج 
ت���وق���ي���ف ت��ع�����ش��ف��ي واع����ت����ق����الت 
وعنف جن�شي بحق الأطفال كما 
ق�شري،  نزوح  وعمليات  البالغني 

مداخلة  يف  ال���ط���ب���وب���ي  وات����ه����م 
ل��ه خ���الل ا���ش��راف��ه ع��ل��ى املجل�س 
اجلامعة  ل���ن���ق���اب���ات  ال���ق���ط���اع���ي 
العامة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية، 
مبمار�شة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
وتبادل  وامل��ن��اك��ف��ات  ال��غ��وغ��ائ��ي��ة 

التهامات يف املنابر العالمية.
)التفا�شيل �س11(

موثوقة  تقارير  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 
باأن اجلنود الأريرتيني ل يزالون 

ينّفذون عمليات يف الإقليم.
ك��م��ا ت�����ش��ه��د اأج�������زاء اأخ������رى من 
انتخابات  جت��ري  حيث  اإث��ي��وب��ي��ا، 
ح������وادث م��ق��ل��ق��ة لأع����م����ال عنف 
املجتمعات  ب����ني  دام����ي����ة  ع���رق���ي 
مرتبطة  ن���زوح  وح���الت  املحلية 
بازدياد حدة ال�شتقطاب املرتبط 
بح�شب  ت����اري����خ����ي����ة،  ب�������ش���ك���اوى 

با�شليه.

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

مواقــيت ال�صالة
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»ال�سحة« وم�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات 
ال�سحية تعززان ج�دة خدمات التطبيب عن بعد 

اأخبار الإمارات

هيئة الدفاع عن �سهر بن 
علي تقرر تدويل الق�سية

عربي ودويل

عبداهلل العرياين : �سع�د من�سات 
التت�يج يف ط�كي� اأهم اأول�ياتي

الفجر الريا�سي

9,282,410 عدد �سكان الإمارات عام 2020 
•• دبي-وام:

قال املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء اإن العدد الإجمايل ل�شكان دولة الإمارات 
بلغ عام 2020 ت�شعة ماليني و282 األفا و410.

واأظهرت الإح�شائيات اأن ن�شبة الذكور من اإجمايل عدد ال�شكان بلغت 69.7 باملائة 
مبا يعادل 6468460 ن�شمة..فيما بلغت ن�شبة الإناث 30.3 باملائة مبا ي�شاوي 

ن�شمة.  2813950
على  ي��دل  ما  �شنة   79.9 يبلغ  امليالد  عند  املتوقع  العمر  اأن  الأرق���ام  واأو�شحت 
�شنة   81.4 ل��الإن��اث  املتوقع  العمر  بلغ  حيث  ال��دول��ة  يف  ال�شحية  الرعاية  ج��ودة 
مقارنة مع الذكور والذي و�شل اإىل 78.0 �شنة. كما بلغ العمر الو�شيط لل�شكان 
يف الدولة 32.8 �شنة ما يعني اأن جمتمع دولة الإمارات جمتمع فتي واأن معظم 
العاملة وي�شكلون جزءا مهما من  القوى  امل�شاهمني يف  الأف��راد  الدولة من  �شكان 

منو اقت�شاد الدولة.
واأو�شحت الأرقام اأن متو�شط معدل النمو ال�شنوي لل�شكان لل�شنوات الع�شر املا�شية 

باملائة.  1.2 مان�شبته  بلغ   2020-2010

وجبة  مليون   100 حملة 
مليون   4.7 ت��وزي��ع  تنجز 
الأردن  يف  لالجئني  وج��ب��ة 

•• دبي -وام:

مليون   100 ح��م��ل��ة  ا�شتكملت 
املنطقة  يف  الأك���������رب   - وج����ب����ة 
دول���ة   30 ال���ط���ع���ام يف  لإط����ع����ام 
يف اأرب������ع ق�������ارات- ت���وزي���ع اأك���رث 
على  وج���ب���ة  م���ل���ي���ون   4.7 م����ن 
بالأردن  املخيمات  يف  الالجئني 
الأغذية  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
وبالتن�شيق مع الهيئات املخت�شة 
من  �شهر  بعد  وذل��ك  اململكة،  يف 
اختتام احلملة اخلريية وجمعها 
وجبة  م��ل��ي��ون   216 قيمته  م��ا 
للفئات  الغذائي  الدعم  لتقدمي 
الأ�����ش����د ح���اج���ة وامل�������ش���اه���م���ة يف 
مكافحة اجلوع و�شوء التغذية يف 

قارات. اأربع  يف  دولة   30
وكانت مبادرات حممد بن را�شد 
نظمت  التي  العاملية،  مكتوم  اآل 
حملة 100 مليون وجبة يف �شهر 
اتفاقية  2021، وّقعت  رم�شان 
����ش���راك���ة م���ع ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
املبا�شر  الغذائي  الدعم  لتوفري 
الأردن  م����ن  ك�����ٍل  يف  ل���الج���ئ���ني 
والأ�شر  ول���الأف���راد  وبنغالدي�س 

الأقل دخاًل يف فل�شطني..
)التفا�شيل �س3(

اأ���س��رة   1800 م������اأرب.. 
ال��ط��ع��ام جت���د  ل  ن���ازح���ة 

•• اليمن-وكاالت:

املتوا�شل  احلوثي  الق�شف  ظل  يف 
اليمنيني،  اآلف  ون��زوح  م��اأرب  على 
اأك��������د م����دي����ر خم���ي���م ال�������ش���وي���داء 
امل����دي����ن����ة، ع���رف���ات  ل���ل���ن���ازح���ني يف 
 1802 ي�شم  املخيم  اأن  ال�شباري 
و�شح  للغذاء  تفتقر  ن��ازح��ة،  اأ���ش��رة 

املياه ويعي�شون بال كهرباء.
العربية  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  واأو�����ش����ح 
النازحني هربوا  اأن  اأم�س  واحلدث 
اإىل ماأرب بعد ا�شتهداف امليلي�شيات 
من   70% اأن  م���وؤك���دا  مل��ن��ازل��ه��م، 
املنظمات الدولية مل تف مبتطلبات 

واحتياجات هوؤلء.
املنظمات  بع�س  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
م�شتحقات  للميلي�شيات  ت�����ش��رف 
فيما  انقطاع،  دون  ب�شكل متوا�شل 
ال��ع��امل��ي مل يلتزم  ال���غ���ذاء  ب��رن��ام��ج 
ب�شرف املعونات الغذائية امل�شتحقة 
املنظمة  اأن  ي����ذك����ر  ل���ل���ن���ازح���ني. 
اأن  ك�شفت  كانت  للهجرة  الدولية 
اأكرث من %52 من املهاجرين يف 

ماأرب بحاجة اإىل دعم غذائي.

جوزيب بوريل يتحدث لل�شحفيني قبل الجتماع الأوروبي يف لوك�شمبورغ  
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 ال���  ال�شاعات  231،497 فح�شا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ال���وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  املا�شية على فئات خمتلفة يف 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س 
 1،964 الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  حالة 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�شجلة 613،993 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 
امل�شتجد،  6 حالت م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة بفريو�س كورونا 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،763 حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  مع اجلهات 
 1،923 �شفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 592،984 حالة.

اأجرت 231,497 فح�صا ك�صفت عن 1,964 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,923 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 52,104 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام: 

من  جرعات   52،104 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 14،512،626 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 146.73 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

بتوجيهات حمدان بن زايد .. الهالل يو�سع نطاق م�سروع الأ�ساحي يف عدد من ال�ساحات والدول
•• اأبوظبي- وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
الظفرة، رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، تو�شع الهيئة نطاق م�شروع 
الأ�شاحي هذا العام للحد من تداعيات نق�س الغذاء يف عدد من ال�شاحات 

والدول.
واأطلقت الهيئة حملة م�شروع الأ�شاحي الذي ي�شتفيد منه مليون و387 
بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ  الدولة وخارجها،  األفا و479 �شخ�شا داخل 
23 مليونا و700 األف درهم، حيث ي�شتفيد من امل�شروع داخل الدولة اأكرث 
األف دره��م، فيما  10 ماليني و700  األف �شخ�س، بتكلفة تبلغ   100 من 
يتم تنفيذ م�شروع الأ�شاحي خارجيا يف ع�شرات الدول، ي�شتفيد منه مليون 

و287 األفا و479 �شخ�شا بقيمة 13 مليون درهم.
اأم�س،  واأعلنت الهيئة خالل املوؤمتر ال�شحفي املرئي عن بعد الذي عقدته 
اأن ميزانية امل�شروع وعدد امل�شتفيدين قابل للزيادة بناء على دعم املح�شنني 

واملتربعني للحملة وجتاوبهم مع فعالياتها .
الهالل  لهيئة  العام  الأم��ني  الفالحي،  عتيق  حممد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
بتو�شيع  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  اأن  الأح��م��ر، 
نطاق م�شروع الأ�شاحي ت�شتهدف امل�شاهمة يف تخفيف الأعباء القت�شادية 
الغذاء  نق�س  مقدمتها  "كوفيد19-" ويف  جائحة  خلفتها  التي  واملعي�شية 
يف عدد من الدول، كما تاأتي توجيهات �شموه امتدادا للمبادرات التي ظلت 
تقدمها الهيئة منذ بداية اجلائحة، ودورها الكبري يف الت�شدي لتداعياتها 
وتعزيز التدابري الوقائية والحرتازية ال�شادرة من قيادة الدولة الر�شيدة، 
وتنفيذ العديد من املبادرات املجتمعية التي وفرت الكثري من الحتياجات 

للمجتمع املحلي يف خمتلف املجالت.
ب��رام��ج الهيئة  ي��ويل  اآل نهيان،  ب��ن زاي��د  " اإن �شمو ال�شيخ ح��م��دان  وق��ال : 
ومبادراتها لتخفيف املعاناة الإن�شانية اهتماما كبريا، ويف هذا ال�شدد يجيء 

اهتمام �شموه مب�شروع الأ�شاحي الذي تنفذه الهيئة �شنويا، �شمن م�شاريعها 
املو�شمية لتوفري احتياجات الأ�شر املتعففة واأ�شحاب احلاجات من الأ�شاحي، 

واإدخال البهجة وال�شرور على قلوبها خالل اأيام العيد املباركة".
التالحم  التي تعزز  امل�شاريع والربامج  بتبني  دائما  �شموه  " يوجه  واأ�شاف 
التكافل  مب��ج��الت  وت��رت��ق��ي  املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  ال��ع��ط��اء  وق��ي��م  املجتمعي 
الأ�شاحي  اأن م�شروع  اإىل  بع�شا، م�شريا  بع�شهم  النا�س  واإ�شعاد  والرتاحم، 
املجتمعية  امل�شوؤولية  جانب  يعزز  فاإنه  الأ�شحية،  ل�شعرية  تعظيمه  بجانب 
لدى الأفراد واملوؤ�ش�شات وال�شركات، وهذا يتجلى بو�شوح يف حجم ال�شراكة 

والدعم والتجاوب الذي جتده حملة الأ�شاحي كل عام".
ت��اأت��ي يف ظ���روف �شحية  ال��ع��ام  ال��ف��الح��ي اإن حملة الأ���ش��اح��ي ه���ذا  وق���ال 
واآثارها  "كوفيد19-"،  جائحة  ب�شبب  ا�شتثنائية،  واجتماعية  واقت�شادية 
عامليا، ورغم ذلك حر�شنا يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن تكون احلملة 
وعدد  ونتائجها  خمرجاتها  حيث  م��ن  �شابقاتها،  ع��ن  خمتلفة  ال��ع��ام  ه��ذا 
واملانحني  الداعمني  من  املزيد  ل�شتقطاب  ن�شعى  لذلك  منها،  امل�شتفيدين 

وامل�شاندين لها، وتو�شيع مظلة امل�شتفيدين منها داخليا وخارجيا".
اأن الهيئة و�شعت خطة حمكمة لتحقيق هذه الأهداف  واأك��د الأم��ني العام 
التي  الوقائية والحرتازية  التدابري  يتما�شى مع  املحلية مبا  ال�شاحة  على 
بالتباعد  والل���ت���زام  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  للحد  ال��دول��ة  و�شعتها 
الأ���ش��اح��ي، وعدم  اأوج���ه احل��م��اي��ة للم�شتهدفني م��ن  وت��ع��زي��ز  الج��ت��م��اع��ي 
تعر�شهم لالإ�شابة، لذلك �شيتم اإي�شال الأ�شاحي اإىل امل�شتفيدين بال�شورة 
التعقيم  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام  �شيتم  كما  واملخالطة،  الزدح���ام  جتنبهم  التي 
اإىل  الأ���ش��اح��ي  ون��ق��ل  ذب��ح وجتهيز  امل�شتخدمة يف  ال��و���ش��ائ��ل  لكل  ال��الزم��ة 
امل�شتفيدين. وحتدث يف املوؤمتر ال�شحفي �شعادة �شامل الري�س العامري نائب 
تنفيذ م�شروع  اأن  الأحمر، موؤكدا  الهالل  املحلية يف  لل�شوؤون  العام  الأم��ني 
منذ  الهيئة  بها  قامت  التي  للمبادرات  ا�شتمرارا  ياأتي  العام  هذا  الأ�شاحي 

بداية الأزمة ال�شحية الناجمة عن جائحة " كوفيد19- ".

واجتماعية  اقت�شادية  اأو�شاعا  اأف��رزت  اأن جائحة كورونا  �شك  " ل  واأ�شاف 
م�شاحلها  ت�شررت  التي  وال�شرائح  الأ���ش��ر  من  الكثري  كاهل  اأثقلت  عاملية 
القت�شادية وظروفها احلياتية، خا�شة املهن العمالية اليومية، لذلك ت�شع 

احلملة هوؤلء يف مقدمة اأولوياتها".
واأكد نائب الأمني العام اأن الهيئة اأكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات احلملة، 
وا�شتقبال دعم اخلريين، وت�شهيل عملية التربع عرب من�شات ومنافذ الهيئة 
من خالل املوقع الإلكرتوين والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية 
والر�شائل الن�شية ورقم الهاتف املجاين و�شناديق التربع النقدية والأجهزة 
300 موقع على  الهيئة يف حوايل  ن�شر مندوبي  اإىل  اإ�شافة  اللكرتونية، 
التجارية والأ�شواق واملوؤ�ش�شات املختلفة،  املراكز  الدولة، خا�شة يف  م�شتوى 
يبلغ  فيما  درهما،   650 يبلغ  الدولة  داخ��ل  الأ�شحية  �شعر  اأن  اإىل  م�شريا 

خارج الدولة 350 درهما.
واأ�شار اإىل اأن مراكز الهيئة على م�شتوى الدولة اأكملت ا�شتعداداتها لتنفيذ 
م�شروع الأ�شاحي بال�شورة التي حتقق اأهداف القيادة العليا للهيئة، وتلبي 
تطلعات امل�شتفيدين منه، وقال اإن الهيئة تتوخى تو�شيع مظلة امل�شتفيدين 
من امل�شروع هذا العام ن�شبة للظروف الراهنة، وهي حري�شة على اأن يكون 

اأكرث �شمول لل�شرائح التي ت�شتهدفها الهيئة حمليا.
كلما  كبرية،  احلملة  مع  والتجاوب  ال�شتجابة  ن�شبة  كانت  " كلما  واأ�شاف 
زاد عدد امل�شتفيدين من م�شروع الأ�شاحي، وتعززت فعالياته على م�شتوى 

القاعدة".
ويف ختام كلمته تقدم العامري بال�شكر والتقدير لرعاة حملة الأ�شاحي وهم 
"اأدنوك"،  الوطنية  اأبوظبي  برتول  و�شركة  الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف   :
و�شركة الإمارات لالت�شالت، كما اأ�شاد بدور و�شائل الإعالم يف اإجناح احلملة 

ودعمها الدائم لربامج الهالل الحمر وم�شاريعه املختلفة.
الرحمن بن  �شعادة فهد عبد  الأ�شاحي خارجيا، قال  وحول تنفيذ م�شروع 
الأحمر  ال��ه��الل  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  للتنمية  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  �شلطان 

جائحة  خلفتها  التي  الأو���ش��اع  اعتبارها  يف  ت�شع  الهيئة  " اإن  الإم��ارات��ي، 
كورونا يف العديد من الدول من حولنا، لذلك حر�شت على تعزيز امل�شروع 
خارجيا ليلبي احتياجات الأ�شر وال�شرائح امل�شتهدفة يف ع�شرات الدول حول 
العامل، م�شريا اإىل اأن الهيئة تعمل بالتن�شيق مع �شفارات الدولة ومكاتبها 
تلك  يف  املحلية  واملنظمات  اجلمعيات  يف  الإن�شانيني  و�شركائها  اخل��ارج،  يف 
امل�شروع  اأن  م��وؤك��دا  اأه��داف��ه،  حتقق  التي  بال�شورة  امل�شروع  لتنفيذ  ال���دول، 
يف  اجلائحة  خلفتها  التي  الغذائية  الفجوة  �شد  يف  مبا�شرة  ب�شورة  ي�شاهم 

بع�س الدول.
اأحمد �شامل الرا�شدي، الرئي�س الإقليمي للتمويل العقاري  من جانبه قال 
الهالل  والتعاون مع هيئة  بامل�شاركة  " نفخر  الإ�شالمي  اأبوظبي  مب�شرف 
الأحمر الإماراتي يف مبادرة حملة الأ�شاحي التي من خاللها ن�شعى لتكثيف 
جهودنا يف دعم احلمالت الإن�شانية والجتماعية، وذلك انطالقاً من اإمياننا 
الكبري بامل�شوؤولية الجتماعية والدور الهام الذي تلعبه يف تنمية املجتمعات، 
كما اأّن امل�شاركة يف مبادرة حملة الأ�شاحي هي فر�شة يف دعم م�شرية العطاء 
اخلري  مفاهيم  لإر�شاء  الر�شيدة  حكومتنا  توجيهات  مع  متا�شياً  الدولة  يف 

وتوفري الدعم لل�شرائح ال�شعيفة واأ�شحاب احلاجات والأ�شر املتعففة".
لالت�شال  للرئي�س  الأول  النائب  ع��ل��ي،  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ذل��ك  اإىل 
" ات�شالت" باأن تكون ال�شريك  " تعتز  "جمموعة ات�شالت":  املوؤ�ش�شي يف 
تزامناً  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة  الأ�شاحي  حلملة  الإ�شرتاتيجي 
�شجل  الهيئة  م��ع  ب��اأن يجمعنا  ونفخر  امل��ب��ارك،  الأ�شحى  عيد  اق���رتاب  م��ع 
ال�شراكة  ه��ذه  وتعك�س  واخل����ريي،  الإن�����ش��اين  العمل  يف  بال�شراكات  ح��اف��ل 
ين�شجم  والعمل اخل��ريي، مبا  العطاء  ت�شييد ج�شور  حر�س اجلانبني على 
للم�شاركة يف خمتلف  "ات�شالت" �شعياً  امل�شوؤولية املجتمعية يف  اأه��داف  مع 
اخلريية  احلمالت  ل�شالح  وتي�شريها  التربعات  ودعم  الإن�شانية،  املبادرات 
العطاء  قيم  تعزيز  يف  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  عماًل 

وامل�شاركة املجتمعية.

الإمارات تر�سل 20 �سيارة اإ�سعاف لدعم الأ�سقاء الفل�سطينيني يف قطاع غزة
•• اأبوظبي-وام:

اإ���ش��ع��اف جم��ه��زة بكامل معدات  20 �شيارة  اأم�����س  الإم����ارات  اأر���ش��ل��ت دول���ة 
اإىل قطاع غزة عرب معرب  وال�شالمة  الأم��ن  والطوارئ ومعدات  الإ�شعاف 
والتخفيف من حدة  ال�شحي  القطاع  دع��م  للم�شاهمة يف  احل���دودي،  رف��ح 
هيئة  الإن�شاين  ذراعها  خالل  من  وذلك  القطاع،  يف  الإن�شانية  التداعيات 
دائما نحو تقدمي كل  الإم���ارات  دول��ة  الإم��ارات��ي. وت�شعى  الأحمر  الهالل 
دعم ممكن لتعزيز ال�شتجابة الإن�شانية مل�شاعدة الأ�شقاء الفل�شطينيني يف 
مثل هذه الظروف التي تتطلب من اجلميع الت�شامن نحو تخطي اآثارها 
خا�شة  لل�شكان  ال�شرورية  الحتياجات  وتوفري  املجتمعات،  على  القا�شية 
الأو�شاع  الإم���ارات عن كثب تطورات  دول��ة  الن�شاء والأط��ف��ال. وتتابع  من 
الإن�شانية يف قطاع غزة، حيث اأر�شلت 960 طنا من املواد الطبية والغذائية 
العاجلة لنحو 20 األف اأ�شرة يف قطاع غزة خالل �شهر يونيو اجلاري �شمن 
ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب  اإىل  املقدمة  والإغاثية  الإن�شانية  الربامج 
اإ�شافة اإىل اإر�شال 808 اأطنان من املواد الإغاثية العاجلة وذلك من خالل 
دخلت عرب معرب رفح لدعم 20 األف اأ�شرة خالل �شهر يناير  �شاحنة   29
املا�شي لتوفري الحتياجات الأ�شا�شية للمواطنني الفل�شطينيني ولتح�شني 

ظروفهم املعي�شية.

حكومات امل�ستقبل على طاولة نقا�س اجلل�سة الفرتا�سية الأوىل من قمة امل�ستقبل الرقميجلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف اأبوظبي تعتمد حتديث اإجراءات ت�سغيل احل�سانات
•• اأبوظبي-وام:

جائحة  عن  الناجمة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  جلنة  اعتمدت 
الإمارة  ت�شغيل احل�شانات يف  اإج��راءات  اأبوظبي، حتديث  اإم��ارة  كورونا يف 
اتخذت   .2021 يوليو  من  الأول  اخلمي�س  ي��وم  من  بها  بالعمل  وال��ب��دء 
اللجنة هذا القرار بعد درا�شة الإح�شائيات املتعلقة بفريو�س كوفيد19- 
تدين  على  احل�شانات  حمافظة  اأظهرت  والتي  اأبوظبي  اإم��ارة  بح�شانات 
الأمور،  واأولياء  احل�شانات  م�شغلي  مع  الت�شاور  وبعد  بها،  الإ�شابة  ن�شب 

ومراعاًة لظروفهم واحتياجاتهم.
وتاأتي مراجعة اإجراءات ت�شغيل احل�شانات ودعم قطاع احل�شانات واأولياء 
اأبوظبي  اإم��ارة  و�شعتها  التي  الأم��د  طويلة  الإ�شرتاتيجية  �شمن  الأم��ور 
كاأولوية  املجتمع  و���ش��ح��ة  ���ش��الم��ة  و���ش��م��ان  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  م��ن  للتعايف 
ت�شغيل  ا�شتمرار  الإم��ارة  ت�شغيل احل�شانات يف  اإج��راءات  وت�شمل  مطلقة. 
بنظام  لالأطفال  الرعاية  تقدم  واأن  حم��ددة،  منخف�شة  ب�شعة  احل�شانات 

•• اأبوظبي-وام:

"�شل�شلة  ج��ل�����ش��ات  اأوىل  ت��ن��ط��ل��ق 
الرقمي"  امل�شتقبل  ق��م��ة  جل�شات 
الأربعاء  غ���دا  اأب��وظ��ب��ي  يف  ر���ش��م��ي��اً 

حتت عنوان حكومات امل�شتقبل.
لهذا  الفتتاحية  اجلل�شة  وجتمع 
امل���ن���ت���دى رف����ي����ع امل�������ش���ت���وى ال����ذي 
كبار  م��ن  ..نخبة  اف��رتا���ش��ي��اً  ي��ق��ام 
العامليني  واخل�����رباء  ال�شخ�شيات 
والتحول  التكنولوجيا  جم���ال  يف 

الرقمي.
وتقام "�شل�شلة جل�شات قمة امل�شتقبل 
الثانية  للن�شخة  الرقمي" متهيداً 
الرقمي"،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  "قمة  م���ن 
و23   22 ي���وم���ي  ���ش��ت��ق��ام  وال���ت���ي 
اأرينا  الحت���اد  يف   2022 ف��رباي��ر 
اأب��وظ��ب��ي. وت��ب��ح��ث ه���ذه القمة  يف 
دائرة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الإ���ش��ن��اد احل��ك��وم��ي مم��ث��ل��ة بهيئة 
اأبوظبي الرقمية، وتتوىل تنظيمها 
ال�شرق  فرانكفورت  مي�شي  "�شركة 
التحول  م�����ش��ت��ق��ب��ل  الأو�شط"، 

الرقمي.
حلقة  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  وتت�شمن 
اخلرباء  من  نخبة  جتمع  نقا�شية 
وق����ادة ال��ف��ك��ر م��ن دول���ة الإم�����ارات 
و�شنغافورة،  اإ�شتونيا  وجمهورية 
والأفكار  ال��روؤى  خاللها  يقدمون 
حول البتكار احلكومي يف ال�شنوات 
اخل��م�����س امل��ق��ب��ل��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
القطاع  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة  تقييم 

احلكومي.

الأوىل  الفرتا�شية  اجلل�شة  تعد 
م���ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ج��ل�����ش��ات ق���ي���ادة قمة 
مثالية  من�شة  ال��رق��م��ي  امل�شتقبل 
تتما�شى  مبتكرة  ح��ل��ول  لتطوير 
وامل�شتقبلية  احلالية  املتطلبات  مع 
للحكومات وال�شركات واملجتمعات.

وت�شم قائمة املتحدثني يف اجلل�شة 
الكرمي  عبد  را���ش��د  �شعادة  الأوىل 
التنمية  دائ�����رة  وك��ي��ل  ال��ب��ل��و���ش��ي، 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي   - الق��ت�����ش��ادي��ة 
عبداحلميد  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  الع�شكر 
ال���رق���م���ي���ة و�����ش����ع����ادة حم���م���د بن 
طليعة، رئي�س اخلدمات احلكومية 
حل��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات مبكتب 
و�شعادة  ال������وزراء  جم��ل�����س  رئ��ا���ش��ة 
ال�شوؤون  ���ش��ف��رية  ل��ي��و���ش��ك،  ن��ي��ل��ي 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  ال���رق���م���ي���ة 
اإ�شتونيا؛و�شعادة  جل���م���ه���وري���ة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ت�شيو،  ت�����ش��ان 
مكتب  يف  ال��رق��م��ي��ة  للتكنولوجيا 
الدولة الذكية واحلكومة الرقمية 

كما يناق�س املتحدثون من املنطقة 
النا�شئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  دور  وال���ع���امل 
للخدمات  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  يف 
تعزيز  اأهمية  بحث  مع  احلكومية 
احلكومي  القطاعني  بني  التعاون 
واخلا�س. واإ�شافة اإىل بحث التقدم 
املحرز على �شعيد م�شاعي التحول 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���رق���م���ي 
وم���دى ت��اأث��ري ه��ذه امل���ب���ادرات على 
جودة اخلدمات احلكومية و�شعادة 

املتعاملني وجتربتهم ب�شكل عام.
ال����دك����ت����ور حممد  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
عام  م��دي��ر  الع�شكر،  عبداحلميد 
هيئة اأبوظبي الرقمية اإن "�شل�شلة 
الرقمي"  امل�شتقبل  ق��م��ة  جل�شات 
�شتمهد الطريق ملزيد من النقا�شات 
طرحها  ���ش��ي��ت��م  ال����ت����ي  ال��ع��م��ي��ق��ة 
امل�شتقبل  ق��م��ة  يف  وا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا 
�شتكون  ك���م���ا   2022 ال���رق���م���ي 
من  واح��دة  امل�شتقبل"  "حكومات 
اأهم واأبرز املو�شوعات التي ن�شتهل 
بها اأوىل جل�شاتنا وتبادلنا لالأفكار 
و�شنناق�س  وال��ت��ح��ل��ي��الت  وال�����روؤى 
عميق  ب�شكل  اجلل�شة  ه��ذه  خ��الل 
يف  ودوره���ا  الرقمية  التقنيات  ق��وة 
واإعادة  امل�شتقبل  حكومات  متكني 
ت�شكيل جمتمعنا وتلبية احتياجاتنا 

امل�شتقبلية كمجتمع عاملي.
من  ميكننا  اأن���ه  الع�شكر  واأ����ش���اف 
مدعوماً  احلكومي  البتكار  خالل 
القطاعني  ب���ني  ق���وي���ة  ب�����ش��راك��ات 
منظومة  ب���ن���اء  واخل����ا�����س،  ال���ع���ام 
امل�شتقبلية حيث  تلبي الحتياجات 

يف �شنغافورة، و�شيد ح�شي�س، املدير 
"مايكرو�شوفت  ل�  الإقليمي  العام 

يف الإمارات".
قبل  من  النقا�شية  اجلل�شة  وت��دار 
فادي ك�شاتلي، ال�شريك ال�شت�شاري 
واحللول  املوؤ�ش�شات  اأنظمة  ومدير 
اأم.  بي.  "كيه.  �شركة  ال�شحابية يف 

جي" .
جل�شات  "�شل�شلة  و�����ش����ت����ق����دم 
املقرر  الرقمي"  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ق��م��ة 
يونيو  م��ن  ال��ف��رتة  يف  ا�شت�شافتها 
حمتوى   ،2021 دي�����ش��م��رب  اإىل 
الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  ح��ول  ح�شري 
مل������ب������ادرات ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي يف 
حتديد  و�شيتم  احلكومي.  القطاع 
اإىل  ا�شتناداً  اجلل�شات  مو�شوعات 
امل�شتقبل  ل��ق��م��ة  الأرب���ع���ة  امل���ح���اور 
م�شتقبل  وه���ي؛   2022 ال��رق��م��ي 
وم�شتقبل  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
التكنولوجيا  وم�شتقبل  البيانات 

وم�شتقبل الأمن ال�شيرباين.
قمة  جل�شات  "�شل�شلة  �شُتمكن  كما 
امل�شارك  الرقمي" الوفد  امل�شتقبل 
التوا�شل وبناء العالقات عرب  من 
ومكاملات  الف��رتا���ش��ي��ة  اجل��ل�����ش��ات 
الطالع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الفيديو، 
التي  املبتكرة  احللول  اأح��دث  على 
يقدمها العار�شون عرب الإنرتنت.

لالن�شمام  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ومُي����ك����ن 
"�شل�شلة  م��ن  الأوىل  اجلل�شة  اإىل 
الرقمي"  امل�شتقبل  ق��م��ة  جل�شات 
https:// ال���راب���ط  خ���الل  م���ن 

.bit.ly/3gr8tl9

تواجدها  امل�شموح  الأع��داد  حتديث  يجرى  اأن  على  ال�شغرية،  املجموعات 
�شمن املجموعات، اإذ ُيرفع العدد من 8 اأطفال اإىل 12 طفل يف املجموعة 
الواحدة للفئة العمرية 45 يوماً ل�شنتني، ومن 10 اأطفال اإىل 16 طفل 
اأربع �شنوات، على اأن  يف املجموعة الواحدة للفئة العمرية من �شنتني اإىل 
تبقى امل�شاحة املخ�ش�شة 3.5 مرت مربع لكل طفل داخل ال�شف و5 مرت 

مربع لكل طفل يف امل�شاحات املفتوحة.
كما تغري ا�شرتاط الإغالق الكامل للح�شانة ملدة ع�شرة اأيام يف حال وجود 
للمجموعة التي ت�شم احلالة الإيجابية فقط، ويف  اإغالقاً  اإ�شابة، ليكون 
الوقت،  اأك��رث يف نف�س  اأو  ث��الث جمموعات  اإيجابية يف  ح��ال ر�شد ح��الت 
فتغلق عندها احل�شانة بالكامل ملدة ع�شرة اأيام، وذلك وفق معايري حمددة. 
وعلقت مرمي احلالمي مدير اإدارة التعليم املبكر يف دائرة التعليم واملعرفة 
الأطفال  م��ه��ارات  تنمية  يف  حم��وري  دور  للح�شانات  ب��اأن  �شك  ل  ق��ائ��ل��ًة: 
وتطوير قدراتهم الفكرية والجتماعية يف اأهم مراحل تكوين �شخ�شيتهم 
اأمهات  �شواء من  الأم��ور  اأول��ي��اء  الأ�شا�شي يف دع��م عمل  ف�شاًل عن دوره��ا 
اأولياء الأمور واجلهات التي توظفهم  اآباء. وقد تعاون خالل اجلائحة  اأو 
احل�شانات  عمل  تقلي�س  من  الناجم  الأث��ر  لتقليل  احل�شانات  وم�شغلي 

ومتكني الأطفال بكل الطرق املمكنة.
واأ�شافت: نوّد اأن ن�شكر جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف اأبوظبي 
حلر�شها على دعم قطاع احل�شانات ودعم اأولياء الأمور الذين يعتمدون 
على هذه اخلدمة ملمار�شة اأعمالهم، خا�شة بعد اأن اأثبتت احل�شانات اأنها 
ميكن اأن حتافظ على �شحة و�شالمة الأطفال من خالل اتباعها لالإجراءات 

اخلا�شة بكوفيد19-، وبعد تطعيم 77 باملئة من العاملني فيها.
كما ت�شمل اإجراءات ت�شغيل احل�شانات ال�شتمرار بالقيام بزيارات تفتي�شية 
اإجباري  واإجراء تدريب افرتا�شي  ال�شحة،  باإجراءات  للتاأكد من اللتزام 
جلميع العاملني حول اإجراءات التعامل مع كوفيد19-، وحتديد م�شوؤول 
اإىل  بالإ�شافة  وج��ود ممر�شة، هذا  وال�شالمة يف كل ح�شانة مع  ال�شحة 
اإجراء فحو�شات يومية للطلبة ال�شغار والعاملني لقيا�س درجة احلرارة 

وعدم ا�شتقبال اأي طفل يعاين من اأعرا�س �شحية.
فري�شت:  كيدز  ملجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�ش�س  النجار،  كميل  وق��ال 
اإج��راءات ت�شغيل احل�شانات والذي �شي�شمن توفري بيئة  نرحب بتحديث 
تعليمية اآمنة و�شحية جلميع الأطفال بينما يدعم تعايف قطاع احل�شانات 
ع��ودة معظم  بعد  ه��ذه اخلدمة  يحتاجون  الذين  الأم���ور  اأول��ي��اء  وي�شاعد 

قطاع الأعمال للعمل من املقار الرئي�شة.
احل�شانات  ال���ت���زام  وت��ق��ي��ي��م  م��ت��اب��ع��ة  يف  �شت�شتمر  اأن��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ون���ّوه���ت 
الأطفال  و���ش��الم��ة  �شحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��وا���ش��ل��ة  ل�شمان  ب���الإج���راءات 
باتباع  بال�شتمرار  املجتمع  اأف��راد  والعاملني فيها، وجددت نداءها جلميع 
الإجراءات الوقائية والحرتازية الالزمة للحفاظ على املكت�شبات ال�شحية 

وحماية ال�شحة العامة.

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/29 املودعة حتت رقم:  350129 
تاريخ اإيداع الأولوية:      3 نوفمرب 2020

با�ش��م:      ايه تي جي �شيلون )بي يف تي( ليمتد 
وعنوانه: �شبور رود 7، فيز 2، اأي بي زد، َكتوناَيكي، �شريالنكا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
قفازات اأمان؛ قفازات اأمان �شناعية. 

 الواق�عة بالفئة:  9 
"GARD" داخل �شكل ي�شبه  "VIRO" فوق كلمة  و�شف العالمة:   تتكون العالمة من كلمة 

ا �شكال دائري ي�شبه الفريو�س. الدرع والذي يت�شن اأي�شً
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�سيط بطائرة مفخخة 

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران، ا�شتهداف املدنيني والأعيان املدنية 
ال�شعودية  العربية  باململكة  م�شيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة، م���ن خ���الل ط���ائ���رة ب����دون ط��ي��ار م��ف��خ��خ��ة، اع��رت���ش��ت��ه��ا قوات 

التحالف.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
ال�شافر  ا�شتمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها 

للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما لوقف  ال��وزارة املجتمع الدويل على  وحثت 

هذه الأعمال املتكررة التي ت�شتهدف املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
هذه  ا�شتمرار  اأن  موؤكدة  العامليني،  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة  واإم���دادات 
الهجمات يف الآونة الأخرية يعد ت�شعيدا خطريا، ودلياًل جديداً على �شعي 

هذه امللي�شيات اإىل تقوي�س الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�شامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
الإره��اب��ي��ة، وال���وق���وف معها يف ���ش��ف واح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال اأمنها 
وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية 
اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً  اأي تهديد  كل ل يتجزاأ واأن 

ملنظومة الأمن وال�شتقرار فيها.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة حيازة اأو اإخفاء الأ�سياء املتح�سلة من جرمية
•• اأبوظبي-وام:

ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خ��الل  م��ن  للدولة  العامة  النيابة  اأو���ش��ح��ت 
على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة اخفاء ال�شياء 

املتح�شلة من جرمية.
واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات 
الحتادي كل من حاز اأو اأخفى اأ�شياء متح�شلة من جرمية مع علمه 
بذلك ودون اأن يكون قد ا�شرتك يف ارتكابها ، يعاقب بالعقوبة املقررة 

للجرمية التي يعلم اأنها قد حت�شلت منها .
من  حت�شلت  الأ���ش��ي��اء  اأن  يعلم  ل  اجل���اين  ك���ان  اإذا  ان���ه  واأو���ش��ح��ت 

بعدم  الع��ت��ق��اد  على  حتمل  ظ��روف  يف  عليها  ح�شل  ولكنه  جرمية 
م�شروعية م�شدرها ، فتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شتة 
اأو اإح��دى هاتني  األ��ف دره��م  اأ�شهر والغرامة التي ل جت��اوز ع�شرين 
العقوبتني .. كما تنق�شي الدعوى بانق�شاء دعوى اجلرمية الأ�شلية 
املتح�شل منها الأ�شياء بالت�شالح .. وعلى املحكمة اأن حتكم بالرد اإذا 

كانت الأ�شياء مال عاما .
العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  القانونية  املعلومات  هذه  ن�شر  وياأتي 
للدولة امل�شتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع 
القانون  ن�شر ثقافة  بالقانون، وذلك بهدف  م�شتوى وعي اجلمهور 

كاأ�شلوب حياة.

جمارك دبي حتبط تهريب 9.6 كيلو جرام من الكوكايني

يف م��ب��ن��ي امل��ط��ار 3 ب��وج��ود ثالث 
لنف�س  ت��ع��ود  ب��ه��ا  م�شتبه  ح��ق��ائ��ب 
اإحدى  م��ط��ار  م��ن  ق��ادم��ة  امل�شافر 

النظام  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت��ف��ت��ي�����س 
اجلمركي الذكي لفح�س احلقائب 
يف م��ط��ارات دب��ي .و اأو���ش��ح خليفة 

اخل����روج وب�����ش��وؤال��ه ع��ن ح��م��ل��ه اأي 
اأج��اب بالنفي حيث  م��واد ممنوعة 
ب�����داأت ع���الم���ات الرت����ب����اك تظهر 

مل��خ��اط��ر ت��ه��ري��ب امل���خ���درات حيث 
اجلمركية  امل��راك��ز  ال��دائ��رة  زودت 
التابعة لها باأحدث اأجهزة الك�شف 

ال���دول الأج��ن��ب��ي��ة وع��ل��ى اإث���ر ذلك 
مت التعرف على امل�شتبه به واإيقافه 
بوابات  ع��ن��د  اجل���م���ارك  ن��ق��ط��ة  يف 

 3 امل��ط��ار  مبنى  �شاهني مدير  ب��ن 
اأن اأحداث الواقعة بداأت حينما مت 
ال�شتباه من قبل �شباط اجلمارك 

•• دبي - وام:

مبنى  ج����م����ارك  ����ش���ب���اط  اأح����ب����ط 
م�شافر  حم���اول���ة   3 رق����م  امل���ط���ار 
الأجنبية  الدولة  اإح��دى  ق��ادم من 
تهريب 9.6 كيلوجرام من خمدر 
ك���ان���ت خمباأة  ال��ن��ق��ي  ال��ك��وك��اي��ني 
ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة يف ه��ي��ك��ل ثالث 

حقائب.
اإدارة  اإبراهيم الكمايل مدير  ونوه 
عمليات امل�شافرين يف جمارك دبي 
الت�شدي  وب��رام��ج  العمل  بخطط 

عليه فقام فريق املفت�شني بالتحقق 
مادة  على  ليعرثوا  احلقائب  م��ن 
بي�شاء مت اخفاوؤها بحرفية عالية 
يف ه��ي��ك��ل احل��ق��ائ��ب وب��ع��د فح�س 
املتطورة  الأج��ه��زة  بوا�شطة  امل���ادة 
جل����م����ارك دب�����ي ت���ب���ني اأن����ه����ا م����ادة 
كيلو   9.6 ت��زن  النقية  الكوكايني 
�شبط  حم�شر  حترير  فتم  ج��رام 
امل�شتبه  على  والتحفظ  بالواقعة 
لإدارة  وت�شليمهم  احل��ق��ائ��ب  و  ب��ه 
مكافحة املخدرات بالقيادة العامة 

ل�شرطة دبي.

حملة 100 مليون وجبة تنجز توزيع 4.7 مليون وجبة لالجئني يف الأردن بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي

•• دبي -وام:

ا�شتكملت حملة 100 مليون وجبة 
- الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام 
يف 30 دولة يف اأربع قارات- توزيع 
4.7 مليون وجبة على  اأك��رث من 
ال��الج��ئ��ني يف امل��خ��ي��م��ات ب�����الأردن 
الأغذية  "برنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  العاملي" 
وبالتن�شيق مع الهيئات املخت�شة يف 
اململكة، وذلك بعد �شهر من اختتام 
احلملة اخلريية وجمعها ما قيمته 
216 مليون وجبة لتقدمي الدعم 
ل��ل��ف��ئ��ات الأ�����ش����د حاجة  ال���غ���ذائ���ي 
وامل�������ش���اه���م���ة يف م��ك��اف��ح��ة اجل����وع 
و�شوء التغذية يف 30 دولة يف اأربع 
حممد  "مبادرات  وك��ان��ت  ق����ارات. 
العاملية"،  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
مليون   100 "حملة  نظمت  التي 
 ،2021 رم�شان  �شهر  وجبة" يف 
وّقعت اتفاقية �شراكة مع "برنامج 
لالأمم  ال��ت��اب��ع  العاملي"  الأغ���ذي���ة 
الغذائي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري  امل��ت��ح��دة 
املبا�شر لالجئني يف كٍل من الأردن 
والأ�شر  ول����الأف����راد  وب��ن��غ��الدي�����س 
وذلك  فل�شطني،  يف  دخ���اًل  الأق����ل 
متّولها  غ��ذائ��ي��ة  ق�����ش��ائ��م  ب�شيغة 
احلملة ويتم ت�شليمها مبا�شرة اإىل 

امل�شتفيدين.

ل��دى دول  دول��ة الم����ارات واملمثل 
ن�شعر  اخلليجي:  التعاون  جمل�س 
بالمتنان للم�شاهمة التي قدمتها 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب لأنها 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  �شاعدت 
الأكرث  الأ���ش��ر  دع��م  موا�شلة  على 
الزعرتي  خم��ي��م��ي  يف  اح��ت��ي��اج��ا 
�شهر  خ����الل  الأردن  يف  والأزرق 
امل�شاعدات  ه����ذه  وم��ك��ن��ت   ، م��اي��و 
�شراء  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دة  ال���ع���ائ���الت 
ولأطفالهم  لهم  املغذية  الأطعمة 
املبارك وعيد  �شهر رم�شان  خالل 
ان���ه منذ  واأ����ش���اف يحيى  ال��ف��ط��ر. 
اأج��رب النق�س احلاد  ذل��ك احل��ني، 
يف التمويل برنامج الأغذية العاملي 
لالجئني  امل�������ش���اع���دة  ق���ط���ع  ع���ل���ى 
ال�شوريني يف الأردن، يف وقت �شهد 
68 باملائة من الالجئني يف الأردن 
انخفا�شاً يف دخلهم منذ بداية وباء 
يوليو  من  اعتباًرا  و  كوفيد19-. 
 21000 ح������وايل  ي��ت��ل��ق��ى  ل����ن   ،
ت�شررا  الأك���رث  الفئات  م��ن  لج��ئ 
ال�شهرية  ال��غ��ذائ��ي��ة  م�شاعداتهم 
املنتظمة. عالوة على ذلك ، اإذا مل 
يقم برنامج الأغذية العاملي بجمع 
قريب،  وق��ت  يف  املطلوب  التمويل 
امل�شاعدات  ق��ط��ع  عليه  ف�شيتعني 
ع����ن ح�������وايل رب�����ع م���ل���ي���ون لجئ 

- خميمان..
خميمات  التوزيع  مناطق  و�شملت 
يعمل  ال��ت��ي  ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني 
فيها برنامج الأغذية العاملي التابع 
لالأمم املتحدة يف الأردن منذ عام 
الزعرتي  خم��ي��م  وه���ي   2012
برنامج  وت����وىل  الأزرق.  وخم��ي��م 
ت��وزي��ع الوجبات  ال��ع��امل��ي  الأغ��ذي��ة 
ب�����ش��ي��غ��ة ق�����ش��ائ��م مت��وي��ن��ي��ة على 
قوائم  بح�شب  ال��دع��م  م�شتحقي 
معتمدة لالأ�شد حاجة يف خميمات 
الدعم  لتوفري  الأردن،  يف  اللجوء 
 4،7 يعادل  الذي  املبا�شر  الغذائي 
لجئ   52،605 ل���  وجبة  مليون 

يف الأردن.

- دعم نوعي..
باآلية  ال���ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة  و���ش��ّه��ل��ت 
الو�شول  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ق�����ش��ائ��م 
امل�شتفيدين  اإىل  واملبا�شر  ال�شريع 
خ��الل �شهر واح��د فقط، وي�شمن 
ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي و�شول 
بالطريقة  مل�شتحقيها  امل�شاعدات 
من  املنا�شب  ال��وق��ت  ويف  املنا�شبة 
مبتكرة  تقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  خ��الل 

مثل تقنية ب�شمة العني.

- نظام غذائي �صحي..
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  اأت��اح  كما 

يقوم  ان  و   ، ���ش��ب��ت��م��رب  يف  ����ش���وري 
اإ�شايف  ع��دد  عن  امل�شاعدات  بقطع 
برنامج  يحتاج  و  اأكتوبر.  �شهر  يف 
اإىل  عاجل  ب�شكل  العاملي  الأغ��ذي��ة 
58 مليون دولر اأمريكي ملوا�شلة 
ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة ال��غ��ذائ��ي��ة حتى 
لجئ  مليون  لن�شف  ال��ع��ام  نهاية 

�شوري يدعمهم يف الأردن.

- ا�صتمرارية..
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  ويوا�شل 
من  اللكرتونية  الق�شائم  ت��وزي��ع 
يف  وجبة"  مليون   100 "حملة 
 207 ل��ف��ائ��دة  فل�شطني  م��ن  ك���ٍل 
اآلف يف غزة و103 اآلف �شخ�س 
ك��م��ا يقدم  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�����ش��ف��ة  يف 
امل���������ش����اع����دات ال���غ���ذائ���ي���ة حل����وايل 
خميمات  يف  م�شتفيد  األ���ف   36

الالجئني يف بنجالدي�س.

- اأرقام..
وت�شري اإح�شاءات برنامج الأغذية 
معاناة  اإىل   2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 
يف  اإن�شان  مليون   270 م��ن  اأك��رث 
ي��ع��م��ل فيها  80 دول����ة  اأك����رث م���ن 
ال����ربن����ام����ج م�����ن ان�����ع�����دام الم�����ن 
تقدر  ح����ني  يف  احل�������اد،  ال���غ���ذائ���ي 
الأمم املتحدة عدد من يعانون من 
ب��اأك��رث من  التغذية  اجل���وع و���ش��وء 

�شرف  ف���ر����ش���ة  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
املتاجر  م����ن  ع�����دد  يف  ال���ق�������ش���ائ���م 
�شمن  معها  يتعاون  التي  واملخابز 
على  بالفائدة  يعود  مبا  املخيمات، 
اأي�����ش��اً، وي�����ش��م��ن ح�شول  ال��ب��اع��ة 
امل�شتفيدين على منتجات متنوعة 
وطازجة ت�شمن لهم نظاماً غذائياً 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ت��وازن��اً،  �شحياً 
يحتاجونها  التي  الأ�شا�شية  ال�شلع 

يومياً ب�شهولة وي�شر.

- الو�صول املبا�صر..
اإدارة  النعيمي، مدير  �شارة  وقالت 
يف م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
حملة  غ���اي���ة  اإن  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم 
يف  الأك����رب  وج��ب��ة،  م��ل��ي��ون   100
املنطقة لتوفري الدعم الغذائي يف 
30 دولة يف 4 قارات، هي الو�شول 
امل��ب��ا���ش��ر وال�����ش��ري��ع ل��الأ���ش��د حاجة 

يف امل��ج��ت��م��ع��ات الأق����ل دخ����اًل التي 
توزيع  واك��ت��م��ال  احلملة،  ت�شملها 
كافة الوجبات الغذائية املخ�ش�شة 
ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م����ن احل���م���ل���ة يف 
خم���ي���م���ات ال����الج����ئ����ني ب���������الأردن 
يف ���ش��ه��ر واح�����د ف��ق��ط ه���و اإجن����از 
ون���وع���ي حت��ق��ق بف�شل  ل��وج�����ش��ت��ي 
ال��ت��ع��اون ب��ني م��ب��ادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية التي تنظم 
العاملي  الأغ��ذي��ة  وبرنامج  احلملة 
التابع لالأمم املتحدة الذي ي�شمن 
األفاً   399 اأكرث من  اإىل  الو�شول 
والأ�شر  والأف������راد  ال��الج��ئ��ني  م��ن 
الأك����رث ح��اج��ة يف ث���الث دول هي 
وبنجالدي�س  وف��ل�����ش��ط��ني  الأردن 
وت��ق��دمي ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي العاجل 

لهم من خالل احلملة.
ب�����دوره ق���ال جم��ي��د ي��ح��ي��ى مدير 
يف  العاملي  الأغذية  برنامج  مكتب 

العامل. اإن�شان حول  690 مليون 

- يف 30 دولة..
ون����ّظ����م����ت م������ب������ادرات حم���م���د بن 
"حملة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
بالتعاون  وجبة"  م��ل��ي��ون   100
العاملي"  الأغ���ذي���ة  "برنامج  م���ع 
را����ش���د  ب����ن  حم���م���د  و"موؤ�ش�شة 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م���ك���ت���وم  اآل 

الإقليمية  و"ال�شبكة  والإن�شانية" 
وامل���ن���ظ���م���ات  الطعام"  ل���ب���ن���وك 
اخل����ريي����ة واجل�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة يف 
العربي  ال����ع����امل  يف  دول������ة   30
واأمريكا  واأوروب���ا  واإفريقيا  واآ�شيا 
اجلنوبية، من اأجل توفري املعونات 
وامل�شاهمة  للمحتاجني  الغذائية 
لهم  اأم��ان غذائي  �شبكة  توفري  يف 

يف املجتمعات الأقل دخاًل.

