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طالب قي�س �سعيد بـ »رد الأمانة«
حزب »ال�سعب يريد« يدعو جرناال متقاعدا للرئا�سة!

•• الفجر - تون�س

يبدو اأن اجلرنال حممد احلامدي، م�ست�سار االمن القومي ال�سابق 
للرئي�س التون�سي قي�س �سعيد �سين�سم اىل قائمة القيادات الع�سكرية 
املتقاعدة املعنية بخو�س جتربة ال�سيا�سة بعد اأن وجه له حزب تون�سي 
دعوة للخروج عن احلياد اأمام ما اأ�سماه باخلطر الذي يهدد البالد. 
فقد عبرّ احلزب املعلن عن تكوينه حديثا ال�سعب يريد عن ا�ستيائه 
من الو�سع العام وعدم ايفاء الطبقة ال�سيا�سية بوعودها، ودعا احلزب 
ي املتقاعد حممد �سالح احلامدي اىل الرت�سح لالنتخابات  الع�سكررّ

الرئا�سية القادمة.
الذين  ال�سباب  اأنه ي�سم جمموعة من  ي يدعي  ال��ذرّ وطالب احلزب 
�ساهموا يف اي�سال رئي�س اجلمهورية لقرطاج قي�س �سعيد اىل التخلي 
عن االأمانة، يف احالة اىل �سرورة تخليه عن الرئا�سة وفق ت�سريح له 
عقب فوزه بالرئا�سية باأرّنه يتعهد باإرجاع االأمانة الأ�سحابها يف حال 
ف�سله يف حتقيق اإرادتهم ومطالبهم.                  )التفا�سيل �س13(

ماكرون ي�ستقبل الدبيبة يف باري�س اليوم 
•• باري�س-اأ ف ب:

رئي�س  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�س  ي�ستقبل 
حتقيق  عملية  ملناق�سة  باري�س  يف  الدبيبة  احلميد  عبد  الليبي  ال���وزراء 
و�ستجدد فرن�سا يف هذه   . االإليزيه  اأعلن ق�سر  كما  ليبيا،  اال�ستقرار يف 
ف�سال  ليبيا  من  االأجنبية  والقوات  املرتزقة  ب�سحب  مطالبتها  املنا�سبة 

عن دعمها تنظيم انتخابات، بح�سب الرئا�سة الفرن�سية.
حتاول ليبيا اخلروج من عقد من الفو�سى واالقتتال بعد �سقوط نظام 
احلميد  عبد  امل��وق��ت  ال����وزراء  رئي�س  اإدارة  تكليف  ومت  ال��ق��ذايف.  معمر 
كانون   24 يف  النتخابات  والتح�سري  الليبية  املوؤ�س�سات  توحيد  الدبيبة 

االأول دي�سمب مبوجب عملية اأطلقتها االأمم املتحدة يف نوفمب.

رئي�س املخابرات امل�سرية يتفقد مواقع م�سروعات اإعمار غزة

ال�سي�سي: م�سر متم�سكة باإجناز امل�ساحلة الفل�سطينية
•• القاهرة-غزة-وكاالت:

كامل،  عبا�س  امل�سرية،  العامة  املخابرات  رئي�س  تفقد 
اأم�س االثنني، خالل زيارته الراهنة لقطاع غزه املواقع 

املقرتحة للبدء يف اإعادة اإعمار قطاع غزة.
وك���ان ك��ام��ل و���س��ل اإىل ال��ق��ط��اع يف وق���ت ���س��اب��ق ام�س 
ات��ف��اق وقف  اأج���ل تثبيت  راأ����س وف��د م