مة للحملة وبرنامج الأغذية العاملي وّفرت الدعم الغذائي املبا�سر لأكرث من 52 األف م�ستفيد يف الأردن اآل مكتوم العاملية املنظِّ را�سد  بن  حممد  مبادرات  بني  • ال�سراكة 
لت�سّرع و�سول الدعم لالجئني ال�سوريني يف خميمي الزعرتي والأزرق العني  ب�سمة  مثل  ذكية  تقنيات  ت�ستخدم  التوزيع  • اآلية 

• الق�سائم الفورية املوّزعة للم�ستفيدين ت�سّهل ح�سولهم على منتجات طازجة ومتنوعة يوميًا من اأجل نظام غذائي �سحي ومتوازن
• �سارة النعيمي: تعاون حملة 100 مليون وجبة مع برنامج الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة ي�سمن الو�سول املبا�سر اإىل حوايل 399 األفًا من الالجئني والأفراد والأ�سر الأ�سد حاجة يف 3 دول
بن را�سد اآل مكتوم العاملية يف الوقت املنا�سب لأنها �ساعدت برنامج الأغذية العاملي على موا�سلة دعم الأ�سر الأكرث احتياجا حممد  مبادرات  قدمتها  التي  للم�ساهمة  بالمتنان  ن�سعر  يحيى:  • جميد 

اإطالق الربنامج التدريبي لبودكا�ست ال�سباب العربي
•• اأبوظبي - وام:

اأطلق مركز ال�شباب العربي "الربنامج التدريبي لبودكا�شت ال�شباب العربي" 
لتمكني ال�شباب املوهوب من خمتلف البالد العربية مبهارات اإعداد املحتوى 
الرقمي امل�شموع با�شتخدام اأحدث الأدوات والتقنيات يف هذا القطاع املتنامي 
ب�شرعة عاملياً.  ويتعاون مع املركز يف تطوير الربنامج جمموعة من بيوت 
اخلربة املتخ�ش�شة يف هذ املجال مثل من�شة "اأنغامي" و�شكاي نيوز عربية 
وموؤ�ش�شة "كريننج كلت�شرز" ومن�شة "�شوت" ليمنح ال�شباب العربي الفر�شة 
لتطوير مهارات اإعداد حمتوى البودكا�شت ب�شكل متقدم.  وبختام الربنامج 
الأف�شل  الثالث  البودكا�شت  قنوات  �شتحظى  اأ�شهر  لثالثة  يتوا�شل  ال��ذي 
للم�شاركني يف الربنامج بدعم من مركز ال�شباب العربي ومن�شة "اأنغامي" 
لتو�شيع ح�شورها يف الف�شاء الرقمي الناطق بالعربية.  و�شيتم فتح املجال 
عرب  بالتقدمي  الربنامج  يف  للم�شاركة  اأنف�شهم  برت�شيح  الراغبني  لل�شباب 
الرابط الإلكرتوين podcast.arabyouthcenter.org. واأكدت 
ل�����ش��وؤون ال�شباب  امل��زروع��ي وزي���رة دول���ة  ب��ن ف��ار���س  م��ع��ايل �شما بنت �شهيل 
تطوير  اإىل  بحاجة  العربية  املنطقة  اأن  العربي  ال�شباب  مركز  رئي�س  نائب 
مهارات متخ�ش�شة لالرتقاء باملحتوى العربي ومتكني ال�شباب من التعبري 
امل��ع��ارف واإب����راز املواهب  ال��ت��ج��ارب واخل���ربات ونقل  ع��ن تطلعاتهم وت��ب��ادل 
والإبداعات ال�شبابية.  وقالت معاليها: " اإمكانات ال�شباب العربي ل حدود 

لها والربامج التدريبية التخ�ش�شية التي تطلقها املوؤ�ش�شات املعنية بالعمل 
وت�شانده  اجلديدة  التوجهات  تر�شد  العربي  ال�شباب  مركز  مثل  ال�شبابي 
له  ال��ف��ائ��دة  حتقق  واع���دة  م�شاريع  اإجن���از  يف  وتوظيفها  م��ه��ارات��ه  �شقل  يف 
وللمجتمعات العربية ويف عامل اليوم ي�شكل ال�شتثمار يف املهارات وال�شناعات 
الإبداعية م�شاراً واعداً لتوفري فر�س جديدة لل�شباب ودعم ركائز التنمية 
القت�شادية والجتماعية".      من جانبه قال �شعادة �شعيد النظري مدير 
مبركز  لال�شرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�س  لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  عام 
" اإن ال�شباب هم الأقدر على مواكبة كل جديد وت�شميم  ال�شباب العربي : 
امل�شتقبل وم�شوؤوليتنا تقدمي الأدوات واملمّكنات التي ت�شاعدهم على التعبري 
م�شاهمني  ليكونوا  امللهمة  جناحهم  وق�ش�س  جتاربهم  وط��رح  روؤاه���م  عن 
بقدرات  الثقة  ويعززوا  جمتمعاتهم  يف  الإيجابية  ثقافة  تر�شيخ  يف  فاعلني 
واعد  ف�شاء  ه��و  "البودكا�شت   : واأ���ش��اف  الكامنة".     وط��اق��ات��ه  ال�شباب 
للمحتوى الإبداعي وخا�شة املحتوى الرقمي العربي منه لذلك نعمل على 
متكني ال�شباب مبهارات �شناعته ونزود املواهب ال�شبابية مبهارات متقدمة 
ت�شاعدهم على اغتنام الفر�س الواعدة التي توفرها هذه امل�شاحة املفتوحة 
تطبيقات  من  بال�شتفادة  العربية  والهوية  القيم  وتر�شيخ  ال�شباب  لإب��داع 
ويفتح  اجلميع".  متناول  يف  اأ�شبحت  التي  الرقمية  واحللول  التكنولوجيا 
امل�شاركة  الربنامج التدريبي لبودكا�شت ال�شباب العربي باب تقدمي طلبات 
لل�شباب من �شن 18 حتى 35 �شنة من خمتلف البالد العربية لالن�شمام 

.2021 يوليو  للربنامج وي�شتمر تلقي طلبات الت�شجيل حتى 10 
الربنامج  لإط���الق  ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  دب��ي  يف  ال�شباب  مركز  و�شهد 
املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النظري  �شعيد  �شعادة  من  كل  وقعها  والتي  التدريبي 
الحتادية لل�شباب الرئي�س التنفيذي لال�شرتاتيجية مبركز ال�شباب العربي 

واإيلي اأبو �شالح نائب رئي�س من�شة "اأنغامي".
العربي  ال�شباب  مركز  م��ع  بال�شراكة  �شعادته  ع��ن  �شالح  اأب��و  اإي��ل��ي  واأع���رب 
ال�شباب  مل�شاعدة  العملية  خرباتهم  بنقل  النجاح  اأن  يف  اأمله  عن  معربا   ..
العربي على اكت�شاب مهارات متقدمة يف الإنتاج والت�شجيل وفنون التعليق 

ال�شوتي.
واأ�شاف اأن من�شتنا انطلقت بروؤية �شبابية وبثقافة ريادة الأعمال كم�شروع 
العربية  للمواهب  الفر�شة  مننح  اأن  نريد  واليوم  اإبداعية  فكرة  من  نا�شئ 
ال�شابة املتعددة خلو�س هذه التجربة على طريق النجاح و�شناعة املحتوى 
التدريبية،  ال���دورات  هي  رئي�شية  مكونات  اأربعة  الربنامج  وي�شم  املتميز. 
وال�شت�شارات الفردية مع اخلرباء، واللقاءات مع جنوم البودكا�شت العربي، 
ودعم ق�ش�س النجاح، لتكون قنوات امل�شاركني من �شمن الأجنح بني م�شاريع 

بودكا�شت ال�شباب العربي.
العربية  باللغة  مقدمة  تفاعلية  رئي�شية  دورات  ث��الث  ال��ربن��ام��ج  وي��ق��دم 
 Kerning Cultures "كلت�شرز "كريننج  من  عالية  اإن��ت��اج  وب��ج��ودة 
واإنتاج  العربي من تخطيط  ال�شباب  املائة يف الربنامج لتمكني  للم�شاركني 

واإخراج حمتوى قنوات بودكا�شت عربية.
اإنتاج  م��ه��ارات  ه��ي  حم���اور  ث��الث��ة  للربنامج  التدريبية  ال����دورات  وتغطي 
تاأ�شي�س  و���ش��روط  ال�شوتي،  التعليق  وفنون  الناجح،  البودكا�شت  حمتوى 

ال�شتديو اخلا�س باإعداد البودكا�شت.
تدريبية.     دورة  اإنهائهم كل  فور  التقييمات  �شل�شلة من  امل�شاركون  ويخو�س 
كما يقدم الربنامج �شاعات من ال�شت�شارات الفردية التقنية للم�شاركني يف 
العمل والتفاعل  ا�شرتاتيجية  املحتوى وتعزيز  جمالت تطوير مو�شوعات 
مع جمهور البودكا�شت مع جمموعة من خرباء البودكا�شت العربي ومن�شة 
"�شوت" املتخ�ش�شة يف اإعداد حمتوى البودكا�شت باللغة العربية.  ويحظى 
كٌل من املتاأهلني الع�شرين لهذه املرحلة بثالث جل�شات تدريبية فردية حول 
للن�شر  خطة  وتطوير  التقني  و  الفني  الإن��ت��اج  وتطوير  عمل  خطة  و�شع 

والت�شويق.
كما يف�شح الربنامج املجال اأمام اأع�شاء الربنامج املتاأهلني ملراحله املتقدمة 
للتوا�شل مع رواد البودكا�شت يف املنطقة العربية. ويف موؤ�شر على ال�شعود 
الإعالنات يف هذا  اأن يتجاوز حجم  املتوقع  البودكا�شت من  امل�شتمر لتقنية 
القطاع املليار دولر عاملياً خالل 2021. وت�شري اإح�شاءات "اأبل بودكا�شت" 
مار�س  ح��ت��ى  ب��ودك��ا���ش��ت  حلقة  م��ل��ي��ون   47 م��ن  اأك���رث  املن�شة  ت�شجيل  اإىل 
البودكا�شت على من�شات اأخرى مثل  حمتوى  �شعود  يت�شارع  فيما   2021

بودكا�شت". "�شبوتيفاي" و"جوجل 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة 
خالل  من  والنقل،  البلديات  لدائرة 
اإدارة  يف  امل��دن ممثاًل  قطاع تخطيط 
ور�شة  وال�����ش��الم��ة،  وال�����ش��ح��ة  البيئة 
"ال�شالمة  بعنوان  ُبعد  ع��ن  توعوية 
الإجهاد  "ل  حملة  �شمن  يف احلر"، 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  ا�شتهدفت  احلراري"، 
م�شاريع البناء والإن�شاء داخل وخارج 
كل  مب�شاركة  وذل��ك  اأبوظبي،  جزيرة 
من: وزارة املوارد الب�شرية والتوطني، 
الوطنية  واملوؤ�ش�شة  اأبوظبي،  وموانئ 
 ،NTPEل����ل����ت����ج����ارة والإمن����������������������اء
�شركات  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الور�شة  وه��دف��ت  اخل���ا����س.  ال��ق��ط��اع 
البناء  قطاع  يف  العاملني  توعية  اإىل 
والإن�شاء مبخاطر العمل خالل فرتة 
القرار  ت��ن��ف��ي��ذ  وب��اأه��م��ي��ة  ال��ظ��ه��رية، 
�شاأن  يف   )2015 ل�شنة   401( رق��م 
الظهرية  وقت  العمل  �شاعات  حتديد 
ال�شادر من قبل وزارة املوارد الب�شرية 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  والتوطني 
ب���اأن حتدد  يقت�شي  وال���ذي  امل��ت��ح��دة، 
التي  ل��الأع��م��ال  العمل  وق��ف  ���ش��اع��ات 
توؤدى حتت اأ�شعة ال�شم�س ويف الأماكن 
املك�شوفة من ال�شاعة 12:30 ظهراً 
ملدة  وي�����ش��ت��م��ر  ع�����ش��راً،   3:00 ح��ت��ى 

يونيو   15 من  اعتباراً  اأ�شهر  ثالثة 
اإىل 15 �شبتمرب �شنوياً.

التوعية  ع���ل���ى  ال����ور�����ش����ة  ورك���������زت 
اأثناء فرتة الظهرية  العمل  مبخاطر 
وقت ارتفاع حرارة اجلو خالل ف�شل 
ال�شيف وطرق الوقاية منها، وكيفية 
كما  ال��ط��ارئ��ة،  احل���الت  م��ع  التعامل 
الآمن،  العمل  الرتكيز على طرق  مت 
الرتوية  ت���وزي���ع حم��ال��ي��ل  و����ش���رورة 
للتغلب  امل����واق����ع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
كما  احل��راري،  الإجهاد  اأعرا�س  على 
اللتزام  اأهمية  اإىل  الور�شة  تطرقت 
ال�شالمة  على  للحفاظ  ال��ق��رار  بهذا 
مواقع  يف  للعاملني  املهنية  وال�شحة 

البناء والإن�شاء.
العمل  وقف  قانون  اأن  بالذكر  جدير 
ال�شيف  خ���الل  ال��ظ��ه��رية  اأوق�����ات  يف 
التي  الوقائية  الإج���راءات  يعترب من 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ب��ه��ا  تتميز 
اأجمع، حيث  العامل  دول  املتحدة بني 
ال�شركات، خ�شو�شاً  اإل��زام جميع  يتم 
�شركات املقاولت، بوقف العمل متاماً 
خ����الل ف����رتة ال���ظ���ه���رية ط�����وال مدة 
ثالثة اأ�شهر، كما يتم فر�س غرامات 
ق��ا���ش��ي��ة ج�����داً ع��ل��ى ال�������ش���رك���ات التي 
وذلك  والقوانني،  التعليمات  تتجاوز 
حفاظاً على �شالمة و�شحة العاملني 

يف مواقع البناء والإن�شاء.

•• دبي-الفجر:

تعر�س وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
للخدمات  الإم�����������ارات  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
ال�شحية م�شتجدات من�شة الطبيب 
الفرتا�شي �شمن خدمات التطبيب 
خالل  ال�شحية،  وامل��راق��ب��ة  بعد  ع��ن 
وموؤمتر  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 
ال��ذي ميتد  دب��ي  العربي يف  ال�شحة 
وتوفر  ي���ون���ي���و،   24 اإىل   21 م���ن 
تكنولوجية  وخدمات  حلوًل  املن�شة 
ال�شحة  ت��ع��زي��ز  جم����ال  يف  م��ب��ت��ك��رة 
الرعاية  الرقمية، عن طريق توفري 
الطبية  وال���ش��ت�����ش��ارات  املتخ�ش�شة 
للمر�شى عن بعد يف اأي وقت، ويعمل 
مدار  على  للمن�شة  الطبي  الطاقم 
لتح�شني  الأ�شبوع،  طوال  �شاعة   24
اأف���راد  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  �شبل  وت�شهيل 
اأف�شل  ب�����ش��ل��وك  ل��ل��ت��وع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
املمار�شات الوقائية املتبعة عاملياً ملنع 

العدوى. 
الطبيب  م���ن�������ش���ة  اإط������������الق  ومت 
الفرتا�شي �شمن خدمات التطبيب 
ب��داي��ة جائحة كوفيد- م��ع  بعد  ع��ن 
طبياً  طاقماً  وت�شم  الدولة،  يف   19
التدريب  م����ن  ع���ال���ي���ة  درج������ة  ع���ل���ى 
وال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ت��وا���ش��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي مع 

ال�شتف�شارات   ح��ول  املجتمع  اأف����راد 
يتميز  ك��م��ا  بكوفيد19-.  املتعلقة 
واأهمها  ال���ل���غ���ات  ب���ت���ع���دد  ال���ط���اق���م 
وال�شينية  والإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والأندوني�شية  والفرن�شية  والأملانية 
اللغات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��رو���ش��ي��ة، 
الهندية املختلفة، وي�شارك يف تقدمي 
التطبيب عن بعد من خالل  خدمة 
درا�شات  اأط��ب��اء  الفرتا�شية  املن�شة 
كندا  م��ق��ي��م��ني يف  م���واط���ن���ني  ع��ل��ي��ا 
وت��رك��ي��ا ون���ي���وزي���الن���د، ح��ي��ث تلقى 
ف��ري��ق ال��ط��ب��ي��ب الف���رتا����ش���ي اآلف 

على  كوفيد19-  ح�����ول  امل���ك���امل���ات 
م�شتوى الدولة.

لت�صمل  اخل����دم����ة  ت���ط���وي���ر 
االأمرا�س املزمنة

واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�����ش��ني عبد 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال����رن����د  ال���رح���م���ن 
اللوائح  اأح����ك����ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���دول���ي���ة وال���وق���اي���ة من 
لقطاع  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  اجل��ائ��ح��ات 
امل���راك���ز وال���ع���ي���ادات ال�����ش��ح��ي��ة على 
الفرتا�شي  الطبيب  خدمة  اأهمية 

افرتا�شية  من�شة  اأول  تعترب  ال��ت��ي 
م������ن ن����وع����ه����ا ل���ل���ت���وع���ي���ة وت����ق����دمي 
املعلومات والإر�شادات ال�شحية ب�شكل 
خمتلف  ح��ول  الطبيب  م��ع  تفاعلي 
الأمرا�س ومنها "كوفيد19-"، كما 
اأنها منهج لتقييم احلالت ال�شحية 
عن بعد واحلد من انت�شار املعلومات 
اأو����ش���ع  اإىل  وال����و�����ش����ول  امل���غ���ل���وط���ة 
خالل  م��ن  اجلن�شيات،  م��ن  �شريحة 
تقييم احلالة ال�شحية عن بعد دون 
ال�شحية،  امل��راف��ق  مل��راج��ع��ة  احل��اج��ة 
تدفق  ن�شبة  خف�س  يف  ي�شاعد  مم��ا 

ال�شريعة  وال���ش��ت��ج��اب��ة  امل���راج���ع���ني 
بفريو�س  باإ�شابتها  امل�شتبه  للحالت 

كوفيد19-.
اأن  اإىل  الرند  الدكتور  �شعادة  ولفت 
ت��ع��م��الن حالياً  وامل��وؤ���ش�����ش��ة  ال������وزارة 
تغطي  بحيث  اخل��دم��ة  تطوير  على 
من  املتكاملة  الطبية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
الطبيب  وا���ش��ت�����ش��ارة  احل��ال��ة  تقييم 
والتحاليل  الأدوي��ة  وتقدمي خدمات 
اخلدمة  ����ش���ت���ق���وم  ك���م���ا  امل����خ����ربي����ة، 
بتقدمي ال�شت�شارات الطبية مل�شابي 
حالتهم  ومتابعة  املزمنة  الأمرا�س 

املركز  م��راج��ع��ة  اإىل  احل���اج���ة  دون 
ال�شحي.

ا�صت�صارات افرتا�صية ذكية على 
مدار ال�صاعة

ال�شحة  وزارة  اأن  الرند  �شعادة  واأك��د 
الإمارات  وموؤ�ش�شة  املجتمع  ووقاية 
على  حتر�شان  ال�شحية  للخدمات 
حلكومة  العامة  التوجهات  مواكبة 
الإم������ارات ب��الرت��ق��اء ب��ج��ودة احلياة 
وا���ش��ت��دام��ة ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة، مع 
تطبيق الإج���راءات الح��رتازي��ة �شد 

تقدمي  خ�����الل  م����ن  كوفيد19-، 
ا�شت�شارات افرتا�شية ذكية على مدار 
املر�شى،  احتياجات  لتلبية  ال�شاعة 
املر�شى  حلالة  ال�شتباقية  واملتابعة 
عن بعد وتقدمي اخلدمات ال�شحية 
الوقائية، مما ي�شهم بخف�س تكاليف 

الرعاية ال�شحية .

من�صة توعوية 
وقالت الدكتورة هيفاء فار�س رئي�س 
اإدارة  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ربام���ج  ق�����ش��م 
اإن الهدف  الرعاية ال�شحية الأولية 

هو  الفرتا�شي  الطبيب  من�شة  من 
الو�شول اإىل �شرائح املجتمع وتقريب 
لنكون  التحديات،  وجت��اوز  امل�شافات 
على مقربة من احتياجاتهم وتقدمي 
الطبية  والرعاية  ال�شحية  التوعية 
من خالل جميع الو�شائل والتقنيات 
ال��ذك��ي��ة، ومنها الت�����ش��ال امل��رئ��ي مع 
عدة  املن�شة  تت�شمن  حيث  طبيب، 
ت�شنيفات  حت���وي  تفاعلية  ���ش��ا���ش��ات 
م��ب��وب��ة ع��ن ف��ئ��ات الأم���را����س، وبعد 
ات�شال  اإج����راء  ميكن  الفئة  اخ��ت��ي��ار 
مرئي مبا�شر عن بعد عرب ال�شا�شات 
مع الأطباء الخت�شا�شيني وليحتاج 
الأزرار، واإمن��ا يعمل بتقنية  اإىل مل�س 
الأ�شعة  اأو  احل���راري���ة  امل�����ش��ت�����ش��ع��رات 
حتت احلمراء، وتوؤمن املن�شة اأف�شل 
���ش��ب��ل ال��وق��اي��ة م��ن ال���ع���دوى وطرح 
ال�شت�شارة  على  للح�شول  الأ�شئلة 
ب��ط��ري��ق��ة �شهلة.  ب��ع��د  ال��ط��ب��ي��ة ع���ن 
وذل����ك م���ن خ���الل ت��وج��ي��ه ع���دد من 
ال�شتف�شارات والأ�شئلة حول التاريخ 
املر�شي والأعرا�س املر�شية لتقدمي 
املت�شل  توجيه  اأو  �شحية  اإر����ش���ادات 
اإطار  يف  ال�شحية،  امل��راك��ز  اأح���د  اإىل 
توظيف احللول الذكية يف اخلدمات 
ال�شحية وتطبيق النماذج املبتكرة يف 

املمار�شات ال�شحية الوقائية. 

•• دبي-وام:

للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
اأطلقت مدينة دبي الطبية من�شة  الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات، 
بيئة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  ال��ع��رب��ي،  يف منطقة اخل��ل��ي��ج  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل   C37
اإكلينيكية مبتكرة ومرنة، وتعزز م�شاعي املدينة يف الرتقاء باأداء قطاع الرعاية 
ال�شحية عرب ا�شتقطاب اأمهر الأطباء الزائرين من دول العامل لت�شع خرباتهم 
يف متناول املجتمع املحلي، وتتيح ا�شتك�شاف اآفاق جديدة لالأطباء العاملني يف 

الدولة.
ومت اإطالق املن�شة خالل اأول اأيام الدورة 46 ملعر�س وموؤمتر ال�شحة العربي 
ال�شحية والتجارة يف  الرعاية  جمال  يف  للمتخ�ش�شني  ملتقى  اأكرب   ،2021
اإىل   21 من  دب��ي  ت�شت�شيفه  ال��ذي  اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
التجاري العاملي مب�شاركات من 150 دولة.  دبي  مركز  يف  اجلاري  يونيو   24
وتتلخ�س فكرة امل�شروع املبتكر يف توفري م�شاحات عمل خا�شة، جمهزة م�شبقاً 

بتقدمي  الهتمام  على  الأطباء  لت�شاعد  الطبية  دبي  مدينة  قبل  من  وُم�شغلة 
الت�شغيلية الالزمة  اخلدمات املطلوبة يف حني تقوم املدينة مبتابعة العمليات 
لتحقيق جناح هذه التجربة الفريدة. وت�شّكل "C37" نقطة انطالق جديدة 
بدوام  والعاملني  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��زائ��ري��ن  ل��الأط��ب��اء  تتيح  مثالية  ومن�شة 
جزئي يف دولة الإمارات التعريف بهويتهم اأو العالمة املوؤ�ش�شية التي يرغبون 
بتمثيلها ما ميثل قيمة م�شافة حتقق لهم انت�شاراً وا�شعاً على م�شتوى الدولة 

واملنطقة.
وقال جمال عبدال�شالم، املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي الطبية: "ين�شجم 
اإطالق C37 مع �شعينا نحو حتقيق مكانة تناف�شية متقدمة لدبي بني مدن 
العامل على م�شتوى القطاع ال�شحي، وذلك من خالل التزامنا بتوفري حلول 
فريدة ومبتكرة تلبي املتطلبات املتنامية للقطاع وحتقق ا�شتدامته". واأ�شاف: 
الإم���ارات  دول���ة  نوعها يف  م��ن  ف��ري��دة  عمل  منظومة  وه��ي   C37 اأطلقنا   "
فيها  العاملني  والأطباء  الدولة  خارج  من  الزائرين  الأطباء  متكن  واملنطقة، 
من �شتى التخ�ش�شات الطبية من تقدمي خال�شة خرباتهم للمجتمع املحلي 

 C37 ال�شتفادة من  تتيح لهم  ا�شتقاللية  اأكرث  اإكلينيكة مبتكرة  بيئة  �شمن 
كمقر مل�شار عمل اإ�شايف ".

ولفت اإىل اأن املن�شة اجلديدة ت�شهم يف متكني الكفاءات الإماراتية املتخ�ش�شة 
املعارف وم�شاركة اخلربات مبا  يف خمتلف املجالت الطبية كونها تتيح تبادل 
يربز دور مدينة دبي الطبية يف حتقيق م�شتهدفات الأجندة الوطنية الرامية 

اإىل تطوير العلوم ال�شحية وحتقيق التميز يف جمال الرعاية ال�شحية".
واأو�شح املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي الطبية اأن املن�شة اجلديدة تتميز 
ب�شال�شتها، حيث تتيح تعديل كل خدمة ح�شب الطلب مبا يتما�شى مع احتياجات 
كل عيادة، وذلك حتقيقاً لروؤيتنا بتمكني مفهوم "الرعاية الطبية بال حدود" 
اإىل  الو�شول  خ��الل  ا�شتك�شاف فر�س جديدة من  الأط��ب��اء على  ي�شاعد  ال��ذي 
اأكرث جمتمع ي�شم اأكرث من 200 جن�شية يعي�شون ويعملون يف دولة الإمارات، 
اأكرب من احلركة والعمل عرب  كما �شتتيح لالأطباء املقيمني يف الدولة جماًل 

احلدود وكذلك العمل بدوام جزئي والتوا�شل مع املر�شى والأطباء الآخرين.
خالل  من  العالجية  ال�شياحة  تطبيقات  ا�شتدامة  حتقيق  اإىل   C37 وت�شعى 

اأنحاء العامل لتقدمي خدمات الرعاية ال�شحية يف  اجتذاب خرية الأطباء من 
دولة الإمارات واملنطقة انطالقاً من دبي، كما توفر املن�شة مبقرها يف مدينة 
امل�شرتك  الطبي  للعمل  ومتطّورة  خم�ش�شة  وم�شاحات  خدمات  الطبية  دب��ي 
من  ب��دءاً  املتكاملة،  اخل��دم��ات  من  الأط��ب��اء  �شي�شتفيد  حيث  تناف�شية،  باأ�شعار 
على  خا�شة  ح�شومات  اإىل  و���ش��وًل  ال��دخ��ول  تاأ�شرية  على  احل�شول  اإج���راءات 
ال�شفر والإقامة، ف�شاًل عن فر�س التوا�شل والتعاون مع ما يزيد على 160 
عيادة وم�شت�شفى يف مدينة دبي الطبية. و�شيتمكن الأع�شاء يف املن�شة من حجز 
م�شاحة العمل اخلا�شة بهم ب�شكل يومي اأو اأ�شبوعي اأو �شهري، مما يوفر مرونة 
حتديد احتياجات املري�س ويخّف�س النفقات عرب ا�شتخدام احللول املرنة من 
اإذ يحدد الطبيب عدد اأع�شاء فريق  التجهيزات والعاملني يف املجال ال�شحي، 
العمل وفقاً لحتياجات املري�س دون اأن يتكّبد نفقات غري �شرورية، كما يح�شل 
الطبيب على خدمة احلجز يف مكتب ال�شتقبال والدعم التنفيذي، مبا ي�شمل 
تقدمي الإر�شادات لإدارة العمل �شمن املوقع مع موارد �شاملة ت�شم ال�شت�شارات 

ال�شرتاتيجية واملحا�شبة واخلدمات امل�شرفية والقانونية والت�شويق.

•• راأ�س اخليمة-وام:

تنظم اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية يف �شرطة راأ�س اخليمة 
معر�شاً ملنتجات نزلء املوؤ�ش�شة يف مركز منار التجاري على مدار 
مدير  بوليلة  يو�شف  يعقوب  العميد  واأو���ش��ح  كاملني.  اأ�شبوعني 
اأن  اخليمة  راأ���س  �شرطة  يف  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
افتتاح هذا املعر�س يندرج �شمن م�شاعي القيادة العامة ل�شرطة 
على  وم�شاعدتهم  املوؤ�ش�شة  ن���زلء  وت��اأه��ي��ل  ل��دع��م  اخليمة  راأ����س 

ت�شجيعهم على  ب�شكل مفيد من خالل  اأوق��ات فراغهم  ا�شتغالل 
ممار�شة هواياتهم يف انتاج و�شناعة املنتجات وامل�شغولت اليدوية 

والرتاثية واحلرفية وتقدمي الدعم النف�شي واملادي لهم .
واأ�شاف اأنه مت افتتاح هذا املعر�س الذي ي�شتمر اأ�شبوعني ويفتح 
م�شاء  العا�شرة  وحتى  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  من  يومياً  اأبوابه 
ل�شراء  وال��زائ��ري��ن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اأم���ام  الفر�شة  لإت��اح��ة 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���ش��ة وال��ت��ع��رف ع��ن ق���رب ع��ل��ى م��واه��ب النزلء 
الدعم  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة  وت��وف��ري  يتم احل��ر���س على تطويرها  ال��ت��ي 

مبا  عقوبتهم  ق�شاء  ف��رتة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  على  مل�شاعدتهم  لها 
امتنانه  ع��ن  ،معربا  امل�شتقبل  يف  عليهم  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  ي��ع��ود 
تنظيم  الدائم يف  لتعاونهم  التجاري  منار  لإدارة مركز  وتقديره 
لتنظيم  املجال  يتيح  ب�شكل دوري مما  املعار�س  النوعية من  هذه 
املزيد منها م�شتقبال . ولفت العميد بوليلة اإىل اأن ريع بيع هذه 
املنتجات يتم تخ�شي�شه للنزلء ولتمويل اإقامة الدورات والور�س 
النزلء  على  بالنفع  تعود  التي  املتنوعة  والتاأهيلية  التدريبية 

اأنف�شهم وت�شاعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم احلرفية .

•• دبي- وام:

بحث العقيد جمعة �شامل بن �شويدان، مدير الإدارة العامة للمرور 
بالإنابة يف �شرطة دبي مع وفد من منظمة كوبنهاغن نايز برئا�شة 
التعاون  تعزيز  �شبل  اخلبري جيم�س ثوم مدير مكتب كوبنهاغن 
بني اجلانبني. جاء ذلك خالل ا�شتقبال العقيد بن �شويدان للوفد 
الذي �شم مايكل ويك�شلر مدير مكتب مونرتيال، ولورينز �شيجل، 
مهند�س املناظر الطبيعية يف مكتب مونرتيال، ورولندو مارتينز، 
اإبراهيم  من�شور  بح�شور  وي���ب،  وج��ون��اث��ان  ال��ع��م��ل��ي��ات،  رئ��ي�����س 

البلو�شي، مدير امل�شاريع يف اإك�شبو، واملالزم اأول حمدان بن غافان 
ب��اإدارة احلمالت والتوعية  املهريي، رئي�س ق�شم التوعية املرورية 
العقيد  دبي. ورحب  �شرطة  للمرور يف  العامة  الإدارة  املرورية يف 
جمعة بن �شويدان بالوفد ال�شيف، موؤكداً اأهمية توطيد عالقات 
التعاون وتبادل اخلربات والزيارات بني اجلانبني، حيث مت بحث 
الأمور  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شرتك،  والتن�شيق  التعاون  �شبل 

املتعلقة مب�شروع مدينة دبي �شديقة للدراجات الهوائية.
�شديقة  دب��ي  مدينة  م�����ش��روع  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  وج���رى 
للدراجات الهوائية يف موقع اإك�شبو ومبنى القيادة العامة ل�شرطة 

واملواقف  والكهربائية  الهوائية  ال��دراج��ات  م�شارات  وخطة  دب��ي، 
ا�شتخدام  م��ع  تتنا�شب  ال��ت��ي  التحتية  وال��ب��ن��ى  ل��ه��ا،  املخ�ش�شة 
ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  بيئياً،  والآم��ن��ة  الريا�شية  الو�شيلة  ه��ذه 
ي�شهل  حتى  البع�س  ببع�شها  امل��م��رات  رب��ط  وعمليات  والأم����ان، 
التنقل بالدراجات الهوائية من م�شار اإىل اآخر، واجلدول الزمني 
اأن م�شروع مدينة  �شويدان،  العقيد جمعة بن  واأو�شح  للم�شروع. 
التنقل،  �شهولة  يف  �شي�شاهم  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  �شديقة  دب��ي 
الزدح����ام  وتخفيف  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال��ت��ل��وث  ن�شبة  م��ن  يخفف  وك��ذل��ك 

املروري.

ت�صتعر�صان اإجنازاتهما يف معر�س وموؤمتر ال�صحة العربي 2021

»ال�سحة« وموؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية تعززان جودة خدمات التطبيب عن بعد 

ت�صتقطب اأمهر االأطباء الزائرين من دول العامل وت�صع خال�صة خرباتهم يف متناول املجتمع املحلي 

 دبي الطبية تطلق من�سة C37 الأوىل من نوعها يف منطقة اخلليج العربي

اإ�سالحية راأ�س اخليمة تنظم معر�سا ملنتجات النزلء 

بحث �سبل التعاون بني �سرطة دبي ومنظمة كوبنهاغن نايز

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
يف ق�شره ام�س �شعادة اأحمد جاويد �شفري جمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية 

لدى الدولة والوفد املرافق.
اإ�شماعيل  و���ش��ع��ادة  اأفغان�شتان  ب�شفري  معاليه  رح��ب  ال��ل��ق��اء،  ب��داي��ة  ويف 
ر�شوخ  على  م��وؤك��دا  اأفغان�شتان،  وتلفزيون  اإذاع����ة  ع��ام  م��دي��ر  ميياخيل 
اأفغان�شتان  وج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  الإ�شرتاتيجية  ال��ع��الق��ات 
امل�شالح  يحقق  مبا  البلدين  قيادتي  من  ورعاية  دع��م  ظل  يف  وتطورها 

امل�شرتكة ويعود باخلري على �شعبيهما.

خمتلف  يف  البلدين  بني  التعاون  عالقات  تعزيز  �شبل  اجلانبان  وبحث 
املجالت ل �شيما الت�شامح والتعاي�س تعزيزا ملبادئ الأخوة الإن�شانية مبا 
يخدم امل�شالح امل�شرتكة ويحقق الزدهار العاملي خلري الإن�شانية جمعاء، 

وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
عالقات  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  جاويد  اأحمد  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
ال�شراكة الإ�شرتاتيجية مع دولة الإمارات اإىل اآفاق اأو�شع ت�شمل خمتلف 
ال�شتقرار  تعزيز  عامليا يف  ال��رائ��د  الإم����ارات  دور  م��وؤك��دا على  امل��ج��الت، 
والزدهار انطالقا من مبادئها الرا�شخة يف اإر�شاء قيم ال�شالم والت�شامح 
دول  ب��ني  الإن�شانية  العالقات  يف  ملهما  من��وذج��ا  باتت  التي  والتعاي�س 

العامل.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل �سفري اأفغان�ستان

حفاظًا على �صحة و�صالمة العمال خالل فرتة الظهرية من 15 يونيو اإىل 15 �صبتمرب

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية عن ُبعد 
بعنوان »ال�سالمة يف احلر« للعاملني يف البناء والإن�ساء
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الحت�����ادي خالل  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال�����ش��ك��اوى  اط��ل��ع��ت جل��ن��ة 
اجتماعها الذي عقدته برئا�شة �شعادة علي جا�شم رئي�س اللجنة 
�شكوى   "14" على  2021م،  يونيو   21 املوافق  اأم�س الثنني 

معرو�شة اأمامها، واتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.
ثنية  بن  م��رمي  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
مقررة اللجنة، وحميد العبار ال�شام�شي، و�شمية عبداهلل ال�شويدي، 
وعائ�شة ر�شا البريق، كما ح�شرها من الأمانة العامة للمجل�س 

�شعادة كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمني العام، 
وعفراء را�شد الب�شطي الأمني العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين.

وقال �شعادة علي جا�شم اإن اللجنة اطلعت على ال�شكاوى الواردة 
ال��الزم��ة، كما  للمجل�س وات��خ��ذت ب�شاأنها الإج���راءات وال��ق��رارات 
تابعت م�شار بع�س ال�شكاوى وقررت خماطبة اجلهات احلكومية 
ذات ال�شلة ملزيد من ال�شتي�شاح، منوها اأن اللجنة ناق�شت اأي�شا 
اخت�شا�شات  وف��ق  اللجنة  عمل  تطوير  اآل��ي��ة  اجتماعها  خ��الل 

املجل�س.
"اأن  للمجل�س،  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  م��ن   154 ل��ل��م��ادة  ووف��ق��ا   

ممن  موقعة  ت��ك��ون  اأن  يجب  املجل�س  اإىل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�شكاوى 
تن�س  فيما  وعمله"،  اقامته  وحم��ل  ا�شمه  بها  وم��ذك��ورا  قدمها، 
ال����واردة  ال�����ش��ك��اوى  املجل�س  رئ��ي�����س  "يحيل  ع��ل��ى  املادة" 157" 
ال���واردة عنها من  الإج��اب��ات  ال�شكاوى مع  اإىل جلنة  املجل�س  اإىل 
ال��وزارات املخت�شة"، وتن�س املادة" 158" على ما يلي:" تتوىل 
مقدم  اإىل  ت�شتمع  اأن  ولها  اإليها،  املحالة  ال�شكاوى  بحث  اللجنة 
ال�شكوى، وللجنة اأن تطلب من الوزارة املخت�شة بوا�شطة رئي�س 
اأو م�شتندات تراها لزمة  اأية بيانات  اأو  املجل�س تقدمي الإجابات 

للعلم والرد على ال�شكوى".

جلنة ال�سكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي تتخذ قراراتها ب�ساأن 14 �سكوى معرو�سه اأمامها

•• ابوظبي- الفجر:

ناق�شت جلنة �شوؤون التعليم والثقافة 
وال�����ش��ب��اب وال���ري���ا����ش���ة والإع�������الم يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي خالل 
اجتماعها الذي عقدته برئا�شة �شعادة 
نا�شر حممد اليماحي رئي�س اللجنة، 
يف  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
يونيو   21 املوافق  الثنني  اأم�س  دبي 
وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���و����ش���وع   ،2021
من  ع��دد  بح�شور  وال�شباب  الثقافة 

ممثلي اجلهات املخت�شة.
اأع�����ش��اء اللجنة  ���ش��ارك يف الج��ت��م��اع 
فلكناز  ���ش��ارة حمم�د  م��ن:  ك��ل  �شعادة 
م���ق���ررة ال��ل��ج��ن��ة، وال���دك���ت���ورة ح���واء 
�شعيد  و���ش��ذى  امل��ن�����ش��وري،  ال�شحاك 
عالي النقبي، و�شرار حميد بالهول، 

وعف��راء بخي��ت العليل�ي.

الثقافة  دائ����رة  ممثلو  فيها  و���ش��ارك 
وال�شياحة يف اأبوظبي، وهيئة الفجرية 
الثقافة  وه��ي��ئ��ة  والإع������الم،  للثقافة 
وال��ف��ن��ون ون���دوة الثقافة وال��ع��ل��وم يف 

دبي، وجمعة املاجد للثقافة والفنون، 
ودائرة الثقافة بال�شارقة.

اليماحي  حممد  نا�شر  �شعادة  وق��ال 
رئي�س اللجنة، اإنه مت خالل الجتماع 

وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���و����ش���وع  م��ن��اق�����ش��ة 
من  ع��دد  بح�شور  وال�شباب  الثقافة 
اآرائهم  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ومت  اجل��ه��ات، 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  وم���ق���رتح���ات���ه���م، 

ت��واج��ه ه���ذا امل��و���ش��وع وف���ق حم���اوره 
الوزارة  ا�شرتاتيجية  وه��ي:  املعتمدة 
الوطني  والن��ت��م��اء  الهوية  تعزيز  يف 
وتطوير قطاعات ال�شناعات الثقافية 
والإبداعية مبا يحقق اأهداف التنمية 
اإن�شاء  يف  ال�����وزارة  ودور  امل�����ش��ت��دام��ة، 
ودعم املراكز ال�شبابية وتطوير قدرات 
ومواهب ال�شباب لتحقيق م�شتهدفات 
يف  ال������وزارة  وج��ه��ود   ،2071 روؤي����ة 
تطوير املنظومة الإعالمية الوطنية 

مبا يحقق روؤية 2071.
�شتناق�س  اللجنة  اأن  �شعادته  واأو�شح 
الثقافة  وزارة  ممثلي  م��ع  امل��و���ش��وع 
املقبل،  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل  وال�����ش��ب��اب 
مناق�شتها  اإط�������ار  يف  ���ش��ت��ن��ظ��م  ك���م���ا 
وزي���ارات  نقا�شية  حلقات  للمو�شوع 
ميدانية للمراكز الثقافية وال�شبابية 
�شامل  ب�شكل  العام  املو�شوع  لدرا�شة 

واخلروج  املجتمع،  فئات  خمتلف  مع 
ال���واق���ع وت�شب  ت��الم�����س  ب��ت��و���ش��ي��ات 
والنتماء  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  عملية  يف 
الوطني وتطوير قطاعات ال�شناعات 
وال�شبابية  والإب����داع����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والإعالمية.
اأ���ش��ار ���ش��ع��ادة نا�شر  م��ن جهة اأخ���رى 

اطلعت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ال��ي��م��اح��ي 
مالحظات  ع���ل���ى  الج���ت���م���اع  خ�����الل 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����ش��اء 
بتعديل  احت��ادي  قانون  م�شروع  على 
القانون الحت���ادي رقم  اأح��ك��ام  بع�س 
الأر�شيف  ب�����ش��اأن   2008 ل�شنة   7
ال��وط��ن��ي، وال���ذي مت اع��ت��م��اد تقريره 

النهائي و�شيتم مناق�شته يف يف اإحدى 
م�شروع  باأن  منوها  املقبلة.  اجلل�شات 
منها  م����واد،   )7( يت�شمن  ال��ق��ان��ون 
قانونية  وم������واد  ع���ب���ارات  ا���ش��ت��ب��دال 
واأنظمة  وق�����رارات  ج���دي���دة،  ب���اأخ���رى 
تنفيذ اأحكام القانون والن�شر والعمل 

بالقانون.

•• ابوظبي-الفجر:

الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  ي�������ش���ارك 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت���������ادي يف 
مكتب  وه���ي���ئ���ة  جل������ان  اج���ت���م���اع���ات 
ال�شاد�شة  وجل�شته  العربي،  ال��ربمل��ان 
الف�شل  م���ن  الأول  الن���ع���ق���اد  ل����دور 
الفرتة  خ����الل  ال��ث��ال��ث  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 
2021 يف  26 يونيو  22 حتى  من 

العا�شمة امل�شرية القاهرة.
وي�شم الوفد اأع�شاء جمموعة ال�شعبة 
الربملان  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
العربي �شعادة كل من: حممد اأحمد 
اليماحي رئي�س املجموعة نائب رئي�س 
الربملان العربي ع�شو جلنة ال�شوؤون 
اخل����ارج����ي����ة وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة والأم������ن 
ال�شرهان  ع��ب��داهلل  وناعمة  القومي، 

الثاين لرئي�س املجل�س ع�شو  النائب 
جلنة ال�شوؤون الجتماعية والرتبوية 
واأحمد  وال�شباب،  وامل���راأة  والثقافية 
ب���و����ش���ه���اب ال�������ش���وي���دي ع�����ش��و جلنة 
ال�شوؤون القت�شادية واملالية، و�شذى 
���ش��ع��ي��د ال��ن��ق��ب��ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س جلنة 
والقانونية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�������ش���وؤون 

وحقوق الإن�شان.
اجتماعات  اأع����م����ال  ج������دول  ووف������ق 
ال���ل���ج���ان ال���دائ���م���ة ���ش��ت��ن��اق�����س جلنة 
وال�شيا�شية  اخل���ارج���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
والأم�������������ن ال�����ق�����وم�����ي، ال�����ت�����ط�����ورات 
ال�شيا�شية والأمنية يف العامل العربي 
بق�شايا  املتعلقة  امل�����ش��ت��ج��دات  واآخ����ر 
عن  ف�شال  امل�شرتك،  العربي  العمل 
م���الح���ظ���ات امل��ج��ال�����س وال���ربمل���ان���ات 
حماية  قانون  م�شروع  ب�شاأن  العربية 

الدول  يف  ال�شيرباين  الأم��ن  وتعزيز 
تقرير  ع��ر���س  �شيتم  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة، 
احلالة ال�شيا�شية والأمنية يف العامل 
العربي لعام 2020، وعر�س تقرير 
حول اأعمال واإجن��ازات اللجنة خالل 
الف�شل  م����ن  الأول  الن���ع���ق���اد  دور 
-2020( ال����ث����ال����ث  ال���ت�������ش���ري���ع���ي 
�شت�شتعر�س  جهتها  م��ن   .)2021
واملالية  القت�شادية  ال�����ش��وؤون  جلنة 
املوقف من تنفيذ تو�شيات اللجنة يف 
تقرير  و�شتناق�س  ال�شابق،  اجتماعها 
احلالة القت�شادية يف العامل العربي 
عن العام 2020، وتقرير عن ن�شاط 
من  النعقاد  دور  خ��الل  اللجنة  اأداء 
 ،2021 يونيو  اإىل   2020 اأكتوبر 
ال�شوؤون  م��ن��اق�����ش��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
املالية للربملان العربي وموقف �شداد 

الدول مل�شاهماتها يف امليزانية.
اللجنة  تقرير  اللجنة  �شتناق�س  كما 
عمل  ور���ش��ة  ب��اإع��داد  املعنية  الفرعية 
حول دور القطاع اخلا�س العربي يف 
وال�شتجابة  البينية  التجارة  تعزيز 
الدولية،  ال��ت��ج��ارة  مل��ع��اي��ري  ال��ع��رب��ي��ة 
القانون  ب�������ش���اأن  ع���ر����س  وم�����ذك�����رة 
وتنمية  بدعم  اخلا�س  ال�شرت�شادي 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�������ش���روع���ات 
العربية،  الدول  ال�شغر يف  واملتناهية 
املعنية  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ق��ري��ر 
ا�شرتاتيجية  اإع���داد  مقرتح  بدرا�شة 
ع���رب���ي���ة م����وح����دة يف جم�����ال ال���ذك���اء 
ال�شطناعي، كما �شيتم عقد اجتماع 
اللجان  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  م�������ش���رتك 
املناظرة ي�شم وفد من جلنة ال�شوؤون 
النواب  مبجل�س  واملالية  القت�شادية 

وذلك  العربية،  م�شر  جمهورية  يف 
من اأجل بحث الق�شايا ذات الهتمام 
امل�����ش��رتك وت���ب���ادل اخل�����ربات وبحث 
دورها  من  يفعل  مبا  تطويرها  �شبل 

يف خدمة العمل العربي امل�شرتك.
ف���ي���م���ا ����ش���ت���ن���اق�������س جل���ن���ة ال���������ش����وؤون 
والثقافية  وال��رتب��وي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وامل�����راأة وال�����ش��ب��اب، الإج������راءات التي 
مت���ت ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت��و���ش��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة يف 
تقرير  و�شتعتمد  ال�شابق،  اجتماعها 
احلالة الجتماعية يف العامل العربي 
ا�شتعرا�س  عن  ف�شال   ،2020 لعام 
م�شتجدات العمل على اإعداد التقرير 
اخل��ا���س ب��ج��ه��ود ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف 
التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة 
باخت�شا�شات  يتعلق  فيما  تداعياتها 
اللجنة، واعتماد تقرير ن�شاط اللجنة 

خالل دور النعقاد الأول من الف�شل 
الت�شريعي الثالث للربملان العربي.

الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة  و�شتطلع 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق الإن�����ش��ان على 
تو�شيات  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  اإج�������راءات 
وع���ل���ى مذكرة  الأخ������ري،  اج��ت��م��اع��ه��ا 
ب��ع�����س م������واد نظام  ت���ع���دي���ل  ب�������ش���اأن 

ومناق�شة  العربي،  الربملان  موظفي 
الدور  خ��الل  اللجنة  ن�شاط  تقرير 
اللجنة  ع��ن  ممثل  وت�شمية  احل���ايل، 
بالتنمية  املعنية  امل�شرتكة  اللجنة  يف 
امل�شتدامة، ومناق�شة تقرير الجتماع 
الثالث للجنة الفرعية املعنية بحقوق 
الإن�شان يف الوطن العربي، ومناق�شة 

تقرير حالة حقوق الإن�شان يف العامل 
العربي 2020.

ال�شعبة  جم��م��وع��ة  اأع�����ش��اء  ويختتم 
الجتماعات  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال�شاد�شة  اجل��ل�����ش��ة  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 
امل��ق��رر عقدها يوم  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ربمل��ان 

ال�شبت املوافق 26 يونيو 2021م.

•• دبي-وام:

املجل�س  يف  العامة  واملرافق  والأوق���اف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
العامة  الأمانة  الذي عقدته يف مقر  الوطني الحت��ادي خالل اجتماعها 
ال�شام�شي  النايلي  را�شد  خلفان  �شعادة  برئا�شة  اأم�����س،  دب��ي  يف  للمجل�س 
بح�شور  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  اللجنة،  رئي�س 

ممثلي جمعية الإمارات للتخطيط احل�شري.

�شارك يف الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من : جميلة اأحمد املهريي 
املجل�س،  لرئي�س  الأول  النائب  الرحومي  اأحمد  وحمد  اللجنة،  مقررة 
و�شهيل نخريه العفاري، و�شابرين ح�شن اليماحي، وكفاح حممد الزعابي، 
الإم���ارات  جمعية  م��ن  ح�شره  ح��ني  يف  املن�شوري،  عبدالرحمن  وناعمه 
التنفيذي،  امل��دي��ر  ال�شافعي  علي  ���ش��امل  ال��دك��ت��ور  احل�����ش��ري  للتخطيط 

والدكتور اأحمد ح�شن املر�شدي ع�شو اجلمعية.
وقال �شعادة خلفان را�شد النايلي ال�شام�شي، اإنه مت خالل الجتماع الطالع 

على مالحظات ومقرتحات ممثلي جمعية الإمارات للتخطيط احل�شري 
البنية  املتعلقة مب�شروعات  التحديات  اأبرز  املو�شوع، والتعرف على  ب�شاأن 
التحتية و�شبكات الطرق واملرافق الحتادية، م�شريا اإىل اأن اللجنة اطلعت 
اأي�شا على جمموعة من البيانات واملعلومات املتعلقة بح�شر امل�شاريع التي 
ون�شب  و���ش��دود  وط��رق  مبان  من  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأعدتها 

اإجنازها، واأبرز الإ�شكاليات التي تواجه الوزارة يف تنفيذها.
نقا�شية  وحلقات  ميدانية  زي���ارات  بتنظيم  �شتقوم  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

لتعزيز درا�شة املو�شوع واخلروج بنتائج مفيدة ميكن �شياغتها كتو�شيات 
يف ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي، ف�����ش��ال ع��ن الط����الع ع��ن ق���رب ع��ل��ى كافة 
التحديات املتعلقة باملو�شوع، والتي تدور حول دور �شيا�شة وزارة الطاقة 
البنية  م�شاريع  و�شيانة  وت�شغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�شاأن  التحتية  والبنية 
التحتية الحتادية واملرافق العامة مبا يحقق ا�شتدامتها، و�شبكة الطرق 
والقنوات  ال�شدود  ومن�شاآت  وا�شتغاللها،  ا�شتخدامها  وتنظيم  الحتادية 

املائية واملباين الحتادية.

جلنة �سوؤون التعليم يف املجل�س الوطني الحتادي تناق�س مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجلل�سة ال�ساد�سة واجتماعات جلان الربملان العربي يف القاهرة

جلنة املرافق بالوطني الحتادي تناق�س �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية

•• دبي -وام:

"جمع  مب�شابقة  الفائزة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  دبي  بلدية  كرمت 
والتي  احلكومي  القطاع  م�شتوى  على  البال�شتيكية"  العبوات 
اإىل  ينتمون  وطالبة  طالب  األ��ف   19 يقارب  ما  م�شاركة  �شهدت 
العام  %11 عن  بزيادة قدرها  حكومية  تعليمية  موؤ�ش�شة   63

املا�شي.
وتهدف امل�شابقة اإىل تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة للمحافظة 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اإ�شافة  الطبيعية،  وامل��وارد  البيئة  على 

ق�شايا التلوث البال�شتيكي وتاأثريها يف البيئة.
واأكد املهند�س عبداملجيد �شيفائي مدير اإدارة النفايات ببلدية دبي 
الثالثة تعترب مبثابة ور�شة توعوية ت�شهم  امل�شابقة بن�شختها  اأن 
يف حتفيز وت�شجيع الطلبة على اأهمية جمع وف�شل النفايات من 

امل�شدر وحتقيق ال�شتفادة الق�شوى منها.
ولفت �شيفائي اإىل اأنه مت تنظيم الربامج واملحا�شرات التوعوية 
مثل  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  امل��دار���س،  يف 
وزارة الرتبية والتعليم ممثلة مبنطقة دبي التعليمية وعدد من 
�شركات القطاع اخلا�س الداعمة جلهود التوعية املجتمعية اإمياناً 

من البلدية باأهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة من خالل 
غر�س ثقافة اإعادة التدوير واحلد من ا�شتخدام البال�شتيك.

العبوات  م��ن  ط��ن   5.5 جمع  يف  جنحت  امل�شابقة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
التعليمية  للموؤ�ش�شات  ال�شنوية  م�شابقتها  �شمن  البال�شتيكية 
اإعادة تدويرها ون�شعى لأن ت�شهد الن�شخة  بن�شختها الثالثة ومت 
من  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  م�����ش��ارك��ة  امل�شابقة  ل��ه��ذه  املقبلة 
القطاع اخلا�س وتعزيز الدور التوعوي للقطاع التعليمي وذلك 
من خالل تنفيذ اتفاقيات التعاون يف جمال الفعاليات والربامج 

التوعوية اخلا�شة بالإدارة امل�شتدامة للنفايات".

•• الفجرية - وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة باإدارة مكافحة 
" لنحمي  حملة  العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم  وق�شم  امل��خ��درات 
واأولياء  ال�شباب،  فئة  ت�شتهدف  والتي   " امل��خ��درات  من  اأبناءنا 
الأمور والأ�شر واملجتمع املحلي، وت�شعى اإىل تعزيز وعي املجتمع 
بالأ�شباب والآثار ال�شلبية للمخدرات والنتائج الوخيمة لتعاطيها 
واآثارها على �شحة املدمن. وقال املقدم خالد را�شد ال�شعدي نائب 

مدير اإدارة مكافحة املخدرات " اإن اإطالق احلملة ياأتي تزامناً 
مع اليوم العاملي ملكافحة املخدرات و�شمن موؤ�شر ن�شبة انت�شار 
التوعية الأمنية واحلد من انت�شار املخدرات والوقاية من هذه 
باجلوانب  اجلمهور  وتعريف  م�شبباتها،  حول  والتوعية  الآف��ة، 
واأفراد  الأ�شرة  تعاون  واأهمية  والرتبوية  واجلزائية  القانونية 
لتاأهيله  املتعاطي  عن  الإب��الغ  يف  الأمنية  الأجهزة  مع  املجتمع 
الب�شري  ح�شن  حممد  النقيب  وح��ث  تامة".  ب�شرية  للعالج 
رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات العامة اجلمهور واأولياء الأمور 

عليهم من رفقاء  اأبنائهم حفاظاً  �شلوكيات  اإىل متابعة  والأ�شر 
التجاوب  م��ت��اأخ��رة وع���دم  اأوق���ات  امل��ن��زل يف  اإىل  وال��ع��ودة  ال�شوء 
الرتويج  يف  امل�شتغلة  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  �شلبيات  مع 
للمخدرات وال�شتثمار الأمثل لفرتة اإجازة ال�شيف باملمار�شات 
احلملة  وب��رام��ج  اأن�شطة  تنفيذ  اإىل  منوهاً  املفيدة،  وال��ه��واي��ات 
عرب قنوات ومن�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي واملحا�شرات 
التوعوية والإذاعة التلفزيون متا�شياً مع الحرتازات الوقائية 

للحد من فريو�س كورونا كوفيد19-.

•• عجمان-وام:

وق��ع��ت دائ����رة امل��ال��ي��ة وه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ب��ح��ك��وم��ة عجمان 
 Magnati الأول و�شركة  اأبوظبي  اتفاقية مع بنك 
ب��ه��دف ت��وف��ري خ��دم��ة دف���ع ت��ع��رف��ة م��رك��ب��ات الأج����رة 
الدفع  ب���دًل م��ن  اآم��ن��ة وم��ري��ح��ة  اإل��ك��رتون��ي��اً بطريقة 

النقدي .
اآل علي مدير عام  اأحمد  وّقع التفاقية �شعادة م��روان 
لوتاه،  حممد  عمر  و���ش��ع��ادة  عجمان  يف  امل��ال��ي��ة  دائ���رة 
رام���ان���ا كومار  و  ب��ع��ج��م��ان  ال��ن��ق��ل  ال��ع��ام لهيئة  امل��دي��ر 
اململوكة   Magnati ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

بالكامل ملجموعة بنك اأبوظبي الأول .
املقدمة  اإىل حت�شني جودةاخلدمات  التفاقية  وتهدف 
مل�شتخدمي مركبات الأجرة واحلد من خماطر انتقال 
عدوى فريو�س كوفيد–19 يف ظل الظروف الراهنة.

اآل علي م��دي��ر ع��ام دائرة  اأح��م��د  ق��ال �شعادة م���روان  و 
املالية يف عجمان اإن هذه التفاقية تاأتي يف اإطار �شعي 
ال��ر���ش��ي��دة وخطة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة  اإىل حتقيق  ال���دائ���رة 
التحول الرقمي لإمارة عجمان م�شريا ايل اأن الدائرة 
اأن  �شاأنها  م��ن  ا�شرتاتيجية  م��ب��ادرات  تنفيذ  ت��وا���ش��ل 

خالل  من  اأن��ه  اأو�شح  و  ر�شااملتعاملني.  م�شتوى  تعزز 
اأبوظبي  وبنك  بعجمان  النقل  هيئة  مع  التعاون  ه��ذا 
اإمتام  الأج��رة من  �شيتمكن م�شتخدمو مركبات  الأول 
عملية الدفع بكل �شهولة وراحة عن طريق البطاقات 
ملن�شة  التابعة  الرقمية  اأو حمفظة عجمان  الئتمانية 
جانبه  من   ".AjmanPayالذكي للدفع  عجمان 
قال �شعادة عمر حممد لوتاه املدير العام لهيئة النقل 
اإن الهيئة تتبني اأحدث الو�شائل التي ت�شاهم يف تطوير 
ابتكار  على  حت��ر���س  و  النقل  لقطاع  التحتية  البنية 
اإيجابية  بنتائج  اجلائحة  من  للخروج  احللول  اأف�شل 
من خالل العتماد ب�شكل مكثف على منظومة التحول 

الرقمي .
من جهته قال رامانا كومار اإن التفاقية تقدم اأف�شل 
مركبات  ع���ائ���دات  لتح�شيل  ال��رق��م��ي��ة  ال��دف��ع  ح��ل��ول 
الأج��رة، يف خطوة �شتعزز توجه الإم��ارة نحو العتماد 

على القت�شاد غري النقدي.
للدفع   Magnati من�شة  ا�شتخدام  ان  علي  اك��د  و 
عائدات  حت�شيل  عمليات  ودق��ة  كفاءة  �شتعزز  الرقمي 
اأجرة عجمان، بالتزامن مع تزويد م�شتخدمي مركبات 

الأجرة بتجربة اأكرث اأماناأً و�شهولة.

بلدية دبي تكرم املدار�س الفائزة مب�سابقة جمع العبوات البال�ستيكية 

�سرطة الفجرية تطلق احلملة التوعوية »لنحمي اأبناءنا من املخدرات«

حت�سيل عائدات مركبات اأجرة عجمان اإليكرتونيا
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العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
لبيع  كوربز  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطارات  رخ�شة رقم:1826444 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي مبارك عامر ح�شني الحبابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف فالح مبارك عامر ح�شني الحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم البالبل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1109855 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شاره خليفه �شامل ح�شريم الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف مبارك علي مبارك حميد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ن�شيم الربيع 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:2741172 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد را�شد حممد �شعيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شلمى �شعيد �شامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة هالل �شامل 

لبيع اخل�شروات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1144537 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هالل �شامل حارب املربوعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هدايه �شامل �شليمان املربوعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تران�س جيت لتاأجري 

الليات واملعدات الثقيلة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1210709 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خلفان را�شد احمد املر الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شعيد �شيف را�شد املر الكعبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة جوبلي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2731415 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي مزاحم �شعيد مزاحم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عمر مزاحم �شعيد مزاحم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
الهلية  ال�ش�����ادة/الن�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت والنقليات العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104632 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة نا�شر احمد حممد ح�شن الكربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد حممد ح�شن الكربي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:عاطفه للهواتف  رقم:2931434 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة  املتحركة ذ.م.م 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

  CN كون هاو�س   رخ�شة رقم:2301145 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN �شاين كار كري   رخ�شة رقم:1501053 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوارايت 
  CN للخ�شروات والفواكه   رخ�شة رقم:2773470 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شمحة 

  CN للتجارة العامة   رخ�شة رقم:3009657 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ال�شباح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN لقطع غيار ال�شيارات   رخ�شة رقم:2258495 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/الرونق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN للو�شاطه التجاريه   رخ�شة رقم:2632749 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:الرائد لرتكيب املواد العازله - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
�شعيد  ال�شيد/مبارك   - اليوبي  الدين  �شالح  ال�شركة:�شارع  عنوان 

حممد املن�شوري
CN 1489216 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الدره للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل(   2
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/15 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/20 بالرقم:2150008907 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم �شفرة دم�شق - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:متجر 6 وحدة املالك/حممد را�شد فهد را�شد الدو�شرى/

واخرون G �شرق 10 ط C5 جزيرة ابوظبي �شارع حمدان ق
CN 2098742 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �شركة ال�شخ�س   2
الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/20 وذلك 
بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/6/21 كاتب العدل بالرقم:2150009246 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالوي للحلويات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شعبية رخ�شة رقم:2721180 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة طالل �شيف عبيد ماجد املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حميد �شامل احمد بن ها�شل الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
اليوم  �شباب  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للحالقة  رخ�شة رقم:1113381 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شالك احمد عزيز الرحمن %100
عيد�س  حممد  �شالح  عبداهلل   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

الرا�شدى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 عبداهلل �شالح حممد عيد�س الرا�شدى من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
لتجارة  ال�ش�����ادة/كاكرا�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدوات الكهربائية وال�شحية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1374954 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ماني�س مانوج دهوت  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منوج كومار بابو لل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ماجنو�شا مانوج كومار دوت
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
ال�شناعية  التاج  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والبرتولية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1037868 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميت راجيندران ناير %25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيالبان راجيندران ناير %24

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل حممد �شامل حممد اخلالقى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف توما�س بازاهور ابراهام
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نايف مبارك على العامرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ب��ح��ث ع��ب��داهلل ب��ن دم��ي��ث��ان، املدير 
دبي  ملوانئ  العام  واملدير  التنفيذي 
وجافزا،  الإم����ارات  اإقليم  العاملية- 
املدير  �شيبان  تيد  ا�شتقباله  خ��الل 
املتحدة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة  الإق��ل��ي��م��ي 
ملنطقة  "اليوني�شيف"  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
���ش��ب��ل ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ة ب����ني بني 

املنظمة و موانئ دبي العاملية .
وت�����اأت�����ي ال�����زي�����ارة ����ش���م���ن اجل���ه���ود 
دبي  موانئ  تقدمها  التي  امل�شتمرة 
العاملية ومنظمة اليوني�شف لتوفري 
حتديات  م���ع  وال���ت���ع���ام���ل  الإغ����اث����ة 

جائحة كوفيد19-.
اأعلنت  ويف يناير من العام احل��ايل، 
العاملية  دب������ي  م����وان����ئ  جم���م���وع���ة 
ع�����ن �����ش����راك����ة ط���م���وح���ة ووا����ش���ع���ة 
مع  �شنوات  عدة  مدى  على  النطاق 
ال��ي��ون��ي�����ش��ف ل��دع��م دور امل��ن��ظ��م��ة يف 
التوزيع العاملي لالإمدادات اخلا�شة 
"كوفيد19-" نيابة  لقاح  بحمالت 

عن مبادرة "كوفاك�س".
تتعاون  ال�����ش��راك��ة،  ه���ذه  اإط�����ار  ويف 
واليوني�شيف  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ 
اأي�شاً ملعاجلة الختناقات اللوج�شتية 
التي تعوق و�شول الأطفال واأ�شرهم 

اإىل الإمدادات الأ�شا�شية من خالل 
توفري �شبل التوعية واملعرفة وتبادل 

اخلربات.
ت�شتخدم  احل���������ني،  ذل�������ك  وم�����ن�����ذ 
امل�شتودعات  م���راف���ق  ال��ي��ون��ي�����ش��ف 
دبي  يف  العاملية  دب��ي  مل��وان��ئ  التابعة 
الو�شول  وت��ي�����ش��ري  ب��ه��دف حت�����ش��ني 
�شيما  ال��ب��ل��دان- ل  م��ن  العديد  اإىل 
اأكرث  اجلائحة  تكافح  التي  البلدان 
على  العملية  وت��رك��ز  غ��ريه��ا.  م��ن 
ومنخف�شة  م��ت��و���ش��ط��ة  ال���ب���ل���دان 
مواطنوها  ت�����ش��رر  ال���ت���ي  ال���دخ���ل، 
نقل  وي�شكل  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن  ب�����ش��دة 
واللوج�شتيات  ال�شيدلنية  امل����واد 

حتدياً فيها.
الأ�شهر  يف  ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف  واأر����ش���ل���ت 
ال�����ش��ت��ة ال���ت���ي ت���ل���ت الت����ف����اق على 
ال�����ش��راك��ة، ب��دع��م م���ن م���وان���ئ دبي 
�شرورية  اإ�شافية  اإم��دادات  العاملية، 
�شملت  ال���ه���ن���د،  يف  ال���ن���ا����س  لإن����ق����اذ 
و200.000  للوجه  واٍق  مليوين 

كمامة جراحية.
املتكامل  اللوج�شتي  الدعم  وبف�شل 
من  ال�شريعة  ال�شتجابة  وق����درات 
م���وان���ئ دب����ي ال���ع���امل���ي���ة، مت اإر����ش���ال 
يف  اليوني�شف  م�شتودع  من  املعدات 
دبي اإىل نيودلهي يف غ�شون 3 اأيام.
الطبية  امل�شتلزمات  �شحنة  وك��ان��ت 

العمليات  اإح������دى  ه����ذه  ال���ط���ارئ���ة 
دبي  م��وان��ئ  �شُتقدم  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
العاملية من خاللها الدعم يف جميع 

اأنحاء العامل.
ت�شرفنا  دميثان:  بن  عبداهلل  وق��ال 
بزيارة ال�شيد تيد �شيبان وفريقه اإىل 
ميناء جبل علي بدبي، والذي يلعب 
امل�شتلزمات  ت��وزي��ع  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
"كوفيد19-"  ب���  املتعلقة  احليوية 
فيها  ت�����ش��ت��د  ال���ت���ي  ال����ب����ل����دان  اإىل 
امل�شتلزمات. ويف ظل  لتلك  احلاجة 
ب��ح��ق ك��ل ف���رد يف الو�شول  اإمي��ان��ن��ا 
اإىل اللقاحات، خا�شًة الفئات الأكرث 
الفريو�س،  م����ن  ل��ل��خ��ط��ر  ع���ر����ش���ة 

اإمكاناتنا وخرباتنا  فاإننا ن�شخر كل 
العاملية  اجل��ه��ود  لدعم  اللوج�شتية 
بالتعاون مع اليوني�شف يف مواجهة 
واأنا على ثقة  الهائل.  هذا التحدي 
وبنيتنا  امل�����ش��رتك��ة  خ��ربت��ن��ا  اأن  م��ن 
و�شول  �شت�شمن  املتطورة  التحتية 
البلدان  اإىل  احل��ي��وي��ة  الإم�������دادات 

التي حتتاج اإليها ب�شرعة.
املدير  �شيبان،  تيد  ق��ال  جانبه،  من 
منطقة  يف  ل��ل��ي��ون��ي�����ش��ف  الإق��ل��ي��م��ي 
اإفريقيا:  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
»ل����ق����د ت������اأث������رت ����ش���ح���ة الأط�����ف�����ال 
اأ�شا�شي  ب�شكل  وتعليمهم وحمايتهم 
"كوفيد19-"،  جائحة  ج���راء  م��ن 
العادل  ال��ت��وزي��ع  �شمان  و�شي�شاعد 
واملي�ّشر للقاحات يف جميع البلدان، 
كما  اإىل طبيعتها،  احل��ي��اة  اإع���ادة  يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ج��اه��زي��ة  ���ش��ت��ك��ون 
قيمة  ذات  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
املزيد  ت��ب��داأ  اأن  ن��اأم��ل  ع��ال��ي��ة ح��ي��ث 
يف  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من 
ال��ل��ق��اح اخلا�شة  م�����ش��ارك��ة ج��رع��ات 
"كوفاك�س"،  مبادرة  خ��الل  من  بها 
عر�شة  ك����ل����ه  ال������ع������امل  و�����ش����ي����ظ����ل 
من  جميعاً،  نعمل  مل  ما  للفريو�س 
خ���الل ���ش��راك��ات م��ث��م��رة م��ث��ل هذه 
ال�����ش��راك��ة، م��ن اأج����ل ال��و���ش��ول اإىل 

م�شتويات مت�شاوية من احلماية.

•• دبي - وام: 

ب���ن را�شد  اأط���ل���ق���ت ج��ام��ع��ة حم��م��د 
ال�����ش��ح��ي��ة مركز  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب 
من  الأول  اجل���ي���ن���وم  ا����ش���ت���ك�������ش���اف 
لتقدمي  الإم��������ارات،  دول����ة  ن��وع��ه يف 
ملر�شى  والعالج  الت�شخي�س  خدمات 
عن  ف�شاًل  اجلينية،  ال���ش��ط��راب��ات 
تعزيز اأبحاث اجلينوم املحلية واإعداد 
اجليل القادم من العلماء يف الدولة، 
يف اإ�شافة نوعية جديدة مل�شرية دولة 
الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز 
الرعاية  قطاع  يف  عاملياً  رائ��د  بحثي 

ال�شحية.
وتاأتي هذه اخلطوة املهمة عقب اأيام 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��اد  م��ن 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ت�شكيل  اهلل"،  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
الإماراتي  اجلينوم  برنامج  جمل�س 
برئا�شة �شمو ال�شيخ خالد بن حممد 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
ليكون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
اأعمال  اإدارة  ع��ن  امل�����ش��وؤول  امل��ج��ل�����س 

برنامج اجلينوم الإماراتي يف الدولة 
والإ�شراف عليه.

وقد مت اإطالق املركز خالل م�شاركة 
ال�شحة  معر�س  اأعمال  يف  اجلامعة 
مدينة  جناح  �شمن   2021 العربي 
جناح  ا�شت�شاف  حيث  الطبية،  دب��ي 
ال�شركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  اجل��ام��ع��ة 
اأبرز  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل���ش��ت��ع��را���س 
امل�شاريع والدرا�شات وق�ش�س النجاح 
مبا  العار�شة،  اجلهات  حققتها  التي 
العام  لهذا  �شعار اجلناح  ين�شجم مع 
مكانة  ويعزز  والبتكار"،  "الأبحاث 
العلمية  املجتمعات  �شمن  عاملياً  دبي 

الأكرث تقدماً حول العامل.

- اإجنازات واعدة.
�شريف،  اأح��م��د  عامر  الدكتور  وق��ال 
را�شد  ب����ن  ج���ام���ع���ة حم���م���د  م���دي���ر 
ال�����ش��ح��ي��ة وع�شو  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب 
الإماراتي  اجلينوم  برنامج  جمل�س 
" متكنا بف�شل الدعم ال�شتثنائي   :
قطع  من  الر�شيدة  القيادة  قبل  من 
�شوط كبري وحتقيق اإجنازات واعدة 
اإىل  لن�شل  اجلينوم،  علوم  جمال  يف 
نتائج مهمة يف اجت��اه حت�شني جودة 

امل��رك��ز نتاج  امل��ر���ش��ى، ويعترب  وح��ي��اة 
و�شركائها  اجل��ام��ع��ة  وج��ه��ود  ت��ع��اون 
وتاأهيل  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  جم���ال  يف 
والباحثني،  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ال����ك����وادر 
اأه��م��ي��ة وتاأثري  ي��ع��زز  ال����ذي  الأم�����ر 
ال����ن����ظ����ام ال�������ش���ح���ي الأك������ادمي������ي يف 
الطبي  القطاع  مب�شتوى  النهو�س 
على  امل���رك���ز  وي��ع��ت��م��د  الدولة."  يف 
و�شريرية  علمية  م��ن��ظ��وم��ة  اإن�����ش��اء 
مت  التخ�ش�شات،  وم��ت��ع��ددة  مبتكرة 
اإ�شرتاتيجية  �شراكة  عرب  تطويرها 
للطب  را�شد  بن  حممد  جامعة  بني 
والعلوم ال�شحية وم�شت�شفى اجلليلة 
علم  وخمترب  لالأطفال  التخ�ش�شي 

اجلينات التابع له.
وتعليقاً على اأهمية املركز واإ�شهاماته 
امل��رت��ق��ب��ة، ق���ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د اأبو 
اجلينات  علم  خمترب  مدير  ط��ي��ون، 
التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  يف 
علم  يف  امل�شارك  والأ�شتاذ  لالأطفال، 
اجلينات يف جامعة حممد بن را�شد 
ُيعترب   "  : ال�شحية  والعلوم  للطب 
اإجن�����ازاً متميزاً  امل��رك��ز  اإط����الق ه���ذا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���دب���ي ودول�����ة الإم�������ارات. 
وي�شتفيد املركز اجلديد من الإمكانات 

ال�������ش���ري���ري���ة واجل���ي���ن���ي���ة وال����ق����درات 
ال���ب���ح���ث���ي���ة ال���وظ���ي���ف���ي���ة واخل�������ربات 
الرائدة التي توفرها جامعة حممد 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن 
م�شت�شفى  يف  اجلينات  علم  وخمترب 
لالأطفال،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  اجل��ل��ي��ل��ة 
البحثية  الأن�����ش��ط��ة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
وي�شم  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات.  م����ت����ع����ددة 
�شريريني  وخ�����رباء  ب��اح��ث��ني  امل���رك���ز 
التخ�ش�شات.  خمتلف  يف  متمر�شني 
ك��م��ا ي��وّف��ر وج��ه��ة ت��دري��ب��ي��ة وبحثية 
ل��ط��ل��ب��ة امل���اج�������ش���ت���ري وال����دك����ت����وراه 
وزمالء درا�شات ما بعد الدكتوراه يف 

اجلامعة".
وي��ع��م��ل امل���رك���ز ع��ل��ى ت��ق��دمي الدعم 
باإ�شابتهم  املُ�������ش���ت���ب���ه  ل����الأط����ف����ال 
م�شّخ�شة  غري  وراث��ي��ة  با�شطرابات 
بتحليل  املركز  الباحثون يف  و�شيقوم 
باملر�شى  اخلا�شة  اجلينية  البيانات 
جديدة.  اك��ت�����ش��اف��ات  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
"يهدف  ط����ي����ون:  اأب������و  د.  واأ������ش�����اف 
اكت�شافات  اإىل  التو�شل  اإىل  امل��رك��ز 
درا�شة  م���ن خ����الل  ج��ي��ن��ي��ة ج���دي���دة 
احل���الت ل��دى امل��ر���ش��ى الأط��ف��ال يف 
وال�شتفادة  واملنطقة،  الإمارات  دولة 

اأدوات  الكت�شافات لتطوير  من هذه 
عالجات  وابتكار  جديدة،  ت�شخي�س 
اجليني  ال���ن���م���ط  ا����ش���ت���ع���ادة  ت���ت���ي���ح 

الطبيعي لدى املر�شى".

- منظومة بحثية. 
علي،  فهد  الدكتور  ق��ال  جانبه،  من 
البيولوجيا  يف  امل�����ش��اع��د  الأ����ش���ت���اذ 
اجلزيئية يف جامعة حممد بن را�شد 
"ي�شتفيد  ال�شحية:  والعلوم  للطب 
اجلامعة  ج��ه��ود  ت�شافر  م��ن  امل��رك��ز 
التخ�ش�شي  اجل��ل��ي��ل��ة  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
بحثية  منظومة  لإن�����ش��اء  ل��الأط��ف��ال 
متّثل  وال��ت��ي  التخ�ش�شات،  متعددة 
لإجراء  عنه  غنى  ل  اأ�شا�شياً  عاماًل 
خمتلف الأن�شطة البحثية، انطالقاً 
من اختيار املر�شى وحتليل البيانات 
عمليات  اإىل  وو������ش�����وًل  اجل���ي���ن���ي���ة، 
حتديد ال�شمات الوظيفية للجينات. 
ويحر�س املركز على ت�شميم جتارب 
اجلينات  خمتلف  لتحديد  وظيفية 
اجلديدة،  امل��ر���ّش��ح��ة  ال���ط���ف���رات  اأو 
ب��ه��دف اإن�����ش��اء رواب�����ط ج���دي���دة بني 
وا�شتك�شاف  والأم����را�����س  اجل��ي��ن��ات 
ويف  املحتملة".  العالجية  الأه���داف 

الدكتور  الأ�شتاذ  اأ�شار  ذات��ه،  ال�شياق 
�شتيفان دو بلي�شي�س، عميد الأبحاث 
حممد  جامعة  يف  العليا  والدرا�شات 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن 
درا�شة  حالياً  ب���داأ  ق��د  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
لدى  اكُت�شف  جيني  مر�ٍس  م�شببات 

اإحدى العائالت يف الدولة.
قاد   " ق��ائ��اًل:  بلي�شي�س  د.  واأو����ش���ح 
لالإك�شوم  الكامل  الت�شل�شل  اختبار 
جديدة  واح���دة  ط��ف��رة  اكت�شاف  اإىل 
على الأق����ل، وه��و ع��ب��ارة ع��ن اختبار 
ج��ي��ن��ي م���ع���ّق���د ي���ق���وم مب�����ش��ح اأك����رث 
ب�����ش��ري بهدف  األ�����ف ج���ني   20 م���ن 
الب�شيطة  ال���ت���غ���ريات  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
ال��ت��ي ق��د ُت�����ش��ب��ب امل���ر����س. ورغ����م اأن 
تنتِه  مل  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ال���ت���ح���ل���ي���الت 
الأولية  البيانات  ت�شري  الآن،  حتى 
ب���ني هذه  اإىل وج����ود ارت���ب���اط ق���وي 
امل�����ر������س. كما  ال����ع����وام����ل وح��������دوث 
جن��ح��ن��ا يف حت��دي��د ب��ع�����س احل����الت 
اخلليج  منطقة  يف  امل�شابهة  املر�شية 
ال�شريرية  امل��ع��ط��ي��ات  ن��ف�����س  حت��م��ل 
حالياً  ونعمل  واجلينات.  والطفرات 
بالتعاون مع الباحثني يف تلك الدول 
ب��ه��دف حت��دي��د ���ش��ف��ات ه���ذا اجلني. 

بني  الرت��ب��اط  احتمالية  واك��ت�����ش��اف 
اجلني واملر�س يحمل اأهمية اإ�شافية 
املر�س لدى مر�شى  اكت�شاف  نتيجة 
يحملون طفرات يف نف�س اجلني مع 
�شريرية  و���ش��م��ات  خُمتلفة  خلفيات 

م�شابهة".
و���ش��ت��ن�����ش��ر الأب�����ح�����اث ال���ت���ي جترى 

علمية  جم�����الت  ���ش��م��ن  امل����رك����ز  يف 
م���رم���وق���ة، م���ا ���ش��ي��ع��زز م��ك��ان��ة دبي 
وج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د للطب 
والعلوم ال�شحية وم�شت�شفى اجلليلة 
بو�شفها  ل���الأط���ف���ال  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
مراكز رائدة عاملياً يف جمال الأبحاث 

والعلوم الطبّية املتقدمة. 

جامعة حممد بن را�سد للطب تطلق اأول مركز من نوعه لأبحاث اجلينوم يف الإمارات

 •• دبي-وام:

اأكد معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام 
دبي على  ل�شرطة  العامة  القيادة  دبي حر�س  ل�شرطة 
عرب  والقن�شليات  ال�شفارات  م��ع  وال��ت��ع��اون  التوا�شل 
بني  فيما  ال�شراكة  من  تعزز  التي  امل�شرتكة  القنوات 
اجل��ه��ت��ني، وحت��ق��ق الأه�����داف امل�����ش��رتك��ة. وق���ال املري 
ا�شرتاليا  �شفرية  فينامور  هايدي  �شعادة  لقائه  خالل 
من  جزء  هو  والتوا�شل  التعاون  هذا  اإن  الدولة  لدى 
التعاون الدويل الذي يعك�س عمق العالقة الإماراتية 

ال�شرتالية يف �شتى املجالت.
ح�شر ال��ل��ق��اء يف م��ق��ر ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
���ش��ع��ادة ال��ل��واء ط��ي��ار اأح��م��د حممد ب��ن ث���اين، م�شاعد 
بن  عيد حممد  والعميد  املنافذ،  ل�شوؤون  العام  القائد 
ثاين، مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، والعقيد 
العامة  ب��الإدارة  املطلوبني  اإدارة  مدير  القمزي  �شعيد 
تركي  العقيد  والعقيد  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
ال��ق��ي��ادة وال�شيطرة يف  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ف��ار���س،  ب��ن 
ال�شويدي،  ط��ارق  والعقيد  للعمليات،  العامة  الإدارة 
�شابط ال�شوؤون الدبلوما�شية يف �شرطة دبي، وعدد من 

ال�شباط.
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون بني القيادة 
ومناق�شة  الأ�شرتالية،  وال�شفارة  دبي  ل�شرطة  العامة 
وت��ب��ادل اخل���ربات مب��ا يدعم  املوا�شيع ذات اله��ت��م��ام، 

اأطر التعاون امل�شرتك.
يو�شح  �شرح  اإىل  فينامور  ال�شفرية  �شعادة  وا�شتمعت 
التقدم الأمني والتطور املوؤ�ش�شي يف �شرطة دبي، واأهم 
الإجنازات يف جمال مكافحة اجلرائم واملخدرات، واأهم 
م�شيدة  دب��ي  �شرطة  تطبقها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 

بامل�شتوى املتقدم واملتطور يف الأنظمة يف �شرطة دبي.

• د. عامر �صريف : متكنا بف�صل الدعم اال�صتثنائي من قبل القيادة الر�صيدة من قطع �صوط كبري وحتقيق اإجنازات واعدة يف جمال علوم اجلينوم 
• د. اأحمد اأبو طيون: املركز ي�صهم يف تطوير اأدوات ت�صخي�س جديدة وابتكار عالجات تتيح ا�صتعادة النمط اجليني الطبيعي لدى املر�صى

موانئ دبي العاملية تعزز �سراكتها مع اليوني�سيف

موارد ال�سارقة تعقد ور�سة عمل �سياغة الأهداف الذكية 

املري يبحث مع �سفرية ا�سرتاليا تبادل اخلربات 

•• ال�صارقة -الفجر:

نظمت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة ور�شة عمل " الأهداف الذكية " عن بعد 
املوظفني من خمتلف اجلهات  ع��دداً من  ، م�شتهدفة   webex برنامج  عرب 

والدوائر واملوؤ�ش�شات بحكومة ال�شارقة. 
ذكية،  بطريقة  الأه���داف  و�شع  باأهمية  املوظفني  تعريف  اإىل  الور�شة  و�شعت 
تطبيق  بخطوات  معرفتهم  زي���ادة  و  لتنفيذها،  ال�شحيحة  الطريقة  و���ش��رح 
�شعياً  ال�شنوية،  الأداء  خطة  وثيقة  اإع���داد  يف  الذكية  الأه���داف  ا�شرتاتيجية 
اأهمية التخطيط يف حتديد  لتطوير وحتفيز الأداء.  كما هدفت اإىل تو�شيح 
الوقت  واخت�شار  ال�شعف.  نقاط  القوة وحت�شني  نقاط  العمل وتطوير  اجتاه 

واجلهد، و زيادة الإنتاجية وحتقيق الر�شا الوظيفي.
وت��ط��رق��ت حم���اور ال��ور���ش��ة اإىل و���ش��ائ��ل اإت��اح��ة ال��ف��ر���س لتطوير امل��وظ��ف��ني ، 
وت�شجيع الإبداع وتقبل املقرتحات والأفكار اجلديدة.و مت �شرح اأهم مقومات 
، والرغبة يف الإجناز  جناح حتقيق الأه��داف كاللتزام مبقررات خطة العمل 
على  العتماد  وع��دم  امل�شوؤولية  وحتمل   ، التغيريات  مع  والتكيف  والتطوير، 
الدائرة  وحت��ر���س   . ال��ن��ج��اح  على  والإ����ش���رار  وال��ع��زمي��ة  والإرادة   ، الآخ��ري��ن 
با�شتمرار على تنفيذ الور�س التثقيفية الداعمة للتعريف بنظام تقييم الأداء 

اهتماماً منها برفع الوعي الوظيفي لدى كافة موظفي احلكومة . 

•• اأم القيوين-وام:

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال لالأعمال 
"اآمر" لتو�شيل املر�شى  اخلريية والإن�شانية خدمة 
امل�شت�شفيات  اإىل  الهمم  واأ���ش��ح��اب  ال�شن  ك��ب��ار  م��ن 
�شمن  وذل��ك  فيها،  ال��ع��الج  يتلقون  التي  وال��ع��ي��ادات 
لتطويرها  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  واخلدمات  اجلهود 

مل�شاعدة كافة فئات املجتمع .
وق����ال را���ش��د ح��م��د احل��م��ر م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة اإن 
القيوين على  اأم  اإم��ارة  �شكان  ي�شتفيد منها  اخلدمة 
�شريحتي  الأ�شبوع، وتفيد  اأيام  ال�شاعة وطوال  مدار 
كبار ال�شن، واأ�شحاب الهمم، كما اأنها ترتقي ب�شحة 

املجتمع وتعزز جودة احلياة يف الإمارة.
بخدمة  اخلا�شة  ال�شيارة  اأن  احلمر  را�شد  اأو���ش��ح  و 
"اآمر" جمهزة بكافة اأنظمة ال�شالمة ومزودة برافعة 

الراكب  حلمل  املركبة  خلف  من  تهبط  هيدروليكية 
تت�شع  مقاعد  ت��ت��واف��ر  كما  املخ�ش�س،  الكر�شي  م��ع 
الكر�شي  لتثبيت  ب��اأرب��ط��ة  وم����زودة  ال��راك��ب،  لعائلة 

داخل ال�شيارة .
واأكد حر�س املوؤ�ش�شة على الرتقاء بجميع اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا مب��ا ي��خ��دم ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام ومواكبة 
امل�����ش��ت��ج��دات مب���ا ل���ه م���ن ان��ع��ك��ا���ش��ات اإي��ج��اب��ي��ة على 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن الإن�����ش��اين والج��ت��م��اع��ي وت�����ش��خ��ري كل 
من  املر�شى  عن  التخفيف  يف  للم�شاهمة  الإمكانات 
كبار ال�شن واأ�شحاب الهمم ور�شم الب�شمة لدى اأفراد 

املجتمع وتوفري احلياة الكرمية لهم.
اأن�����ه ع��ل��ى الراغبني  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأ�����ش����ار م���دي���ر ع����ام 
ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ة ال��ت��وا���ش��ل ه��ات��ف��ي��اً حلجز 
اأو   0549941229 رق���م  ه��ات��ف  ع��ل��ى  امل��واع��ي��د 

.  067647555

�سعود بن را�سد املعال لالأعمال اخلريية تطلق خدمة »اآمر«
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العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تخلي�س للمعامالت ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1292202 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد �شادق ماجنادان بارامبات %49
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل على حممد ح�شن باطوق %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شادق ماجنادان بارامبات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زايد على حممد ح�شن باطوق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة �شمك رقم 50

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1131778 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد احمد عبيد خمي�س ال�شام�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد عبيد خمي�س ال�شام�شى

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
لغ�شيل  �شتار  ال�ش�����ادة/اك�شلند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات ذ.م.م  رخ�شة رقم:3744161 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 حممد منري ح�شني عبدالبارك من 24 % اإىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حممد منري ح�شني عبدالبارك من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
 حممد منري ح�شني عبدالبارك من 24 % اإىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شوهيل حممد جالفو مياه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رود �شتار لل�شيارات �شركة 

ال�شخ�س الواحد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1003891 

تعديل مدير / اإ�شافة �شرياكاتو جورج فرجي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل عبدالقادر احمد اجلفرى الها�شمى %100
تعديل مدير / حذف �شرياكاتو جورج فرجي�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باي ا�س للمنا�شبات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3908050 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شفاء مبارك خمي�س العوانى النقبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شفاء مبارك خمي�س العوانى النقبى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح خمي�س �شالح مبارك اجلنيبى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ باي ا�س للمنا�شبات ذ.م.م

EVENTS BY S L.L.C

اإىل/ باي ا�س للمنا�شبات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EVENT BY S - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برو�شبرييتي خلدمات التنظيف ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1812219 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجنوم ار�شاد زاكر ح�شني بالت بوتيابورا  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمد جا�شم حممود احمد احلو�شنى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد جا�شم حممود احمد احلو�شنى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مهاجر اراكال كوروباث
تعديل اإ�شم جتاري من/ برو�شبرييتي خلدمات التنظيف ذ.م.م

PROSPERITY CLEANING SERVICES L.L.C
اإىل/ برو�شبرييتي للخدمات ذ.م.م

PROSPERITY SERVICES .L.L.C  
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ادارة العمليات الت�شويقية  7320002

تعديل ن�شاط / اإ�شافة و�شيط جتاري  4610010
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كي ام اك�س ليمتد

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3767539 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن حممد على احمد املرزوقى من وكيل خدمات اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالرحمن حممد على احمد املرزوقى من 0% اإىل %51
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شركة كي ام اك�س ليمتد KMX CO LTD من 100% اىل %49

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة كي ام اك�س ليمتد
KMX CO LTD

اإىل/ كي ام اك�س كو ل�شيانة حمطات توليد الطاقة ذ.م.م
  KMX CO POWER PLANT MAINTENANCE L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة فح�س خطوط الأنابيب ومعاجلتها  7120008
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شترياد  4610008
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شدير  4610009

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة معدات ومكائن امل�شانع وقطع غيارها - باجلملة  4659202
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية و التحكم بها  4321011

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة ادوات النارة و لوازمها - باجلملة  4649004
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ر�شوي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2784428 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ر�شوي

RASOI RESTAURANT

اإىل / مطعم موك�س

MOKSH RESTAURANT 

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

 اإعـــالن �صطب قيد
اآند  اجننربينج  هانبو  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
جمهورية   ، كوريا  )اجلن�شية:  ليمتد  كومباين  كون�شرتاك�شن 
اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلنوبية( 
ابوظبي )العنوان: حممد بن زايد - �شرق 11- ق 115 - مكتب رقم 
3 - بناية ورثة/عبداهلل خمي�س حممد املزروعي - �س.ب:127526( 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  )3695( يف  رقم  واملقيدة حتت 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دامين�شن�س 

لالأعمال املعدنية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2799674 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عمالقة 

التزين للحالقة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2824847 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/روفر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شن جلوتني
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2825586 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي بياحه - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3908867 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد احمد ابراهيم جا�شم احلو�شنى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جا�شم احمد ابراهيم جا�شم احلو�شنى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
و  للمقاولت  ال�ش�����ادة/هايبك�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3993107 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شامل عبداهلل �شامل ح�شن احلو�شنى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ميثاء خلفان على اخل�شونى الكتبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نب�س امل�شتقبل للتكييف

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2682124 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة تو�شارا بودوهيكا بومرييياجى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عو�س �شالح على حمد الهاجرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عو�س �شالح على حمد الهاجرى

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اوبتيمال ميد لتجارة امل�شتلزمات الطبية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى، ال�شيدة بخيته �شعيد غامن و اخرين

CN 2812143 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �شركة ال�شخ�س   2
الواحد ذ م م  ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/16 وذلك 
بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/6/21 كاتب العدل بالرقم:2150008967 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/26 املودعة حتت رقم:  349824 
تاريخ اإيداع الأولوية:      24 نوفمرب 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

برجميات التطبيقات وحتديدا برجميات للت�شوق والت�شفح ون�شر وم�شاركة ال�شور وال�شرتاك يف امل�شابقات 
ولعب الألعاب وترويج عرو�س ال�شحن والفعاليات الجتماعية وخدمات برامج الولء واملكافاآت والت�شنيفات 
والتقييمات ونظام الدفع املدمج لالأجهزة والت�شويق  امل�شتهدف والو�شول للبيانات ومعلومات املتاجر ودمج 
�شغرية  �شماعات  ال�شم�شية؛  والنظارات  الب�شرية  للنظارات  علب  التطبيق؛  وظائف  يف  اجلهاز  خ�شائ�س 
علب  املحمولة؛  الو�شائط  وم�شغالت  اخللوية  للهواتف  اأغطية  راأ���س؛  �شماعات  ب�شرية؛  نظارات  ل��الأذن؛ 

للهواتف اخللوية وم�شغالت الو�شائط املحمولة؛ علب للحوا�شيب املحمولة؛ نظارات �شم�شية؛ اأقنعة واقية.
الواق�عة بالفئة:  9

الإجنليزية  " باللغة   SOCIAL TOURIST " و�شف العالمة:   كتبت عبارة
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/26 املودعة حتت رقم:  349828 
تاريخ اإيداع الأولوية:      24 نوفمرب 2020 

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات الرتفيه وحتديدا توفري الفيديوهات امل�شتمرة التي تت�شمن معلومات وتعليقات يف جمال ثقافية 
ال�شباب التي يتم تقدميها عرب الإنرتنت؛ خدمات الرتفيه وحتديدا توفري موقع ويب يقدم عرو�س مو�شيقية 
غري قابلة للتنزيل وفيديوهات مو�شيقية ومقاطع الأفالم ذات ال�شلة وال�شور الفوتوغرافية وغريها من 

مواد الو�شائط املتعددة غري القابلة للتنزيل والتي تقدم املو�شيقى والأفالم وال�شور الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة:  41

الإجنليزية  " باللغة   SOCIAL TOURIST " و�شف العالمة:   كتبت عبارة
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/26 املودعة حتت رقم:  349826 
تاريخ اإيداع الأولوية:       24 نوفمرب 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
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اأخبـار الإمـارات
نيويورك اأبوظبي تفتتح مركز الت�سميم ال�سلوكي املوؤ�س�ساتي

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شلوكي  الت�شميم  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  اأع��ل��ن��ت 
العلمية  ال���روؤى  اأح��دث  ويطبق  ال��دول��ة  يف  نوعه  من  الأول  املوؤ�ش�شاتي 
من اأبحاث العلوم الجتماعية ال�شلوكية لتعزيز عملية و�شع ال�شيا�شات 

العامة.
واقامت اجلامعة فعالية بهذه املنا�شبة بح�شور عدد من امل�شوؤولني 
منهم �شعادة املهند�س حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية املجتمع 
�شتانفورد  بجامعة  الق��ت�����ش��اد  اأ���ش��ت��اذ  �شن�شتني  وك��ا���س  اأب��وظ��ب��ي   -
يف  العامة  وال�شيا�شة  ال�شلوكي  القت�شاد  برنامج  ومدير  وموؤ�ش�س 
كلية احلقوق بجامعة هارفارد واآل روث احلائز على جائزة نوبل يف 

القت�شاد لعام 2012.
و�شيتم الإ�شراف على املركز من قبل املدراء ورواد الأبحاث اأ�شتاذي �شبكة 
جامعة نيويورك اأبوظبي العاملية لالقت�شاد يف ق�شم العلوم الجتماعية 
القت�شاد  اأ�شتاذي  اإىل  بالإ�شافة  نيكيفوراكي�س  ونيكو�س  وودرز  ج��ون 
امل�شاعدين يف جامعة نيويورك اأبوظبي اأوليفييه بو�شيه واإرن�شتو روبن.

وقال نيكو�س نيكيفوراكي�س اأ�شتاذ القت�شاد يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
املركز اجلديد  اإن  املوؤ�ش�شاتي  ال�شلوكي  الت�شميم  امل�شارك ملركز  واملدير 
يهدف اإىل تطوير ال�شراكات مع املجتمع املحلي لتعزيز كفاءات العلوم 
ذات  �شيا�شات  ت�شميم  يف  وامل�شاهمة  ال��دول��ة  يف  ال�شلوكية  الجتماعية 

اأ�ش�س علمية".
من جانبه قال جون وودرز اأ�شتاذ القت�شاد يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

واملدير امل�شارك ملركز الت�شميم ال�شلوكي املوؤ�ش�شاتي اإن الهدف ال�شامل 
وا�شتخدام  الب�شري  لل�شلوك  يتمثل يف تطوير مناذج جتريبية  للمركز 

هذه النماذج لتح�شني الرفاهية الجتماعية.
يف  حموريا  دورا  املركز  يلعب  املتطورة  العلمية  اأبحاثه  اإىل  وبالإ�شافة 
تعزيز كفاءات العلوم الجتماعية ال�شلوكية من خالل تطوير ال�شراكات 
لتدريب  ج��دي��دة  دورات  ت��ق��دمي  يت�شمن  احل��ك��وم��ي��ة مب��ا  اجل��ه��ات  م��ع 
احلكومة  ملوظفي  التنفيذي  التعليم  برامج  وتخطيط  املحلية  املواهب 

والقطاع اخلا�س.
اأن  روؤي���ة اجلامعة الطموحة يف  وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة مب��ا ين�شجم م��ع 
اأب��رز اجلامعات البحثية على م�شتوى العامل بهدف  ت�شبح واح��دة من 

التعامل مع التحديات الكربى على ال�شعيدين املحلي والعاملي.

ملعاجلة  ال�شلوكية  الجتماعية  العلوم  اأب��ح��اث  ا�شتخدام  ين�شجم  كما 
لإمارة   2030 القت�شادية  ال��روؤي��ة  اأه����داف  م��ع  ال��واق��ع��ي��ة  امل�شكالت 
اأبوظبي والتي تتمثل يف بناء بيئة اأعمال عاملية منفتحة وفعالة ومتكاملة 
اإعداد قوى  وحتقيق نقالت نوعية يف كفاءة �شوق العمل بالإ�شافة اإىل 

عاملة مبهارات واإنتاجية عالية.
جامعة  �شبكة  اأنحاء  جميع  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  املركز  ويجمع 
اأبوظبي العاملية ليعمل ب�شكل مبا�شر مع �شناع ال�شيا�شات يف  نيويورك 
القت�شاد  جم��ال  يف  العامليني  اخل��رباء  اإىل  بالإ�شافة  وال��ع��امل  املنطقة 
وعلم النف�س والج��ت��م��اع والأع�����ش��اب وغ��ريه��م م��ن اخل���رباء يف العلوم 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ش��ل��وك��ي��ة ل��ت��اأ���ش��ي�����س م��رك��ز م��ع��رتف ب��ه ع��امل��ي��ا للعلوم 

الجتماعية ال�شلوكية وو�شع ال�شيا�شات العامة يف اأبوظبي.

تت�صمن اإعداد واإطالق تقارير ودرا�صات ا�صت�صرافية مل�صتقبل العامل بعد كورونا

القمة العاملية للحكومات تعزز �سراكاتها املعرفية مع كربى ال�سركات ال�ست�سارية العاملية 
حممد القرقاوي: حكومة الإمارات بقيادة حممد بن را�سد حري�سة على تبادل املعارف واخلربات والتجارب مع حكومات العامل لتعزيز ال�ستباقية واجلاهزية للم�ستقبل

•• دبي- وام: 

اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء رئي�س 
ال�شمو  اأن حكومة دولة الإم��ارات بقيادة �شاحب  العاملية للحكومات،  القمة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
والتجارب  واخل����ربات  امل��ع��ارف  تعزيز  على  ت��رك��ز  "رعاه اهلل" ،  دب��ي  ح��اك��م 
احلكومية على اأ�ش�س ال�شتباقية واجلاهزية للم�شتقبل، وا�شتدامة البتكار 
باأدائها  الرت���ق���اء  م��ن  احل��ك��وم��ات  ع��م��ل ج��دي��دة مت��ك��ن  يف ت�شميم من����اذج 

والنهو�س بجهود بناء م�شتقبل اأف�شل ملجتمعاتها.
8 �شراكات  جاء ذلك، مبنا�شبة اإعالن القمة العاملية للحكومات عن توقيع 
معرفية جديدة، مع نخبة من اأبرز ال�شركات ال�شت�شارية واملوؤ�ش�شات البحثية 
العاملية املتخ�ش�شة، لإطالق �شل�شلة تقارير ودرا�شات علمية مبنية على روؤى 
احلكومات  ل��دع��م  اجل��دي��دة  وال��ف��ر���س  التوجهات  اأه���م  لتحديد  ا�شتباقية 
وتعزيز جاهزيتها للم�شتقبل وعامل ما بعد جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد 

"كوفيد–19".
على  للحكومات  العاملية  القمة  موؤ�ش�شة  �شتطلقها  التي  التقارير  وت��رك��ز 
العاملية  ال��ت��ح��ولت  ودرا���ش��ة  ال��ع��امل  ح��ول  احل��ك��وم��ات  م�شتقبل  ا�شت�شراف 
والتحديات التي تواجه العامل وحتديد الأولويات ومتطلبات املرحلة املقبلة 
لعامل ما بعد جائحة "كوفيد19- " وو�شع اآليات ومنهجيات عمل جديدة 
وبناء  احل��ك��وم��ات  م��ن  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  لتمكني  احلديثة  البيانات  على  ب��ن��اء 

م�شتقبل اأف�شل للمجتمعات الب�شرية.
مع  املعرفية  ال�����ش��راك��ات  دائ���رة  تو�شيع  اإن  ال��ق��رق��اوي  م��ع��ايل حممد  وق���ال 
العاملية  البحثية  وامل���راك���ز  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ورواد  وامل��خ��ت�����ش��ني  اخل����رباء 
الناجحة  احل��ل��ول  وت�شميم  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف 
يف  للحكومات  العاملية  للقمة  اأ�شا�شياً  وتوجها  اأول��وي��ة  ميثل  لتحدياتها، 
من  اجلديد  للجيل  داعمة  عمل  ومن��اذج  ا�شرتاتيجيات  لت�شميم  جهودها 
حكومات امل�شتقبل ال�شاعية اإىل الرتقاء باأدائها وتطوير خدماتها، ويعك�س 
دور القمة كمن�شة عاملية حا�شنة وحمفزة لبتكار اأف�شل احللول واملمار�شات 
احلكومية الهادفة خلدمة الأفراد. واأ�شاف رئي�س القمة العاملية للحكومات 
اأن املتغريات املت�شارعة التي فر�شتها اجلائحة، ت�شتدعي تعزيز التعاون بني 
على  اجلميع  وحتفيز  واملوؤ�ش�شية،  املجتمعية  والفعاليات  القطاعات  كافة 
بالقطاعات  والنهو�س  ال�شريع  التعايف  حتقيق  جهود  يف  الفاعلة  امل�شاركة 
الأكرث ارتباطا بحياة الإن�شان، والعمل بالتوازي على ا�شت�شراف التحديات 

املقبلة وو�شع �شيناريوهات علمية وعملية فعالة ملواجهتها.
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  ال�شراكات  توقيع  فعالية  ح�شر 
�شوؤون جمل�س الوزراء رئي�س القمة العاملية للحكومات، و معايل عهود بنت 
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�شتقبل نائب رئي�س القمة 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �شلطان  بن  عمر  معايل  و  للحكومات،  العاملية 
ال�شطناعي والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، مدير موؤ�ش�شة 

القمة العاملية للحكومات.
ال�شركاء املعرفيون للقمة، رامي رفيع املدير  الفعالية ممثلو  كما �شارك يف 
وال�شريك يف جمموعة بو�شطن ال�شت�شارية، ورامي ناظر ال�شريك امل�شوؤول 
عن اإدارة خدمات القطاع احلكومي والعام لدى براي�س ووتر هاو�س كوبرز، 
دي  وماثيو  الأو�شط،  ال�شرق  ماكنزي  يف  امل�شاعد  ال�شريك  ملع  القادر  وعبد 
ال�شريك يف  لومري  ورودول��ف  وامي��ان،  اأوليفر  موؤ�ش�شة  ال�شريك يف  كلريك 
معهد التحولت الوطنية يف موؤ�ش�شة كريين، وكلينتون فريث رئي�س الأمن 
ال�شيرباين يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا لدى اإرن�شت ويونغ، 
ونادية كمايل املدير العام ل�شركة اأك�شن�شر يف الإمارات، ومازن حولة ال�شريك 

ورئي�س القطاع العام لدى كي بي اإم جي لوار جلف.
وي�شلط تقرير " 15 طريقة لتمكني احلكومات من اإعادة تن�شيط التجارة 
"جمموعة  عليه  �شتعمل  اجلديد" ال���ذي  الق��ت�����ش��ادي  ال��واق��ع  يف  وال��ن��م��و 

بو�شطن ال�شت�شارية" ال�شوء على الواقع القت�شادي العاملي اجلديد الذي 
يواجه احلكومات وحاجة الدول اإىل اإعادة التفكري يف ا�شرتاتيجياتها يف ما 

يتعلق بالتجارة والنمو والقدرة التناف�شية.
وقال مارتن مانيتي، الع�شو املنتدب وال�شريك الأول يف جمموعة "بو�شطن 
اإىل  ال�شت�شارية": نهدف من خالل �شراكتنا مع القمة العاملية للحكومات 
اأبرز  وحت��دي��د  ال��ع��امل  ي�شهده  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��واق��ع  على  ال�شوء  ت�شليط 
موا�شلة  اإىل  ونتطلع  والطويل.  الق�شري  امل��دى  على  الأول��وي��ات احلكومية 
امل��ع��ط��ي��ات القت�شادية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وال��ب��ّن��اء مب��ا ي�شمن  امل��ث��م��ر  ال��ت��ع��اون 

اجلديدة".
لتعزيز  طريق  خارطة  للم�شتقبل..  لال�شتعداد  الأمثل  "الوقت  تقرير  اأم��ا 
مرونة املدن" الذي �شتعده �شركة "براي�س ووترهاو�س كوبرز" في�شعى اإىل 
امل��دن ويتيح لها تقييم  الأدل��ة مل�شتوى مرونة  اإط��اًر ع��اًم مبني على  ت�شكيل 
والإمكانات  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  وجمالتها  لالأخطار  تعر�شها  م��دى 
ويت�شمن  ال�شدمات،  مواجهة  يف  والتحول  والتعايف  لال�شتجابة  املوؤ�ش�شية 
اأداء رئي�شيا وقائمة ت�شخي�س مف�شلة ت�شمل موؤ�شرات نوعية  131 موؤ�شر 
لتحليل م�شتوى املرونة يف املدن والتما�شك من حيث احتياجاتها الأ�شا�شية 
وحماورها الجتماعية والقت�شادية والبيئية و�شبل تاأمني الرعاية الطارئة 

واحللول ال�شكنية املي�ّشرة ل�شكانها.
وقال رامي ناظر ال�شريك امل�شوؤول عامليا عن اإدارة خدمات القطاع احلكومي 
للحكومات" على مدار  العاملية  "القمة  ر�شّخت  �شي:  دبليو  بي  لدى  والعام 
القطاع  ل��ق��ادة  الرئي�شية  العاملية  املن�شة  بو�شفها  مكانتها  ع���دة،  ���ش��ن��وات 
احلكومي وم�شوؤويل القطاع العام، لبناء روؤية م�شتقبلية للحكومة، اإ�شافة 
اإىل كونها من�شة انطالق لالبتكار احلكومي. ويربز تعاوننا املمتد على مدار 
يف  الثقة  "بناء  يف  املتمثل  �شي  دبليو  بي  هدف  بتحقيق  التزامنا  �شنوات   8
"النهج  اجلديدة  ا�شرتاتيجيتنا  حمور  وهو  املهمة"،  امل�شاكل  وحل  املجتمع 

اجلديد".
الرائدة  العاملية  النماذج  اأحد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وتعد حكومة 
ال�شدد،  ه��ذا  واإدارت��ه��ا. ويف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  اأزم��ة فريو�س  التعامل مع  يف 
يعد جمع قادة حكومات العامل يف دولة الإم��ارات يف هذا التوقيت، لت�شليط 
ال�شوء على اأف�شل املمار�شات وتخطي الوباء والدخول يف املرحلة التالية من 

التحول اأمر يف غاية الأهمية.
اأنظمة  كوبرز" "بناء  ووترهاو�س  "براي�س  �شركة  من  الثاين  التقرير  اأم��ا 
�شحية مرنة.. خطة عمل للعقد القادم"، فريكز على تعزيز قدرة احلكومات 
على بناء اأنظمة �شحية مرنة تتمتع بالقدرة على التكيف مع املتغريات، مبا 
من  اجلائحة  ك�شفته  ما  ظل  يف  املقبلة،  �شنوات  للع�شر  عمل  خطة  ي�شمن 
النا�س  لتلبية متطلبات  العامل  ال�شحية يف  الرعاية  اأنظمة  ا�شتعداد  �شعف 

وا�شتيعاب احتياجات الأفراد.
وقال جورج �شّراف ال�شريك والع�شو املنتدب ل�شركة �شرتاتيجي& ال�شرق 
الأو�شط، وهي جزء من �شبكة براي�س ووترهاو�س كوبرز، "من اأهم الدرو�س 
املرونة  لبناء  احلاجة  م��دى  اأب��رزت  اإنها  كوفيد19-  جائحة  من  امل�شتفادة 
ال�شتباقية وال�شاملة على م�شتوى نظم الرعاية ال�شحية واملدن بالدول يف 
جميع اأنحاء العامل، حيث مل يكن من ال�شهل عليها تعبئة جهودها وقدراتها 
الالزمة ملواجهة اجلائحة يف ظل ال�شغوط املفرو�شة على بنيتها القت�شادية 
وال�شحية والجتماعية واحل�شرية". واأ�شاف: " احلاجة لتحقيق املرونة ل 
تقت�شر على متكني الدول من التعامل مع اجلائحة فح�شب، بل اإنها ت�شمل 
ا قدراتها للتعامل مع الأخطار الطبيعية والب�شرية التي �شهدت ت�شاعًدا  اأي�شً
يف العقود الأخرية، وعليه اعتمدنا منهًجا �شاماًل لتمكني القادة من تقييم 
مدى تعر�س النظم لالأخطار والتاأثريات ال�شلبية، وبناء القدرات الالزمة 
لال�شتجابة والتعايف والتحول ملواجهة ال�شدمات امل�شتقبلية، وبتعزيز املرونة 
ميكن للقادة بناء القدرات الالزمة للتحول من خالل البتكار والتجديد".

ويركز تقرير "كيف ميكن للحكومات تعزيز ال�شحة الرقمية؟" الذي �شتعده 

�شركة "ماكينزي و�شركاه" على اأهمية م�شتقبل الرعاية ال�شحية وال�شحة 
الرقمية، مبا ي�شمل ال�شحة الرقمية خالل جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد 
التي اأدت اإىل حتويل وتو�شيع نطاق تقدمي الرعاية ال�شحية يف فرتة الوباء 
اأنها فر�شت ومع العديد من التحديات الكبرية التي تواجه  اإل  وما بعده، 

ال�شحة الرقمية حاليا ويف امل�شتقبل.
واأكد بانكو جورجيف ال�شريك الأول يف �شركة ماكينزي يف ال�شرق الأو�شط 
واملوؤلف امل�شارك للتقرير، اأن ال�شحة الرقمية تعزز اأداء احلكومات يف جمال 
ال�شوء على  التقرير  ال�شحية، و�شي�شلط هذا  الت�شغيلية لأنظمتها  الكفاءة 
لتو�شيع  احلكومات  تتخذها  اأن  ميكن  التي  والإج����راءات  اخل��ط��وات  بع�س 
يف  الرئي�شية  التحديات  اأب��رز  ومعاجلة  الرقمية  ال�شحية  خدماتها  نطاق 

قطاع الرعاية ال�شحية والتخفيف من ارتفاع تكاليفها.
من جهته، قال عبد القادر ملع، ال�شريك يف �شركة ماكينزي ال�شرق الأو�شط 
خيارات  ع���دة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ت��ق��ري��ر  "ي�شلط  للتقرير:  امل�����ش��ارك  وامل���وؤل���ف 
و�شيناريوهات مقرتحة لتعزيز اإنتاجية احلكومات من خالل توظيف اأدوات 
وعمليات اأف�شل، وتطوير قوة عاملة اأكرث مهارة، والعتماد على طرق عمل 

اأكرث كفاءة".
"تقلي�س املخاطر يف بيئة ال�شتثمار.. �شيا�شات عالية املردود  ويركز تقرير 
جلذب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل منطقة اخلليج العربي"، الذي �شتعمل 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  منح  اأهمية  واميان" على  "اأوليفر  �شركة  عليه 
اإىل تقلي�س املخاطر  اخلليج العربية، الأولوية للوائح وال�شيا�شات الرامية 
حتى تتمكن من ا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة، وحتقق 
باأهداف  للنهو�س  وا�شح  اإط��ار  �شمن  توظيفها  الفاعلية يف  ق��در من  اأك��رب 
اقت�شادية حمددة، ت�شمل ا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاعات 

الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا النا�شئة وحتقق معدلت منو عالية.
"اأوليفر واميان" مبنطقة الهند  وقال بيدرو اأوليفريا ال�شريك الإداري يف 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا: " تاأتي هذه ال�شراكة مع القمة العاملية للحكومات 
يف اإطار التزامنا بدعم النمو القت�شادي للمنطقة يف الوقت الذي تقود فيه 

حكومات العامل جهود التعايف من حتديات الفرتة الأخرية".
املنطقة  دول  على  يجب  التي  املحاور  اأه��م  التقرير  ه��ذا  "يتناول  واأ���ش��اف: 

الرتكيز عليها لتو�شيع فر�س ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر".
والقت�شاد:  ال��ت��ج��ارة  م�شتقبل  القت�شاد  ب��ن��اء  "اإعادة  تقرير  ي�شلط  كما 
تي.  "اإيه.  �شركة  عليه  �شتعمل  ال���ذي  اجلديد"  ال��واق��ع  ظ��ل  يف  العمليات 
تدفع احلكومات  التي  الأ�شباب  ال�شوء على  كريين" العاملية لال�شت�شارات، 
لتقدمي  والإقليمية  الوطنية  التنموي  التمويل  موؤ�ش�شات  ا�شتخدام  اإىل 
برامج �شخ ال�شيولة الالزمة ملعاجلة التباطوؤ القت�شادي ب�شورة مبا�شرة، 
ور�شم خارطة طريق مل�شاعدة �شناع ال�شيا�شة والقادة يف موؤ�ش�شات التمويل 
مع  الأج��ل،  وطويل  ومتو�شط  ق�شري  للم�شتقبل  ال�شتعداد  على  التنموي 

خروج القت�شادات العاملية من اجلائحة.
"كريين":  الوطنية  ال��ت��ح��ولت  معهد  يف  ال�شريك  ل��وم��ري  رودول����ف  وق���ال 
اإبراز  اإىل  تهدف  للحكومات  العاملية  القمة  مع  املعرفية  ال�شراكة  هذه  "اإن 
تنفيذ  القت�شادية، وت�شريع  القطاعات  امل�شتقبلية يف خمتلف  الفر�س  اأهم 
اخلطط الوطنية، وتعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة 

ل�شمان م�شتقبل اأف�شل لكافة املجتمعات".
وماأمونة  اآمنة  ذكية  م��دن  الت�شميم..  طريق  عن  "الأمن  تقرير  ويتطرق 
"اإرن�شت ويونغ" اإىل  اإلكرتوين متقلب" الذي �شتعمل عليه �شركة  يف عامل 
لها،  التنبه  العامل  يف  احلكومات  على  يجب  التي  الإلكرتونية  التهديدات 
اأجرته  ال��ذي   2020 لعام  املعلومات  لأم��ن  العاملي  امل�شح  ك�شفه  ما  ظل  يف 
ال�شركة، والذي اأظهر اأن 60 % من املنظمات واجهت اأحداثا كبرية خالل 

عام م�شى، واأن نحو �شد�س هذه الهجمات جاء من "قرا�شنة".
وقال كلينتون فريث رئي�س الأمن ال�شيرباين لدى �شركة "اإرن�شت ويونغ": 
الت�شارع امل�شطرد يف وترية التحول الرقمي، وتبني طرق العمل عن  " اأدى 

بعد على نطاق وا�شع، والعتماد الكبري على املن�شات الرقمية، اإىل اإحداث 
اأولويات  حتول جذري يف قطاع الأمن ال�شيرباين لي�شبح على راأ�س قائمة 
احلكومات وال�شركات العاملية، اإذ واجهت العديد منها حوادث متعلقة بالأمن 
ال�شيرباين خالل العام املا�شي، ما دفعها اإىل العمل على حتديث بيئة العمل 
فر�شتها  التي  الأم���ان  اإج���راءات  مع  تتما�شى  حتى  املتبعة  وال��ربوت��وك��ولت 

تداعيات تف�شي الوباء".
املدن  اأنظمة  التقنيات اجلديدة يف  تبني  اأن  الوا�شح  " من  واأ�شاف فريث: 
الذكية �شيوفر املزيد من نقاط الخرتاق التي ي�شتطيع قرا�شنة املعلومات 
ال��ت��ي ت�شعب  ب��امل��خ��اط��ر  ت��ع��ج  ب����دوره بيئة  ال��ول��وج م��ن خ��الل��ه��ا، م��ا يخلق 
مواجهتها. و�شيفر�س هذا الو�شع اجلديد على احلكومات والقطاع اخلا�س 
للتحكم  متقدمة  ب��اأدوات  تتمتع  مرنة  ا�شرتاتيجيات  لتطوير  �شوية  العمل 

باملخاطر، وم�شتوى عال من الوعي مبخاطر اجلرائم ال�شيربانية".
على  دليل  احلكومية..  اخلدمة  يف  العاملة  القوى  "تعطل  تقرير  وي�شلط 
حت�شني اخلدمة العامة احلكومية مهنة مف�شلة حول العامل" الذي �شتعمل 
يف  العاملة  للقوى  احلالية  التجربة  على  "اأك�شنت�شر" ال�شوء  �شركة  عليه 
وال�شغوط  الربحية  بال�شناعات  القطاع  هذا  ومقارنة  احلكومي،  القطاع 
التي تتعر�س لها اخلدمة احلكومية واأهميتها لكافة ال�شناعات، وجمالت 
التجارية  العالمة  ذل��ك،  يف  مب��ا  مف�شلة،  مهنة  احلكومي  العمل  حت�شني 

ل�شاحب العمل، وجتربة املوظف، واملهارات امل�شتقبلية.
"نتطلع  الإم���ارات:  دول��ة  اأك�شن�شر يف  �شركة  عام  نادية كمايل مدير  وقالت 
مع  جهودنا  تو�شيع  اإىل  للحكومات،  العاملية  القمة  مع  �شراكتنا  خالل  من 
خمتلف حكومات العامل من اأجل اإحداث تغيريات اأ�شا�شية وملحة يف القطاع 
59? فقط من  اأن  اإىل  العاملية  الأب��ح��اث  ت�شري  ال��ذي  الوقت  احلكومي يف 
موظفي القطاع احلكومي يو�شون اأ�شدقاءهم بالعمل يف هذا املجال. ولهذا 
القطاع  التوظيف يف  اإ�شالحية لعمليات  اأ�شبحت احلاجة لإج��راء خطوات 
التي فر�شها  التحديات  اأي وقت م�شى يف ظل  اأهمية من  اأك��رث  احلكومية 

وباء كورونا".
عليه  �شتعمل  املدن" ال��ذي  الرقمي يف  التحول  "مبادئ  تقرير  يتطرق  كما 
وال�شتعداد  التحتية  البنية  اأنظمة  متكني  اإىل  جي"،  اإم  ب��ي  كيه   " �شركة 
وتوظيف  التحديات  على مواجهة  امل��دن  ق��ادة  تركيز  يتطلب  ما  للم�شتقبل 
املت�شارعة،  التحولت  لقيادة  والتكنولوجيا  امل��ال  وراأ���س  والعمالة  الفر�س 
من  واأخ���رى،  مدينة  الذكية" ب��ني  "الرقمنة  حتقيق  يف  ال��ف��وارق  ويتناول 
اعتماد التقنيات الأ�شا�شية التي ت�شهل اخلدمات احلكومية اإىل التحليالت 
كما  التحتية،  البنية  اأنظمة  تطوير  يف  التحديات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املتقدمة 
ومواءمة  املدن  يف  ال�شفافية  وتعزيز  التمويل  توجيه  اآليات  التقرير  يغطي 
املخططات مع املتطلبات الوطنية واحتياجات املتعاملني، وتعزيز اخلدمات 

و�شرعة ال�شتجابة.
اإم  وقال نادر حفار رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لدى "كي بي 
جي" يف دولة الإمارات و�شلطنة عمان: "نهدف من خالل هذا التقرير اإىل 
املتوافقة وتطوير  الذكية  الرقمنة  تبني  تعزيز  اأهمية  ال�شوء على  ت�شليط 
اأحدث التقنيات املتقدمة يف تطوير  ا�شرتاتيجيات م�شتقبلية �شاملة تتبنى 
البنية  وتطوير  وامل�شتقبلية،  احلالية  الحتياجات  لتلبية  متقدمة  خدمات 

التحتية التكنولوجية يف املدن".
بتوجيهات  اإطالقها  التي مت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
عاملية  ت�شكل من�شة   ،2013 ع��ام  "رعاه اهلل"،  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
و�شّناع  امل�شوؤولني  وكبار  وال���وزراء  احلكومات  ق��ادة  من  نخبة  جتمع  رائ��دة 
العامل، لتبادل اخلربات  الأفكار واملخت�شني من خمتلف دول  القرار ورواد 
واملعارف التي ت�شهم يف ا�شت�شراف و�شناعة م�شتقبل احلكومات، وت�شت�شيف 
اأحدث  ل�شتعرا�س  وامل���ب���ادرات  واجلل�شات  ال��ور���س  م��ن  متنوعة  جمموعة 

الجتاهات واأف�شل املمار�شات يف قيادة احلكومات.

خالل  الأجور  حماية  نظام  عرب  دفعها  مت  التي  الرواتب  اإجمايل  درهم  مليارات   208
•• اأبوظبي - وام: 

ن��ظ��ام حماية  ع��رب  دفعها  ال��ت��ي مت  ال��روات��ب  ر�شيد  اإج��م��ايل  بلغ 
2020 بح�شب  ال��ع��ام  دره��م خ��الل  208 مليارات  الأج���ور نحو 

الح�شائيات ال�شادرة عن م�شرف المارات املركزي.
امل�شجلني يف نظام الأجور  اأن عدد املوظفني  وتظهر الح�شائيات 
و�شل اىل نحو 4.1 مليون موظف خالل العام املا�شي، مما يعك�س 
اأهمية النظام الذي بات ي�شكل الو�شيلة الرئي�شة يف دفع م�شتحقات 

املوظفني وعلى وجه اخل�شو�س العاملني يف القطاع اخلا�س.
وكان م�شرف المارات املركزي قام بتد�شني نظام حماية الأجور 
2009 ، بهدف حتقيق متطلبات وزارة العمل.  يف �شهر �شبتمرب 
ويوفر النظام و�شيلة اآمنه وفعالة لتحويل اأجور العمال. والنظام 
امل�شرف  ق��ب��ل  امل��رخ�����ش��ة م��ن  ال�����ش��راف��ة  م��ت��اح للبنوك وحم���الت 
امل��رك��زي. وي�����ش��ارك يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات اخل��ا���ش��ة بنظام حماية 
اىل  بالإ�شافة  الدولة  يف  العاملة  البنوك  من  كبري  ع��دد  الأج��ور 
اإي�شال  يف  جمملها  يف  ،وت�شاهم  �شرافة  و�شركات  مالية  �شركات 

رواتب العمالة يف الوقت املحدد ودون تاأخري .
وي��ف��ر���س امل�����ش��رف امل���رك���زي ���ش��روط��ا ع��ل��ى اجل��ه��ات امل��ال��ي��ة التي 
اجلهة  ح�شول  ومنها  الأج���ور  حماية  نظام  يف  بامل�شاركة  ترغب 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  الالزمة من م�شرف  الرتاخي�س  على 
يكون  اأن  ي�شرتط  كما  التنظيمية.  ل�شوابطه  واخل�شوع  املركزي 
لدى مقدم الطلب ح�شاب جاري لدى م�شرف الإم��ارات املركزي 
يف  عليها  املن�شو�س  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  والأدوار  بالقواعد  والل��ت��زام 

وثيقة "�شوابط ا�شتخدام نظام الإمارات حلماية الأجور" .

بنظام  واخلا�شة  املعنية  امل�شاركني"  تعهد   " وثيقة  توقيع  ويتم 
الإمارات حلماية الأجور وذلك ح�شب طبيعة امل�شاركة املن�شودة /

بنك، عميل، الخ.على ورقة ر�شمية للم�شارك وتقدميها اإىل دائرة 
احل�شول  ي�شرتط  كما  امل��رك��زي.  بامل�شرف  امل�شرفية  العمليات 
املركزي وا�شتكمال  اإىل �شبكة الربط بامل�شرف  النفاذ  على حقوق 
حقوق  على  وك��ذل��ك  بنجاح  ومبتطلباتها  بها  امل��وائ��م��ة  اإج����راءات 
النفاذ اإىل تطبيقات امل�شرف املركزي وا�شتكمال اإجراءات املوائمة 

اخلا�شة بها ومبتطلباتها بنجاح.

ف��ق��د امل���دع���و  / اب���ري���ل ماى 
الفلبني   ، مولي�س  باوتي�شتا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EC7850501(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�صيه

ال�شيا�شة  اي���ق���اع  ي��خ��ف��ت  ال�����ش��ي��ف،  ب���داي���ة      م���ع 
الدولية. يف النهاية، يحتاج القادة ال�شيا�شيون اإىل 
هذا  ي�شري  املا�شي،  بالعام  ومقارنة  ا.  اأي�شً اإج��ازة 

ال�شيف اإىل عودة احلياة اإىل طبيعتها.
امل��ت��ح��دة رج���ل متوازن.  ال���ولي���ات  رئ��ي�����س  اأول،     
جمنوًنا  لي�س  ت��رام��ب،  عك�س  على  ب��اي��دن،  فجو 
يرتاجع.  ال��وب��اء  زخ��م  ب��داأ  وخا�شة،  مفجًرا.  ول 
قبل ع���ام، ل ���ش��يء م��وؤك��د، ول اأح���د ي��ع��رف م��ا اإذا 
�شيكون  كيف  اأو  ثانية  موجة  هناك  �شتكون  كانت 
النت�شار  يتحقق  مل  ال��ع��امل��ي.  القت�شاد  فعل  رد 
على كوفيد-19 ب�شكل كامل بعد، ولكن النت�شار 
مرجح اأكرث من اأي وقت م�شى. اإن مرحلة ما بعد 
الوباء مليئة بالأمل، لكنها تثري خماوف جديدة 

ا. اأي�شً

هل تتجه الواليات املتحدة
 نحو تخفيف التوترات الداخلية؟

ب�شكل  اأمريكا  يف  الجتماعي  املناخ  حت�شن  لقد     
كبري منذ و�شول بايدن. بف�شل اأغلبيته املزدوجة 
الداخلية  ال�شيا�شة  تغيري  ميكنه  الكوجنر�س،  يف 
الأمريكية ب�شكل كبري. لكن يف غ�شون ذلك، يعمل 
احلزب  يف  �شخ�شيته  ع��ب��ادة  تقوية  على  ت��رام��ب 
اجل��م��ه��وري. ل��ق��د مت ط���رده م��ن ك���ربى من�شات 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  يتطلع  لكنه  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
م��وؤمت��را حزبيا  �شيعقد  يونيو،   26 يف  ال�����ش��دارة. 
اأوه����اي����و. وم�����اذا ���ش��ي��ك��ون تاأثري  ك��ب��ريا يف ولي����ة 
خطابه على التوترات الجتماعية؟ فكلما ازدادت 
هذه التوترات، كلما زادت تعقيًدا بالن�شبة لبايدن، 

وتتقّل�س قدرته على ممار�شة الزعامة العاملية.

الت�صخم, كم؟
ارت���ف���اع القرو�س  ال��ت�����ش��خ��م:  ت��ت��زاي��د ع���وام���ل     
احلكومية، ونق�س العمالة يف العديد من البلدان، 
وال��ق��واع��د ال�����ش��ري��ب��ي��ة اجل���دي���دة ال��و���ش��ي��ك��ة على 
امللوثة،  وال�شركات  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات 
اإن  امل��واد اخلام يف العديد من القطاعات.  ونق�س 
القليل من الت�شخم اأمر مرغوب فيه، على الأقل 
من اجل خف�س قيمة الديون، ولكن اأين �شيتوقف 

الت�شخم، واإىل اأي مدى �شرتتفع اأ�شعار الفائدة؟ 
حيث  اإىل  تعود  ان  ميكن  النظرية،  الناحية  م��ن 
الكثري  يف  الت�شبب  دون  �شنوات  ب�شع  قبل  كانت 
من املتاعب. لكن الت�شخم اجلامح ميكن اأن يلقي 
هام�س  ي�شعف  اأن  �شاأنه  وم��ن  النمو،  على  بثقله 

حركة احلكومات.

اإىل اأين تتجه ال�صني؟
    الأخبار الواردة من ال�شني تزداد �شوًءا. الإبادة 
اجلماعية الثقافية يف �شينجيانغ، و�شحق احلركة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ه��ون��غ ك��ون��غ، والأك���اذي���ب حول 
تايوان،  ع��ل��ى  وال�����ش��غ��ط  ال��ب��الد،  يف  كوفيد-19 
ق�شايا  كلها  ال�شني،  بحر  يف  الإقليمي  والتو�شع 
بينغ،  ج��ني  �شي  حكومة  اأن  ي��ب��دو  لكن  م��ع��روف��ة. 
ت�شبح اأكرث ذعًرا وراديكالية كل يوم. لقد اأطلقت 
يف الأي��ام الخ��رية حملة مطاردة وا�شعة يف جميع 
اأنحاء البالد للجوا�شي�س الذين قد يتعاونون مع 
قوى اأجنبية. اإن التعاون مع القوى الأجنبية يعني 
ان لعب  �شبق  وق��د  �شي وزم��رت��ه،  خا�شة معار�شة 

ال�شينيون يف هذا الفيلم اأثناء الثورة الثقافية.

اأي تقدم الإيران ولالإ�صالموية؟
    يتطلب الأم���ر ق���دًرا ل ب��اأ���س ب��ه م��ن ال�شذاجة 
اإي������ران ل���ن ت��ب��ن��ي ق�����وات نووية.  ل��الع��ت��ق��اد ب�����اأن 
العديد  اإي�������ران  جت���ر  اأن  ي��خ�����ش��ى  اأع���ق���اب���ه���ا،  ويف 
على  للح�شول  املنطقة  يف  الأخ����رى  ال����دول  م��ن 
الأ�شوليون  �شي�شتخدم  وكيف  النووية.  الأ�شلحة 
وا�شنطن  اأن  ي��ب��دو  ال�����ش��الح؟  ه���ذا  الإ���ش��الم��ي��ون 
ل�شالح  والإ���ش��الم��وي��ة  اإي���ران  حتييد  ع��ن  تتخلى 
احلرب �شد ال�شني، والتي تعتربها اأكرث اإحلاًحا. 
اآخ����ذة يف  الإ���ش��الم��وي��ة  ف����اإن   ، ال��وق��ت نف�شه  ويف 

التطور، وخا�شة يف اأفريقيا.

الهند اإىل اأين؟
ال��وب��اء ع��ن ع��دم ك��ف��اءة حكومة ناريندرا     ك�شف 
امل�شوؤولني  اأن  اإدارت���ه بلغت درج��ة  اإن �شوء  م��ودي. 
دخلوا يف مترد مفتوح �شده. ورداً على النتقادات، 
وي�شعل  املعلم،  �شخ�شية  يف  نف�شه  م��ودي  يحب�س 

نريان القومية الهندو�شية.
ترجمة خرية ال�شيباين

�سواغل ما بعد اجلائحة العاملية...!

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية متخ�ش�س يف ال�شني واآ�شيا -جامعة مونريال كندا

اأن  الأم��ريك��ي��ة  اجليولوجي  امل�شح  هيئة  واأف���ادت  ط��ًن��ا.   18 بقوة 
النفجار، الذي وقع يف املحيط الأطل�شي قبالة �شواحل فلوريدا، 

�شجل على اأنه زلزال بقوة 3،9 درجات.
ارت���دادي���ة  جت����ارب  “جُتري  ال��ب��ح��ري��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  واأ����ش���اف���ت 
اأن  لتاأكيد  متفجرات  با�شتخدام  اجلديدة  ال�شفينة  لت�شميمات 
�شفننا احلربية ميكنها ال�شتمرار يف تلبية متطلبات املهمة امللّحة 

يف ظل ظروف قا�شية قد تواجهها يف املعركة«.
بعد الختبارات، �شتخ�شع ال�شفينة احلربية لل�شيانة والإ�شالح.

“�شمن جدول زمني �شيق  اأن التجارب تقام  واأو�شحت البحرية 
اأمناط  البيئية، مع احرتام  الآث��ار  يتوافق مع متطلبات تخفيف 

الهجرة املعروفة للحياة البحرية يف منطقة الختبار«.

•• وا�صنطن-وكاالت

طائراتها  حلاملة  اخ��ت��ب��ارات  �شل�شلة  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  ب���داأت 
الأح��دث والأك��رث تطوراً عرب القيام بتفجريات �شخمة لتحديد 

ما اإذا كانت ال�شفينة جاهزة للحرب.
وذكر بيان اأنه مت اإجراء اأوىل الختبارات، التي ُتعرف با�شم “فول 
تفجري  ب��ح��ادث  البحرية  ق��ام��ت  عندما  اجلمعة  �شوك”  �شيب 
اآر  اإ���س ج��ريال��د  اإ���س  “يو  ال��ط��ائ��رات  عمالق بالقرب م��ن حاملة 

فورد«.
ان��دف��اع��ا ه��ائ��ال للمياه من  ول��ق��ط��ات م�شجلة  ال�����ش��ور  واأظ��ه��رت 
اأنه انفجار  املحيط نتيجة ما و�شفته و�شائل الإعالم الأمريكية 

ويعتقد مّدعون فدراليون باأنه التقى ثالث مّرات على الأقل بعنا�شر من 
ال�شتخبارات الرو�شية بني ت�شرين الأول/اأكتوبر 2020 وحزيران/يونيو 
2021. وي�شتبه باأنه “نقل معلومات من رئا�شة اجلامعة” يف منا�شبتني.

وي�شتبه باأنه تقا�شى مبالغ نقدية مقابل خدماته.
ومثل امل�شتبه به ال�شبت اأمام قا�س اأمر مبوا�شلة حب�شه.

وتاأتي الق�شية يف ظل توتر العالقات بني رو�شيا واأملانيا اإثر ملفات عديدة 
مبا فيها �شجن معار�س الكرملني األيك�شي نافالني، الذي خ�شع للعالج يف 

برلني بعد تعّر�شه لعملية ت�شميم كادت تودي بحياته.
كما عملت حكومة امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مريكل للمحافظة على نظام 
العقوبات املفرو�س على مو�شكو على خلفية �شمها �شبه جزيرة القرم، حيث 

تتوا�شل املعارك بني انف�شاليني موالني لرو�شيا واجلي�س الأوكراين.

•• برلني-اأ ف ب

اأعلن مّدعون فدراليون اأملان  اأم�س الثنني توقيف عامل رو�شي اّتهم بنقل 
معلومات ح�شا�شة من جامعة اأملانية اإىل مو�شكو مقابل اأموال نقدية.

باإ�شم  التعريف عنه  ال��ذي مت  ب��ه،  امل�شتبه  توقيف  اأن��ه مت  بيان  واأف���ادوا يف 
جهاز  ل�شالح  “عمل  ب��اأن��ه  لال�شتباه  امل��ا���ش��ي  اجلمعة  اإن.”يوم  “اإيلنور 
اأق�شى  على   2020 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  مطلع  منذ  رو�شي  ا�شتخبارات 

تقدير«.
الطبيعية  ال��ع��ل��وم  ب��اح��ث يف جم���ال  ك��م�����ش��اع��د  ي��ع��م��ل  اإن.  اإي��ل��ن��ور  وك����ان 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ج��ام��ع��ة اأمل��ان��ي��ة مل ي��ت��م ال��ك�����ش��ف ع��ن ا���ش��م��ه��ا اإىل حني 

توقيفه.

توقيف رو�سي يف اأملانيا ُي�ستبه بتج�س�سه حل�ساب مو�سكو وا�سنطن ُتطلق اختبارات على اأحدث حاملة طائرات

يتمثل يف عدم متكينه من ح�شور 
اإ�شافة  وال�������ده  ج����ن����ازة  م���را����ش���م 
قرار  بتنفيذ  ال��ت��زام��ه��ا  ع���دم  اإىل 
مع  موكله  ع��ق��ده  ال���ذي  التحكيم 
اإطار  يف  والكرامة  احلقيقة  هيئة 

م�شار العدالة النتقالية.
    م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع�����ش��و هيئة 
املحامي  الطرابل�شي  ع��ن  ال��دف��اع 
اإن�����ه ل ميكن  ال���ع���ث���م���اين،  ل�����ش��ع��د 
جتريد القانون من بعده الإن�شاين، 
ال�شلطات  اأم����ام  ك���ان  اأن���ه  م�شيفا 
ر�شالة  لتوجيه  فر�شة  التون�شية 
اح���رتام  ال���ع���امل يف  اإىل  اإي��ج��اب��ي��ة 
ح��ق��وق الإن�������ش���ان و���ش��م��ان حقوق 
اإل  ال��ع��ادل��ة،  واملحاكمة  التقا�شي 
اأنها مل حت�شن التقاطها، بل اأر�شلت 
ر�شائل �شلبية للعامل بامتناعها عن 
الطرابل�شي  عماد  ال�شجني  متكني 
دف��ن جثمان  م��را���ش��م  م��ن ح�شور 

والده.
   واأو�شح العثماين، اأن هذه اخلطوة 
دولة  العامل  نظر  يف  تون�س  جتعل 
الأ�شخا�س  ل�شتقبال  موؤهلة  غري 
ومطلوبني  اخل����ارج  اإىل  ال��ف��اري��ن 

بنود  تنفيذ  يف  ت��ل��ك��اأت  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
اأبرمها  ال���ت���ي  ال�����ش��ل��ح  ات���ف���اق���ي���ة 
ه��ي��ئ��ة احلقيقة  م���ع  ال��ط��راب��ل�����ش��ي 
والكرامة، معتربا اأن وكيله اأ�شبح 
منذ اإبرام اتفاق ال�شلح يف 2018 
واأعلن  الق�شبان.  وراء  حمتجزا 
الدفاع طلبات  لهيئة  اأن  العثماين 
ق�شائية  هيئات  ع��دة  م��ن  ر�شمية 
اأن  دولية لتدويل الق�شية، موؤكدا 

الهيئة ما�شية يف هذا التوجه.
    من جهته ندد ع�شام ال�شمعلي 
املقدم القانوين عن ال�شجني عماد 
اع���ت���ربه تعمد  ال��ط��راب��ل�����ش��ي مب���ا 
اإدارة �شجن املرناقية تعطيل ومنع 
لإعالمه  الطرابل�شي  مع  توا�شله 
وتدار�س  وث��ائ��ق��ه  ع��ل��ى  واإط���الع���ه 
عنه.  نيابة  يديرها  ال��ت��ي  ملفاته 
حت�شل  اأن��������ه  ال�������ش���م���ع���ل���ي  وب��������نّي 
الق�شائية  الأذون  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
الطرابل�شي  لتمكني  ال�����ش��روري��ة 
من ح�شور مرا�شم دفن والده، اإل 
اأن تعطيالت اإدارية متعمدة حالت 

دون ذلك وفق تقديره.

للعدالة التون�شية. وبني العثماين 
ان��ط��ل��ق حم��ت��ج��زا لدى  اأن م��ن��وب��ه 
ال�شلطات التون�شية يوم 14 يناير 
القب�س  اإل���ق���اء  مت  ح���ني   2011

ق��رط��اج دون  ت��ون�����س  عليه مب��ط��ار 
حينها  للعدالة  مطلوبا  يكون  اأن 
اأن  م�شيفا  ك��ان��ت،  ق�شية  اأي  يف 
ه��ذه اخل��ط��وة تعد خ��رق��ا فا�شحا 

لالإجراءات اجلزائية اأ�شفرت حتى 
تقارب  بال�شجن  اأح��ك��ام  ع��ن  الآن 

122 �شنة.
    و�شدد العثماين على اأن الدولة 

بعد عدم متكينه من ح�صور مرا�صم جنازة والده

هيئة الدفاع عن �سهر بن علي تقرر تدويل الق�سية

•• طرابل�س-اأ ف ب

اأب��رز حمطات العملية  يف ما ياأتي 
جتري  ال��ت��ي  ليبيا  يف  ال�شيا�شية 
برعاية الأمم املتحدة، منذ توقيع 
اتفاق وقف اإطالق النار بني طريف 
النزاع يف ت�شرين الأول-اكتوبر ما 
�شمح بت�شكيل حكومة مكلفة اإدارة 
اأن  ينبغي  التي  النتقالية  املرحلة 
كانون  يف  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  تف�شي 

الأول-دي�شمرب:
الأول/اأك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن   23 يف 
ال����ن����زاع  ط����رف����ا  وّق��������ع   ،2020
النار  لإط���الق  دائ��م  لوقف  اتفاقا 
حمادثات  بعد  فوري”  “مبفعول 
اأي�����ام يف جنيف  ا���ش��ت��م��رت خ��م�����ش��ة 
برعاية الأمم املتحدة التي اأ�شادت 

ب”منعطف” لل�شالم يف البالد.
ول��ي��ب��ي��ا غ��ارق��ة يف ال��ف��و���ش��ى منذ 
القذايف  م��ع��م��ر  ال��زع��ي��م  ���ش��ق��وط 
�شعبية  ان��ت��ف��ا���ش��ة  اإث�����ر  وم��ق��ت��ل��ه 
مب���وؤازرة �شربات جوية من حلف 

�شمال الطل�شي قبل عقد.
تنازعت  الأخ��������رية  ال�������ش���ن���وات  يف 
�شلطتان احلكم يف ليبيا: يف الغرب 
املنتهية  الوطني  ال��وف��اق  حكومة 
طرابل�س  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  ولي���ت���ه���ا 
لها وكانت حتظى باعرتاف  مقرا 
و�شلطة موازية يف  املتحدة،  الأمم 
امل�شري خليفة  بقيادة  البالد  �شرق 

حفرت.
الأول/اك���ت���وب���ر،  ت�����ش��ري��ن   26 يف 
للنفط  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
“القوة  ح�����ال�����ة  رف�������ع  ال���ل���ي���ب���ي���ة 
نفطي  حقل  اآخ���ر  ع��ن  القاهرة” 
اإغالق  بعد  ليبيا،  غرب  جنوب  يف 
اأ�شهر.  ع�������ش���رة  ح������واىل  ا���ش��ت��م��ر 
وبذلك باتت كل املن�شاآت النفطية 

قيد العمل.
للم�شري  م��وال��ي��ة  ف�شائل  وك��ان��ت 

فاإ�شبانيا وم�شر.
دبلوما�شيا  ن�شاطا  ليبيا  و�شهدت 
ك���ث���ي���ف���ا م������ع زي�������������ارات اأج������راه������ا 
واليونان  اإيطاليا  من  م�شوؤولون 
دعما  خ�شو�شا،  وم�شر  واإ�شبانيا 

للم�شار ال�شيا�شي.
اقتحم  اأي���ار/م���اي���و   8-7 ل��ي��ل  يف 
ع���������ش����رات امل�������ش���ل���ح���ني ف���ن���دق���ا يف 
املجل�س  م���ق���ر  ي�����ش��م  ط���راب���ل�������س 
ال��رئ��ا���ش��ي اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى دعوة 
جنالء  اخلارجية  وزي��رة  وجهتها 
امل����ن����ق����و�����س لن���������ش����ح����اب ال����ق����وات 

الرتكية.
اأك�����د م�����ش��اع��د وزي���ر  18 م��ن��ه  يف 
ل�شوؤون  الأم�����ريك�����ي  اخل���ارج���ي���ة 
زي��ارة دعم  ال�شرق الو�شط خالل 
“األوليات  اأن  النتقالية  للعملية 
ت�شعيد  اأي  ت���ع���ار����س  امل���ت���ح���دة 
ع�شكري  ت���دخ���ل  واأي  ع�����ش��ك��ري 

اأجنبي«.
موفد  اأ���ش��ف  اأي���ار/م���اي���و،   21 يف 
ي����ان  اخل�����ا������س  امل����ت����ح����دة  الأمم 
يف  “اجلمود”  ب�����ش��ب��ب  ك��وب��ي��ت�����س 
�شاحلي  اإع����ادة فتح ط��ري��ق  ج��ه��ود 
وم�شراتة  )����ش���م���ال(  ����ش���رت  ب���ني 
الأجنبية.  ال����ق����وات  وان�������ش���ح���اب 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شفرية  واأ�شفت 
يف الأمم املتحدة من جهتها لغياب 

اي تقدم �شيا�شي.
األف   20 اأن  املتحدة  وتفيد الأمم 
مرتزق وع�شكري اأجنبي ل يزالون 
جنود  بينهم  ليبيا  يف  منت�شرين 
اأتراك ومرتزقة رو�س و�شودانيون 

وت�شاديون.
حزيران/يونيو  م���ن  ال��ث��ال��ث  يف 
ع�������ادت ال�����رح�����الت اجل����وي����ة بني 
ط��راب��ل�����س وط�����ربق )����ش���رق( بعد 
“توقف طويل”. ويف ع�شرين منه 
بني  ال�شاحلي  الطريق  فتح  اأعيد 

م�شراتة و�شرت.

حفرت اأوق��ف��ت يف ك��ان��ون ال��ث��اين/
يناير 2020 انتاج من�شاآت النفط 
الرئي�شية للمطالبة بتوزيع اأف�شل 
لالإيرادات التي تديرها طرابل�س.

الثاين/نوفمرب  ت�شرين   13 يف 
املتحدة  الأمم  اأع��ل��ن��ت   ،2020
املجتمعني  الليبيني  املندوبني  اأن 
على  اتفاق  اإىل  تو�شلوا  تون�س  يف 
اإج������راء ان��ت��خ��اب��ات ع���ام���ة يف 24 

كانون الأول/دي�شمرب 2021.
اتفق  الثاين/يناير  كانون   20 يف 
ال�شيا�شي  احل����وار  يف  امل�����ش��ارك��ون 
على  م�������ش���ر  يف  اج���ت���م���اع  خ������الل 
تنظيم ا�شتفتاء على الد�شتور قبل 

النتخابات.
�شباط/فرباير  م��ن  اخل��ام�����س  يف 
يف  امل�������ش���ارك���ون  ان��ت��خ��ب   ،2021
اجتماعات  خ��الل  الليبي  احل���وار 
املتحدة  الأمم  ب��رع��اي��ة  جنيف  يف 
امل��ه��ن��د���س ورج�����ل الأع����م����ال عبد 

رئي�ًشا  ال��دب��ي��ب��ة  حم��م��د  احل��م��ي��د 
الن��ت��ق��ال��ي��ة، مع  ال��ف��رتة  حلكومة 
جمل�س رئا�شي من ثالثة اأع�شاء.

اأي��ام بدعم  وعد امل�شري حفرت بعد 
ع���م���ل���ي���ة ال���������ش����الم وذل�������ك خ���الل 
الرئا�شي  املجل�س  رئي�س  مع  لقاء 

اجلديد حممد املنفي.
ا�شتقبل  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر   18 يف 
الفتاح  ع��ب��د  امل�������ش���ري  ال��رئ��ي�����س 
ال�شي�شي الدبيبة يف القاهرة واأكد 
خالل  الليبي  لل�شعب  م�شر  دع��م 
هذه املرحلة النتقالية ل�شتكمال 
اآليات ادارة بالده و”تثبيت دعائم 

ال�شلم وال�شتقرار«.
ا�شتوؤنفت  اآذار/م�������ار��������س،   9 يف 
ب���ني مدينتي  اجل���وي���ة  ال���رح���الت 
بنغازي )�شرق( وم�شراتة )غرب( 
�شلطتان  عليهما  ت�شيطر  اللتني 
متناف�شتان بعد توقف ا�شتمر �شبع 

�شنوات.

يف 10 اآذار/م��ار���س 2021، منح 
ال��ث��ق��ة حلكومة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ربمل���ان 
ع��ب��د احلميد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال����وح����دة 

الدبيبة.
15 منه حلف الدبيبة اليمن.  يف 
حكومة  م���ك���ان  ح��ك��وم��ت��ه  وح���ل���ت 
الثني يف  ع��ب��داهلل  ���ش��راج وحكومة 

�شرق البالد.
يف 17 اآذار/مار�س اأجرى الرئي�س 
غري  زي���ارة  �شعيد  قي�س  التون�شي 
من  عقد  منذ  ليبيا  اإىل  م�شبوقة 
للمرحلة  دع���م���ا  ت��ق��ري��ب��ا  ال���زم���ن 
بني  للتعاون  وت��ع��زي��زا  النتقالية 
اأ�شبوع  بعد  البلدين. وحذا حذوه 
واأملانيا  ف��رن�����ش��ا  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

واإيطاليا.
اأع���ادت  نف�شه  ال�شهر  م��ن   29 يف 
طرابل�س  يف  �شفارتها  فتح  فرن�شا 
لأ�شباب   2014 يف  غادرتها  التي 
واليونان  م��ال��ط��ا  ت��ل��ت��ه��ا  اأم���ن���ي���ة 

اأبرز املحطات يف ليبيا منذ اتفاق وقف اإطالق النار 

•• الفجر -تون�س
     اأعلنت هيئة الدفاع عن حممد عماد الطرابل�صي 
علي  بن  العابدين  زي��ن  ال��راح��ل  الرئي�س  �صهر 
لتدويل  ال��دويل  الق�صاء  اإىل  قريبا  توجهها  عن 

الق�صية.
با�صم  املتحدث  التواتي  حممد  املحامي  واأو�صح     
الهيئة  اأن  �صحفي,  ت�صريح  يف  ال��دف��اع,  هيئة 
�صتتقدم بدعوى ق�صائية لدى املحكمة االأوروبية 
حلقوق االإن�صان, م�صيفا اأن هذه اخلطوة تاأتي على 
لقرارات  التون�صية  الدولة  تنفيذ  عدم  خلفية 

ق�صائية بتمكني املوكل من واجب اإن�صاين ..

اإندوني�سيا ت�سدد قيود كورونا والإ�سابات تتجاوز مليونني  
•• جاكرتا-رويرتز

ال�شوؤون  ت��ن�����ش��ي��ق  وزي����ر  ه���ارت���ارت���و،  اإي����رلجن����ا  ق����ال 
قيود  �شت�شدد  ب���الده  اإن  الإن��دون��ي�����ش��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  لأ�شبوعني  الجتماعي  التباعد 
اإ�شابات  يف  زي�����ادة  لح���ت���واء  حم���اول���ة  يف  ال���ث���الث���اء 
فريو�س كورونا امل�شتجد، يف الوقت الذي جتاوز فيه 

عدد الإ�شابات مليوين حالة.
واإندوني�شيا رابع اأكرب دولة يف العامل من حيث عدد 

ال�شكان.
واأ�شاف هارتارتو يف موؤمتر �شحفي الثنني اأن القيود 
�شتطبق على “املناطق احلمراء” التي ارتفعت فيها 
احلالت ب�شكل حاد هذا ال�شهر، ومن بينها العا�شمة 

جاكرتا.
واملطاعم  امل��ك��ات��ب  اأن  الإج��������راءات  ت�����ش��دي��د  وي��ع��ن��ي 
املناطق  ت������لك  يف  الت�ش������وق  ومراك�����ز  واملقاه�����ي 

ال�شتيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  ب��رب��ع  ب��ال��ع��م��ل  ل��ه��ا  �شي�ش���مح 
فقط.

العبادة  دور  يف  ال��دي��ن��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  تعليق  و���ش��ي��ت��م   
باملناطق احلمراء واإغالق املزارات ال�شياحية.

م��ث��ل اخلدمات  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  و���ش��ت��ت��م��ك��ن 
بتطبيق  لكن  طاقتها  بكامل  العمل  م��ن  الأ�شا�شية 
اإجراءات �شالمة �شحية اأكرث �شرامة، بينما �شتعمل 
اأن��ه��ا حمراء  على  امل�شنفة  غ��ري  امل��ن��اط��ق  يف  امل��ك��ات��ب 

بن�شف طاقتها.
الإ�شابة  ح��الت  يف  ح��ادة  زي���ادة  اإندوني�شيا  و�شهدت 
بكورونا هذا ال�شهر، و�شجلت اأم�س الثنني 14536 
حالة جديدة، يف اأعلى زيادة يومية منذ بدء اجلائحة 
و4445  مليونني  لديها  الإ���ش��اب��ات  اإج��م��ايل  ليبلغ 

حالة.
ليبلغ  وفاة جديدة   294 ال�شحة  وزارة  �شجلت  كما 

اإجمايل الوفيات يف البالد 54956.

حممد عماد الطرابل�شي

مرا�شم جنازة والده
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عربي ودويل

اأك��د الحت��اد الأوروب��ي اأن ال��رتاث الثقايف ميكن اأن ي��وؤدي دورا رئي�شيا 
يف تعزيز ال�شالم والدميقراطية والتنمية امل�شتدامة من خالل تعزيز 
الت�شامح واحلوار بني الثقافات والأديان والتفاهم املتبادل. ويف الوقت 

نف�شه ميكن اأي�شا ا�شتغالله كمحفز لل�شراعات وا�شتهدافها.
ودعا املجل�س الأوروبي يف تو�شيات ن�شرها يف بروك�شل اإىل حماية و�شون 

الرتاث الثقايف خالل فرتات ال�شراع والأزمات.
الثقايف  بالرتاث  التوعية  اأهمية  على  بيان  يف  الأوروب���ي  املجل�س  واأك��د 
وحمايته كجزء من نهج يراعي النزاعات، يف جميع مراحل ال�شراعات 
على  و�شدد  الدائم.  وال�شالم  امل�شتدام  لالنتعا�س  وكركيزة  والأزم���ات، 
اأن ي�شهما يف منع التطرف  انه ميكن حلماية الرتاث الثقايف ورعايته 
و�شامل  اإيجابي  حوار  وتوليد  الإعالمي،  الت�شليل  ومكافحة  العنيف، 

للجميع، ف�شال عن امل�شاهمة يف املرونة ال�شاملة للمجتمعات.
و�شدد املجل�س اأي�شا على اأهمية تعزيز ال�شراكات مع املنظمات الدولية 
احلكومية  امل��ن��ظ��م��ات  ع��ن  ف�شال  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  وامل��ن��ظ��م��ات  ال�شلة  ذات 
الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات ال�شلة. وقال الحتاد الأوروبي 
ال��رتاث الثقايف يف جميع الأبعاد ذات ال�شلة لعلبة  انه �شيدمج حماية 

اأدوات الحتاد الأوروبي لل�شراعات والأزمات.
الأوروبية،  القت�شادية  واملنطقة  الأع�شاء،  الدول  التزم  البيان  واأعلن 
واملفو�شية والهيئات الأخرى ذات ال�شلة بتعزيز تعاونها يف جمال حماية 

الرتاث الثقايف من اأجل تطوير وتبادل اأف�شل املمار�شات واخلربات.

اأم�س الثنني على النظر يف دعوى  وافقت املحكمة العليا يف تركيا  
رفعتها احلكومة حلظر اأبرز حزب �شيا�شي موؤيد لالأكراد، يف خطوة 
اأردوغ��ان الذي  اإ�شعاف خ�شم كبري للرئي�س رجب طيب  من �شاأنها 

يتزايد �شعفه.
ونقلت وكالة “بلومربغ” لالأنباء عن تقرير لتلفزيون “اإن.تي.يف” 
اأن املحكمة الد�شتورية قبلت لئحة اتهام مو�شعة �شد حزب ال�شعوب 
الدميقراطي، بتهم انف�شالية، بعد رف�س لئحة اتهام �شابقة معللة 

ذلك بعيوب اإجرائية يف مار�س )اآذار(.
املتحدة،  ال��ولي��ات  جانب  م��ن  كثب  ع��ن  مبتابعة  الق�شية  وحتظى 
التي انتقدتها باعتبارها تقوي�شاً حمتماًل لإرادة الناخبني الأتراك، 

واإ�شعافا لنتيجة انتخابات 2023 الرئا�شية والربملانية.
وترغب تركيا يف حل حزب ال�شعوب الدميقراطي وجتميد ح�شاباته 
امل�شرفية ومنع اأكرث من 450 من اأع�شائه من ممار�شة ال�شيا�شة 
ب�شبب ما ت�شفه باأن له �شالت بامل�شلحني الأك��راد ال�شاعني للحكم 
حزب  اأكرب  ثالث  وهو  الدميقراطي،  ال�شعوب  حزب  وينفي  الذاتي. 
يف الربملان، خ�شوعه لتاأثري من حزب العمال الكرد�شتاين املحظور، 
والحتاد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ج��ان��ب  م��ن  اإره��اب��ي��ة  كمنظمة  املُ�شنف 

الأوروبي وكذلك تركيا.

تبا�شر اجلمعية التاأ�شي�شية يف ت�شيلي اأعمالها يف الرابع من متوز/
الد�شتور  حم��ّل  ي��ح��ّل  اأن  �شاأنه  م��ن  ج��دي��د  د�شتور  ل�شياغة  يوليو 
الدكتاتورية  ب��ي��ن��و���ش��ي��ه  اأوغ��و���ش��ت��و  اجل�����رال  ح��ق��ب��ة  م���ن  امل������وروث 

.)1990-1973(
دعا الرئي�س �شب�شتيان بنيريا يف خطاب الأحد من الق�شر الرئا�شي، 
 155 من  املوؤلفة  التاأ�شي�شية  اجلمعية  لهذه  جل�شة  اأول  عقد  اإىل 
ع�شواً والتي �شُتمَهل فرتة ت�شعة اأ�شهر للقيام بعملها قبل اأن ُيجرى 

ا�شتفتاء حول الن�ّس.
والد�شتور اجلديد هو من بني اأبرز مطالب املحتجني الذين خرجوا 
اأن  �شاأنه  وم��ن   2019 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   18 ال�شوارع يف  اإىل 
يحّل حمّل ن�ّس ُيعترب اأنه ال�شبب الأ�شا�شي وراء املظامل والتفاوتات 

يف اإحدى اأكرث الدول ازدهاراً يف املنطقة.
التاأ�شي�شية متثل فر�شة  “هذه اجلمعية  اأن  الت�شيلي  الرئي�س  واأكد 
بو�شع  ت�شمح  ومتنية،  النطاق  وا�شعة  اتفاقات  اإىل  للتو�شل  كبرية 

د�شتور يكون معرتفاً به وحمرتماً من قبل اجلميع«.
و�شيحل الن�ّس اجلديد مكان د�شتور مبني على مبادئ ليربالية جدا 
ُعدل مرات عدة منذ عودة البالد اإىل الدميوقراطية العام 1990.

بداأت عملية تغيري الد�شتور الت�شيلي يف 15 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
التوترات  لتهدئة  الرئي�شية،  ال�شيا�شية  الأح��زاب  مبوافقة   2019

الجتماعية التي اأثارتها تظاهرات اندلعت يف ال�شهر ال�شابق.

عوا�صم

بروك�سل

اأنقرة

�سانتياغ�

وعود ال�سراب.. اأردوغان يحاول 
تق�سيم الكعكة الليبية مع اأذربيجان

•• عوا�صم-وكاالت

واحلقوقية  ال�شيا�شية  الأو����ش���اط  يف  ال�����ش��دي��د  الغ�شب  م��ن  ح��ال��ة  ���ش��ادت 
وال�شعبية يف ليبيا على خلفية اإعالن الرئي�س رجب طيب اأردوغان ا�شتعداد 
البرتوكيماوية يف ليبيا  ال�شناعات  اأذربيجان يف جمال  تركيا للتعاون مع 
املحلي  املجل�س  رئي�س  يا�شني  ف��رج  وق��ال  ذل��ك.  له �شفة يف  يكون  اأي  دون 
اإن حالة  ملنطقة طربق �شابقا، يف ت�شريحات خا�شة ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
الغ�شب ال�شعبي يف مناطق يف برقه وفزان وطربق بلغت حدها الأق�شى بعد 

ا�شتمرار جتاوزات تركيا داخل ليبيا وتعاملها وكاأن الدولة م�شتعمرة لها.
وك�شف اأن تكتالت �شيا�شية يف ليبيا ب�شدد توحيد ال�شف وخماطبة الأمم 
املتحدة واملجتمع الدويل، على خلفية ت�شريحات الرئي�س الرتكي الوقحة، 
التي تنال من ال�شيادة الليبية، كما �شيتم خماطبة جمل�س النواب الليبي 
للتحرك يف نف�س الجتاه. و�شدد “يا�شني” على اأن الغر�س من خماطبة 
الأمم املتحدة ب�شكل ر�شمي هو و�شع حد لتجاوزات الأتراك الذين يعتربون 
اأن ما تقوم به تركيا من فو�شى  اأنه بدا للجميع  ع�شوا يف الناتو، خا�شة 
يف ليبيا يهدف اإىل فر�س امليلي�شيات املت�شددة وواجهتهم جماعة الإخوان 
اأبناء ال�شعب  الإرهابية على امل�شهد ال�شيا�شي الليبي وهو ما لن ي�شمح به 
العربية  املنظمة  رئي�س  احلر  املنعم  عبد  الدكتور  قال  جانبه  من  الليبي. 
اإن  حلقوق الإن�شان يف ليبيا، يف ت�شريحات خا�شة ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
الأغرا�س القت�شادية الرتكية يف ليبيا مك�شوفة ومعلومة منذ اليوم الأول 

لتدخلها الع�شكري .

ي�صكون من التهمي�س والفقر يف اإ�صرائيل 

بدو النقب ل يعلقون اآمال على احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة 

 املحافظون الأملان ي�ستعدون ملا بعد مريكل 

•• رهط-اأ ف ب

يف بيتها املبني من ال�شفيح يف قرية �شوانني البدوية 
جواد  اأم  توؤكد  اإ�شرائيل،  جنوب  يف  النقب  �شحراء  يف 
نوعها  الأوىل من  امل�شاركة  ب��اأن  ثقتها  اأب��و قويدر عدم 
ال�شيا�شة  “�شيغرّي  احلكومة  يف  عربي  اإ�شالمي  حلزب 
البدوية  بالقرى  ل��الع��رتاف  بالن�شبة  الإ�شرائيلية” 

ووقف هدم املنازل فيها.
الإ����ش���الم���ي���ة  “احلركة  رئ���ي�������س  م���واف���ق���ة  وق����دم����ت 
الذي ح�شل على دعم كبري  اجلنوبية”من�شور عبا�س 
يف النتخابات الت�شريعية الأخرية من القرى البدوية 
امل�����ش��ارك��ة يف الئ��ت��الف احلكومي،  اإ���ش��رائ��ي��ل، ع��ل��ى  يف 
نهاية  وو���ش��ع  احلكومية  الت�شكيلة  ل�شتكمال  فر�شة 

لأزمة �شيا�شية ا�شتمرت عامني.
“التغيري”  ائ���ت���الف  اىل  ع��ب��ا���س  ان�����ش��م��ام  وي�����ش��ّك��ل 
ي��ائ��ري لبيد  امل��ع��ار���ش��ة  ال���ذي �شكله زع��ي��م  احل��ك��وم��ي 
مل  خطوة  بينيت،  نفتايل  املتطرف  اليميني  وي��راأ���ش��ه 

يقدم عليها اأي حزب عربي من قبل.
بثالث  بالعرتاف  وعد  على  ح�شل  دعمه،  مقابل  ويف 
بالإ�شافة  �شكانها،  بيوت  النقب وجتميد هدم  قرى يف 
مبلغ  وتخ�شي�س  للبدو  امل�شاعدة  بتقدمي  وع��ود  اىل 
بقيمة 30 مليار �شاقل )حواىل ت�شعة مليارات دولر( 

لدعم املجتمع العربي، وفق ما ذكرت تقارير.
اأجيال، وي�شكون  البدو يف �شحراء النقب منذ  ويعي�س 
الفقر. وهم عرب من  اإ�شرائيل ومن  التهمي�س يف  من 
بعد  اأرا�شيهم  على  بقوا  الذين  الفل�شطينيني  اأح��ف��اد 

قيام اإ�شرائيل عام 1948.
وقال نفتايل بينيت يف خطاب ت�شلمه رئا�شة احلكومة 
النقب  يف  البدوية  التجمعات  تنظيم  عملية  “�شنبداأ 
العي�س  ال���ب���دو  م���ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  مل��واط��ن��ي  يت�شنى  ح��ت��ى 

بكرامة«.
اأر���س ترابية  ال�شفيح يف �شوانني على  وتنت�شر منازل 
اأك��رث م��ن ثالثني قرية  �شحراوية. وه��ي واح���دة م��ن 
على  حت�شل  ل  اإ�شرائيل  من  بها  معرتف  غري  بدوية 
ماء اأو كهرباء اأو خدمات طبية من الدولة. وغالبا ما 
يبنيها  التي  املنازل  بهدم  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  تقوم 

البدو فيها، لطردهم منها.

  •• برلني-اأ ف ب

املتوقع  الأمل������ان  امل��ح��اف��ظ��ون  ك�����ش��ف 
التي  املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��وزه��م 

اأم�����س الث��ن��ني برناجمهم  ت���وؤذن بنهاية عهد م��ريك��ل  
الرغم  على  ال�شرائب  زي��ادة  بعدم  وعد  على  املتمحور 

من تكلفة الوباء.
بعد معركة قا�شية لقيادة املع�شكر املحافظ يف انتخابات 
الربنامج  �شيعر�س  الت�شريعية،  اأيلول/�شبتمرب   26
املر�شح  اأرم���ني ل�شيت  ك��ل م��ن  خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف 
الذي اختري خلالفة مريكل وماركو�س �شودر مناف�شه 

البافاري الذي يحظى ب�شعبية.
الأحد  للربنامج  العري�شة  اخلطوط  على  التفاق  مت 
تاأخر  ب��ع��دم��ا  احل��زب��ني  ل��ق��ي��ادة  مغلقة  جل�شة  خ���الل 
الدميقراطيون امل�شيحيون يف الك�شف عما ينوون فعله 
اإذا ظلوا يف احلكم بعد حكم اأنغيال مريكل الذي ا�شتمر 

16 عاًما.

هفوات اخل�شر 
من  اأ�شهر  ع��دة  فبعد  ال�شحيح،  امل�شار  يف  اأنهم  ويبدو 
لبع�س  البيئة  حماية  دع���اة  اأم���ام  ا  خ�شو�شً ال��رتاج��ع 
الوقت، عاد الدميقراطيون امل�شيحيون بقوة اإىل ت�شدر 
ل�شتطالعات  وفًقا   ،30% نحو  مع  الت�شويت  نوايا 

الراأي.
وقال اأرمني ل�شيت م�شاء الأحد “نريد حتقيق اأف�شل 
نتيجة ممكنة” فيما ُينظر اإليه على اأنه معتدل ميثل 

ا�شتمرارية لنهج مريكل.
واأ�شاف يف اإ�شارة اإىل نتيجة انتخابات 2017 ال�شابقة 
لالآمال  خم��ي��ب��ة  ح��ي��ن��ه��ا  اع���ُت���ربت  ال��ت��ي   )32.9%(
“�شاأكون را�شًيا عن نتيجة 32 اأو 33 اأو %35”. على 
حزب  رئي�س  ل�شيت  ا�شتفاد  �شعبيته،  ع��دم  من  الرغم 
الحتاد الدميقراطي امل�شيحي ورئي�س مقاطعة �شمال 
الراين-في�شتفاليا الأكرث تعدادا لل�شكان خ�شو�شا من 

بثالث قرى غري  “�شتعرتف  اأن احلكومة  اىل  وي�شري 
وت��ب��اع��ا ب14   )...( ي���وم���ا،   45 ب��ه��ا خ���الل  م��ع��رتف 

قرية«.
وعن ق�شية قرية الزرنوق غري املعرتف بها التي يعي�س 
فيها 4500 �شخ�س وتريد ال�شلطات نقل �شكانها اىل 
بن�شال جماهريي  “�شنقوم  اأب��و �شهيبان  يقول  ره��ط، 
م��ن اأج���ل ع���دم اإ���ش��ك��ان ه����وؤلء ال��ن��ا���س يف ره���ط، لي�س 
واأهلنا  ل�شبابنا  م�شكنا  منلك  ل  لأننا  ولكن  بهم  كرها 

يف رهط«.
على  نا�شلوا  ال���زرن���وق:  ل�شكان  ن��ق��ول  “نحن  وي��ت��اب��ع 
اإ�شرائيل  بقريتكم.  احل��ك��وم��ة  ت��ع��رتف  ح��ت��ى  اأر���ش��ك��م 
تعرتف بع�شوائيات ا�شتيطانية يف ال�شفة الغربية... مل 

ل يعرتفون بكم؟«.
وحاولت اإ�شرائيل طرح م�شاريع لتجميع البدو يف مكان 
40 قرية  2013، عن طريق هدم ح��واىل  واح��د عام 
غري معرتف بها وم�شادرة اأكرث من 700 األف دومن 
�شعبية  احتجاجات  بعد  تراجعت  لكنها  اأرا�شيهم،  من 

باحلكومة  اأث���ق  ل  “اأنا  ع��ام��ا(   40( ج���واد  اأم  وت��ق��ول 
اجلديدة ول القدمية، كل وعودهم كاذبة«.

النقب على طاولة  “عندما يطرحون مو�شوع  وتتابع 
احللول  �شد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  تقف  الكني�شت، 
قليل،  عددهم  العرب  الكني�شت  اأع�شاء  ال��ع��رب.  و�شد 

حاولوا يف ال�شابق ويحاولون الآن...«.
ويقول النائب �شعيد اخلرومي، وهو بدوي من النقب 
الأربعة  امل��وح��دة  العربية  القائمة  ن��واب  من  والوحيد 
“ل  للحكومة،  الثقة  على  الت�شويت  عن  امتنع  ال��ذي 
اأ�شتطيع اأن اأ�شرح ل�شكان النقب اأنني جزء من الئتالف 

عندما تتجه اجلرافات نحو منازلهم«.
ب����دوي. ويقول  األ����ف  ره���ط نحو90  م��دي��ن��ة  وي�����ش��ك��ن 
اأبو �شهيبان، وهو ع�شو يف املكتب  رئي�س بلديتها فايز 
“متفائل  اإنه  اجلنوبية،  الإ�شالمية  للحركة  ال�شيا�شي 
م�شيفا “هناك اتفاقات، واإذا مل تف احلكومة  بحذر”، 
والقائمة  حكومة،  هناك  تكون  لن  الت��ف��اق،  بنود  بكل 

املوحدة هي الر�شن«.

الراأي  ا�شتطالعات  انتقاده للخ�شر الذين ميكن وفق 
اأن يكونوا �شركاء له يف الئتالف احلكومي املقبل. وقد 
الأمل���ان من  الليرباليني  ك��ذل��ك  الئ��ت��الف  ه��ذا  ي�شمل 

احلزب الدميقراطي احلر.
���ش��ار ب��اإم��ك��ان امل��ر���ش��ح امل��ح��ن��ك ل���ش��ي��ت الع��ت��م��اد على 
قادته؛  بني  النزاعات  اإنهاء  يف  جنح  اأن��ه  يبدو  مع�شكر 
بعد  التعايف  مناخ  من  ال�شتفادة  على  م�شمم  مع�شكر 

اجلائحة للبقاء يف ال�شلطة لأربع �شنوات اأخرى.
وبناء على نقاط الربنامج الرئي�شية التي �ُشربت خالل 
الزيادة  املحافظون  �شيعار�س  الأ���ش��ب��وع،  نهاية  عطلة 
للديون  القيا�شي  امل�شتوى  من  الرغم  على  ال�شريبية 

الأخطاء التي ارتكبها اخل�شر، اأخطر خ�شومه.
تراجعا  ب��رب��وك  اأن��ال��ي��ن��ا  ومر�شحتهم  اخل�����ش��ر  �شجل 
%25 قبل  اأك��رث من  %20 يف مقابل  وح�شلوا على 
اأ�شابيع قليلة ب�شبب العديد من الأخطاء مثل تاأييدهم 
زيادة �شعر البنزين التي ل حتظى ب�شعبية يف بلد ت�شغل 
فيه ال�شيارة مكانة بارزة، اأو فر�س قيود على الرحالت 

اجلوية الرخي�شة.
قال ماركو�س �شودر الأحد: “مع اخل�شر �شتكون البالد 
يف حالة من انعدام اليقني ويف ظل �شيا�شة اأيديولوجية 

والعديد من القيود«.
وم���ع ذل����ك، ل ي��رغ��ب ال��ي��م��ني الأمل�����اين يف امل��ب��ال��غ��ة يف 

قام بها عرب داخل اإ�شرائيل. ومع ذلك هدمت اإ�شرائيل 
ب���ني الأع�����وام  10769 م��ن��زل  اأك����رث م���ن  ال��ن��ق��ب  يف 
2009 و2019، وفق املجل�س الإقليمي للقرى غري 
املعرتف بها. ويقول الدكتور عامر الهزيل الذي يعمل 
مع املجل�س اإن ذلك “حرم قرابة 33690 طفال من 
عن  تقل  ل  نف�شية  ل�شدمات  تعر�شوا  وه��م  بيوتهم، 

�شدمات احلرب«.
 42( اأن�س  اأم  تت�شاءل  ال�شعبي،  ره��ط  مدينة  �شوق  يف 
مرة   150 م��ن  اأك��رث  العراقيب  قرية  “دّمروا  ع��ام��ا( 

وهجروا اأهلها. ملاذا يفعلون ذلك؟«.
املعرتف  غري  �شقورات  قرية  يف  تعي�س  “ابنتي  وتتابع 
م�شيفة  �شهر”،  م��ن  اأك��رث  منذ  امل��ي��اه  ت�شلها  مل  بها، 
“هذه الدولة ل تعمل اأي �شيء �شوى هدم دور العرب. 

ل ميكننا الوثوق بحكوماتهم«.
ا�شرتاتيجي  الذي يعمل على تخطيط  الهزيل  ويقول 
للمدينة اإن ال�شلطات الإ�شرائيلية �شادر معظم اأرا�شي 
واأ�شبحت  البدوية،  امل��دن  اأك��رب  من  تعترب  التي  ره��ط 
جباليا  خميم  يف  منها  اأعلى  ره��ط  يف  ال�شكان  “كثافة 
ال�شباب  الأزواج  م��ن   50%“ اأن  اىل  م�شريا  بغزة”، 

لي�س لديهم م�شاكن«.
�شد  ال�شارخ  بالتمييز  الإ�شرائيلية  احلكومات  ويتهم 
بينيت  ح��ك��وم��ة  ت��ك��ون  “اأن  متوقعا  ال��ب��دوي��ة،  ال��ق��رى 

الأ�شواأ معها«.
الثالث،  بالقرى  الع��رتاف  اأهمية  من  الهزيل  ويقّلل 
قائال “يريدون الع��رتاف بقرية خ�شم زنه منذ زمن 
طريق  ل�شّق  دومن  األ���ف   20 فيها  �شي�شادرون  لأن��ه��م 
�شريع، وقرية عبدة التي اأعلنتها اإ�شرائيل قرية �شياحية 

بدوية، وبالتايل �شت�شتخدمها جلذب ال�شياح«.
ويرى اأن “هذه لي�شت مكا�شب” للعرب.

الألواح  بها  املعرتف  غري  القرى  يف  النا�س  وي�شتخدم 
ف�شل  يف  ول��ك��ن  ال��ك��ه��رب��اء،  ع��ل��ى  للح�شول  ال�شم�شية 
زمهرير  “نعي�س  ج��واد  اأم  وتقول  كهرباء.  ل  ال�شتاء، 

ال�شتاء وق�شاوة برده«.
“تهّب  ق��وي��در م�شيفا  اأب���و  وي��ت��دخ��ل زوج��ه��ا حم��م��ود 
)ال�شفيح(،  الزينكو  فتقتلع  ال�شتاء  يف  القوية  الريح 
ونبقى بال ماأوى. وت�شبح الأر�س طينة ل ميكن ال�شري 

عليها«.

اجلائحة.  ب�شبب 
وبرر ل�شيت هذا 
بقوله  امل�����وق�����ف 
�شتكون  “اإنها 
اإ���ش��ارة خاطئة يف 
ال���وق���ت احل����ايل، 
عملية  و�شت�شمم 
لكنه  التعايف”. 
ال���وق���ت  يف  ق������ال 

نف�شه اإنه ل ميكن منح تخفي�شات �شريبية معممة.
اآلية  باإعادة تفعيل  املحافظون متم�شكني  كذلك، يبقى 
جل��م ال��دي��ون ال��ت��ي علقت اأث��ن��اء ال��وب��اء. ف��ه��ذه الآلية 
الأمل��اين حتظر القرتا�س بن�شبة  الد�شتور  امل�شجلة يف 
تزيد عن %0،35 من الناجت املحلي الإجمايل �شنوًيا. 
ومل يت�شح بعد يف الوقت احلايل كيف ميكن التوفيق 
ب��ني غ��ي��اب ت��ع��زي��ز ال�����ش��غ��وط امل��ال��ي��ة وخ��ف�����س العجز 
اأي  ي�شتبعدون  املحافظني  واأن  خ�شو�شا  ال�شريبي، 

متديد اإ�شايف ل�شن التقاعد البالغ حالًيا 67 عاًما.
وما زال يتعني ر�شم امل�شار الذي يعتزم املحافظون اتباعه 

من اأجل اأن حتافظ اأملانيا على التزاماتها املناخية.
اأي  “اإن  برلني  يف  ال�شادرة  تاغ�شبيغل  �شحيفة  كتبت 
ن�شرتها  ال��ت��ي  )امل��ح��اف��ظ��ني  م��ق��رتح��ات  ي��ق��راأ  �شخ�س 
على  ي��درك  ل  املناخ  �شيا�شة  ب�شاأن  الأملانية(  ال�شحافة 

الفور اأن الأمر يتعلق مبحاربة كارثة اإن�شانية«.
يتبنى املحافظون يف برناجمهم الهدف الوطني الذي 
العدل  م���وؤخ���ًرا حمكمة  عليه  و���ش��ددت  اأمل��ان��ي��ا  ح��ددت��ه 
الكربون  اأث��ر  حتييد  ب�شاأن  الأوروب���ي  لالحتاد  التابعة 
ان��ب��ع��اث��ات غازات  م��ع خ��ف�����س   ،2045 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
الحتبا�س احلراري بن�شبة %65 بحلول عام 2030 

مقارنة بعام 1990.

•• دم�صق-وكاالت

ان��خ��ف��ا���س يف م��ع��دل هطول  ب��ع��د 
اأولية  تقديرات  اأظهرت  الأم��ط��ار، 
اأن حملة  م��ن م�����ش��وؤول��ني وخ���رباء 
“عام القمح” التي اأطلقها رئي�س 
ال���ن���ظ���ام ال�������ش���وري ب�������ش���ار الأ����ش���د 
معر�شة للخطر. ويقدر م�شوؤولون 
الأغ�����ذي�����ة  وخ���������رباء يف م���ن���ظ���م���ة 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة 
هناك  اأن  روم�����ا،  وم��ق��ره��ا  )ف�����او( 
على  ط��ن  مليون   1.5 اإىل  حاجة 
وقالوا  القمح.  واردات  م��ن  الأق���ل 
اإن ا�شتهداف احلكومة �شراء 1.2 
مليون طن حمليا يبدو حاليا غري 
اإىل حد كبري. من جهتها،  واقعي 

لالرتفاع  ال���غ���ذاء  اأ���ش��ع��ار  ال��ه��ائ��ل 
باأكرث من 200 % العام املا�شي.

اأدت  فقد  “الفاو”  لبيانات  ووفقا 
املا�شي  ال��ع��ام  امل��ح�����ش��ول  زي����ادة يف 
ارتفع  اإذ  ال��ت��وق��ع��ات،  �شقف  ل��رف��ع 
خم�س  مبتو�شط  م��ق��ارن��ة   52%

�شنوات.

اإمدادات كردية
يف امل���ق���اب���ل، م���ن غ���ري امل���رج���ح اأن 
اإمدادات  اأي  على  دم�ش�������ق  حت�شل 

قالت رو�شيا، وهي من اأكرب الدول 
وحليفة  العامل  يف  للقمح  امل�شدرة 
الأ�شد، اإنها �شتبيع مليون طن من 
العام  م��دار  على  ل�شوريا  احل��ب��وب 
بالطلب  ال���وف���اء  ع��ل��ى  مل�شاعدتها 
اأربعة  يبلغ  ال��ذي  ال�شنوي  املحلي 
ووف���ق���ا خلبريين  ط����ن.  م���الي���ني 
ذلك  يعني  فقد  املتحدة  الأمم  يف 
على  امل��زروع��ة  امل�شاحات  ن�شف  اأن 
3.7 مليون فدان  الأق��ل والبالغة 

�شي�شتبعد.

املناط�����ق  يف  امل���زارع�����������������������ني  م����ن 
يقودها  اإدارة  ل�شيطرة  اخلا�شعة 
ال�شرقي حيث  ال�شمال  الأك��راد يف 
قمح  م��ن   60% م��ن  اأك���رث  ينمو 

البالد.
وتتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد 
جتمع  اأن  ذات������ي  ب��ح��ك��م  وت��ت��م��ت��ع 
العام  ن�شف حم�����ش��ول  ي��ق��ارب  م��ا 
األ��ف طن   850 بلغ  ال��ذي  املا�شي 
وانخفا�س  الأم��ط��ار  نق�س  ب�شبب 
م��ن�����ش��وب امل���ي���اه ع��ل��ى ���ش��ف��ت��ي نهر 

نق�س يف اخلبز
يف  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  وذك��ر 
مار�س املا�شي، اأن عدداً قيا�شياً من 
ال�شوريني بلغ 12.4 مليون ن�شمة 
اأي اأكرث من 60 باملئة من ال�شكان 
الغذائي  الأم��ن  انعدام  من  يعاين 
واجلوع، وهو �شعف الرقم امل�شجل 

يف 2018.
ك��ذل��ك، اأف����اد ال��ب��ن��ك ال����دويل باأن 
ع��ل��ى اخلبز  ال�������ش���وري���ني  اع���ت���م���اد 
الت�شخم  دف��ع  اإذ  ي��ت��زاي��د،  امل��دع��م 

الفرات حيث قل خم�شة اأمتار على 
الأقل.

الكردية  الإدارة  منعت  ذل���ك،  اإىل 
خارج  بيع  عمليات  اأي  الآن  حتى 
عر�شها  اإىل  اإ����ش���اف���ة  م��ن��اط��ق��ه��ا 
اأ�����ش����ع����ارا اأع����ل����ى ع���ل���ى امل����زارع����ني 
البيع  ملنعهم من  بالدولر  مقومة 

لدم�شق.
ال�����ش��وري وعرب  ال��ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
الرتويج  وب��ه��دف  ال���زراع���ة  وزارة 
املو�شم  على  اأط��ل��ق  القمح  ل��زراع��ة 
ا�شم   2021-2020 ال���زراع���ي 
“عام القمح”، يف حماولة لت�شجيع 
���ش��وري��ا ع��ل��ى زراعة  ال��ف��الح��ني يف 
القمح لتحقيق الكتفاء الذاتي يف 

ظل الأزمات التي مير بها.

»عام القمح« يف خطر ب�صبب اجلفاف

من ال�سوريني يعانون من انعدام الأمن الغذائي  %60

اعترب الطبقة ال�صيا�صية �صبب امل�صائب والكوارث

الطبوبي: تون�س اأ�سبحت اأ�سحوكة يف العامل...!
•• الفجر - تون�س

اأم�س  لل�شغل،  التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الم��ني  الطبوبي  ال��دي��ن  ن��ور  ق��ال 
الثنني، اإن تون�س ا�شبحت ا�شحوكة يف العامل ب�شبب ممار�شات الطبقة ال�شيا�شية 
موؤكدا انها ال�شبب فيما و�شفها بامل�شائب والكوارث التي عرفتها تون�س، معتربا 
على  ا�شرافه  خ��الل  له  مداخلة  يف  الطبوبي  واتهم  لل�شيا�شة.  اه��ال  لي�شت  انها 
الطبقة  املالية،  واملوؤ�ش�شات  للبنوك  العامة  اجلامعة  لنقابات  القطاعي  املجل�س 
ال�شيا�شية مبمار�شة الغوغائية واملناكفات وتبادل التهامات يف املنابر العالمية.

ونقلت اذاعة “�شم�س اف ام” عن الطبوبي تاأكيده ا�شتعداد املنظمة ال�شغيلة لعقد 

جل�شات مع احلكومة تكون منقولة مبا�شرة ليعلم الراي العام من هو على �شواب 
ومن على خطا” معتربا ان هناك �شيطنة للقطاع البنكي.

واتهم الطبوبي احتاد العراف بالتلكوؤ واجلذب اىل الوراء بخ�شو�س مفاو�شات 
الزيادة يف الجور التي قال انه كان من املفرت�س ال�شروع فيها منذ فرتة، وا�شفا 
لي�س  اخلا�س  القطاع  ان  على  م�شددا  بالفاترة،  الع���راف  منظمة  مع  العالقة 
الحت��اد مع  اأن  و�شدد على  اأحمر  العام خط  القطاع  اإن  الطبوبي،  وق��ال  من�شيا. 
ا�شالح املوؤ�ش�شات العمومية، موؤكدا اأن من يقول اإن العمال ي�شتغلون ربع �شاعة 
فهو ل يعرف العمل اأ�شال، مبّينا اأن من ي�شتم قوة اإنتاجه فهو لي�س اأهال للدولة، 

يف اإ�شارة اىل ت�شريح لرئي�س الربملان را�شد الغنو�شي.
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/10 املودعة بالرقم: 350851 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
مرطب للوجه ، كرمي عيون للوجه ، �شريوم للوجه ، وعالجات م�شادة لعالمات تقدم ال�شن للوجه.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات RETINOL BOOSTباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172077

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/26 املودعة بالرقم: 351835 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد
وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ، مري�شي�شايد ، �شي اإت�س 62 4 زد دي ، اململكة املتحدة .   

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
بال�شعر،  العناية  منتجات  التعرق،  وم�شادات  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  عطرية،  زي��وت  عطور،  �شابون، 
ملونات ال�شعر واأ�شباع لل�شعر وغ�شولت )لو�شن( لل�شعر وم�شتح�شرات جتعيد ال�شعر و�شامبو وبل�شم ورذاذ 
لل�شعر  وجل  لل�شعر  وملعات  لل�شعر  ومو�س  لل�شعر  ولكيه  لل�شعر  وزينة  لل�شعر  وم�شاحيق  لل�شعر  )�شرباي( 
لل�شعر  وزي��وت  ال�شعر  ال�شعر وعالجات جتفيف  للحفاظ على  لل�شعر وعالجات  و�شوائل  لل�شعر  ومرطبات 
تواليت  م�شتح�شرات  ال�شتحمام،  و/اأو  للحمام  وم�شتح�شرات  لل�شعر  وكرميات  لل�شعر  )تونك(  ومقويات 

غري طبية، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة، م�شتح�شرات جتميل.
و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمات CREAM SILK باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172699

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/31 املودعة بالرقم: 352153 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: ثري ام كومبني
وعنوانه: ثري ام �شنرت ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
اآلت  بالكهرباء،  تعمل  بالرمل  لل�شنفرة  ماكنات  بالرمل،  لل�شنفرة  كهربائية  ماكنات  بالرمل،  �شنفرة  اآلت 
هيئة  على  ك�شط  مواد  بالكهرباء،  تعمل  بالرمل  لل�شنفرة  ملاكنات  ك�شط  اأقرا�س  بالرمل،  لل�شنفرة  مدارية 
الغبار  اآلت جتميع  بالكهرباء،  بالرمل تعمل  لل�شنفرة  ملاكنات  ولبادات و�شفائح وعجالت  واأقرا�س  اأحزمة 
لال�شتخدام مع اآلت ال�شنفرة بالرمل اأجهزة اإزالة الغبار لآلت ال�شنفرة بالرمل، ماكنات جتميع الغبار تعمل 

بالكهرباء ولوازم ملاكنات جتميع الغبار حتديًدا خراطيم ا�شتبدال وحمولت ومر�شحات )فالتر(.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن رقم وحرف وكلمة  3M XTRACT باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172885

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/26 املودعة بالرقم: 351829 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
مرطبات للوجه وكرميات وجه للعيون واأم�شال للوجه وعالجات للوجه م�شادة لل�شيخوخة.

باللغة   NEUTROGENA RETINOL BOOST كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172702

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158825
 باإ�شم : �شباح ل�شناعة راديتورات  ال�شيارات

وعنوانه: �س.ب. 44 ، ال�شارقة ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2015/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 158825 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/20 

وحتى تاريخ: 2031/06/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 57665

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348762 
16 اأكتوبر 2020   تاريخ اإيداع الأولوية:      

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خالئط املعادن النفي�شة؛ معادن نفي�شة غري م�شغولة اأو ن�شف م�شغولة؛ متائم )جموهرات(؛ اأ�شاور للكاحل؛ 
اأ�شاور؛ حلي �شغرية على �شكل اأ�شاور؛ دبابي�س للزينة )جموهرات(؛ قالئد �شل�شلية )جموهرات(؛ زمامات 
جموهرات  للوجه؛  جموهرات  اأق��راط؛  الطلب؛  ح�شب  م�شنوعة  جموهرات  القم�شان؛  لأكمام  )مرابط( 
دبابي�س  العنق؛  البال�شتيكية؛ خوامت )جموهرات(؛ م�شابك ربطات  واملجوهرات  املجوهرات  تقليد  وت�شمل 
ربطات العنق؛ �شاعات اليد؛ علب ل�شاعات اليد وال�شاعات الكبرية؛ علب املجوهرات؛ حلقات للمفاتيح؛ حلي 

�شغرية حللقات املفاتيح؛ اأحجار كرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة. 
الواق�عة بالفئة:  14

الإجنليزية  " باللغة   SOCIAL TOURIST " و�شف العالمة:   كتبت عبارة
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348767 
تاريخ اإيداع الأولوية:      29 اأكتوبر 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�شتحمام؛  اأثواب ا�شتحمام؛ �شراويل ا�شتحمام؛  املالب�س؛ �شراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
مالب�س للن�شف ال�شفلي من اجل�شم )مالب�س(؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س 
اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز الدنيم؛ ف�شاتني؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شورتات ال�شوف؛ الأ�شواف؛ الفرو 
ذات  خفيفة  كنزات  قلن�شوة؛  ذات  بلوفرات  للراأ�س؛  لفاعات  اأكمام؛  ب��دون  ق�شرية  بلوزات  )مالب�س(؛   قفازات  )مالب�س(؛ 
قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�شائية؛ مالب�س 
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�شائية؛ مدفئات ال�شيقان؛ قماطات ال�شاق 
ريا�شية  قم�شان  للرجال؛  داخلية  مالب�س  النوم؛  مالب�س  النوم؛  بنطلونات  بكم؛  قم�شان  بكم؛  بلوفرات  )بنطلونات(؛ 
مالب�س  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  اليدين  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛  ما�شة 
كم  ن�شف  قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  جاكيتات  )مالب�س(؛  احلفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�س  ال��ن��وم؛ 
قم�شان؛  ���ش��الت؛  ل��ف��اع��ات؛  اأرواب؛  ج��اه��زة؛  مالب�س  للبلل؛  مقاومة  مالب�س  امل��ط��ر؛  معاطف  مطبوعة؛  )ت��ي-���ش��ريت( 
ف�شفا�شة؛  بنطلونات  ���ش��رتات؛  ف�شفا�شة؛  ���ش��ورت��ات  ف�شفا�شة؛  ك��ن��زات  ال��ري��ا���ش��ة؛  مالب�س  ق�شرية؛  ج���وارب  تنانري؛ 
قم�شان  اجل�شم؛  م��ن  العلوي  للن�شف  اأك��م��ان  ب��دون  مالب�س  لل�شيدات؛  ا�شتحمام  مالب�س  ل��ل��رج��ال؛  ا�شتحمام  مالب�س 
داخلية؛  مالب�س  حتتية؛  قم�شان  بنطلونات؛  )مالب�س(؛  اجل�شم  من  العلوي  للن�شف  مالب�س  )تي-�شريت(؛  كم  ن�شف 
كابات  الراأ�س؛  اأغطية  اأخفاف؛  اأحذية؛  �شنادل؛  للريا�شة؛  قدم  لبا�س  �شبا�شب؛  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مقاومة  مالب�س 

 )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات ال�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم. 
25 الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " GFTA GREETINGS FROM THE ALGORITHM " باحرف لتينية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/20 املودعة حتت رقم:   349518 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:      ايرتيك�س ورلدوايد، انك.
وعنوانه: 414 األفريد اأفينيو تينيك، نيوجري�شي 07666، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واأجهزة طرفية  اأجهزة حا�شوب ومكونات حا�شوب  تتكون  تفاعلية  ال�شغط؛ من�شات حا�شوب  قيا�س  اأجهزة 
وبرجميات ت�شغيل احلا�شوب والتي ت�شتخدم يف م�شح القدم ويف حتليل وتقدمي معلومات وتقارير عن طول 
وارتفاع وعر�س وتقوي�س وانب�شاط وتوزيع ال�شغط و�شكل القدم وتقدمي تو�شيات ب�شاأن لبا�س القدم وتقومي 
عظام القدم؛ برجميات حا�شوب ل�شتجالب وتقدمي وعر�س وتخزين وحتليل معلومات م�شح القدم واإن�شاء 
القدم  الأبعاء مل�شح  القدم ثالثية  الأبعاد؛ ما�شحات  القدم ثالثية  املتعلقة بها؛ ما�شحات  ال�شور والتقارير 

با�شتخدام احلا�شوب وتهيئة اأجهزة تقومي عظام القدم؛ اأحذية تقوميية واأحذية.
 الواق�عة بالفئة:  9 

لتينية  " باأحرف   AETREX "  و�شف العالمة:   كتبت كلمة
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348765 
تاريخ اإيداع الأولوية:      16 اأكتوبر 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج ولء 
املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية 

وو�شائل الت�شال الجتماعي.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:   كتبت عبارة " SOCIAL TOURIST " باللغة الإجنليزية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348763 
تاريخ اإيداع الأولوية:      16 اأكتوبر 2020 

با�ش��م:     ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�شتحمام؛  اأثواب ا�شتحمام؛ �شراويل ا�شتحمام؛  املالب�س؛ �شراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
مالب�س للن�شف ال�شفلي من اجل�شم )مالب�س(؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س 
اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز الدنيم؛ ف�شاتني؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شورتات ال�شوف؛ الأ�شواف؛ الفرو 
ذات  خفيفة  كنزات  قلن�شوة؛  ذات  بلوفرات  للراأ�س؛  لفاعات  اأكمام؛  ب��دون  ق�شرية  بلوزات  )مالب�س(؛   قفازات  )مالب�س(؛ 
قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�شائية؛ مالب�س 
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�شائية؛ مدفئات ال�شيقان؛ قماطات ال�شاق 
ريا�شية  قم�شان  للرجال؛  داخلية  مالب�س  النوم؛  مالب�س  النوم؛  بنطلونات  بكم؛  قم�شان  بكم؛  بلوفرات  )بنطلونات(؛ 
مالب�س  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  اليدين  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛  ما�شة 
كم  ن�شف  قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  جاكيتات  )مالب�س(؛  احلفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�س  ال��ن��وم؛ 
قم�شان؛  ���ش��الت؛  ل��ف��اع��ات؛  اأرواب؛  ج��اه��زة؛  مالب�س  للبلل؛  مقاومة  مالب�س  امل��ط��ر؛  معاطف  مطبوعة؛  )ت��ي-���ش��ريت( 
ف�شفا�شة؛  بنطلونات  ���ش��رتات؛  ف�شفا�شة؛  ���ش��ورت��ات  ف�شفا�شة؛  ك��ن��زات  ال��ري��ا���ش��ة؛  مالب�س  ق�شرية؛  ج���وارب  تنانري؛ 
قم�شان  اجل�شم؛  م��ن  العلوي  للن�شف  اأك��م��ان  ب��دون  مالب�س  لل�شيدات؛  ا�شتحمام  مالب�س  ل��ل��رج��ال؛  ا�شتحمام  مالب�س 
داخلية؛  مالب�س  حتتية؛  قم�شان  بنطلونات؛  )مالب�س(؛  اجل�شم  من  العلوي  للن�شف  مالب�س  )تي-�شريت(؛  كم  ن�شف 
كابات  الراأ�س؛  اأغطية  اأخفاف؛  اأحذية؛  �شنادل؛  للريا�شة؛  قدم  لبا�س  �شبا�شب؛  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مقاومة  مالب�س 

 )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات ال�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم. 
 25  الواق�عة بالفئة:  

 و�شف العالمة:   كتبت عبارة " SOCIAL TOURIST " باللغة الإجنليزية 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/14 املودعة حتت رقم:  349102 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:      زوفا، ال ال �شي 
وعنوانه: 6650 �شاوث توري باين�س درايف،  ل�س فيجا�س، نيفادا 89118 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وحتديدا  التدري�س  خدمات  والتمرين؛  اللياقة  مرافق  توفري  وحتديدا  ال�شحية  النوادي  توفري  خدمات 
التدري�س يف جمال ال�شحة واللياقة البدنية؛ اخلدمات التعليمية، وحتديداً التدري�س والتدريب يف جمالت 
اللياقة والتغذية؛ برامج التدري�س يف جمال ال�شحة واللياقة البدنية وحتديدا توفري �شفوف التمرينات 
ملجموعات من الأف��راد؛ توفري املعلومات يف جمال تدريبات اللياقة والفنون القتالية املختلطة عرب �شبكة 

حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�شف العالمة:   كتبت عبارة " يو اإف �شي جيم " باللغة العربية 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348761 
تاريخ اإيداع الأولوية:      16 اأكتوبر 2020

با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود حيوانات؛ �شناديق م�شنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزلجات؛ حقائب  �شيور  �شبه م�شنع؛  �شبه م�شنعة؛ فرو  اأو  �شيور جلدية؛ جلود م�شنعة  خمرمات جلدية؛ 
فارغة؛ زخارف جلدية لالأثاث؛ حقائب �شفرية وحقائب وحمافظ؛ حقائب ريا�شية لكافة الأغرا�س؛ حقائب حمل لكافة 
لبطاقات  حمافظ  والأوراق؛  للوثائق  م�شطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �شاطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  الأغرا�س؛ 
حمل  حقائب  جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حمافظ  جيب(؛  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ  مطرزة؛  حقائب  التعريف؛ 
�شغرية؛ حقائب �شغرية حتمل يف اليد؛ جزدان نقود معدنية لي�شت من معادن نفي�شة؛ حقائب منتجات جتميل تباع فارغة؛ 
تباع فارغة؛ حمافظ بطاقات الئتمان )حمافظ(؛ حامالت بطاقات الئتمان؛ حقائب نهارية  حمافظ منتجات جتميل 
ال�شكل؛ حقائب مالب�س لل�شفر؛ حقائب يد للرجال؛ حقائب قما�شية؛ حقائب  حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�شتطيلة 
علب  جلدية؛  وحمافظ  حقائب  مفاتيح؛  حافظات  اجللد؛  من  م�شنوعة  مفاتيح  حافظات  جزادين؛  يد؛  حقائب  اجليم؛ 
الأغرا�س؛  متعددة  وجزادين  ال�شفر  حلقائب  بطاقات  جلدية؛  �شفر  حقائب  جلدية؛  جزادين  جلدية؛  جرابات  جلدية؛ 
حقائب حمل اأ�شطوانية ال�شكل؛ جرابات؛ جرابات حلمل املكياج واملفاتيح والأغرا�س ال�شخ�شية الأخرى؛ حقائب ذات �شري؛ 
حقائب مدر�شية؛ حقائب ت�شوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �شفرية؛ حقائب �شفر؛ حقائب �شفر م�شنوعة من تقليد اجللود 
املدبوغة؛ حقائب تواليت؛ �شناديق �شفرية )حقائب(؛ حقائب ملواد الزينة تباع فارغة؛ جزادين تثبت على الر�شغ؛ �شروج؛ 

�شياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظالت وال�شما�شي والع�شي.
 18  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:   كتبت عبارة " SOCIAL TOURIST " باللغة الإجنليزية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348766 
تاريخ اإيداع الأولوية:      21 اأكتوبر 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

ومواد  وق��ود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات  مزلقات؛  �شمع؛  �شناعية؛  و�شحوم  زي��وت 
اإ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.

الواق�عة بالفئة:  4
و�شف العالمة:   كتبت كلمة " GILLY " باحرف عربية

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/20 املودعة حتت رقم:  349516 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:      كري�شتيان بالكالري ريتاموزا
وعنوانه: فيال 24،  393 الثنية اخلام�شة ، جمريا بارك، دبي، الإمارات العربية املتحدة       

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
بالب�شرة  العناية  ملنتجات  املبا�شرة  واجلملة  بالتجزئة  البيع  املبا�شرة؛  واجلملة  بالتجزئة  البيع  خدمات 
التواليت  وم��واد  الطبية  وغ��ري  الطبية  بالب�شرة  العناية  وم�شتح�شرات  بالب�شرة  العناية  وم�شتح�شرات 
واجل�شم  بالوجه  للعناية  التجميل  وم�شتح�شرات  املكياج  وم�شتح�شرات  التجميل  وم�شتح�شرات  والعطور 
لو�شع  واإك�ش�شوارات  التجميل  م�شتح�شرات  واأط��ق��م  واجل��م��ال  بال�شعر  للعناية  التجميل  وم�شتح�شرات 
منتجات العناية بالب�شرة والتجميل واملغذيات للعناية بالب�شرة والعناية باجل�شم والعناية بال�شعر واملكمالت 
العناية  ملنتجات  واجلملة  بالتجزئة  البيع  بال�شعر؛  والعناية  باجل�شم  والعناية  بالب�شرة  للعناية  الغذائية 
ومواد  الطبية  وغ��ري  الطبية  بالب�شرة  العناية  وم�شتح�شرات  بالب�شرة  العناية  وم�شتح�شرات  بالب�شرة 
بالوجه  للعناية  التجميل  املكياج وم�شتح�شرات  التجميل وم�شتح�شرات  والعطور وم�شتح�شرات  التواليت 
واإك�ش�شوارات  التجميل  م�شتح�شرات  واأطقم  واجلمال  بال�شعر  للعناية  التجميل  وم�شتح�شرات  واجل�شم 
بال�شعر  والعناية  باجل�شم  والعناية  بالب�شرة  للعناية  واملغذيات  والتجميل  بالب�شرة  العناية  منتجات  لو�شع 

واملكمالت الغذائية للعناية بالب�شرة والعناية باجل�شم والعناية بال�شعر.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:   تتكون العالمة من كلمة  "nadara" مكتوبة بخط مميز.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348757 
تاريخ اإيداع الأولوية:  13 اأكتوبر 2020 

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة باملالب�س ولبا�س 
القدم واأغطية الراأ�س وال�شابون والعطور والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل والغ�شول )لو�شن( لل�شعر وال�شموع 
الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات  الهواتف  واإك�ش�شوارات  الب�شرية  والنظارات  ال�شم�شية  والنظارات 
ال�شعر؛  واإك�ش�شوارات  الن�شيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�شية  واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية 
العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س  املتعلقة  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خدمات 
وم�شتح�شرات التجميل والغ�شول )لو�شن( لل�شعر وال�شموع والنظارات ال�شم�شية والنظارات الب�شرية واإك�ش�شوارات الهواتف 
القرطا�شية  واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج ولء املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع 

وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية وو�شائل الت�شال الجتماعي. 
35 الواق�عة بالفئة:  

  ABERCROMBIE & FITCH EVERYBODY BELONGS " و�شف العالمة:   كتبت عبارة
لتينية  " باحرف 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348768 

تاريخ اإيداع الأولوية:      29 اأكتوبر 2020
با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة 
التجميل  وم�شتح�شرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س 
الهواتف  واإك�����ش�����ش��وارات  الب�شرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  وال�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  والغ�شول 
واأ�شناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�شمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  احلا�شوب  اأجهزة  واإك�ش�شوارات 
القرطا�شية واحلقائب واملنتجات الن�شيجية واإك�ش�شوارات ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج ولء 
املتعاملني؛ ت�شويق ال�شلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية 

35 وو�شائل الت�شال الجتماعي.   الواق�عة بالفئة:  
و�شف العالمة:   كتبت عبارة " GFTA GREETINGS FROM THE ALGORITHM " باحرف لتينية

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/26 املودعة بالرقم: 351838 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�شات ل�شقة.

و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمات RADIANT ENCHANTING باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172704

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/26 املودعة بالرقم: 351839 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�شات ل�شقة.

و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمات RADIANT TIMELESS باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

EAT 172705 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/20 املودعة حتت رقم:  349520 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:      ايرتيك�س ورلدوايد، انك.
وعنوانه: 414 األفريد اأفينيو تينيك، نيوجري�شي 07666، الوليات املتحدة الأمريكية    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
لبا�س القدم؛ النعال الداخلية؛ دعامات لكعب القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:   كتبت كلمة  " AETREX " باأحرف لتينية 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/20 املودعة حتت رقم:  349519 
تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م: ايرتيك�س ورلدوايد، انك.
وعنوانه: 414 األفريد اأفينيو تينيك، نيوجري�شي 07666، الوليات املتحدة الأمريكية      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأجهزة امل�شاعدة التقوميية للقدم وحتديدا اأجهزة تقومي العظام ولبا�س القدم التقوميي.

  الواق�عة بالفئة:  10 
و�شف العالمة:   كتبت كلمة  " AETREX " باأحرف لتينية 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272
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عربي ودويل

هل تغريرّ هذه القمة الو�صع اجليو�صيا�صي 
باجتاه تعاون ثنائي اأو متعدد االأطراف؟

هذا االجتماع ترك يف الظل الق�صايا 
احلقيقي�ة لالأم�ن اجلم�اعي يف اأوروب�ا

ا�صتعاد البلدان �صروط حوار دبلوما�صي عادي

هل اإن قمة بايدن-بوتني: لقاء بال فائدة...؟
•• الفجر -�صرييل بريت

فلوران بارمنتييه**
    يف نهاية اجتماع قمتهما يف جنيف يف 16 يونيو, 
عقد كل من الرئي�صني الرو�صي واالأمريكي موؤمترين 
هذه  على  اأنف�صهما  لتهنئة  منف�صلني  �صحفيني 

ريحة”,  اءة” و”االإيجابية” و “ال�صرّ القمة: “البنرّ
من  جتدد  قد  االأمريكي  الرو�صي  احلوار  اأن  ويبدو 

خالل هذه املقابلة “على اأعلى م�صتوى«.
   هل تغريرّ هذه القمة الو�صع اجليو�صيا�صي باجتاه 
احلديث  اأن  اأم  االأط��راف؟  متعدد  اأو  ثنائي  تعاون 
بني الواليات املتحدة ورو�صيا  “معطى جديد”  عن 

البطلني  انتظارات  كانت  ال��واق��ع,  يف  فيه؟  مبالغ 
النجاح  اأن  درجة  اىل  القمة  جتاه  جًدا  منخف�صة 

كان م�صموًنا تقريًبا م�صبًقا.
 ان فائدة هذه القمة لي�صت كما ُيعتقد: اإنها تتعلق 
الرو�صي  املحلي  ال�صيا�صي  بامل�صهد  اأ�صا�صي  ب�صكل 

واالأمريكي.

يوميات جناح معلن
معروًفا  االجتماع  لهذا  الر�صمي  احل�صاد  ك��ان     

م�صبًقا.
وال�صلطات  ال��دول��ت��ني  رئي�صي  اج���رتار  وب�صبب   
ال�صوي�صرية واملراقبني الدوليني, مت االحتفاء به 

اإعالميا رغم �صعفه من الناحية اال�صرتاتيجية.

والفنت  التوترات  اأ�شهر من  بعد     
النتقامية،  والإجراءات  والعقوبات 
الأ�شا�شية  ال�شروط  البلدان  ا�شتعاد 
للحوار الدبلوما�شي العادي. وبدًل 
“قاتل”،  ب��اأن��ه  ن��ظ��ريه  م��ن و���ش��ف 
الأمريكي معه يف  الرئي�س  انخرط 
وبدًل من  نقا�س “رفيع امل�شتوى”. 
العقوبات  �شل�شلة  وت�شديد  جتديد 
والعقوبات امل�شادة، اأعلن الزعيمان 
عا�شمة  اإىل  ���ش��ف��ريي��ه��م��ا  ع������ودة 
الدولة الأخ��رى؛ وب��دًل من تاأجيج 
قرارهما  عن  اأع��رب��ا  الت�شلح،  �شباق 
اجلديدة  البداية  معاهدة  بتجديد 
طيلة  النووية  الأ�شلحة  لتخفي�س 
من  الغ�شب  من  وب��دًل  �شنوات؛   5
ي�شنها  التي  الإلكرتونية  الهجمات 
الدولتني  رئي�شا  و���ش��ع  اخل�����ش��وم، 
الأم�������ن ال�������ش���ي���رباين ع���ل���ى ج����دول 

اأعمال اجتماعاتهما امل�شتقبلية.
املوؤكدة،  ولكن  الطفيفة،  الن�شوة     
ف���ي���ال ل غ����راجن  �����ش����ادت يف  ال����ت����ي 
ع���ل���ى ����ش���ف���اف ب���ح���رية ج���ن���ي���ف، ل 
احلقيقة:  حت����ج����ب  اأن  ي���ن���ب���غ���ي 
ن���ت���ائ���ج ه������ذا الج����ت����م����اع حم�����ددة 
فو�شى  ب���ددت  لقد  عليها.  ومتفق 
انتهجتها  التي  الرو�شية  ال�شيا�شة 
حزم  تعاي�شت  ح��ي��ث  ت��رام��ب  اإدارة 
العقوبات مع الثناء على فالدميري 
بوتني. و�شل التناق�س يف ال�شيا�شة 
الوليات  انتهجتها  التي  الرو�شية 
يف  الجتماع  اأن  درج��ة  اإىل  املتحدة 
جنيف يبدو وكاأنه انت�شار للتقاليد 
احلرب  من  امل��وروث��ة  الدبلوما�شية 
العاملية الثانية. لأن الهدف الوحيد 
ل��ف��ري��ق��ي ال��رج��ل��ني ك���ان جت��ن��ب اأي 
ال�شحفي  املوؤمتر  خطر: مت تفادي 
معا  والوجبات  والتجول  امل�شرتك؛ 

ا. اأي�شً
الدولية،  النتائج  تقلي�س  مت  اإذا     
الفوائد  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ي��ج��ب  ف���ان���ه 
ال�شيا�شة  م�شتوى  على  اجلوهرية 
مو�شكو  م�����ن  ك�����ل  يف  ال����داخ����ل����ي����ة 
ال�شردية  ف��ان  ووا���ش��ن��ط��ن... وه��ن��ا، 

اأقل �شخافة.

مكا�صب »لعميد« 
العالقات الدولية الرو�صي

فاإن  ال��رو���ش��ي،  للزعيم  بالن�شبة     
جناح  بالتاأكيد  ه��و  جنيف  اجتماع 
ت�شريحاته  ت�������ش���ل���ط  ����ش���خ�������ش���ي. 
الرو�شية  ال�����ش��ح��ف��ي��ة  وال��ت��غ��ط��ي��ة 
عنا�شر  ع��دة  على  ال�شوء  للحدث 
ل ينبغي على الأوروبيني التغا�شي 

عنها.
ال�شلطات  اأ����ش���ارت  ن��اح��ي��ة،  ف��م��ن     
مبادرة  اأن  اإىل  ح��ق،  ع��ن  الرو�شية، 
ال����ق����م����ة ك����ان����ت اأم����ري����ك����ي����ة. ذّك�����ر 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني ب��ا���ش��ت��ف��ا���ش��ة اأن 
ن��ظ��ريه ه���و ال����ذي ط��ل��ب م��ن��ه هذا 
الج��ت��م��اع. وي��ك��اد ي��ظ��ه��ر ه��ن��ا على 
الدولية  ال��ع��الق��ات  “قيدوم”  اأن���ه 
الذي يطلب منه الرئي�س الأمريكي 
املنتخب حديًثا، موعدا.  “ال�شاب” 
ب�شكل  الرو�شي  الرئي�س  لعب  لقد 
املن�شب  ك��اأق��دم يف  م��ع و�شعه  رائ���ع 

الرئا�شي.
   من ناحية اأخ��رى، اأب��رزت و�شائل 
الإعالم الرو�شية على نطاق وا�شع، 
“التكافوؤ” بني اخل�شمني ال�شابقني 
يف احلرب الباردة. ورغم ان الحتاد 
ع��ل��ى كل  ال�شلة  م��ق��ط��وع  ال��رو���ش��ي 
اجلبهات تقريًبا بالوليات املتحدة، 
فقد عر�س الرئي�س الأمريكي على 
فالدميري بوتني ما كان يطالب به 
ال�شريك  و�شع  طويلة:  ف��رتة  منذ 

توازن  ي�شمن  ال��ذي  ال�شرتاتيجي 
املتحدة  ال��ولي��ات  تعد  مل  ال��ع��امل. 
“قوة  اأن����ه����ا  ت���ع���ام���ل رو����ش���ي���ا ع���ل���ى 
للرئي�س  ي�شمن  وه��ذا  اإقليمية”، 
ال�شعبية بني  م��ن  م��زي��ًدا  ال��رو���ش��ي 
التي  ال��ف��رتة  ويف  ال��رو���س.  ال�شكان 
ت�����ش��ب��ق الن���ت���خ���اب���ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
���ش��ب��ت��م��رب امل���ق���ب���ل، ���ش��ي��ح�����ش��ب هذا 
رو�شي  ع��ام  راأي  قبل  م��ن  ل�شاحله 

قلق ب�شاأن مكانة رو�شيا يف العامل.
   اأخرًيا، غذى هذا الجتماع احلنني 
اإىل احلرب الباردة. مت التعامل مع 
���ش��وؤون ه��ذا العامل على ال��ت��وايل يف 
الناتو  ق��م��ة  ويف  ال�����ش��ب��ع  جم��م��وع��ة 
تناولها  مت  ث��م  ال��غ��رب��ي.  للمع�شكر 
لو  كما  رو�شيا.  الآخ��ر،  مع اجلانب 
ك��ان الأوروب���ي���ون جم��رد متفرجني 
الظهور  اأن  ل��و  اأم��ن��ه��م، وك��م��ا  ع��ل��ى 
ال�شني  جلمهورية  اجليو�شيا�شي 
كامل  ب�����ش��ك��ل  ي��غ��ري  ال�����ش��ع��ب��ي��ة مل 
م��ي��زان ال��ق��وى يف ال��ع��امل. بالن�شبة 
ف���اإن معاملته  ب��وت��ني،  ل��ف��الدمي��ري 
الدولية  ال��ع��الق��ات  اأع���م���دة  ك��اأح��د 
لي�س فقط اأمًرا ممتًعا ولكنه مفيد 
ل��ل��غ��اي��ة يف حت��ال��ف��ه غ���ري امل���ت���وازن 
اإذ  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  مع 
ث��ق��ل��ه يف  ب���زي���ادة  ذل���ك  ل��ه  �شي�شمح 

اأورا�شيا.

ماركة »جو بايدن« 
الدبلوما�صية

ا، تعترب     بالن�شبة جلو بايدن اأي�شً
اأكرث  النجاحات الداخلية جوهرية 
الدولية.  الإجن��������ازات  م���ن  ب��ك��ث��ري 
يناأى  اأن  اجلديد  الرئي�س  ا�شتطاع 
بنف�شه وب�شهولة عن عدم الن�شجام 
والت�شاق والر�شا عن النف�س لإدارة 
��ا ع��ن التفاوؤل  اأي�����شً ت��رام��ب، ول��ك��ن 
اإعادة ال�شبط التي طبعت  ب�شيا�شة 
اأوب���ام���ا. فمن خالل  ب��داي��ة رئ��ا���ش��ة 
الرئي�س  ����ش���د  ح�����ازًم�����ا  ال���ظ���ه���ور 
م��ن م�شح �شعف  ال��رو���ش��ي، مت��ّك��ن 

دون  ا�شتطاع،  نظريه،  مع  نافالني 
وبتكلفة  امل����خ����اط����ر،  م����ن  ال���ك���ث���ري 

زهيدة، جتديد هذه العالمة. 
   لي�س لدى اإدارة بايدن اأوهام ب�شاأن 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ال��ت��ح��ول 
�شنوات  ع�شر  قبل  تكّونا  الرو�شية. 
يف خيبة الأمل املريرة لعملية اإعادة 
ال�شبط التي قام بها باراك اأوباما، 
ل يفكر جو بايدن ووزير خارجيته 
ت��غ��ي��ري م�شار  ب��ل��ي��ن��ك��ني يف  اأن���ت���وين 
تركا  لكنهما  ب��وت��ني.  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ب�شماتهما اخلا�شة على بدء العمل 

الدبلوما�شي لالإدارة اجلديدة.
على  امل����ج����دي����ة  غ�����ري  ال����ق����م����ة،     
مفيدة  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي،  امل�����ش��ت��وى 
ماركته  لتطوير  ب��اي��دن  جل��و  ج���دا 
بالختالف  اخلا�شة  الدبلوما�شية 

مع باراك اأوباما.

اأوروبا على الهام�س
لوحات  اإذن يف  البطالن  ان��خ��رط    
ال�شرتاتيجي.  للتزلج  مفرو�شة 
باحلرب  ال�شعور  اإح��ي��اء  اأع���ادا  لقد 
ويعززهما  يغريهما  ال���ذي  ال��ب��اردة 
الجتماع  ه��ذا  لكن  متبادل.  ب�شكل 
احلقيقية  الق�شايا  ال��ظ��ل  يف  ت��رك 
اإن  اأوروب��������ا.  ل���الأم���ن اجل��م��اع��ي يف 
م��ن يتعني عليهم  ه��م  الأوروب���ي���ني 
بالنظر  الرو�شية”  “امل�شاألة  تناول 

اىل العالقات عرب الأطل�شي.
  هدفت زيارة جو بايدن اإىل تعزيز 
ال���ع���الق���ات ع���رب الأط���ل�������ش���ي، التي 
اعتربها �شلفه ترامب حماًل ثقياًل: 
زيارة نظرائه الأوروبيني من وجهة 
النظر هذه جناح رمزي. ومع ذلك، 
نف�س  لها  لي�س  العالقات  ف��اإن هذه 
الأوروبية  ال��ع��الق��ات  على  النتائج 

الرو�شية كما كانت يف املا�شي.
    يف الواقع، اأدت التوترات الرو�شية 
الأمريكية اإىل طماأنة بع�س الدول 
الأع���������ش����اء )ب����ول����ن����دا وال�����ولي�����ات 
ال�شرتاتيجية  باأهميتها  املتحدة( 

دونالد ترامب اأمام الرئي�س الرو�شي 
نف�شه  خالل قمتهما يف هل�شنكي يف 
اكت�شب  وب���ذل���ك   ،2018 ي��ول��ي��و 
ب�شكل  ح�شل  لقد  �شيا�شية.  حنكة 
دعم احلزبني من  غري مكلف على 
الأمريكية  ال�شيا�شية  الطبقة  قبل 
اجلمهوريون  ل��رو���ش��ي��ا:  امل���ع���ادي���ة 
لأنهم غذوا خطاب احلرب الباردة، 
الراحل  ال�����ش��ن��ات��ور  ج����دده  وال�����ذي 
والدميقراطيون  ج��زئ��ًي��ا؛  م��اك��ني 

م���ن ال�����ش��ع��ب ج�����ًدا حت���دي���د هوية 
الهجمات، وي�شعب اإي�شال النتقام 

اإىل الراأي العام.
����ا من     مت���ك���ن ج����و ب����اي����دن اأي���������شً
حت����دي����د م����وع����د ب���������ش����اأن احل���ق���وق 
�شلفه.  اأه��م��ل��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة، 
من  جعل  النتخابية،  حملته  منذ 
عالمته  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���رتوي���ج 
التاأكيد  خالل  ومن  الدبلوما�شية. 
األيك�شي  م�����ش��ري  ن��اق�����س  اأن����ه  ع��ل��ى 

لأنهم يرون رو�شيا كقوة رجعية.
الرئي�س  ال���ق���م���ة  م���ن���ح���ت  ك���م���ا     
على  للرتكيز  الفر�شة  الأم��ري��ك��ي 
ق�����ش��اي��ا الأم�����ن ال�������ش���ي���رباين. لقد 
ك���ان���ت ه�����ذه ج������زًء ل ي���ت���ج���زاأ من 
احل���ي���اة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة منذ 
الرو�شي يف حملة هيالري  التدخل 
 2016 ع���ام  الن��ت��خ��اب��ي��ة  كلينتون 
اإىل الهجمات الإلكرتونية الأخرية 
ع���ل���ى خ����ط اأن���اب���ي���ب ك���ول���ون���ي���ال يف 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة. وم�����ن خالل 
ال�شيرباين  ال���دف���اع  ق�����ش��اي��ا  و���ش��ع 
ال��ر���ش��م��ي��ة للعالقة  الأج���ن���دة  ع��ل��ى 
ال��رو���ش��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة، اأر����ش���ل جو 
اأك��رث منها  �شعبه  اإىل  اإ���ش��ارة  بايدن 
نف�شه  �شريكه، من خالل جعل  اإىل 
ع��ل��ى مقاومة  ق������ادًرا  ق���وًي���ا  رج�����اًل 
ال��ت��دخ��ل ال��رو���ش��ي. م��ن امل���وؤك���د اأن 
ال��ن��ت��ائ��ج ���ش��ت��ك��ون ه��زي��ل��ة يف جمال 
ت��ك��ون ف��ي��ه ال�����ش��ري��ة ه��ي ك��ل �شيء: 

ر�شمي”  “كاأف�شل متحدث  ودورها 
ع��ن امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي يف اأوروب�����ا. 
الرو�شية  التوترات  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
من  ل�شكل  الآن  تخ�شع  الأمريكية 
ال�شيا�شة  يف  ال��الم��رك��زي��ة  اأ���ش��ك��ال 
الدولية، اىل درجة اأن هذه العالقة 
بالن�شبة  ث���ان���وي���ة  الآن  اأ���ش��ب��ح��ت 
ل���ل���م�������ش���رح الآ������ش�����ي�����وي وال���ع���الق���ة 
ال�شينية الأمريكية. لذلك �شيكون 
يف  املتحدة،  للوليات  قوياً  الإغ��راء 
رو�شيا،  لحتواء  القادمة،  ال�شنوات 
اأن  باإمكانية  لتزويدها  ا  اأي�شً ولكن 
تكون اأكرث ا�شتقاللية عن ال�شني. 
ب���و����ش���وح ان وا���ش��ن��ط��ن ت���رغ���ب يف 
درجة  اىل  ق��وي��ة  رو���ش��ي��ا  ت��ك��ون  األ 
ول  حلفائها،  بتهديد  ت��خ��اط��ر  اأن 
فلك  يف  وت�شقط  �شعيفة  تكون  اأن 

ال�شني.
    ق���د ي��ف�����ش��ر ه����ذا ال���ت���ح���ول مل���اذا 
ق����ررت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة اأخ�����رًيا، 
ب�شدة نورد �شرتمي  انتقدت  اأن  بعد 
املفرو�شة  ال��ع��ق��وب��ات  اإ���ش��ق��اط   ،2
ومن  مايو.  يف  معينة  �شركات  على 
الوا�شح اأن الوليات املتحدة اختارت 
برلني بدًل من وار�شو وكييف، حيث 
ارتباطها  اأملانيا بو�شوح عن  اأعربت 
جاهًزا  الآن  اأ�شبح  ال��ذي  بامل�شروع، 
ياأمل  ل��ذل��ك  ب��امل��ائ��ة.   95 بن�شبة 
الأمل�����ان وال���رو����س يف اخ��ت��ت��ام��ه هذا 
و�����ش����ول حمتمل  ق���ب���ل  ال�������ش���ي���ف، 
وهذا  ائ��ت��الف،  يف  الأمل����ان  للخ�شر 
للم�شروع.  م��ع��ادًي��ا  الأخ���ري  احل���زب 
يف نف�س ال��وق��ت، ي���وؤدي ع��دم وجود 
عام  م��اك��رون  مل��ب��ادرة  مقنعة  نتائج 
الأخ��������رية  احل���������الت  اأو   2019
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة يف 
اإىل  الت�شيك،  جمهورية  اأو  اإيطاليا 
لتطبيع  الأوروب��ي��ة  ال�شهية  تقليل 
ال��ع��الق��ات م���ع رو���ش��ي��ا. ل���ذل���ك، يف 
نف�شها يف  اأوروب���ا  القمة، جتد  ه��ذه 
يجب  ما  وه��و  ن�شبًيا،  ثانوي  و�شع 
املزيد من  لل�شعي وراء  اأن ي�شجعها 

ال�شتقاللية ال�شرتاتيجية.
ترجمة خرية ال�شيباين

* اأ�صتاذ حما�صر يف معهد الدرا�صات 
ال�صيا�صية يف باري�س, واأ�صتاذ �صابق 
للعلوم ال�صيا�صية يف جامعة مو�صكو.
**االأمني العام ل� مركز البحوث يف 

معهد العلوم ال�صيا�صية,
 واأ�صتاذ حما�صر يف معهد العلوم 

ال�صيا�صية يف باري�س, باحث 
م�صارك يف املركز اجلغرا�صيا�صي 

للمدر�صة العليا للتجارة. 

ا, تعترب النجاحات الداخلية جوهرية اأكرث بكثري من االإجنازات الدولية بالن�صبة جلو بايدن اأي�صً
كل ي�شّوق النتيجة يف بلده على هواهال�شني مركز اهتمام المريكان

نتائج اللقاء حمددة �شلفا

نورد �شرتمي2 هدية بايدن لبوتني

اوروبا على هام�س القمة ا�شرتاتيجيا

مل تعد الوليات املتحدة تعامل رو�سيا على اأنها »قوة اإقليمية« وهذا مينح بوتني مزيًدا من ال�سعبية بني الرو�س
لقد بددا فو�صى ال�صيا�صة الرو�صية التي انتهجتها اإدارة ترامب حيث تعاي�صت حزم العقوبات مع الثناء على بوتني

مت الحتفاء بالقمة اإعالميا رغم �سعفها من الناحية ال�سرتاتيجية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348758 
16 اأكتوبر 2020  تاريخ اإيداع الأولوية:      

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

والزيوت  العطور  طبية؛  غ��ري  اأ���ش��ن��ان  منظفات  طبية؛  غ��ري  تواليت  وم���واد  جتميلية  م��واد  م�شتح�شرات 
العطرية؛ م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف 
و�شقل وجلي وك�شط؛ كرميات ا�شتحمام )غري طبية( وكرميات �شعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س 
وكرميات بعد التعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
م�شتح�شرات  حالقة؛  م�شتح�شرات  للوجه؛  )جيل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )لو�شن(  غ�شول  ال�شتحمام؛ 
اجل�شم  زي��وت  اجل�شم؛  )لو�شن(  غ�شول  اجل�شم؛  ك��رمي  بالب�شرة؛  للعناية  م�شتح�شرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  ؛  جتميل(  )م�شتح�شرات  للوجه  مق�شرات  للج�شم؛  مق�شرات  التجميلي(؛  )لال�شتخدام 
)م�شتح�شرات  بالب�شرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�شفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�شن(  غ�شول 
حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�شتح�شرات  جتميل(؛  )م�شتح�شرات  بالب�شرة  العناية  غ�شول  جتميل(؛ 
الب�شرة؛ م�شحوق  لت�شمري  وغ�شول  للعينني؛ كرميات  للج�شم؛ كرمي  م�شاحيق  التجميل؛  لأغرا�س  ال�شبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�شتح�شرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�شرات عطر من الق�شب؛ م�شتخرجات 
اأكيا�س معطرة للبيا�شات؛ م�شتح�شرات  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �شائلة؛  عطرية؛ خال�شات 
وعالجات لل�شعر؛ جل ت�شفيف ال�شعر وغ�شول ت�شفيف ال�شعر ومو�س ت�شفيف ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية 
ال�شعر )�شامبو- ال�شعر؛ �شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف  بال�شعر لي�شت لأغرا�س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم 

بل�شم(؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شادات للعرق لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ 
مزيل الروائح الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي )عطور(؛ بخاخات للج�شم؛ مكياج؛ لوا�شق لتثبيت الرمو�س 
امل�شتعارة؛ رمو�س م�شتعارة؛ اأظافر م�شتعارة؛ لوا�شق لتثبيت ال�شعر امل�شتعار؛ ملمع ال�شفاه؛ م�شتح�شرات 
املكياج للوجه واجل�شم؛ غ�شولت للج�شم؛ غ�شولت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�شاحيق جتميلية 
لالأظافر؛  فنية  م�شكرة؛ مل�شقات  ال�شفاه؛  واجل�شم؛ طالء  للوجه  براق  العيون؛ م�شحوق  للوجه؛ ظالل 

طالء الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�شتحمام.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:   كتبت عبارة " SOCIAL TOURIST " باللغة الإجنليزية
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/26 املودعة حتت رقم:  349823 

تاريخ اإيداع الأولوية:      24 نوفمرب 2020 

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات تعقيم اليدين. 

الواق�عة بالفئة:  5

الإجنليزية  " باللغة   SOCIAL TOURIST " و�شف العالمة:   كتبت عبارة

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/8 املودعة حتت رقم:  348756 
تاريخ اإيداع الأولوية:      13 اأكتوبر 2020

با�ش��م:      ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأث���واب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
قمي�شولت  املالكمني؛  �شورتات  )م��الب�����س(؛  اجل�شم  م��ن  ال�شفلي  للن�شف  مالب�س  ب��ل��وزات؛  )م��الب�����س(؛ 
)�شرتات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�س؛ جينز الدنيم؛ ف�شاتني؛ اأغطية 
ق�شرية  بلوزات  )مالب�س(؛   قفازات  )مالب�س(؛  الفرو  الأ�شواف؛  ال�شوف؛  �شورتات  )مالب�س(؛  لالأذنني 
بدون اأكمام؛ لفاعات للراأ�س؛ بلوفرات ذات قلن�شوة؛ كنزات خفيفة ذات قلن�شوة؛ قلن�شوات )مالب�س(؛ املالب�س 
مالب�س  للمواليد؛  مالب�س  ن�شائية؛  داخلية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  املحبوكة؛ 
ال�شاق  قماطات  ال�شيقان؛  مدفئات  ن�شائية؛  حتتية  مالب�س  مريحة؛  مالب�س  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛ 
)بنطلونات(؛ بلوفرات بكم؛ قم�شان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�شان 
للعنق؛  اأربطة  للعنق؛  لفاعات  اليدين )مالب�س(؛  لتدفئة  اأغطية  نقود؛  اأحزمة  للرطوبة؛  ريا�شية ما�شة 
اأربطة للعنق؛ مالب�س النوم؛ مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ 
للبلل؛ مالب�س  املطر؛ مالب�س مقاومة  بولو؛ قم�شان ن�شف كم )تي-�شريت( مطبوعة؛ معاطف  قم�شان 
ف�شفا�شة؛  كنزات  الريا�شة؛  مالب�س  ق�شرية؛  جوارب  تنانري؛  قم�شان؛  �شالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛ 
�شورتات ف�شفا�شة؛ �شرتات؛ بنطلونات ف�شفا�شة؛ مالب�س ا�شتحمام للرجال؛ مالب�س ا�شتحمام لل�شيدات؛ 
مالب�س بدون اأكمان للن�شف العلوي من اجل�شم؛ قم�شان ن�شف كم )تي-�شريت(؛ مالب�س للن�شف العلوي 
من اجل�شم )مالب�س(؛ بنطلونات؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ 
�شبا�شب؛ لبا�س قدم للريا�شة؛ �شنادل؛ اأحذية؛ اأخفاف؛ اأغطية الراأ�س؛ كابات )اأغطية راأ�س(؛ قبعات؛ كابات 

ال�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(؛ اأقنعة نوم.
الواق�عة بالفئة:  25

 ABERCROMBIE & FITCH EVERYBODY  " ع��ب��ارة  ك��ت��ب��ت  و�شف العالمة:   
لتينية " باحرف    BELONGS

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272 العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
رقم املحرر )2021/1/94418(

املخطر : ثابت حممد ثابت العريقي - ميني اجلن�شية
العنوان/ ويعلن على عنوانه املختار مكتب وكيله القانوين املحامي/ حمد القوا�شي الكائن : ال�شارقة - املجاز 3 - �شارع 

اخلان - برج املوارد الطابق الثاين رقم  204/ رقم الهاتف/5549449 - 06 بوكالة املحامي / حمد القوا�شي
اإل�ى املخطر اإليه : اأحمد على حممد على �شالح ، اإماراتي اجلن�شية

العنوان / اإمارة دبي - ديرة - الق�شي�س ال�شناعية 4 م�شتودع رقم 3 ملك اإبراهيم حممد اإبراهيم احلمادي - هاتف رقم / 
6691  / املوحد  الرقم   ،  0506717191

املو�شوع : تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 137،700 درهم. 
األف  وث��الث��ون  و�شبعة  )مائة  دره��م   137،700 مبل�غ  اإجم�ايل  اإلي�ه  املخط�ر  بذم�ة  للمخط�ر  تر�ش�د  ق�د  اأن�ه  وحي�ث   -
و�شبعمائة درهما( م�شتحق الدفع ، وقد قام املخطر اإليه بتحرير عدد اأربعة �شيكات ل�شالح املخطر باإجمايل مبلغ الدين 

املرت�شد يف ذمته للمخطر �شالف البيان وبيانات تلك ال�شيكات كالتايل : 
البنك امل�صحوب عليه ال�صيكتاريخ ال�صيكمبلغ ال�صيك رقم ال�صيك 

درهم 500033 م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي 31,7002017/7/5 
درهم500034 م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي31,0002017/8/5 
درهم500002 م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي25,0002017/5/4 

درهم155 االإمارات االإ�صالمي 50,0002017/3/15 
 ، اأنه مت رف�س �شرف ال�شيكات لعدم وجود ر�شيد  اإل  وحيث انه قد �شرع املخطر يف �شرف ال�شيكات �شالفة البيان اعاله 
وطالب املخطر  املخطر اإليه بالطرق الودية ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمت�ه �ش�الف البي�ان اإل اأنه امتنع عن ال�شداد بدون وجه 
حق، ومن ثم يكلف املخطر املخطر اإليه، ب�شداد مبلغ الدين حمل املطالبة املرت�شد يف ذمته البالغ قدره مبلغ 137،700 
درهم )مائة و�شبعة وثالثون األف و�شبعمائة درهما( ، خالل خم�شة اأيام كحد اأق�شى من تاريخه واإل �شوف ن�شطر ا�شفني 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم. لذلك ، فاأن�نا نخطركم ب�شرعة �شداد املبلغ امل�شتحق املرت�ش�د ف�ي ذمتكم املالية 
ل�شالح املخطر البالغ قدره مبلغ 137،700 درهم )مائة و�شبعة وثالثون الف و�شبعمائة درهما( ، خالل خم�شة اأي�ام كحد 

اق�شى من تاريخه واإل �شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم حلفظ حقوق املخطر.

بوكالة املحامي/حمد القوا�صي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
انذار عديل بالن�صر
رقم 5475/2021   

   املنذر : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود )فرع دبي(  
املنذر اليه: في�شل افتخار خان )جمهول حمل الإقامة( 

العالقة  2008، وامل�شتندات الخ��رى ذات  24 اغ�شط�س  امل��وؤرخ يف   الت�شهيالت  اليه مبوجب خطاب  املنذر  يلتزم 
ا�س  ات�س  الت�شهيل اىل بنك  ، كما تعلمون فقد مت حتويل  ا�س بي وبينكم  البنك )املنذر( لويدز ت�س  واملربمة مع 
بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود ، بدفع مبلغ وقدره 1،907،986/37 درهم اإماراتي )مليون وت�شعمائة و�شبعة 
النذار  تاريخ  الفوائد حتى  فل�س فقط ل غري( مت�شمن  و�شبعة وثالثون  درهم  وثمانون  و�شتة  وت�شعمائة  اآلف 

العديل )الدين( اىل املنذر 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
العقاري( وذلك على العقار ، الفيال الواقعة على قطعة الر�س رقم 3565 ، مب�شاحة 1،985/96 قدم مربع 
، مبنطقة تالل الإمارات الثالثة )حاليا منطقة الثنية الرابعة( دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت 
ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وفقا لالأ�شول لدى دائرة الأرا�شي 

والأمالك يف دبي. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( 

ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه. 

ولحقا ، فو�شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 
اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار.  ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 

 +  971  -  4-3904722  : الرقم  على  او  املتحدة  العربية  الإمارات  دبي،   ،66
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

   هناك اجل��دي��د يف 
العالقة بني الواليات 
امل���ت���ح���دة وك���وري���ا 
الزعيم  ال�صمالية. 
اأون,  ج���ون���غ  ك���ي���م 
“على  م��وؤخ��را  �صدد 
اال�صتعداد  ���ص��رورة 
واملواجهة”,  للحوار 
خ��ط��اب  يف  وذل������ك 
ا�صرتاتيجيته  حول 
خالل اجتماع مكتمل 
ل��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

حلزب العمال.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

انعقدت  اإذا 
جديدة  قمة 
البلدين  ب��ني 
م���ا,  ي�����وم  يف 
ف�������ص���ت���ك���ون
ه������ذه امل����رة 
م�������ص���ب���وق���ة 
مب��ف��او���ص��ات

جت������رى  ال 
جت�������رب�������ة 
ملجرد  نووية 
ا����ص���ت���ف���زاز 
وا����ص���ن���ط���ن, 
بغر�س  وامنا 
ال���ت���ط���وي���ر 
جي لو لتكنو ا

   كيم جونغ اأون ميهد للحوار مع الواليات املتحدة

كوريا ال�سمالية: وباء كوفيد اأ�سد فتكا من العقوبات ...!
ال متثل امل�صاألة الكورية اأولوية بالن�صبة لبايدن كما كانت بالن�صبة ل�صلفه

وترى قلة من املراقبني، ان الزعيم 
الأ�ش�س  ي�شع  ال�شمايل  ال��ك��وري 
مع  امل�شتقبلية  لعالقته  الأوىل 
الرئي�س الدميقراطي جو بايدن، 
بعد “اجلمود” الدبلوما�شي مع 
�شتكون  هل  لكن  ترامب.  دونالد 
ه���ذه ال��ع��الق��ة ب��ال�����ش��رورة اأكرث 

توتراً؟
   احلذر، يخفف اأنطوان بونداز، 
البحوث  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال���ب���اح���ث 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، وال�����ش����ت����اذ يف 
بباري�س،  ال�شيا�شية  العلوم  معهد 
ال�شمالية:  “كوريا  كتاب  وموؤلف 
�شمولية”،  دول��ة  قلب  يف  غو�س 
ال�شعب  ب��ال�����ش��ي��اق  ي���ذّك���ر  ال����ذي 
ال������ذي ت���غ���رق ف���ي���ه ح���ال���ًي���ا هذه 
اأزمة  ب�شبب  الآ���ش��ي��وي��ة  ال���دول���ة 

كوفيد-19 ال�شحية.
الأخ��������ري  ت���������ش����ري����ح����ه  يف   *    
ما  ب��ق��در  ل��ل��ح��وار  )“ال�شتعداد 
اأر�شى  ه���ل  للمواجهة”(،  ه���و 
عالقته  اأ���ش�����س  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
الأمريكي  الرئي�س  مع  اجلديدة 

اجلديد جو بايدن؟
   - ل بد من مالحظة اأنه مل يتم 
ذكر الوليات املتحدة �شراحة. ان 
كوريا ال�شمالية هي التي يجب اأن 
واملواجهة  للحوار  تكون م�شتعدة 
النهاية،  يف  لكن  �شواء.  حد  على 
اإىل  كال�شيكية  لغة  عنا�شر  ه��ذه 

حد ما.
اأن ذك���ر احل�����وار هو     يف راأي�����ي، 
الأهم. فهذا بحد ذاته انفتاح من 
جانب كوريا ال�شمالية، ويوؤكد ما 
الدولة  اأ�شهر:  عدة  منذ  عرفناه 
يف موقف متحفظ للغاية... هل 
ه��و ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ب�شبب 
ت��غ��ي��ري ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي، اأم 
ك��وف��ي��د؟ ك���ل م���ا ن��ع��رف��ه ه���و اأن 
تت�شرف  مل  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ال���ط���ري���ق���ة. كانت  ب���ه���ذه  دائ����ًم����ا 
اأوباما  ب���ني  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال���ف���رتة 
وت���رام���ب، ح��ي��ث وا���ش��ل��ت كوريا 
وجتارب  ال�شتفزازات،  ال�شمالية 
اإط����الق ال�����ش��واري��خ ال��ق��اري��ة، اأو 
فرتات  كانت  بو�س-اأوباما،  حتى 
ل��ل��غ��اي��ة. يف مايو  ���ش��دي��دة  ت��وت��ر 
2009، كانت هي اللحظة التي 
جتربة  لإط��الق  النظام  اختارها 

نووية ثانية.
   اأعتقد اأننا ن�شهد يف الواقع فرتة 
كانت كوريا  لقد  وانتظار.  ترّقب 
ال�شمالية تدرك متاًما اأنه �شتكون 
اإدارة  م���ع  ن��ق��ط��ة حت����ول  ه���ن���اك 
بالجتماع  يتعلق  وفيما  ترامب. 
بايدن  الرئي�س  ك��ان  ال�شخ�شي، 
وا���ش��ًح��ا: ل��ن يعيد اإن���ت���اج م��ا مت 
فعله مع �شلفه  “لن اأفعل ما مت 
القيام به يف املا�شي القريب، ولن 
اأق���دم ل��ه ك��ل م��ا ي�شعى اإل��ي��ه، ول 
على  ب�شرعيته  الع���رتاف  �شيما 
ال�����ش��ع��ي��د ال�����دويل، اأع���ل���ن خالل 
اجلنوبية  كوريا  رئي�س  مع  لقاء 
لكن   . املحرر  مالحظة  مايو،  يف 
هناك  �شيكون  اأن���ه  يعني  ل  ه���ذا 
واإذا،  ل��ل��م��ن��اف��ذ.  واغ����الق  ت�����ش��ّدد 
انعقدت قمة جديدة  م��ا،  ي��وم  يف 

ان��ح�����ش��ار ال��ف��ريو���س واإع�����ادة فتح 
ح��دوده��ا، ف���اإن ال��و���ش��ع يف كوريا 
عليه يف  كان  اأ�شواأ مما  ال�شمالية 
يناير 2020. لأن ما يتم تداوله 
ح��ال��ًي��ا، م��ت��غ��ري دل���ت���ا، ع��ل��ى وجه 
اخل�شو�س، هو اأكرث عدوى. واإذا 
اأ�شواأ مما  اآث��ار  انت�شر، �شيكون له 
ك���ان ق��ب��ل ع����ام. ل��ذل��ك اأك����د كيم 
�شتبقى  احل����دود  اأن  اأون،  ج��ون��غ 

مغلقة ب�شكل �شارم.
اإنه الغمو�س    بالن�شبة ملا تبقى، 
وال�شبابية. يفتقر املراقبون اإىل 
روؤية ما يحدث يف البالد. جميع 
غادرت  احلكومية  غري  املنظمات 
الوباء، حتى  ب�شبب  املا�شي  العام 
ال�شليب الأحمر. كما �شهد العام 
اأدى  الذي  تيفون  اإع�شار  املا�شي 
اإذا  امل��ح��ا���ش��ي��ل.  ان��خ��ف��ا���س  اإىل 

�شتكون  املرة  فهذه  البلدين،  بني 
كما  لي�س  مبفاو�شات.  م�شبوقة 
حدث يف هانوي مع ترامب، لكن 
���ش��ادق��ني، هذه  ن��ك��ون  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
الق�شية ل متثل اأولوية بالن�شبة 
بالن�شبة  عليه  كانت  كما  لبايدن 

ل�شلفه.
   *م��������اذا مي���ث���ل ال�������ش���اروخ���ان 
اأطلقهما  ال���ل���ذان  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ان 
ال���ن���ظ���ام ال����ك����وري ال�������ش���م���ايل يف 

مار�س يف هذه احلالة؟
   يندرج هذا يف ا�شرتاتيجية كوريا 
ال�شمالية فيما يتعلق باختباراتها 
ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة. ل��ق��د اأط���ل���ق���وا ما 

عن�شر  اأو  دل��ي��ل  اأي  لدينا  لي�س 
تتغرّي.  اأن  الم��ور ميكن  اأن  على 
ثم، يف راأيي، ل يتم اإجراء جتربة 
الوليات  ا�شتفزاز  مل��ج��رد  ن��ووي��ة 
اإىل  اإل  ي���وؤدي  ل��ن  فهذا  املتحدة، 
التجربة  ل،  اإ���ش��اف��ي��ة.  ع��ق��وب��ات 
التطوير  لغر�س  جترى  النووية 

التكنولوجي.
   *كيف نف�شر و�شع “النتظار” 
الذي جتد كوريا ال�شمالية نف�شها 

فيه حينها؟
   - بب�شاطة، لقد تدهور الو�شع 
اإن��ه��ا م��ف��ارق��ة: بينما  ال��داخ��ل��ي. 
العامل  م��ن  اأوروب����ا وج���زًء  ت�شهد 

 2019 ب���ني  و30   20 ي���ق���ارب 
لي�س  ف��ه��و  وب��ال��ت��ايل  و2020. 
ا. �شاروخ بالي�شتي  ا�شتفزاًزا خا�شً
ب����ح����ر-اأر�����س ا����ش���رتات���ي���ج���ي. ان 
اإط��الق �شاروخ ج��و-اأر���س، حيث 
قادرة  امل���دى  متو�شطة  ���ش��واري��خ 
ج��زي��رة غوام  اإىل  ال��و���ش��ول  على 
امل�شلحة  “قاعدة رئي�شية للقوات 
الهادئ”  املحيط  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

�شيبدو وكاأنه ا�شتفزاز.
الر�شالة  ف�������اإن  امل����ق����اب����ل،  يف     
بف�شل  ج���ًدا  وا���ش��ح��ة  الأ�شا�شية 
ال�شتعرا�شني يف اأكتوبر 2020 
ويناير 2021. لقد قدمت كوريا 

جديدة  اأ�شلحة  اأنظمة  ال�شمالية 
هناك، موؤكدة اأنها توا�شل تطوير 
قدراتها الع�شكرية غري املتكافئة، 

البالي�شتية واملدفعية.
   *وفق تقرير �شادر عن خرباء 
امل���خ���اب���رات الأم��ري��ك��ي��ة ُن�����ش��ر يف 
اأب����ري����ل، ف����اإن ال���ه���دوء ق���د يكون 
اأن كوريا  واأو���ش��ح  الأم���د.  ق�شري 
ت�شتاأنف  اأن  مي��ك��ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
من  العام  ه��ذا  النووية  التجارب 
على  ب���اي���دن  اإدارة  اإج���ب���ار  اأج�����ل 
املفاو�شات...  طاولة  اإىل  العودة 

هل لهذا م�شداقية؟
لكن  م�شتحياًل،  لي�س  ه���ذا   -    

�شعوبة  اإىل  امل�شاكل  هذه  اأ�شفنا 
ج���ل���ب ال���ب�������ش���ائ���ع م����ن اخل������ارج، 
والأ���ش��م��دة، وق��ط��ع غ��ي��ار الآلت، 
اإنتاج  ف��ك��ل ه���ذا ل���ه ت���اأث���ري ع��ل��ى 

احلبوب يف البالد.
عواقب  كوفيد-19  ل���  اأخ����رًيا،    
اأكرب بكثري من العقوبات املختلفة 
املفاو�شات  ان  ال����ن����ظ����ام.  ����ش���د 
مقطوعة، ول ميكن للمفاو�شني 
مغادرة كوريا اأو دخولها، وهم ل 
رغبت  اإذا  زوم.  ع��رب  يتفاو�شون 
حملة  يف  ال�����ش��روع  يف  يانغ  بيونغ 
اخ���ت���ب���ارات وت����وت����رات، ي��ج��ب ان 
ذلك.  وم�شوؤولية  اأع��ب��اء  تتحمل 
يف  ك��ان��ت   ،2017  ،2016 ع��ام 
بذلك.  القيام  من  ميّكنها  و�شع 
حًقا  م�شلحتها  م��ن  ه��ل  ال��ي��وم، 

اإعادة اإطالق حملة اختبارية؟
اأك�������رث  ب�����اأن�����ه�����ا  م�����ع�����روف�����ة   *   
يو  كيم  اأخ��ي��ه��ا  م��ن  “عدوانية” 
اأن ي��ك��ون لها  ج��ون��غ، ه��ل مي��ك��ن 
التي  اجل��دي��دة  العالقات  يف  دور 
مع  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  �شتقيمها 
وقدحذرت  امل��ت��ح��دة؟  ال���ولي���ات 
م����وؤخ����ًرا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة من 
اإذا  الر�شا�س”  رائ���ح���ة  “ن�شر 
“يحرمها  رّد  تفادي  تريد  كانت 

النعا�س«.
اأن��ه كانت هناك    - ل... �شحيح 
اإعادة  �شغرية،  �شيا�شية  تطورات 
ت���ن���ظ���ي���م داخ�������ل احل���������زب، مبنح 
لن  لكنها  ق��ل��ي��اًل،  اأك���رب  تفوي�س 
تغري �شيًئا على م�شتوى امل�شوؤولية 
وال�شلطة، التي تظل يف اأيدي كيم 

جونغ اأون.
كيم  ال�������ش���غ���رى،  ���ش��ق��ي��ق��ت��ه  ان 
للجنة  ت���ن���ت���م���ي  ل  ج�����ون�����غ،  ي�����و 
يف  تظهر  ل  اأنها  كما  ال�شيا�شية، 
اأكرب الأحداث. لديها دور مهم يف 
م�شاعدة �شقيقها، وتوجيه ر�شائل 
الوليات  اأو  اجلنوبية  كوريا  اإىل 
لأنها  ب�������ش���اط���ة،  ب���ك���ل  امل���ت���ح���دة. 
عندما تتحدث، يتم التعليق على 
اأنها �شادرة  لو  كما  كلماتها فورا 
ع���ن ال���رج���ل ال���ث���اين يف احل����زب، 
يبدو  ل��ذل��ك  امل���ث���ال.  �شبيل  ع��ل��ى 
اأنه يتم ا�شتخدامها كبوق و�شاعي 

بريد اأكرث من اأي �شيء اآخر.
عن الك�صربي�س

ويظل كيم �شيد اللعبة�شقيقته جمرد بوق وموزع ر�شائل

النووي الكوري ال�شمايل حقيقة قائمة

م�شافحة هانوي لن تتكرر ب�شرعة ودون مفاو�شات جو بايدن لن يكرر خطا �شلفه

يتم ا�ستخدام �سقيقته كبوق و�ساعي بريد اأكرث من اأي �سيء اآخر

كوخايف ينقل للبيت الأبي�س حتفظات اإ�سرائيلية على اتفاق نووي مع اإيران
بتفهم الإلغاء املتكرر لزيارة كوخايف الذي �شيلتقي معظم القيادة 
ال�شيا�شية والأمنية يف وا�شنطن، من م�شت�شار المن القومي ووزير 

الدفاع ورئي�س هيئة الركان امل�شرتكة وقائد املنطقة املركزية.
وهذه زيارته الأوىل ب�شفته رئي�س الركان اىل الوليات املتحدة. 
ولكن معظم من يتحدث معهم هم معروفون جيداً بالن�شبة اإليه، 
من زياراتهم لإ�شرائيل ومن منا�شبه ال�شابقة. ويرافقه يف الزيارة 
الأركان،  هيئة  يف  ال�شرتاتيجي  الق�شم  رئي�س  منهم  كبار  �شباط 
ال�شتخبارات  الب���ح���اث يف  ق�����ش��م  ورئ��ي�����س  ت��ل��م��ان،  اجل����رال ط��ل 
الع�شكرية، العميد عميت �شاعر. وكوخايف هو ال�شخ�شية الرفيعة 
امل�شتوى الأوىل التي ت�شافر اإىل اأمريكا الوليات املتحدة منذ اأداء 

حكومة بينيت – لبيد لليمني.
بنيامني  ال�شابق  احلكومة  رئي�س  اأر�شل  )ني�شان(  اأبريل  �شهر  ويف 

رئي�س  فيها  مبن  امل�شتوى،  رفيعة  و�شخ�شيات  كوخايف  نتناياهو، 
املو�شاد ورئي�س جمل�س المن القومي، اىل حمادثات يف وا�شنطن 
اأج��ري��ت يف ظ��ل ق��ي��ود، م��ع م��ن��ع الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني م��ن ال��ت��ح��دث مع 
مع  املحتمل  اجل��دي��د  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  ع��ن  الأمريكيني  نظرائهم 
يف  كوخايف  واأعفي  املحادثات.  اإىل  العودة  بايدن  ق��رار  اإزاء  اي��ران، 
حينه من الزيارة يف اللحظة الخرية ب�شبب الو�شع يف غزة، الذي 
تطّور يف الواقع اإىل عملية ع�شكرية اإ�شرائيلية بعد ذلك باأ�شبوعني. 
ويقول هرئيل اإن امل�شوؤولني الإ�شرائيليني اأ�شاعوا وقتهم. فعندما 
امل���واع���ظ الأخالقية  ت��ق��دمي  ت��ف��ع��ل��ه ه���و  اأن  ي��ك��ون ك���ل م���ا مي��ك��ن 
للم�شت�شيفني، ل �شبيل للتاأثري على م�شمون التفاق الذي قررت 
الإدارة توقيعه. وكانت “هاآرت�س” اأوردت اأن عدداً من كبار ال�شباط 
ال�شابقني يف جهاز الأمن يرون اأن على اإ�شرائيل اأن حتاول ا�شتغالل 

الأمريكيني  ملناق�شة  الف��اق  توقيع  قبل  املتبقية  ال�شيقة  النافذة 
نفتايل  احلكومة  رئي�س  اأن  ويبدو  التفا�شيل.  حول  والأوروب��ي��ني 
اإن��ه خمول عر�س حتفظات  لكوخايف  وقيل  للنقد.  ي�شغي  بينيت، 

ا�شرائيل على التفاق وطرح اقرتاحات للتح�شني.
اىل ذلك، يناق�س كوخايف مع م�شت�شيفيه حماية وتعزيز وتو�شيع 
اأظهر  �شابقة،  حمادثات  ويف  الدولتني.  بني  الع�شكرية  العالقات 
الأمريكيون القلق من اخلط العدائي الذي تظهره اإيران يف ال�شرق 
املنطقة.  يف  الأمريكية  بالقوات  املحدقة  الأخ��ط��ار  وم��ن  الأو���ش��ط 
موؤخراً  اأ�شيفت  حيث  العراق،  يف  موجود  ذلك  على  البارز  واملثال 
هجمات بطائرات م�شرية على التهديدات التي تنفذها امليلي�شيات 
ال�شيعية على قواعد م�شرتكة للجي�س العراقي واجلي�س الأمريكي 

اإىل جانب اطالق ال�شواريخ املتقدمة.

•• وا�صنطن-وكاالت

الإ�شرائيلي  الأرك��ان  رئي�س  اأمر  املتحدة،  الوليات  اإىل  �شفره  قبل 
اأفيف كوخايف بت�شريع ال�شتعدادات لحتمال تنفيذ عملية ع�شكرية 
اأخرى يف قطاع غزة. مع ذلك، يبدو اأنهم يف اجلي�س ويف “حما�س” 
الوليات  ك��وخ��ايف،  وي��زور  ال�شيناريو.  ه��ذا  جتّنب  يف�شلون  اأي�شاً 
املتحدة، بعدما اأرج���اأ زي��ارت��ه ث��الث م��رات م���رات، اآخ��ره��ا يف �شهر 
اأبريل )ني�شان(. وهذه املرة اأي�شاً، ترك  خلفه و�شعاً متوتراً وغري 
األغيت،  التي  للزيارات  وخالفاً  القطاع.  مع  احل��دود  على  م�شتقر 
�شيكون لرئي�س الركان هذه املرة هام�س اأكرب للمناورة  من اجل 

التحدث مع م�شت�شيفيه عن مواجهة التهديد النووي اليراين.
تقبلوا  الأم��ري��ك��ي��ني  اإن  “هاآرت�س”  يف  ه��رئ��ي��ل  ع��ام��و���س  وي��ق��ول 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي لإدارة ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات ع��ن ط���رح ت��ذاك��ر �شباق  اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة 
 ،2021 لعام  اأبوظبي  يف  للفورمول1  الكربى  للطريان  الحت��اد  جائزة 
لال�شتمتاع  الرتفيهية  والفعاليات  ال�شباقات  لع�شاق  املجال  لإتاحة  وذلك 
ال�شباق  من   13 الن�شخة  يف  الحتفالية  والأج���واء  احلما�شية  بال�شباقات 
التي  التعديالت  مع  الت�شويق  من  اإ�شافية  مل�شة  العام  ه��ذا  يف  يقدم  ال��ذي 

ي�شهدها م�شار حلبة مر�شى يا�س.
وت�شت�شيف حلبة مر�شى يا�س فعاليات عطلة اأ�شبوع ال�شباق يف هذا املو�شم 
ما بني 9 و12 دي�شمرب القادم، حيث تنطلق �شارة بداية ال�شباق اخلتامي 

ملو�شم 2021 من بطولة العامل للفورمول1 على م�شارها يوم الأحد.
بح�شور  الراغبني  املنظمون  ويحث  حم��دود،  بعدد  ال�شباق  تذاكر  وتتوفر 
هذا احلدث املميز على امل�شارعة بحجز تذاكرهم عرب املوقع الر�شمي حللبة 

مر�شى يا�س.
ريا�شة  مناف�شات  من  فريد  مزيج  من  يقدمه  مبا  العاملي  احل��دث  ويتميز 
يف  ال�شائقني  اأف�شل  من  نخبة  تخو�شها  التي  امل�شوقة  ال�شيارات  �شباقات 
عن  املنظمون  وك�شف  العاملي،  امل�شتوى  ذات  الرتفيهية  والفعاليات  العامل، 
عودة حفالت مهرجان يا�شالم ملا بعد ال�شباق والتي تقدمها �شركة فال�س 
املو�شيقى  اأك��رب جن��وم  م��ن  نخبة  لتحييها  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دار  للرتفيه على 

والغناء العامليني، و�شيتم الإعالن لحًقا عن اأ�شمائهم وجدول احلفالت.
هذا  ال�شباق يف  م�شار  على  والت�شويق  املناف�شة  ت��زداد حدة  اأن  املتوقع  ومن 
�شباق  ليوفر  يا�س،  م�شار حلبة مر�شى  ي�شهدها  التي  التعديالت  العام مع 
الدعم  �شباقات  اإىل  بالإ�شافة  اأبوظبي،  يف  للفورمول1  الكربى  اجلائزة 
املقرر  ومن  اإ�شافية.  حما�شية  جرعة  ال�شباق،  اأ�شبوع  عطلة  ت�شهدها  التي 
تنفيذ هذه التعديالت على م�شار ال�شباق خالل مو�شم ال�شيف� لتعمل عند 
اإىل جنب  والت�شابق جنًبا  التجاوز  احتمالت  زي��ادة  على  ال�شباق  ا�شت�شافة 

وزيادة م�شتويات احلما�س والإثارة.
وفيما يحتفل احلدث الريا�شي والرتفيهي يف هذا العام بن�شخته رقم 13، 
ا�شت�شافت حلبة مر�شى  اأن  العمل على تطويره منذ  وا�شل منظموه  فقد 
2009، ليتبواأ مكانة رائدة على  يا�س الن�شخة الأوىل من ال�شباق يف عام 
روزنامة بطولت �شباقات ال�شيارات، ومن املوؤكد اأن يقدم ال�شباق يف ن�شخة 
العام احلايل املتعة والرتفيه للجمهور مع الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية 
املتنوعة التي تقام على هام�س ال�شباق، بالإ�شافة اإىل الفعاليات التي تقام 

احتفاًل بالذكرى اخلم�شني لقيام الحتاد.
ومتا�شياً مع التوجيهات احلكومية ويف اإطار احلر�س على �شحة و�شالمة 
احل�شور وامل�شاركني، ي�شهد احلدث ب�شعة تغيريات عند تنظيمه يف نهاية 
مدرج،  ل��ك��ل  ال���واح���ات  م��ن��اط��ق  تخ�شي�س  ذل���ك  ويت�شمن  اجل����اري،  ال��ع��ام 
وامل�شروبات لتجنب ال�شطفاف، وتنظيم  الأطعمة  وتطوير خدمة تقدمي 
اجلولة  لت�شتبدل  اخلمي�س  ي��وم  يف  ال�شباق  م�شار  على  ال��ت��ج��ول  فعالية 
قرب  ع��ن  ال��ت��ع��رف  اإمكانية  ال��ت��ذاك��ر  حلاملي  وتتيح  ال�شيانة  منطقة  يف 
ال�شور  والتقاط  ال�شائقون  يخو�شها  التي  واملنعطفات  ال�شباق  م�شار  على 

التذكارية على امل�شار.

ال�شباقات والأن�شطة  العديد من فعاليات  ال�شباق  اأ�شبوع  ت�شهد عطلة  كما 
 4 ف��ورم��ول  بطولتي  �شباقات  اإق��ام��ة  تت�شمن  وال��ت��ي  املرافقة  الرتفيهية 
وفعاليات  الرئي�شي،  للحدث  دعم  �شباقات  لتكون   ، وفورمول2  الإم���ارات، 
الذي  اللكرتونية  للريا�شات  هيت"  "يا�س  فريق  اأع�شاء  ح�شور  ت�شهد 
يتخذ من اأبوظبي مقًرا له، بالإ�شافة اإىل عودة حفالت مهرجان "يا�شالم" 

ملا بعد ال�شباق.
ل�شركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي،  �شيف  ق��ال  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
تذاكر  ط��رح  عن  ب��الإع��الن  �شعداء  نحن  ال�شيارات  ريا�شة  لإدارة  اأبوظبي 
لعام  اأب��وظ��ب��ي  للفورمول1 يف  ال��ك��ربى  ل��ل��ط��ريان  ���ش��ب��اق ج��ائ��زة الحت����اد 
مر�شى يا�س لنقدم  حلبة  اإىل  الفورمول1  ع�شاق  لعودة  ونتطلع   ،2021

لهم عطلة اأ�شبوع حافلة باحلما�س والرتفيه.
يف  الريا�شية  الفعاليات  اأه���م  م��ن  يعد  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  �شباق  ان  وت��اب��ع 
تن�شى  ل  ل��رواده حلظات  املا�شية  ال�شنوات  م��دار  على  ق��دم  اأبوظبي، حيث 
اأو حفالت ما بعد ال�شباق،  اأو يف مناطق الواحات  �شواء على م�شار ال�شباق 

ونتوقع اأن يوا�شل احلدث م�شريته املميزة يف هذا العام.
واأ�شاف ان اجلمهور يلعب دورا رئي�شيا يف الأجواء الحتفالية التي يتميز بها 
ال�شباق، وي�شعدنا ا�شتقبال احل�شور من جديد يف حلبة مر�شى يا�س حيث 
يتناف�شون  الفورمول1  �شائقي  اأف�شل  لهم فر�شة متابعة نخبة من  نقدم 
جنًبا اإىل جنب على م�شار ال�شباق، و�شنعمل خالل الأ�شهر القادمة بالتعاون 
اتخاذ  على  ال��دول��ة  يف  ال�شرتاتيجيني  و�شركائنا  الفورمول1  اإدارة  م��ع 
اإجراءات الوقاية املنا�شبة وتطبيقها يف �شبيل احلفاظ على �شحة و�شالمة 
التي  املا�شية  الفعاليات  خالل  ذلك  على  عملنا  كما  وامل�شاركني،  احل�شور 

ا�شت�شافتها حلبة مر�شى يا�س منذ ظهور فريو�س كوفيد19-.
ومن جانبه قال جون ليكري�س، الرئي�س التنفيذي ل�شركة فال�س للرتفيه 
التطورات  مع  �شالم" تتما�شى  " يا  مهرجان  حلفالت  املرتقبة  العودة  اإن 
الأخرية امل�شوقة اجلارية ا�شتعداًدا لعطلة اأ�شبوع �شباق اجلائزة الكربى يف 
اأبوظبي لهذا العام، وما مييز احلدث يف هذا العام ت�شوق الفنانني الإ�شايف 
ا�شتجابة  ���ش��ه��دوا  فقد  �شالم"،  "يا  م��ه��رج��ان  ح��ف��الت  لإح��ي��اء  وحما�شهم 
املكانة  يقدرون  اأنهم  كما  كوفيد19-،  فريو�س  ملواجهة  ال��رائ��دة  اأبوظبي 
اأبوظبي  يف  الكربى  اجلائزة  �شباق  بعد  ما  حفالت  بها  تتميز  التي  املهمة 

للتفاعل مع جمهورهم ومعجبيهم ب�شكل مبا�شر، و�شمن اأجواء اآمنة.
التجارية  العالمة  ل�����ش��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  ط��اه��ر،  اأمينة  ق��ال��ت  وب��دوره��ا 
بارتباط  �شعداء  نحن  للطريان:  الحت��اد  �شركة  يف  والرعايات  والت�شويق 
واأكرثها  املنطقة  الريا�شية والرتفيهية يف  الفعاليات  اأ�شخم  عالمتنا مع 
اجلمهور  ل��ع��ودة  ق��دًم��ا  ونتطلع  الر�شمي،  ال��راع��ي  باعتبارها  جماهريية، 
وباعتبارنا  ال�شباق،  بفعاليات  لال�شتمتاع  يا�س  مر�شى  حلبة  اإىل  جم��دًدا 
الزوار  ا�شطحاب  مبهمة  فخورون  فاإننا  الإم���ارات  لدولة  الر�شمي  الناقل 
احلدث  بهذا  لي�شتمتعوا  اأبوظبي  اإىل  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  القادمني 
الحتاد  �شركة  وتوا�شل  اأبوظبي.  متيز  التي  ال��رائ��دة  والوجهات  ال��رائ��ع، 
اأبوظبي  املميز يف  العمل على توفري الدعم لتنظيم هذا احلدث  للطريان 
هذا العام والذي يتزامن مع احتفالت دولة الإمارات بالذكرى اخلم�شني 

لقيام الحتاد.

ان  قائال  م��ريال  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زع��اب��ي  حممد  حت��دث  كما 
الريا�شي  اأ�شبح احلدث  اأبوظبي،  1 يف  للفورمول  الكربى  اجلائزة  �شباق 

الرتفيهي الأ�شخم يف املنطقة، مرادًفا جلزيرة يا�س.
يا�س  مر�شى  حلبة  اإىل   13 رق��م  بن�شخته  العاملي  احل��دث  ع��ودة  ان  وت��اب��ع 
وجهة  باعتبارها  يا�س  جزيرة  بها  تتمتع  التي  ال��رائ��دة  املكانة  على  توؤكد 
عاملية لفعاليات الريا�شة والرتفيه والأعمال الكربى. وتتميز جزيرة يا�س 
مبرافقها الرائدة باأنها وجهة عاملية حتر�س على توفري الأمن وال�شالمة 
فيها  واملقيمني  الدولة  خ��ارج  من  القادمني  ل�شيوفها  تقدم  كما  ل��زواره��ا، 
جتارب مميزة وحلظات ل تن�شى. ونتطلع ب�شوق ل�شتقبال �شيوف ال�شباق يف 
وجهاتنا ال�شياحية وحدائقنا الرتفيهية احلائزة على العديد من اجلوائز.

ومن ناحيته قال يا�شر �شعيد املزروعي، الرئي�س التنفيذي لدائرة ال�شتك�شاف 
والتطوير والإنتاج يف �شركة برتول اأبوظبي الوطنية /اأدنوك/ انه بالتزامن 
مع احتفالت دولة الإم��ارات و�شركة اأدنوك يف هذا العام باليوبيل الذهبي 
لتاأ�شي�شهما، فاإننا نتطلع لعودة امل�شجعني اإىل مدرجات حلبة مر�شى يا�س يف 
�شهر دي�شمرب ملتابعة �شباق ختامي جديد من بطولة العامل للفورمول1، 
الأحداث  اأهم  اأبوظبي  للفورمول1 يف  الكربى  �شباق اجلائزة  وفيما يظل 
على قائمة الفعاليات الجتماعية، فاإننا نوا�شل التعاون مع �شركة اأبوظبي 
تظل  لأن  ال�شرتاتيجية،  �شراكتنا  اإط���ار  �شمن  ال�شيارات،  ريا�شة  لإدارة 
حلبة مر�شى يا�س الوجهة الأوىل على مدار العام لع�شاق ريا�شة ال�شيارات، 
موا�شلني العمل �شوية على تطوير ودعم املواهب النا�شئة يف الدولة على 

م�شار ال�شباق ويف القطاعات املتنوعة املرتبطة بريا�شة ال�شباقات.
خيارات  توفري  �شيتم  اأن��ه  اأم�س  ال�شادر  بيانها  يف  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
تلك  وتت�شمن  واله��ت��م��ام��ات،  الأذواق  خمتلف  لتلبية  للتذاكر  م��ت��ع��ددة 
ميكن  كما  الرئي�شي،  وامل���درج  اأب��وظ��ب��ي  تلة  م��ن  ك��ل  يف  املف�شلة  اخل��ي��ارات 
لل�شيوف الراغبني يف اإ�شفاء مل�شة اإ�شافية من املتعة والرتفيه اختيار اإحدى 
اأهم  باإحدى  ال�شتمتاع  فر�شة  لهم  تتيح  والتي  العديدة  ال�شيافة  باقات 
الفعاليات الريا�شية والرتفيهية يف املنطقة �شمن اأجواء ح�شرية وخيارات 
راقية من الأطعمة وامل�شروبات، بالإ�شافة اإىل حفالت مهرجان "يا �شالم" 
ملا بعد ال�شباق، وتت�شمن خيارات ال�شيافة يف هذا العام كاًل من اأجنحة يا�س، 
واأجنحة اإطاللت املر�شى، ونادي الأبطال، وجناح ال�شم�س، ونادي البادوك، 
اأي��ام وال�شتمتاع بتجربة ل  حيث ميكن لل�شيوف حجز تذكرة فئة ثالثة 

تن�شى لعطلة اأ�شبوع �شباق الفورمول1.
حلاملي  ميكن  اأن��ه  املنظمون  اأك��د  احلالية،  ال�شتثنائية  للظروف  ون��ظ��ًرا 
ال�شباق  بعد  م��ا  حفالت  م��ن  فقط  واح���دة  اأم�شية  ح�شور  اختيار  التذاكر 
التي تقام يف الحتاد بارك، والتي حتييها نخبة من اأف�شل جنوم املو�شيقى 
واحدة  ح�شور  اختيار  اأي��ام  ثالثة  فئة  التذاكر  حلاملي  وميكن  العامليني، 
من حفالت ما بعد ال�شباق الأربع، وحاملي تذكر فئة يومني اختيار حفلة 
اأم��ا حاملي التذاكر فئة يوم  اأي��ام التذكرة،  واح��دة من الأي��ام املتوافقة مع 
يوم  م��ع  امل��ت��واف��ق  ال��ي��وم  م�شاء  ت��ق��ام  ال��ت��ي  فيمكنهم ح�شور احلفلة  واح���د 

التذكرة التي بحوزتهم.
لوي�س  تت�شمن  ال��ع��امل،  يف  ال�شباقات  �شائقي  اأف�شل  م��ن  نخبة  وتخو�س 
ولندو  بوتا�س،  وفالتريي  لوكلري،  و�شارل  فري�شتابن،  وماك�س  هاملتون، 

نوري�س منعطفات حلبة مر�شى يا�س يف اجلولة اخلتامية من بطولة العامل 
من  امل�شوق  املو�شم  ه��ذا  مناف�شات  على  ال�شتار  ت�شدل  التي  للفورمول1 

البطولة.
الدولية  املو�شم احلايل قد انطلق يف �شهر مار�س على حلبة �شخري  وكان 
والربتغال  اإيطاليا  من  كل  يف  البطولة  مناف�شات  لتتوا�شل  البحرين،  يف 
واإ�شبانيا وموناكو واأذربيجان وفرن�شا، حيث �شجل فري�شتابن الفوز الثالث 
على التوايل لفريق ريد بل يف هذا املو�شم احلما�شي موا�شاًل ت�شدره ترتيب 
ال�شائقني، وتتوا�شل ال�شباقات التي تقام يف خمتلف اأنحاء العامل على مدار 
الأ�شهر القادمة لتحط رحالها يف نهاية املطاف يف جزيرة يا�س يف اأبوظبي.

وكان فري�شتابن قد انتزع املركز الأول يف �شباق اجلائزة الكربى يف اأبوظبي 
هاملتون  حققها  التي  النجاحات  من  بالرغم  املا�شي،  العام  �شباق  خ��الل 
على حلبة مر�شى يا�س �شابًقا حيث �شجل الفوز خم�س مرات خالل الأعوام 

القليلة املا�شية، وكان اآخرها يف عام 2019.
عاملية  وجهة  باعتبارها  الرائدة  مكانتها  اأبوظبي  اأثبتت   ،2021 عام  ويف 
لكربى الفعاليات الريا�شية، حينما ا�شت�شافت يف وقت �شابق من هذا العام 
فعاليات كٍل من بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �شي للجولف، وجزيرة النزال، 
اأبوظبي.  وط��واف  املحرتفات،  ال�شيدات  لتن�س  املفتوحة  اأبوظبي  وبطولة 
وت�شتعد خالل الفرتة القادمة من العام احلايل ل�شت�شافة بطولة العامل 
�شبارتان  وبطولة  م���رتاً/،   25/ الق�شرية  للم�شافات   2021 لل�شباحة 

العاملية 2021، وبطولة اأبوظبي العاملية للرتايثلون.
كما تعد اأبوظبي من الوجهات الرائدة عاملًيا يف تنظيم الفعاليات الكربى يف 
ظل الظروف املرتبطة بجائحة كوفيد19-، وتعد ا�شت�شافة وتنظيم �شباق 
اجلائزة الكربى يف اأبوظبي العام املا�شي مثاًل وا�شًحا على ذلك. ويف ظل 
التحديات التي �شهدها العامل يف تلك الفرتة، فقد مت توجيه الدعوة اإىل 
واختبار جتربة عطلة  ال�شباق  ملتابعة  الأول  الدفاع  اأبطال خط  600 من 
�شبيل  يف  وت�شحياتهم  جلهودهم  تقديًرا  يا�س  جزيرة  على  ال�شباق  اأ�شبوع 

الوطن.
اإج��راءات احرتازية  املنظمون  ال�شباق، يطبق  العام احلايل من  ن�شخة  ويف 
اإذ  ل��ه،  املرافقة  الرتفيهية  والفعاليات  ال�شباق  حل�شور  م�شددة  ووقائية 
الدولة ح�شولهم على جرعتني من  املقيمني يف  يتعني على احل�شور من 
اإىل  بالإ�شافة  28 يوًما،  املعتمدة خالل مدة ل تقل عن  التطعيمات  اأحد 
من  اأق��ل  �شدورها  على  م�شى  الأن��ف  م�شحة  لفح�س  �شلبية  نتيجة  اإب���راز 
املقيمني يف  التذاكر من غري  اأم��ا حاملو  موعد احل�شور.  من  �شاعة   48
الدولة فيتوجب عليهم اإبراز وثائق معتمدة تثبت ح�شولهم على التطعيم، 

بالإ�شافة اإىل نتيجة �شلبية لفح�س م�شحة الأنف.
وتت�شمن الإج��راءات الحرتازية الأخ��رى قيا�س درجة ح��رارة ال��زوار عند 
الو�شول، وتعقيم مرافق املوقع، وتطبيق التباعد الجتماعي، كما تتواجد 
كوادر الإ�شعاف الأويل وحمطات فحو�س كوفيد19- �شمن املوقع، والتي 
ا على غرف عزل خم�ش�شة يف حال ال�شتباه باأي حالة اإيجابية،  ت�شتمل اأي�شً
يجب  كوفيد19-،  مبواجهة  املتعلقة  احلكومية  التوجيهات  مع  ومتا�شًيا 
التطعيم، ولهذا فح�شور  يكون جميع احل�شور حا�شلني على جرعتي  اأن 

احلدث ح�شري مبن يزيد عمرهم عن 12 عاًما.

•• دبي-الفجر:

توا�شل دبي ا�شتقطاب جنوم الريا�شة العامليني الذي يتخذون منها مقًرا 
لالإقامة وال�شتثمار والتدريب، حيث يبحث النجم الربازيلي مار�شيلو 
فيريا دا �شيلفا جونيور لعب نادي ريال مدريد، �شبل ال�شتثمار واإقامة 
م�شاريع يف اإمارة دبي، جاء ذلك خالل زيارته ملقر جمل�س دبي الريا�شي 
ولقاء �شعادة �شعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي ونا�شر اأمان اآل 

رحمة م�شاعد الأمني العام للمجل�س.
ريال  الوطني ودفاع  الذي توىل قيادة فريقه  الربازيلي،  النجم  وناق�س 
مدريد، العديد من امل�شاريع واملبادرات خالل اللقاء واأعرب عن رغبته يف 
العمل مع جمل�س دبي الريا�شي يف تطوير ريا�شة كرة القدم يف الإمارات 
وخا�شة على امل�شتوى الأكادميي يف كرة القدم وكرة قدم ال�شالت والكرة 

ال�شاطئية. 
وقّدم �شعادة �شعيد حارب لنجم ريال مدريد عن طبيعة عمل جمل�س دبي 

الريا�شي واجلهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الريا�شي يف دبي 
ن�شر  اأو  الكربى  الدولية  والفعاليات  املوؤمترات  تنظيم  ناحية  �شواء من 
ممار�شة الريا�شة عموما وتطوير قطاع الأكادمييات والهتمام باكت�شاف 

وتطوير املواهب. 
الإم����ارات  دول���ة  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن  مار�شيلو  ال��ربازي��ل��ي  النجم  وع���رّب 
ب�شكل م�شتمر وبانبهاره مب�شاهد التطور واملرافق ال�شياحية والعمرانية 
اجلميلة واجلديدة التي ي�شاهدها يف كل زيارة واأكد اأن دبي من الوجهات 
ما  ك��ل  ت�شم  اأن��ه��ا  ا  خ�شو�شً الأ���ش��دق��اء،  ول��ق��اء  لل�شياحة  لديه  املف�شلة 
كما  احلديثة  واملن�شاآت  العريق  ال��رتاث  بني  مزيج  من  ال��زائ��ر  يحتاجه 
ت�شم تنوًعا كبرًيا يف اجلن�شيات يجتمعون على رغبتهم يف اإجناز الأعمال 

ا حب كرة القدم،  الناجحة ويجمعهم اأي�شً
وا�شطحب اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي النجم الكبري يف جولة مبقر 
املجل�س، كما اأهدى اإليه كتاب "ق�شتي" ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم اإىل النجم ال�شهري كهدية من جمل�س دبي الريا�شي.

طرح تذاكر �سباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول1 يف اأبوظبي لعام 2021

مار�سيلو جنم ريال مدريد يزور جمل�س دبي الريا�سي ويبحث ال�ستثمار يف الأكادمييات

اإن دورة  الياباين يو�شيهيده �شوغا،  ال��وزراء  قال رئي�س 
الألعاب الأوملبية املقبلة بالعا�شمة طوكيو، قد تقام دون 
جماهري يف حالة تفاقم الأو�شاع يف اليابان، فيما يتعلق 
اإىل  واحلاجة  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة  ب�شاأن 

فر�س حالة الطوارئ من جديد.
امل�شموح  امل�شجعني  عدد  ب�شاأن  القرار  اتخاذ  املقرر  من 
وقت  يف  اجتماع  خ��الل  الأومل��ب��ي��اد،  لفعاليات  بح�شوره 
لحق اأم�س الثنني، بني م�شوؤولني من اللجنة املنظمة، 

واحلكومة اليابانية، واللجنة الأوملبية الدولية.
وقال �شوغا يف ت�شريحات لل�شحافيني، خالل زيارة اإىل 

مركز للتطعيم باللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا امل�شتجد 
ح�شور  دون  الأومل��ب��ي��ة  ال�����دورة  اإق���ام���ة  اإن  ط��وك��ي��و،  يف 

جماهري هو اأمر وارد بالتاأكيد.
اأنباء  وك��ال��ة  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  يف  واأ����ش���اف 
من  وا�شح  اأم��ر  ه��ذا  اأن  "اأعتقد  اليابانية:  "كيودو" 

منظور منح الأولوية لل�شالمة".
وانتهت فرتة فر�س حالة الطوارئ يف طوكيو، وثماين 
تخفيفاً  املناطق  تلك  ت�شهد  حيث  اأخ���رى،  حمافظات 
 11 ال��ط��وارئ حتى  �شبه  حالة  فر�س  اإط���ار  يف  للقيود 

يوليو )متوز(.

تلميح باإقامة اأوملبياد طوكيو دون جماهري »الو�سل« حتتفل بتخريج 
طالبها من   322

•• دبي-وام:

احتفلت جامعة الو�شل عن بعد اأم�س بتخريج /322/ من طلبة 
-2020 دفعة  وال��دك��ت��وراة  واملاج�شتري،  البكالوريو�س،  برامج 

2021م. ح�شر فعاليات احلفل املقام حتت رعاية معايل جمعة 
عبد  حممد  ال��دك��ت��ور   .. اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  امل��اج��د، 
الرحمن مدير اجلامعة، ونواب مدير اجلامعة، وعمداء الكليات 
وطالب  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  العلمية،  الأق�شام  وروؤ���ش��اء 

اجلامعة وطالباتها.

Date 22/ 6/ 2021  Issue No : 13272
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0004399 - Civil (Partial)

To the defendant: David Amobi Ngorube
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / David 
Amobi Ngorube - Nigerian national, requesting: - Obligate the defendant to pay 
an amount of (30720.76 dirhams) Thirty thousand seven hundred twenty dirhams 
and seventy-six fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment. - Obligate the defendant to pay charges and expenses 
and attorney fees. You are assigned to attend the hearing 05/07/2021 in front of the 
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the 
case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 22/ 6/ 2021  Issue No : 13272
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case no. SHCFICIREA2021/0004161/Civil (Partial)

To Defendant: Kanwal Bashir Ahmed -Unknown Place of residence: Abu 
Dhabi- a request for investigation is attached. Please be noted that of the 
plaintiff: Jean Biyiha filed the case against you requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 73.9065
- Bind the defendant to pay the charges, expenses and attorney fees
- Notify the defendant with the hearing session and the statement.
- The ruling shall have an immediate execution pursuant to Article 229, section 
(5) of Civil Procedure Law.
You are requested to present on 24/06/2021 before Case Management Office, 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance- office no. (Office of Case admin), 
in person or to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with the 
entire document attached within 10 days of publication in order to consider the 
above- mentioned case number in your capacity as a Defendant.
Legal Services Office 
Hmid Abdullah Alsadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 22/ 6/ 2021  Issue No : 13272
Notification by Publication

In Case No 16/2021/2158 Commercial Partial
Case Subject : Seeking to keep the Defendant under obligation to pay an amount of 
(AED 241,500.00) and an amount of AED 20,000 as compensation, charges, expenses 
and attorney fees along with legal interest of 9 % from the date of the claim until the 
payment is made in full.
Notifying Party : ANDARAKIS ADVISORY SERVICES DMCC
Capacity : Plaintiff
Notified Party : MBF COMPANIES & ESTABLISHMENTS MANAGEMENT 
L.L.C - Capacity : Defendant

NOTIFICATION SUBJECT
Kindly be informed that the above stated Notifying Party "the Plaintiff" has filed the 
said Case against you "the Notified Party - Defendant" seeking to keep the Defendant 
under obligation to pay an amount of (AED 241,500.00) and an amount of AED 
20,000 as compensation, charges, expenses and attorney fees along with legal interest 
of 9 % from the date of the claim until the payment is made in full.
The Case is scheduled for consideration in the session held on Tuesday, corresponding 
to 29/06/2021, at 10:30 AM in the Remote Litigation Hall "BUILDING_DESC&".
THEREFORE, you "the Defendant" or your legal representative are hereby required 
to appear before the Court and submit your memoranda or documents to the Court at 
least three days prior to the session date.
Case Manager / Yasser Mohammed Al Marzouki

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 6/ 2021  Issue No : 13272

Case File
Real Estate Appeal 801/2021/322

Details of the service by publication
To the appellee / 1- Imaiti Tosinjiang
Unknown place of residence
Whereas the appellant /Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet 
Al Matroshi
appealed the verdict issued in Case No. 424/2021 Real Estate 
Summary. The haring of Wednesday 30-06-2021 at 10:00 AM 
was determined for the same on the online court hearing and 
therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-وام: 

يوم  باأبوظبي  الريا�شية  زاي��د  مدينة  يف  اأري��ن��ا  جوجيت�شو  �شالة  ت�شت�شيف 
الإمارات"  "اأم  دوري  م��ن  الأخ����رية  وق��ب��ل  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  امل��ق��ب��ل  اخلمي�س 
الدولة،  داخ���ل  م��ن  لع��ب��ة   100 م��ن  لأك���رث  متوقعة  مب�شاركة  للجوجيت�شو 

اأكرثهن من املحرتفات على ال�شاحة املحلية والدولية.

النا�شئات  هي  فئات  ثالث  يف  مناف�شات  البطولة  من  الرابعة  اجلولة  وت�شهد 
حتت 16 عاما، وال�شابات حتت 18 عاما ، والكبار فوق 18 عاما. واأ�شبحت 
حظوظ اأندية الوحدة والعني واجلزيرة وال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س 
واأكادميية باملز الريا�شية "فريق 777 " كبرية يف الوقوف على من�شة التتويج 
بعد الأداء القوي خالل اجلولت املا�شية، وامتالكها جلميع مقومات التفوق 
وحتقيق اإجناز يف البطولة. وقال مبارك �شالح املنهايل مدير الإدارة الفنية يف 

احتاد الإمارات للجوجيت�شو اإن اجلولة قبل الأخرية من بطولة " اأم الإمارات 
مالمح البطل لهذه البطولة الغالية  ت�شكل  كونها  خا�شة،  باأهمية  تتمتع   "
بكل  اأوف��ت  انطالقتها  البطولة منذ  اأن  املنهايل  واأ���ش��اف  يف حلتها اجل��دي��دة. 
املناف�شة والأداء  امل�شاركة فيها، وقوة  وعودها ل �شيما من ناحية الإقبال على 

الراقي الذي اأظهرته الالعبات على الب�شاط.
واأو�شح اأن دوري " اأم الإمارات " للجوجيت�شو يعترب م�شاهما اأ�شا�شيا يف اإعداد 

يليق  ب�شكل م�شرف  ال��دول��ة  ال��ق��ادرات على متثيل  ال��وط��ن  م��ن لع��ب��ات  جيل 
الإم��ارات علو  اأثبتت لعبات  العاملية، وقد  مبكانتها على خارطة اجلوجيت�شو 
كعبهن على الب�شاط خالل البطولت ال�شابقة وجنحن يف رفع علم الدولة يف 

الكثري من املحافل العاملية".
ولفت اإىل اأن ال�شتمرار يف تنظيم البطولت خالل فرتة ال�شيف، يوؤكد حر�س 
الحتاد على م�شاعدة الالعبني والالعبات على احلفاظ على معدلت عالية 
زاخرة  �شتكون  القادمة  الفرتة  اأن  خ�شو�شا  واجلاهزية،  البدنية  اللياقة  من 
اجلوجيت�شو  عا�شمة  اإىل  الأنظار  اجت��اه  ظل  يف  والعاملية،  املحلية  بالبطولت 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  من   13 الن�شخة  �شت�شت�شيف  التي  اأبوظبي 
اجلوجيت�شو. وقالت الالعبة �شما البلو�شي من نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع 
عن النف�س والتي تناف�س يف فئة ال�شابات حتت 18 عاما، اإن النادي حقق نتائج 
ال��ذي تتمتع به  اإىل احلما�س  املا�شية، وذل��ك يعود  الثالث  جيدة يف اجل��ولت 
اجلميل  ورد  ال��ب��ط��ول��ة،  اللقب  حتقيق  يف  ال��ق��وي��ة  ورغبتهن  ال��ن��ادي  لع��ب��ات 
اجلوجيت�شو.  يف  والتطور  الفوز  مقومات  جميع  لهن  يوفر  ال��ذي  النادي  اإىل 
واأ�شافت: "اأ�شبحنا على مقربة من حتقيق هدفنا و�شنحر�س على تقدمي اأداء 

قوي ي�شمن لنا ال�شتمرار يف املناف�شة حتى الأمتار الأخرية".
بدورها قالت الالعبة مرمي حمد من نادي العني والتي تناف�س يف فئة ال�شابات 
اأهمية ه��ذه اجل��ول��ة يف ر�شم  ي��درك��ن  ن��ادي العني  اإن لع��ب��ات  18 عاما  حت��ت 
مالمح البطل، و�شيحر�شن على تقدمي اأداء مقنع على الب�شاط وحتقيق الفوز 
عن جدارة. واأ�شافت اأن اجلهاز الفني لنادي العني يعمل مع الالعبات ب�شكل 
وثيق على و�شع الربامج التدريبية املنا�شبة التي توؤهلهن للمناف�شة وحتقيق 

الإجنازات.

•• العني-وام:

اأك���د ال��رام��ي الإم���ارات���ي ع��ب��داهلل ال��ع��ري��اين �شاحب امل��ي��دال��ي��ات الأرب���ع 
اأن��ه دخل حاليا يف مرحلة الإعداد  البارملبية يف لندن وري��و دي جانريو 

قبل الأخرية للم�شاركة يف باراملبية طوكيو املقرر لها اأغ�شط�س املقبل.
التتويج  البطولة بهدف �شعود من�شات  اأنه يدخل  اإىل  العرياين  ولفت 
ورفع علم الدولة يف اأعلى من�شة ريا�شية بالعامل، م�شريا اإىل اأنه يتدرب 
�شيف حممد  املتاأهالن  وزمياله  هو  يوميا  �شاعات   5 اإىل   4 من  حاليا 
يف  اأي�شا  ي��ده  حتت  يتدربان  ال��ل��ذان  العرياين  �شيف  وع��ب��داهلل  النعيمي 

ميدان نادي العني للفرو�شية.
العامل  بطولة   "  : " وام"  الإم���ارات  اأنباء  وق��ال يف ت�شريحاته لوكالة 
الأخ����رية ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ال��ع��ني م��ار���س امل��ا���ش��ي، ك��ان��ت ف��ر���ش��ة مثالية 
لتقييم م�شتوانا، ونحمد اهلل اأننا مل يتاأثر م�شتوانا كثريا بفرتة التوقف 
املناف�شات،  ب�شكل جيد يف  اإننا ظهرنا  على خلفية جائحة كورونا، حيث 
واأرقامنا اأثبتت اأننا على الطريق لالأف�شل، اإل اأن عدد كبري من الالعبني 
امل�شنفني عامليا مل يح�شروا للم�شاركة يف بطولة العامل بالعني، وبالتايل 
ب��رزوا يف  ل نعرف عنهم الكثري، ول عن ه��وؤلء الذين رمبا يكونوا قد 
الأخريين  العامني  يف  لف��ت  ب�شكل  م�شتواهم  وتطور  الأخ��رية  املرحلة 
يف  املناف�شة  ف��اإن  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  ملواجهتهم،  اأمامنا  الفر�شة  تتح  ومل 

الكثري من  و�شتحمل  �شهلة،  تكون  لن  بطوكيو  الباراملبية  الألعاب  دورة 
املفاجاآت " .

واأ�شاف : " من الأخبار ال�شارة لريا�شة الرماية الإماراتية التي تلقيناها 
البلو�شي،  عائ�شة  الإماراتية  الرامية  تاأهل  طوكيو  نهائيات  قبل  اأخ��ريا 
لي�شل عددنا اإىل 4 متاأهلني كلنا لدينا الفر�س يف متثيل الدولة ب�شكل 
مميز، و�شعود من�شات التتويج، وبالن�شبة لتدريباتنا حاليا فنحن نعمل 
ب�شكل ت�شاعدي للو�شول اإىل قمة الرتكيز واأعلى م�شتوى قبل البطولة 
م��ب��ا���ش��رة، لأن ال��رم��اي��ة م��ن ال��ري��ا���ش��ات ال��ت��ي ت��ت��اأث��ر ب��احل��ال��ة النف�شية 
حاليا،  التدريبات  يف  طاقتنا  ن�شتنفذ  اأن  نريد  ول  للرامي،  واملزاجية 
اأ�شبوعني،  بعد  تبداأ  ف�شوف  الإع���داد  من  الأخ���رية  املرحلة  وبخ�شو�س 
اأي�شا،  العني  اأ�شابيع يف مدينة   3 وندخل خاللها مع�شكرا مغلقا مدته 

ن�شافر بعده مبا�شرة اإىل طوكيو".
 4 "  : ال��ع��ري��اين  ي��ق��ول  بطوكيو  فيها  �شي�شارك  ال��ت��ي  امل�شابقات  وع��ن 
 60 اأمتار رق��ود  اأمتار وق��وف، و10   10 اأ���ش��ارك فيها، هي  فئات �شوف 
60 طلقة رقود،  طلقة، و50 مرتا وق��وف ومرتكز ورق��ود، و50 مرتا 
اأما بالن�شبة لالعبني �شلطان �شيف العرياين و�شيف النعيمي فاإن الأول 
اأو�شاع والرقود، فيما �شي�شارك   3 50 مرتا،  ال�  �شوف ي�شارك يف فئتي 
�شيف النعيمي يف فئتي 10 اأمتار رقود، و50 مرتا رقود، بينما ت�شارك 

عائ�شة املهريي يف فئة الوقوف 10 اأمتار "اآر 4 ".

ال�شتعدادات  �شوء  على  و�شلطان  �شيف  وزميليه  لنف�شه  توقعاته  وع��ن 
يقول : " الرماية ي�شعب التوقع فيها لأنها تتوقف على حالة الالعب 
اأنف�شنا  وقت الرماية، وحالة الطق�س، وحجم الرتكيز، ولكننا ثقتنا يف 
على  التتويج  يل  و�شبق  طويلة،  ف��رتة  منذ  وجنتهد  نعمل  لأننا  كبرية 
بذهبية  ف��از  اأن  له  �شبق  النعيمي  و�شيف  ميداليات،   4 ب�  امل�شتوى  ه��ذا 
2017". وعن م�شريته  اأمتار رقود عام   10 بطولة العامل يف كرواتيا 
كالعب ومدرب لفريق العني يقول العرياين : " اأ�ش�شت الفريق منذ 12 
عاما، واأتوىل تدريبه والإ�شراف عليه فنيا حتت اإدارة اللجنة الباراملبية 
الإماراتية برئا�شة �شعادة حممد حممد فا�شل الهاملي، والتي توفر لنا 
ذيبان  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  من  حثيثة  مبتابعة  ونحظى  املطلوب،  الدعم 
املهريي، واأعتز باإجنازاتي خ�شو�شا يف دورة الألعاب الباراملبية، وبرغم اأن 
ذهبية لندن 2012 هي اأهم اإجناز تاريخي حققته، اإل اأن ال� 3 ف�شيات 
التي حققتها يف ريو دي جانريو 2016 من اأجمد حلظات عمري مع 
الرماية، والهدف من تاأ�شي�س اأكادميية التدريب يف العني هو احلر�س 

على توا�شل الأجيال وا�شتدامة النت�شارات والإجنازات".
اهلل  عبد  يقول  الأخ��رى  التفا�شيل  وك��ل  لطوكيو  ال�شفر  مواعيد  وع��ن 
اآخر حتديث عن ال��دورة من طوكيو والذي  " ننتظر حاليا  العرياين : 
ال�شفر  مواعيد  نحدد  �شوف  �شوئه  وعلى  املقبل،  اجلمعة  يوم  �شي�شدر 

والربوتوكول الطبي، وكل ما يتعلق بالبطولة واملناف�شات".

•• دبي -وام: 

اللجنة  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور  الوطنية قرارا بتعيني معايل  الأوملبية 
بالهول الفال�شي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
ال��ل��ج��ن��ة الأوملبية  ل��رئ��ي�����س  اأول  ن��ائ��ب��ا  ل��ل��ري��ا���ش��ة،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

الوطنية.
القامات  اإىل  حتتاج  ما  دائما  الإماراتية  الأوملبية  احلركة  اأن  �شموه  واأك��د 

الوطنية امل�شهود لها بالكفاءة لتطوير اأحد اأهم القطاعات احليوية واملهمة 
اأبناء الوطن  يف م�شرية بناء القاعدة الريا�شية، واأ�شحاب الإجن��ازات من 
يحقق  مبا  اخلارجية،  املحافل  كافة  يف  متثيله  م�شوؤولية  يحملون  الذين 

الريادة التناف�شية على كل ال�شعد.
الذي  اجلوهري  ال��دور  اإىل  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  �شمو  واأ���ش��ار 
ي�شطلع به اأ�شحاب اخلربات الريا�شية يف جمل�س اإدارة اللجنة يف تقدمي 
روؤى مبتكرة هدفها الأ�شا�شي الرتقاء مب�شتوى فرق العمل الأوملبية فنيا 
الإقليمية  الريا�شية  ال�شاحة  الإم��ارات على  دولة  يعزز مكانة  واإداري��ا، ما 

امل��ج��ال متا�شيا مع  ه��ذا  املميزة يف  ال���دول  وي�شعها يف م�شاف  وال��دول��ي��ة، 
توجيهات قيادتنا الر�شيدة التي �شخرت لأبنائها الريا�شيني كافة مقومات 

النجاح والتميز.
واأ�شاف �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن اللجنة الأوملبية 
من  ومتكنهم  الريا�شيني  تخدم  التي  املمار�شات  عملها  يف  تتبع  الوطنية 
تطوير اأدائهم يف ال�شتحقاقات واملناف�شات املختلفة عن طريق رفع التقارير 
الدورية وعقد الجتماعات التن�شيقية بني جميع اللجان الداخلية باللجنة 

للو�شول اإىل التكامل املوؤ�ش�شي الذي يحقق الأهداف املن�شودة.

وياأتي تعيني النائب الأول لرئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية انطالقا من 
روؤية �شمو رئي�س اللجنة ب�شاأن تعزيز اخلربات يف جمل�س اإدارة اللجنة مبا 
الوطنية  الكوادر  الأوملبية مبا متتلكه  الإيجابي على احلركة  بالأثر  يعود 
عملية  دف��ع  �شاأنها  من  ومقرتحات  واأف��ك��ار  وجت��ارب  ك��ف��اءات  من  املتميزة 
م�شاركاتهم،  خمتلف  يف  بالريا�شيني  اخلا�شة  واخلطط  الآليات  تطوير 
�شبل  اإي��ج��اد  اإىل  اإ�شافة  املحافل،  كل  الوطن يف  راي��ة  اإع��الء  ي�شمن  ومب��ا 
التطوير امل�شتمر الذي يخدم الريا�شة والريا�شيني ويحفزهم على تقدمي 

اأف�شل امل�شتويات والنتائج.

انتزع اأتالنتا هوك�س بطاقة تاأهله اإىل نهائي املنطقة ال�شرقية للمرة الأوىل 
على  النهائي  ن�شف  �شل�شلة  م��ن  ال�شابعة  امل��ب��اراة  يف  ب��ف��وزه   2015 منذ 
ال�شلة  كرة  اأوف" دوري  "بالي  يف   96-103 �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا 
يف  الأوىل  مبباراته  �شنز  فينيك�س  فوز  �شهد  ال��ذي  للمحرتفني  الأمريكي 
ح�شم  يف  هوك�س  جنح  تاريخه  يف  الأوىل  وللمرة  الغربية.  املنطقة  نهائي 
مباراة �شابعة يف الأدوار الإق�شائية خارج ملعبه واأنهى م�شوار �شيك�شرز الذي 
اأف�شل �شجل خالل املو�شم املنتظم، وذلك بف�شل جهود كيفن  كان �شاحب 
هورتر وتراي يونغ اللذين �شجال 27 و21 نقطة توالياً مع 10 متريرات 

حا�شمة للثاين.
مو�شم  منذ  الأوىل  للمرة  ال���دوري  نهائي  ببلوغ  الطامح  هوك�س،  وخ���رج 
حني كان الفريق يف �شانت لوي�س والفوز بلقبه الأول منذ   1961-1960
1958، منت�شراً يف هذه ال�شل�شلة من ثالث مباريات على ملعب �شيك�شرز، 
املنطقة  نهائي  �شل�شلة  يبداأ  املنوال حني  هذا  على  املوا�شلة  ياأمل  وبالتايل 

الأربعاء يف ملعب ميلووكي باك�س.

املناف�شة  ح�شابات  خ��ارج  هوك�س  ك��ان  الإق�شائية،  الأدوار  انطلقت  وعندما 
لكنه تخل�س من نيويورك نيك�س بخم�س مباريات يف الدور الأول، قبل اأن 
ي�شطدم ب�شيك�شرز الذي كان �شاحب اأف�شل �شجل يف املنطقة خالل املو�شم 

املنتظم.
اىل  امل��ب��اراة  بعد  ذه��ب  ال��ذي  ليونغ  بالن�شبة  الأح��د مميزاً  النت�شار  وك��ان 

املدرجات لإهداء قمي�شه لوالده يف يوم عيد الأب.
اأجل  اأردت الفوز من  "اإنه قمي�س الفوز.  وقال يونغ تعليقاً على ما قام به 

والدي".
ورغم تاألقه بت�شجيله 31 نقطة مع 11 متابعة، لعب العمالق الكامريوين 
 41 اآخ��ر  الكرة يف  فقد  بعدما  فريقه  خ��روج  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  اإمبيد  جويل 

فيها  تبادل  مباراة  من  منت�شراً  للخروج  هوك�س  اأم��ام  الباب  فاحتاً  ثانية، 
حت�شم  اأن  قبل  منا�شبة،   19 يف  وتعادل  منا�شبة   20 يف  التقدم  الفريقان 

الأمور يف الدقيقة الأخرية.
البديل  ارتكبه  خطاأ  ثمن  غالياً  هوك�س  دف��ع  للكرة،  اإمبيد  خ�شارة  وقبل 
الأ�شرتايل ماتي�س ثايبول على هورتر حني كان الأخري ي�شدد من اخلارج 
القو�س، ما اأ�شفر عن ثالث رميات حرة جنح ابن ال�22 عاماً يف ترجمتها 

جميعاً، مانحاً فريقه التقدم 96-92 قبل 54 ثانية على النهاية.
وبعدما فقد اإمبيد الكرة، لعب هورتر دوراً اأي�شاً يف توجيه ال�شربة القا�شية 
لأ�شحاب الر�س بتمريره الكرة اىل الإيطايل دانيلو غاليناري الذي �شجلها 
بطريقة ا�شتعرا�شية، لت�شبح النتيجة 98-92 ثم 101-94 بعد رميتني 

حرتني من الالعب ذات��ه يف اآخ��ر 25،7 ثانية، ما عقد الأم��ور كثرياً على 
�شيك�شرز الذي برز يف �شفوفه توبيا�س هاري�س )24 نقطة مع 14 متابعة( 
و�شيث كوري )16( والأ�شرتايل بن �شيمونز )13 متريرة و8 متابعات لكنه 
اكتفى بخم�س نقاط( من دون اأن يكون ذلك كافياً حل�شم بطاقة التاأهل اىل 

نهائي ال�شرق للمرة الأوىل منذ 2001.
النهائي  ال��دور  الغربية، �شرب فينيك�س �شنز بقوة يف م�شتهل  املنطقة  ويف 
جنمه  غياب  رغ��م   114-120 عليه  بالفوز  كليربز  اأجنلي�س  لو�س  �شد 
بف�شل  وذل��ك  ك��ورون��ا،  ب��روت��وك��ولت فريو�س  ب�شبب  ب��ول  كري�س  املخ�شرم 
الأدوار  يف  الأوىل  للمرة  دابل"  ال�"تريبل  حقق  ال��ذي  بوكر  ديفن  جهود 

حا�شمة. متريرة  و11  متابعة   13 مع  نقطة  الإق�شائية بت�شجيله 40 
الثالثاء،  اليوم  الفريقان جمدداً  ال�شل�شلة يف فينيك�س حيث يلتقي  وتبقى 
مع الأم��ل باأن ي�شتفيد �شنز جم��دداً من عامل الأر���س يف ظهوره الأول يف 
نهائي املنطقة الغربية منذ 2010 قبل اأن يغيب بعدها نهائياً عن الأدوار 

الإق�شائية.

اجلولة الرابعة ت�صكل مالمح البطل لهذه البطولة الغالية

انطالق اجلولة قبل الأخرية من دوري )اأم الإمارات( للجوجيت�سو اخلمي�س

مع�صكر مغلق بالعني مدته 3 اأ�صابيع للدخول يف مرحلة الرتكيز االأخرية

عبداهلل العرياين : �سعود من�سات التتويج يف طوكيو اأهم اأولوياتي
 ال�صعي ال�صتدامة االإجنازات العاملية وراء تاأ�صي�س اأكادميية العني منذ 12 عاما

هوك�س ينتزع بطاقة نهائي ال�سرق و�سنز يتقدم يف الغرب 

اأحمد بن حممد ي�سدر قرارا بتعيني اأحمد بالهول الفال�سي نائبا اأول لرئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�صر 

 73/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شيد امتياز عامل �شيد حممود عامل 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)15013( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�صر        
 2256/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :امل�شاريع الملانية اخلليجية املحدودة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )51.885.10( درهم والفائدة 
القانونية 12% على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/6/27 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�صر
                            يف الدعوى رقم 1078/2021/16 جتاري جزئي

واإلزام  به  املدعى عليها  اق��رب جل�شة ممكنة لع��الن  بالدعوي وحتديد  الت�شريح  ال��دع��وى:   مو�شوع 
)ثمانية  دره��م  مب��ق��دار)78،795(  املطالبة  مو�شوع  الفواتري  قيمة  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى 
و�شبعون األفا و�شبعمائة وخم�شة وت�شعون درهما ( بالأ�شافة اأىل الفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ، والزام املدعي عليها بتعوي�س املدعية مببلغ 1000 درهم )األف 

درهم ( ، واإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
طالب العالن:  م�شنع توب �شتون للحجر ال�شناعي ذ م م - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- جينور للتجاره العامه �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
املدعى  بالزام  بتاريخ 2021-04-18  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )78،795( درهم )ثمانية و�شبعون األفا و�شبعمائة وخم�شة وت�شعون 
بالر�شوم  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى   2021/03/15 تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف 

خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..

رئي�ص ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية



الثالثاء  22  يونيو    2021  م   -    العـدد   13272  
Tuesday    22   June   2021   -  Issue No   13272

19191919

الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

اأم�س  وال�شباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  �شهدت 
ب�شالة نادي دبي لأ�شحاب الهمم جانبا من فعاليات اليوم الثالث لبطولة 
2021 التي تقام حتت  فزاع الدولية لرفعات القوة _ كاأ�س العامل دبي 
رئي�س جمل�س  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  رعاية 
دبي الريا�شي، مب�شاركة 300 لعب ولعبة من 62 دولة وتعد الفر�شة 
طوكيو  "باراملبية"  يف  م��ق��اع��ده��م  حل��ج��ز  الهمم"  "اأ�شحاب  ل���  الأخ����رية 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  بالتواجد يف  معاليها عن فخرها  واأع��رب��ت   .2020

العامل يف دبي ينم  ا�شتثنائية، واأن تواجد  الإم��ارات دولة  اأن  املهم، موؤكدة 
عن الثقة الكاملة يف قدراتها، مثمنة التنظيم الحرتايف من قبل اللجنة 
املنظمة وامل�شاركة الكبرية من الدول يف الن�شخة ال� 11 للبطولة من اأجل 

التواجد يف دورة الألعاب الباراملبية بطوكيو.
ووجهت معاليها ال�شكر اإىل كل الوفود من خمتلف دول العامل على ثقتهم 
ال�شتثنائية يف ظل وجود  الن�شخة  ودب��ي وتواجدهم يف هذه  الإم���ارات  يف 
البنية التحتية ذات املوا�شفات العاملية بالدولة والإجراءات الوقائية التي 
التاريخي  بالتاأهل  م�شيدة  العاملية،  الح��رتازي��ة  املعايري  اأعلى  وف��ق  تقام 
لبطلة نادي دبي لأ�شحاب الهمم عائ�شة املهريي اإىل دورة الألعاب الباراملبية 

بطوكيو كاأول اإماراتية تتاأهل من الرماية اإىل " باراملبية " طوكيو. وكانت 
التفقدية على  اطلعت خالل جولتها  الكعبي قد  نورة بنت حممد  معايل 
مرافق نادي دبي لأ�شحاب الهمم املختلفة، وا�شتمعت ل�شرح من ثاين جمعة 
املنظمة لبطولت فزاع  اللجنة  النادي رئي�س  اإدارة  بالرقاد رئي�س جمل�س 
لأ�شحاب الهمم، بح�شور ماجد الع�شيمي مدير البطولة، ومنى بن حماد 
م�شريته  خالل  اإجنازاته  على  النادي  وهناأت  النادي،  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
املختلفة واملنتجات التي ينتجها اأ�شحاب الهمم وم�شاركتهم يف " باراملبية " 
طوكيو وحتديات املرحلة املقبلة. وكانت مناف�شات اليوم الثاين قد اأ�شفرت 
عن ح�شول ال�شيني بونكاى على ذهبية وزن 59 كجم تاركا املركز الثاين 

للنيجريي توما�س، فيما كان املركز الثالث من ن�شيب خوان كارلو�س من 
ت�شيلي. ويف وزن 59 كجم رجال _ نا�شئني جاء عزيز بيك من قرغ�شتان 
يف املركز الأول ليحلق بامليدالية الذهبية .. ويف وزن 59 كجم كان املركز 
املركز  يف  ت��اله  فالدميري،  الرو�شي  ن�شيب  من  الذهبية  وامليدالية  الأول 
الثاين وامليدالية الف�شية امل�شري طه عبد املاجد، فيما فاز باملركز الثالث 
اليوناين باكوكري�شتو�س. وح�شل الربيطاين مارك �شوان على ذهبية 65 
كجم رجال_ نا�شئني، فيما حلق اجلزائري ح�شني بطري بذهبية وزن 65 
كجم رجال تاله يف املركز الثاين وامليدالية الف�شية خورخي كاريناو من 

ت�شيلي، بينما كان املركز الثالث من ن�شيب الربيطاين مارك �شوان.

�شقطت كولومبيا بالنريان ال�شديقة وفرطت بالتايل بفر�شة ح�شم بطاقتها 
اىل ربع نهائي بطولة كوبا اأمريكا املقامة يف الربازيل، وذلك بخ�شارتها اأمام 
البريو 1-2 يف غويانا يف اجلولة الثالثة من مناف�شات املجموعة الأوىل التي 
مع  معاناتها  رغ��م  الثانية  نقطتها  على  اجلريحة  فنزويال  ح�شول  �شهدت 

"كوفيد19-".
الفائزة  امل�شيفة  ب��ال��ربازي��ل  للحاق  كولومبيا  اأم���ام  قائمة  الفر�شة  وك��ان��ت 
مبباراتيها الأوليني اىل ربع النهائي، بعدما دخلت لقاء البريو ويف جعبتها اأربع 
نقاط من فوزها افتتاحاً على الإكوادور -1�شفر ثم تعادلها �شلباً مع فنزويال 

يف مباراة هيمنت عليها متاماً لكنها عجزت عن الو�شول اىل ال�شباك.
الربازيل  اأم���ام  الأوىل  م��ب��ارات��ه��ا  يف  قا�شية  بهزمية  منيت  ال��ت��ي  ال��ب��ريو  لكن 
ثالث  بنيلها  النهائي  رب��ع  ببلوغ  حظوظها  وع��ززت  الأح��د  فاجاأتها  �شفر4-، 

نقاط من مباراتني بف�شل هدف عك�شي �شجله يريي مينا يف مرمى بالده.
ووجدت كولومبيا نف�شها متخلفة منذ الدقيقة 17 حني �شدد يو�شيمار يوتون 
الكرة من خارج املنطقة فارتدت من القائم و�شقطت اأمام �شريخيو بينيا الذي 

تابعها يف ال�شباك.
وانتظرت كولومبيا حتى بداية ال�شوط الثاين لإدراك التعادل من ركلة جزاء 
ت�شبب بها احلار�س بدرو غايي�شي با�شقاطه ميغيل بورخا يف املنطقة املحرمة، 

فانربى لها الأخري وحولها بنجاح يف ال�شباك )53(.
ال��ك��رة يف  ح��ول مينا  اإذ  ط��وي��اًل  ت��دم  ب��ال��ت��ع��ادل مل  الكولومبية  ال��ف��رح��ة  لكن 
ال�شباك ب�شدره اإثر ركلة ركنية نفذها كري�شتيان كويفا )64(، ملحقاً ببالده 
ال�11  املواجهات  يف  البريو  اأم��ام  اأي�شاً  والأوىل  البطولة  يف  الأوىل  هزميتها 
2011 )�شفر2-  اأمريكا  كوبا  نهائي  ن�شف  منذ  بينهما، وحتديداً  الأخ��رية 

بعد التمديد(.
مع  تتواجه  ح��ني  لتاأهلها  حا�شمة  تكون  ب��اأن  النف�س  متني  كولومبيا  وك��ان��ت 
ال��ربازي��ل الأرب��ع��اء يف ري��و دي جانريو يف اجلولة الرابعة الأخ��رية لها بواقع 
حكماً  �شيغيب  منتخباً  اأن  يعني  )م��ا  جمموعة  كل  يف  منتخبات  خم�شة  وج��ود 

عن جولة(. ورغم اخل�شارة ونتيجة تاأهل اأربعة منتخبات من اأ�شل خم�شة يف 
كل من املجموعتني اىل الدور ربع النهائي، ل تزال حظوظ كولومبيا كبرية 
اأمام البريو )تبقى  املركز الثاين بفارق نقطة  اأنها حتتل حالياً  يف العبور مبا 
لالأخرية مباراتان( واثنتني اأمام فنزويال التي خا�شت الأحد مباراتها الثالثة 
بف�شل   2-2 الإك���وادور  اأم��ام  القاتل  الوقت  تعادل يف  باقتنا�س  وجنحت فيها 

رونالد هرنانديز )90+1(.
ويعترب التعادل اأمام الإكوادور ومن قبله اأمام كولومبيا اإجنازاً كبرياً لفنزويال 
اأ�شاًل  كان  ال��ذي  "كوفيد19-"  ب�شبب  لعبيها  من   12 تفتقد  اأنها  ل�شيما 
من  الأرج��ن��ت��ني  با�شتبعاد  ث��م   2020 �شيف  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  اإرج����اء  يف  �شبباً 
�شريكتها  اىل  بذلك  لتن�شم  انطالقها،  على  م��ع��دودة  اأي���ام  قبل  ال�شت�شافة 
كولومبيا التي ا�شتبعدت ب�شبب الو�شع الأمني يف البالد، ما جعل من الربازيل 

منقذة اللحظات الأخرية لحتاد اأمريكا اجلنوبية "كومنبيول".
وراأى املدرب الربتغايل لفنزويال جوزيه بي�شريو اأن ما يحققه الفريق حالياً 
"ل اأجد الكلمات املنا�شبة  اإجنازاً كبرياً يف ظل هذه الظروف ال�شعبة، م�شيفاً 
لكي اأ�شف اإعجابي بهوؤلء ال�شبان. بالطريقة التي يلعبون بها للمرة الأوىل مع 
الفريق املحرتف، يظهرون القدرة على الت�شحية، القتال والدفاع عن العنابي 

)لون قمي�س املنتخب(، وهذا الأمر يثري حما�شي".
املباراة عرب ايرتون بري�شيادو )39( وغونزالو  وتقدمت الإك��وادور مرتني يف 
الكثرية يف  الإ�شابات  نتيجة  الأمرين  تعاين  التي  لكن فنزويال  بالتا )71(، 
�شفوفها بفريو�س كورونا، اأدركت التعادل الأول براأ�شية اإد�شون كا�شتيو )51( 
بالذات،  كا�شتيو  م��ن  عر�شية  بعد  لهرنانديز  اأخ���رى  راأ�شية  بكرة  ال��ث��اين  ث��م 

م�شتفيداً من �شوء متركز بالتا )90+1(.
وراأى املدرب الأرجنتيني ملنتخب الإكوادور غو�شتافو األفارو "اأن هذه اللحظات 
من افتقاد الرتكيز تكلفنا النقاط، لكن علينا موا�شلة الندفاع اإدراكاً منا باأنه 
الطريق )ال�شحيح(". وتبقى لفنزويال مباراة واحدة تخو�شها يف 27 احلايل 

�شد البريو يف برازيليا، فيما تلعب الإكوادور �شد البريو والربازيل امل�شيفة.

من ال�شعب اأن حتلم اجلماهري الإيطالية ببداية اأف�شل للمنتخب الوطني بقيادة املدرب "الربوف�شور" 
"اأتزوري"  ت�شّدر  اأوروب���ا:  كاأ�س  ملناف�شات  للمجموعات  الأول  ال��دور  نهاية  مع  مان�شيني  روب��رت��و 
فاإىل  �شباكه..  اأه��داف ومل تهتز   7 �شّجل  انت�شارات،   3 الكاملة من  بالعالمة  الأوىل  املجموعة 
اأين بامكانها اأن ي�شل؟ ا�شتعاد ال� "تيفوزي" ذكريات اأغنية "الليايل ال�شاحرة"، فبعد العودة 
ح�شاب  على  القارية  البطولة  يف  توالياً  الثالث  الفوز  عقب  الأح��د  م�شاء  الفندق  اإىل 
اأمام  واآخ��رون  فرياتي  وماركو  اإن�شينيي  لورنت�شو  اأن�شد  -1�شفر،  ويلز 
امل�شجعني احلا�شرين كلمات اأغنية "مونديال 1990" ال�شهرية التي 
األهبت احلناجر قبل 31 عاماً حيث و�شلت اإيطاليا امل�شيفة اإىل ن�شف 

النهائي.
املونديال للمرة الأوىل منذ  الغياب عن نهائيات  اأع��وام من  وبعد ثالثة 
م��ع ع�شاق  الت�شالح جم���دداً  ب��ره��ان  ولع��ب��وه  مان�شيني  ف��از  ع��ام��اً،   60
الكرة امل�شتديرة، مع ارتفاع ن�شبة املتابعني عرب �شا�شات التلفزة وح�شور مميز 
املنتخب،  مباريات  ي�شت�شيف  ال��ذي  روم��ا  العا�شمة  يف  الأومل��ب��ي  امللعب  يف مدرجات 
بالرغم من اج��راءات احلد من الأع��داد ب�شبب فريو�س كورونا. وي�شاف اإىل كل ذلك 

وقوع و�شائل الإعالم حتت تاأثري ع�شق اأ�شحاب القم�شان الزرقاء.
حّيت �شحيفة "كوريريي ديلو �شبورت" اأم�س الثنني اإجناز منتخبها، فعنون حمررها 
التكهن بذلك؟ ولكن املتعة التي  بامكانه  ومن  النهائي،  اإىل  �شن�شل  اذا  ما  اأعرف  "ل 
امل�شمون.  احلما�س  بهذا  اأمت��ت��ع  تكفيني.  )املنتخب(،  "نات�شيونايل"  ال���  لنا  يقدمها 

البت�شامات والأذرع املرفوعة اإىل ال�شماء من "اأتزوري" والإيطاليني، هذا يكفيني".
غرار  على  الإخفاقات  بع�س  برغم  العجوز،  القارة  اإيطاليا  اأغ��رت  امللعب،  اأر���س  على 
مرور 10 دقائق من دون ال�شيطرة على الكرة اأمام �شوي�شرا يف املباراة الثانية )فازت 
غري ماألوفني، ولكن من دون نتائج  الدفاع  يف  خطاأين  اأو  خطاأ  ارتكاب  اأو  -3�شفر(، 
�شلبية، اأمام ويلز يف ختام مباريات دور املجموعة )فازت -1�شفر(، بينما بدت متكاملة 

يف الفوز اأمام تركيا -3�شفر يف افتتاح امل�شابقة.
وا�شلوبه  منطه  فار�شاً  الإيطايل  املنتخب  هيمن  اأجمل:  فهي  الخ��رى  التفا�شيل  اأما 
يف التمرير ال�شريع للكرات والتقدم اإىل الأمام، لي�شجل 7 اأهداف وينهي الدور الأّول 
من دون خ�شارة، ما دفع مان�شيني اإىل مدح منتخبه بالقول "من ال�شعب القيام بعمل 

اأف�شل".
فيما عادل  �شباكه،  تهتز  اأن  دون  مباريات    11 من  �شل�شلة  حافظ "نات�شيونايل" على 
دون  م��ب��اراة    30 ع��ام��اً، مع   80 قبل  اإىل ما  يعود  لعدم اخل�شارة  قيا�شي  رق��م  مان�شيني 
اأنه اأ�شرف على 35 مباراة للمنتخب الوطني منذ ت�شلمه مهامه الفنية يف  خ�شارة، علماً 

اأيار/مايو 2018.
حّيا املدرب ال�شابق للمنتخب اأنطونيو كونتي الذي قاده للدور ربع النهائي يف "يورو 2016" 
الهجومية  امل��راح��ل  ب��ني  الكبري  ال��ت��وازن  ه��و  يعجبني،  "ما  وق��ال  اجن��از مواطنه،  فرن�شا،  يف 

والدفاعية، وهذا اأمر اأ�شا�شي عندما تريد )حتقيق( نتائج كبرية".
ن�شعر  اأن  باإمكاننا  ولكن  تطلباً،  الأك��رث  املباريات  "لننتظر  راديواأونو":  "راي  لإذاع��ة  وتابع 
بالثقة لأن هذه النتائج ل ميكن اأن تكون جمرد �شدفة". ويف هذا املنتخب، اخلايل من النجم 
اأهمية  مع  النجاح،  بعن�شر  لعب  كل  ربط  طريق  عن  احلقيقي  الن�شج  مان�شيني  وجد  املطلق، 
اأمام ويلز، حيث اأقدم مان�شيني على ا�شتبدال احلار�س  تبادل الأدوار وحتديداً يف املباراة الأخرية 
25 لعباً من  ل�  اللعب  ب�شالفاتوري �شرييغو، ليمنح فر�شة   89 الدقيقة  جانلويجي دوناروما يف 
اأ�شل 26 ا�شتدعاهم اإىل القائمة النهائية، با�شتثناء احلار�س الثالث األيك�س مرييت. وميلك مان�شيني 
ورقة رابحة يف و�شط امللعب تتمثل بالعب باري�س �شان جرمان الفرن�شي فرياتي الذي ا�شتعاد م�شتواه 
املتاألق الأحد  اإ�شابة يف ركبته. يوؤكد فيديريكو كييزا  اأ�شابيع ب�شبب   6 برغم غيابه عن املالعب لفرتة 
"اجلميع يحاول و�شع مان�شيني يف ماأزق".  اأن  الن�شيط  ب��رياردي  والذي خ�شر مركزه ل�شالح دومينيكو 
�شّرح املدرب الوطني ال�شابق كالوديو رانيريي ل�شحيفة "غازيتا ديلو �شبورت" مبدياً اعجابه: "يبدو ال� 
"اأتزوري" كقطيع من الذئاب: الرغبة اجلماعية ل�شتعادة الكرة مذهلة. ويبدو يل اأن هذه املجموعة متلك 
�شيئاً مهماً اآخر: التوا�شع". ال�شوؤال الذي ُيطرح حالياً هو معرفة كيف �شينتهي هذا "امل�شل�شل الإيطايل" 
ا�شطر مناف�شوه  اأر�شه، يف وقت  الأوىل على  الثالث  فاملنتخب ح�شل على فر�شة لعب مبارياته  ال�شيفي. 
3000 كيلومرت. بات على  للتنقل بني العا�شمتني روما وباكو اللتني تبعدان عن بع�شهما البع�س اأكرث من 
اإيطاليا اأن ت�شافر بدورها، حيث �شتخو�س دور ثمن النهائي ال�شبت على ملعب "وميبلي" ال�شهري يف انكلرتا، 
اأمام النم�شا اأو اأوكرانيا يف مباراة تبدو يف متناولها على الورق، قبل اأن ت�شرب موعداً حمتماًل، يف حال الفوز، 
مع بلجيكا يف ميونيخ الملانية. ويدرك مان�شيني اأهمية ما ينتظر منتخبه، ويقول "تبداأ بطولة جديدة". 
"وميبلي؟ من  اأع��وام، قائاًل   10 �شيتي قبل  انكلرتا مع مان�ش�شرت  كاأ�س  ال��ذي رفع  امل��درب  ويختم 
اجلميل العودة"، و"لكن اأملنا، هو اأن نعود جمدداً يف وقت متاأخر اأكرث"، يف ا�شارة اىل اقامة 

الدور ن�شف النهائي واملباراة النهائية يف امللعب التاريخي يف لندن.

ت�صهد فعاليات اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية الأ�صحاب الهمم

نورة الكعبي : ا�ست�سافة الإمارات للبطولة يف هذه الظروف يوؤكد اأنها دولة ا�ستثنائية
 تواجد وفود العامل يف دبي يعك�س ثقة املجتمع يف قدراتها ومرافقها 

كولومبيا ت�سقط بالنريان ال�سديقة 
ونقطة ثانية لفنزويال 

»الليايل ال�ساحرة«... هدية 
مان�سيني للجماهري الإيطالية 

رافائيل  م��دري��د،  ري��ال  مدافع  موقف  عن  اإ�شبانية،  �شحافية  تقارير  ك�شفت 
فاران، من الدخول يف �شفقة تبادلية مع مهاجم باري�س �شان جريمان، كيليان 

مبابي، هذا ال�شيف.
وفقاً ملعلومات ال�شحايف املوثوق مبوقع اإيه بي �شي الإ�شبانية، توما�س غونزالي�س 
مارتن، اأكد ريال مدريد اأن فاران لن ي�شتمر، و�شيتم طرحه يف ال�شوق، وياأمل 

النادي يف احل�شول على 70 مليون يورو من بيعه.
ويتقا�شى فاران حالياً 5.5 مليون يورو، وقدم له ريال مدريد عر�شاً لتجديد 
%27، لكن وك��الء الالعب  7 ماليني ي��ورو بن�شبة  عقده مع رفع راتبه اإىل 
ك�شفوا اأنه يريد اأن يح�شل على 12 مليون يورو �شايف مثل ديفيد األبا، ولن 

يقدم الفريق "امللكي" املزيد من العرو�س.
وميتلك فاران عر�شني من مان�ش�شرت يونايتد، وباري�س �شان جريمان، ويونايتد 
يريده منذ اأكرث من 4 اأعوام، لكن مكاملة من باري�س اأكرب ناٍد يف بالده جتعله 
يفكر يف اختياره، خ�شو�شاً اأنه ميكن اأن يجتمع هو و�شريجيو رامو�س جمدداً.

ومل يحدد ريال مدريد بعد ما اإذا كان �شيتعاقد مع مدافع لتعوي�شه، والذي 
�شيكون اإما جيولي�س كوندي، اأو باو توري�س، اأم �شيكتفي مبدافع رابع من داخل 

النادي مثل خي�شو�س فاييخو، اأو فيكتور ت�شو�شت، اأو ماريو غيال.
اأن يكون جزءاً من  اأن فاران ل يريد  واأ�شار ال�شحايف توما�س غونزالي�س، اإىل 

�شفقة مبابي، اإذا اختار الذهاب اإىل باري�س �شان جريمان.

فاران يرف�س الدخول يف �سفقة تبادلية مع مبابي



احلكم على راهبة هّربت لجئا بحقيبة �سفر
ومعلمة  راهبة  على  ال�شويد  يف  )يافلة(  منطقة  حمكمة  حكمت 
اإح���دى م��راك��ز ال��رتح��ي��ل، يف حادثة  اأف��غ��اين م��ن  بتهريب لج��ئ 

اختفاء غام�شة متت قبل حوايل عام.
املحكمة  ولكن  بال�شتئناف،  و�شتقومان  احلكم  رف�شتا  ال�شيدتان 
ق��ام��ا بتهريب  اأن��ه��م��ا هما م��ن  ت��اأك��ده��ا م��ن  اأ���ش��درت حكمها بعد 
ال���الج���ئ ح��ي��ن��ه��ا. وك���ان���ت ق���د رف�����ش��ت ال�����ش��ل��ط��ات ط��ل��ب الالجئ 
الأفغاين باللجوء واأمرت برتحيله، لتقب�س عليه اجلهات الأمنية 
وت�شعه يف مركز للرتحيل، حينها قامت الراهبة واملعلمة بزيارته 

يف مركز الرتحيل، وجل�شا معه �شوية يف غرفة لوحدهما.
ال�شيدتان كانتا معهما حقيبة �شفر كبرية، ومل يرث ذلك �شكوك 
مع  ال�شيدتان  جل�شت  اأن  وب��ع��د  ال��رتح��ي��ل.  م��رك��ز  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
املكان.  وغ���ادرت  احلقيبة  ومعها  الأوىل  خرجت  ل��ف��رتة،  ال��الج��ئ 
الالجئ  اإن  لهم  وقالت  الثانية  ال�شيدة  ذلك بفرتة خرجت  وبعد 
امل��ي��اه م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ومل ي��خ��رج، دخ��ل��وا الغرفة  دخ���ل دورة 

واقتحموا احلمام ومل يجدوا اأحداً، واختفى الالجئ متاماً.
ما حدث اأثار ال�شلطات، ا�شتجوبت ال�شيدتان فاأنكرا عالقتهما باأي 
احلقيبة  اأن  اإىل  انتبهوا  املراقبة  كامريات  مبراجعة  ولكن  �شيء، 
حينما غادرت املكان كانت اأثقل ب�شكل وا�شح مما كانت عليه حينما 
دخلت ال�شيدتان، وكان بالتايل الأمر املنطقي اأمام حادثة الختفاء 
هو اأن الالجئ الأفغاين كان خمتبئاً يف احلقيبة، وخرج بهذا ال�شكل 

من مكان الرتحيل اأمام اأعني رجال الأمن.

اإغالق كورونا يك�سف كني�سة عمرها 1600 عام
ت�شبب الإغالق الذي فر�س حول العامل ملواجهة جائحة كوفيد-
ذات وجه  كانت  اأنها  اإل  �شلبية طالت جم��الت عديدة،  باآثار   ،19

اإيجابي اأحيانا، كما حدث موؤخرا يف تركيا.
كورونا  فريو�س  لتف�شي  تركيا  يف  فر�س  ال��ذي  الإغ���الق  وبف�شل 
امل�شتجد، فقد �شاهم ذلك يف تطهري امل�شطحات املائية من التلوث، 
التي  نيوفيتو�س  القدي�س  كني�شة  اأط��الل  عن  ك�شف  ال��ذي  الأم��ر 
التي يزيد  الكني�شة  اأطالل  البيزنطي. وظهرت  الع�شر  اإىل  تعود 
عمرها على 1600 عام، ب�شكل وا�شح يف بحرية "اإزنك" يف �شمال 

غرب تركيا، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي �شتار" الربيطانية.
نيوفيتو�س،  القدي�س  كني�شة  الأمريكية  الأث��ري  للمعهد  و�شّنف 

كواحدة من اأف�شل ع�شرة اكت�شافات لهذا العام.
الرابع، وقد دمرت  القرن  الكني�شة بنيت يف  اأن  الباحثون  ويعتقد 

وغمرتها املياه بعد زلزال وقع يف املنطقة قرابة العام 740.

ح�سناء حتارب يف �سبيل عر�سها امللغى
اأن ذلك مل مينع  اإل  75 عاما،  اإيطاليا قبل  امللكية يف  اإلغاء  رغم 
الرئي�س احلايل للعائلة امللكية يف �شافوي، فيتوريو اإميانويل دي 
ال�شاد�س  حفيدته  ميالد  عيد  مبنا�شبة  مر�شوما  اأ�شدر  �شافويا، 

ع�شر، تعنّي مبوجبه ولية للعهد.
اإيطاليا،  ملوك  ل��دى  �شائدة  كانت  التي  التقاليد  فيتوريو  وغ��رّي 
والتي كانت حترم املراأة من اعتالء هذا املن�شب، باختيار حفيدته 
األف  منذ  ت�شجل  مل  �شابقة  يف  للعهد،  ولية  �شافويا،  دي  فيتوريا 
"اأعتقد  عام. ويف حديث ل�شبكة "اأي بي �شي نيوز"، قالت فيتوريا: 
اأن التغيري الذي اأجري مهم للغاية يف عام تكافح فيه الن�شاء من 

اأجل حقوقهن".
�شافويا،  دي  فيتوريو  اإميانويل  فيتوريا،  وال��د  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
الذي  الع�شر  هذا  اإن هذه اخلطوة من عالمات  البندقية،  اأم��ري 

ي�شهد تويل املزيد من الن�شاء منا�شب ملكية يف اأنحاء اأوروبا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وكالت تبني تتعاقد مع حوامل بحثا عن منتجات ب�سرية
تعد ال�شويد الدولة الأوىل يف العامل من حيث ن�شبة التبني على عدد ال�شكان، حيث انت�شر مبداأ التبني فيها منذ 
اآ�شيا واأمريكا اجلنوبية، ولكن ظهرت ف�شائح �شادمة يف  التبني من الدول الفقرية، ك�شرق  عدة عقود، خ�شو�شاً 
ال�شنتني الأخريتني عن اأن العديد من وكالت التبني يف اأمريكا اجلنوبية متعاقدة مع ع�شابات وتنظيمات تخطف 

الأطفال، ثم يقدمون الأطفال لل�شويديني على اأنهم اأطفال عر�شوهم اأهاليهم للتبني.
وعر�س الإعالم العديد من الق�ش�س لأ�شخا�س اأ�شحبوا يف الأربعينات من عمرهم يتعرفون على اأهاليهم الأ�شليني 

الذين مل يكونوا يعرفون �شيئاً عنهم، اأو كانوا يعتقدون اأنهم ماتوا وهم �شغار.
اأخ��رى، ليقودهم البحث والتحري اإىل ف�شيحة  اأي�شاً يف التبني من دول  ما ح�شل �شّجع و�شائل الإع��الم للبحث 

اأخرى، تتعلق هذه املرة بكوريا اجلنوبية.
كوريا  وكانت  ال�شتينات،  منذ  منها  التبني  ب��داأ  حيث  ال�شويديني،  عند  للتبني  الأول  امل�شدر  اجلنوبية  كوريا  تعد 
اجلنوبية دولة فقرية حينها، وحتى مع مرور ال�شنني وتغري احلال يف كوريا اجلنوبية لت�شبح دولة غنية فاإن التبني 

منها ل يزال م�شتمراً.
الدافع الأ�شا�شي للتبني يف كوريا اجلنوبية هو الو�شع الجتماعي ولي�شت احلالة القت�شادية، حيث اأن املراأة التي 
حتمل من غري زواج مرفو�شة اجتماعياً، وبالتايل �شتدخل يف اأزمة اجتماعية �شديدة اإن كان لها مولود، بداية من 

تربوؤ الأهل منها، وانتهاء مبقاطعة اجلميع لها مبا يف ذلك ف�شلها من عملها.
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زووم يوثق تعر�س اأمريكية لل�سرقة 
اأثناء مكاملة فيديو  ال�شالح،  اأمريكية لل�شرقة حتت تهديد  تعر�شت �شيدة 

لها عرب تطبيق "زووم" من غرفة نومها.
امراأة كانت  اإن  ال�شلطات  اإن�شايدر" الأمريكي، قالت  "بيزني�س  ملوقع  وفقاً 
�شان  مدينة  يف  نومها  غرفة  م��ن  "زووم"  تطبيق  على  مكاملة  يف  ت�شارك 
اأنطونيو بولية تك�شا�س الأمريكية تعر�شت لل�شرقة حتت تهديد ال�شالح، 

اجلمعة املا�شي، بينما طلب امل�شاركون يف املكاملة، امل�شاعدة من ال�شرطة.
"زووم" يف  على  املكاملة  جت��ري  ا�شمها  ال�شرطة  تذكر  مل  التي  امل��راأة  كانت 
عندما  الأمريكية،  للولية  املحلي  بالتوقيت  م�شاًء   2.50 ال�شاعة  ح��وايل 

اقتحم 3 ل�شو�س، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، منزلها.
اأدريان  وي��دع��ى  بهم،  امل�شتبه  اأح��د  الفيديو  مكاملة  يف  الأ�شخا�س  و�شاهد 
راأ�س  اإىل  موجهه  م�شد�شاً  يحمل  وهو  عاماً،   19 العمر  من  يبلغ  جولني، 

املراأة ويطالبها باأن تريه متعلقاتها.
بطلب  امل�شاعدة  الفيديو،  عرب  ال�شرقة  على  ال�شهود  طلب  ال��ف��ور،  وعلى 
على  ن�شر  بيان  يف  تك�شا�س  يف  اأنطونيو  �شان  �شرطة  ق�شم  وق��ال  ال�شرطة. 
"في�شبوك: "بداأ جولني ورفيقته القا�شر يف �شرقة منزل ال�شحية واأخذوا 
ف��را من مكان احل��ادث يف  بينها خزنة"، ثم  املمتلكات، من  ع��دة قطع من 
�شيارة ماركة هوندا اأكورد بي�شاء اللون يقودها خاميي تريفينو، 39 عاماً.

درا�سة تك�سف اأ�سرار متالزمة القلب املنك�سر
ك�شفت درا���ش��ة طبية ح��دي��ث��ة ع��ن ن��وع��ني م��ن اجل��زي��ئ��ات، م�����ش��وؤولن عن 
للتوتر  امل�شببة  املواقف  بعد  ع��ادة  تنتج  والتي  املنك�شر"،  "القلب  متالزمة 
بعد  الن�شاء  على  رئي�شي  ب�شكل  وت��وؤث��ر  والإج���ه���اد،  ال�شديدة  وال��ع��واط��ف 

انقطاع الطمث.
لع�شلة  تاكوت�شيبو  "اعتالل  با�شم  املنك�شر"  "القلب  متالزمة  وت��ع��رف 
القلب"، وفيها يتم تعطيل وظيفة �شخ القلب للدم ب�شكل موؤقت، وي�شعر 
امل�شاب باأمل مفاجئ يف ال�شدر. وت�شبه اأعرا�س متالزمة "القلب املنك�شر" 
القلبية،  النوبة  اأعرا�س   ،1990 �شنة  اليابان  يف  مرة  لأول  اكت�شفت  التي 

حيث ي�شعر امل�شابون بها باأمل يف ال�شدر و�شيق تنف�س.
وي�شبب الرتفاع احلاد يف الأدرينالني �شواء كان ناجما عن اأحداث �شعيدة اأو 

حزينة، يف الإ�شابة مبتالزمة "القلب املنك�شر".
نتائجها  ن�شرت  درا�شة  لندن" يف  كوليدج  "اإمربيال  من  باحثون  وتو�شل 
"اأبحاث القلب والأوعية الدموية"، وجود جزيئني م�شوؤولني عن  بدورية 

املتالزمة، وهما مرتبطان بالقلق والكتئاب والتوتر.
من  )امل��اأخ��وذة  الب�شرية  القلبية  اخلاليا  تعري�س  تاأثري  الباحثون  وقّيم 
اأع�شاء غري منا�شبة للزراعة(، وقلوب الفئران اإىل اجلزيئني، وتو�شلوا اإىل 

جيجي حديد 
حتتفل بعيد الأب 

مع زين مالك 
الأمريكية   الأزي��اء  عار�شة  هّنئت 
الفنان  زوج����ه����ا  ح����دي����د   ج���ي���ج���ي 
عيد  ب����اأول  مالك   الأم���ريك���ي  زين 
ابنته،  ق����دوم  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه  اأب مي���ّر 
ممّيزة  �����ش����ورة  ج��ي��ج��ي  ون�������ش���رت 
"خاي" اأمام  بابنتهما  زي��ن  جتمع 
اأر�شية على �شفحتها  جم�ّشم كرة 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  ���ة  اخل���ا����شّ
موؤثرا:  تعليقا  وكتبت  الجتماعي 
لأن لديها  جًدا  " خاي حمظوظة 
�شيء  اأي  ويفعل  كثرًيا  يحبها  بابا 
اأول  اأب  عيد   !! ابت�شامتها  ل��روؤي��ة 
ت�شبهك،  لكونها  ممتّنة  اأنا  �شعيد، 

نحن نحبك كثرًيا".
ماليني  ال�3  ال�������ش���ورة  وت��خ��ط��ت 
م��ع��ه��ا اجلمهور  وت��ف��اع��ل  اإع���ج���اب 

وامل�شاهري ب�شكل كبري.

ثغرة على هواتف اآيفون تقطع 
الت�سال ب�سبكة الواي فاي

ك�����ش��ف ب���اح���ث اأم����ن����ي ث���غ���رة على 
تت�شبب  اأن  اآي��ف��ون مي��ك��ن  ه��وات��ف 
حالة  يف  ف���اي  واي  ات�����ش��ال  بقطع 

ت�شمية ال�شبكة با�شم غريب.
وي��ق��ول الباحث الأم��ن��ي ك��ارل �شو 
واي  ل�شبكات  الغريبة  الت�شمية  اإن 
ال�شبكة على  ك�شر  اإىل  ت��وؤدي  ف��اي 
و�شيفقد  اآي���ف���ون،  ه���وات���ف  ب��ع�����س 
بال�شبكة.  الت���������ش����ال  ال����ه����ات����ف 
ومي��ك��ن��ك ا����ش���ت���ع���ادة ال�����ش��ب��ك��ة عن 
ط���ري���ق اإع��������ادة ت��ع��ي��ني اإع��������دادات 
ال�شبكة )الإعدادات< عام< اإعادة 
اإع������دادات  ت��ع��ي��ني  تعيني< اإع������ادة 

ال�شبكة(.
ال�شبب غري وا�شح يف هذه املرحلة 
لهذه امل�شكلة، ولكن كارل تكهن اأنها 
قد تكون عيًبا يف تن�شيق ال�شل�شلة. 
بب�شاطة، قد يخلط نظام الت�شغيل 
واأوام�������ر   % اإدخ���������الت  ب����ني   iOS
الربجمة واملتغريات. واخترب هذا 

اخلطاأ مع نظام الت�شغيل
iOS 14.4.2، لكنه ل يزال ميثل 

.iOS 14.6 م�شكلة حتى
ن���ادرة،  ف���اي  واي  م�شاكل  وت��ع��ت��رب 
ال�شهل  م��ن  �شيجعل  العيب  وه��ذا 
)موؤقًتا(  امل��ح��ت��ال��ني  ع��ل��ى  ن�����ش��ب��ًي��ا 
النقاط  با�شتخدام  هاتفك  تدمري 
الأحوال  العامة. ويف كل  ال�شاخنة 
بنقاط  الت�������ش���ال  جت���ن���ب  ي���ج���ب 
اإن  موقع  بح�شب  غريبة،  ات�شال 

غادجيت.

الأمري ويليام يحتفل 
مبيالده ال�39

بعد يوم واحد فقط من ظهوره يف �شورة دافئة 
يحتفل  الأب،  ب��ي��وم  حم��ت��ف��اًل  اأب��ن��ائ��ه،  ب�شحبة 

الأمري ويليام، بعيد ميالده ال�39.
والدته  ع��ن  ورث��ه��ا  التي  اخلجولة  وبابت�شامته 
ال��راح��ل��ة الأم�����رية دي���ان���ا، ج��ع��ل الأم����ري ويليام 
ال���ربي���ط���اين خا�شة  ل��ل�����ش��ع��ب  ن��ف�����ش��ه حم���ب���وب���اً 
وبينما  ���ش��ب��ي��اً.  ك����ان  اأن  م��ن��ذ  ع���ام���ة،  وال���ع���امل 
العامل، ل  اأمام  الأمري ويليام حياته كلها  عا�س 
اإجنلرتا  ملك  ح��ول  الأ�شياء  بع�س  هناك  ي��زال 
ن�شتعر�شها  البع�س،  يعرفها  ل  رمب��ا  املحتمل 
ال�39،  التايل مبنا�شبة عيد ميالده  التقرير  يف 
وفقاً ملوقعي "Reader's Digest" الأمريكي، 

."bestlifeonline"و
اأن الأم��ري ويليام منذ حلظة ولدت��ه، بداأ  يبدو 
امللوك  م��ن  ال���ق���ادم  للجيل  ال��ط��ري��ق  متهيد  يف 
طريقة  والدته  بتغيري  املعا�شرين،  امل�شتقبليني 

ولدة ن�شاء العائلة املالكة الربيطانية.

تقتل طفلتها وجترب اأختها على دفنها
الوليات  يف  ال�شمالية  ك��ارول��ي��ن��ا  ولي���ة  م��ن  اأم  ت��واج��ه 
معاملة  واإ�شاءة  العمد  بالقتل  تهما  الأمريكية،  املتحدة 
البالغة من  ابنتها  قتل  الت�شبب يف  بعد  وذل��ك  الأطفال، 

العمر 4 �شنوات، واإجبار اأختها على دفن الطفلة.
عاما،   31 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  بينيت  مليكة  ت���زال  ول 
تخ�شع للمحاكمة منذ العام املا�شي، بعدما اتهمت بقتل 
طفلتها بعد اإجبارها على الوقوف ل�شاعات طويلة، ومن 
ثم دفع ابنتها الثانية والتي تبلغ من العمر 13 عاما على 

دفن اأختها.
العمر  م��ن  "جيلي" ال��ب��ال��غ��ة  الطفلة  ج��ث��ة  ع��ل��ى  وع���رث 
�شارلوت  يف  يقع  ملنزل  اخللفية  احلديقة  يف  ���ش��ن��وات،   4

بكارولينا ال�شمالية، يف مايو 2020.
"ديلي �شتار" الربيطانية، فقد  وح�شبما ذكرت �شحيفة 
منزل  يف  اآخ���ري���ن  اأط���ف���ال  �شتة  م��ع  تعي�س  جيلي  ك��ان��ت 

والدتها بينيت و�شديقها.
واأخربت اأخت القتيلة ال�شرطة باأن والدتها اأجربت جيلي 
ع��ل��ى ال��وق��وف ل�����ش��اع��ات ط��وي��ل��ة ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي���ام، 
كعقوبة لها للتبول يف مالب�شها، لتنهار الطفلة ويرتطم 

راأ�شها بالأر�س.
اإنعا�س  حاولت  ال��وال��دة  اأن  �شهادتها  يف  الأخ��ت  واأ�شافت 
ومل  العاجلة،  الطبية  امل�شاعدة  تطلب  مل  لكنها  جيلي، 

تت�شل باأي طبيب.
كذلك اأ�شارت الأخت اإىل اأن الوالدة و�شعت الطفلة امليتة 
يف �شندوق �شيارتها، واأجربتها على م�شاعدتها يف عملية 

الدفن، والتي متت بعد 5 اأيام من تاريخ الوفاة.

من هارب اإىل طبيب.. لجئ يلهم العامل
ال�شودان،  ج��ن��وب  يف  الأه���ل���ي���ة  احل����رب  اأج�����ربت  ب��ع��دم��ا 
اأوغ��ن��دا وه��و ل  اإىل  ال��ف��رار  اأي���ون، على  �شامويل �شول 
يزال يف �شن املراهقة عام 2013، كانت ذكرياته وهو يرى 
اأ�شدقاء ميوتون باأمرا�س ميكن الوقاية منها لعدم توفر 

الرعاية الطبية املالئمة، دافعا ليمتهن الطب.
�شامويل  ين�شغل  الطب،  كلية  من  تخرجه  وبعد  والآن 
وغريهم  "كوفيد19-"  اأيون )27 عاما( بعالج مر�شى 
العا�شمة  يف  امل����رم����وق  ال���ع���ام  م���ولج���و  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 

الأوغندية كمبال.
اأن  فعلتها..  "لقد  اأي����ون:  ق���ال  م�����ش��واره،  ع��ل��ى  وتعليقا 
تكون لجئا لي�س عقابا، بل فر�شة ملوا�شلة ال�شعي وراء 
اأح��الم��ك خ��ارج بلدك"، وف��ق م��ا ذك��رت وك��ال��ة رويرتز. 
واأي��ون واأ�شرته من بني ما يقدر بنحو مليون لجئ من 
احلرب  ن�شبت  عندما  اأوغ��ن��دا  اإىل  ف��روا  ال�شودان  جنوب 
بعد عامني فقط من انف�شال اجلنوب، يف اأعقاب �شراع 

مع ال�شودان ا�شتمر عقودا.
بحرية  ل��الج��ئ��ني  اأوغ���ن���دا  يف  ال��ل��ج��وء  �شيا�شة  وت�����ش��م��ح 
احل��رك��ة وال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة، كالتعليم 

والرعاية ال�شحية.
ويعي�س 1.5 مليون لجئ اإجمال يف اأوغندا، التي حتتل 
املركز الرابع بني الدول التي ت�شت�شيف العدد الأكرب من 
الالجئني بعد تركيا وكولومبيا وباك�شتان، ح�شبما قالت 
ويندي كا�شوجا املتحدثة با�شم املفو�شية ال�شامية لالأمم 

املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف اأوغندا.

الآباء ميكنهم التاأثري على النجاح الدرا�سي لأطفالهم
ن�شاأتهم  على  لأطفالهم  الآب���اء  معاملة  توؤثر  ل 
باحثني  ول��ك��ن  فح�شب،  النف�شية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
اأملان تو�شلوا اإىل اأنه ميكن لالآباء التاأثري ب�شكل 

حا�شم اأي�شاً يف النجاح الدرا�شي لالأطفال.
و�شحيح اأن وجود ترابط وثيق بني ن�شاأة الأطفال 
يف كنف اآبائهم وبني حتقيق اأداء جيد يف املدر�شة 
ل يعد اأمراً جديداً، ولكن درا�شة الباحثني الأملان 
اأو�شحت العوامل التي توؤدي دورا خا�شا يف حتقيق 
دوري�س هولت�شربجر من اجلامعة  وقالت  ذلك. 
التقنية مبدينة ميونخ الأملانية اإنه يندرج �شمن 
العوامل امل�شاعدة ب�شفة خا�شة اأن "يناق�س الآباء 
مع اأطفالهم التوقعات ويتحدثون ب�شاأن اإجنازات 
وظيفية  وم�����ش��ارات  درا���ش��ي��ة  و���ش��ه��ادات  حمتملة 
ويتوا�شلون  التعلم،  ا�شرتاتيجيات  ويناق�شون 
عند  اأطفالهم  م��ع  الإم��ك��ان  ق��در  خمتلف  ب�شكل 
املدر�شية"،  ل��الأع��م��ال  والن��ت��ق��ادات  امل��دح  توجيه 
اأداء  م���ن  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي  ال��ت��ح��ق��ق  اأن  اإىل  لف���ت���ة 

الواجبات املدر�شية ل ي�شاعد ب�شكل كبري.
هولت�شربجر  قامت  النتائج  هذه  اإىل  وللتو�شل 

 1700 ت�شم  �شاملة  درا�شة   18 بتقييم  وفريقها 
درا�شة فردية.

"النتيجة  املدر�شية  الأب��ح��اث  اأ���ش��ت��اذة  واأ���ش��اف��ت 
التاأثري  للوالدين  ميكن  اأن��ه  هي  اأهمية  الأك��رث 
على الأداء املدر�شي وحتفيز التلميذات والتالميذ 

من خالل �شلوكهم".
وقالت هولت�شربجر اإن توفري "بيئة حمفزة على 
التعلم وكثري من الكتب والذهاب مع الطفل اإىل 
مبقارنة  ولكن  وجيداً.  جمياًل  اأم��راً  يعد  املكتبة 
ب�شاأن  والت�شاور  النقا�شات  تاأثري  مع  ذلك  تاأثري 
وا�شح  ب�شكل  يقل  تاأثريه  فاإن  والتعليم،  املدر�شة 

على اأداء التالميذ والتلميذات".
و�شددت الباحثة الأملانية على �شرورة ا�شتك�شاف 
الإمكانات  ونوعية  حتقيقه  يف  الطفل  يرغب  ما 
التعامل  عند  اأنه حتى  لذلك، مو�شحاً  املتوافرة 
م��ع ك��ل م���ادة درا���ش��ي��ة ع��ل��ى ح���دة، مي��ك��ن حتديد 
اأهداف ملمو�شة قدر الإمكان وت�شجيع الأطفال 
على  م��ن��ا���ش��ب  بتعليق  وم��ك��اف��ئ��ت��ه��م  وامل���راه���ق���ني 

عملهم.

يراقب النا�س االنقالب ال�صيفي, وهو اليوم الذي يتلقى فيه ن�صف الكرة ال�صمايل معظم �صوء النهار يف الدائرة 
احلجرية القدمية يف �صتونهنج, بريطانيا .   رويرتز

اأجنيلينا جويل تدعم الالجئني يف بوركينا فا�سو
الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  ملفو�شية  اخلا�شة  املبعوثة  ح�شرت 
اأجنلينا جويل اإىل خميم غوديبو يف �شمال �شرق بوركينا فا�شو لتقدمي 
الدعم لآلف الالجئني املاليني، الذين فروا من اأعمال العنف الإرهابي، 

ح�شب ما عاينت وكالة فران�س بر�س.
اإىل املخيم على منت مروحية برفقة وزير  النجمة الأمريكية  وو�شلت 
خارجية بوركينا فا�شو األفا باري لالحتفال بيوم الالجئ العاملي، الذي 

يتم اإحياوؤه �شنويا يف 20 يونيو.
وقالت جويل بعدها زيارتها املخيم الوا�شع "اأحتفل بهذا اليوم كل �شنة 
بالقلق ب�شاأن  اأن �شعرُت يوما  مع لجئني يف بلدان خمتلفة، ومل ي�شبق 
حالة النزوح يف العامل بقدر ما اأ�شعر به اليوم". واأ�شافت "احلقيقة هي 
لل�شماح  حلول  لإيجاد  فعله  ينبغي  وم��ا  ميكننا  ما  بن�شف  نقوم  ل  اأننا 
لالجئني بالعودة اإىل ديارهم اأو لدعم البلدان امل�شيفة"، داعية اإىل دعم 

البلدان التي ت�شت�شيف لجئني مثل بوركينا فا�شو.


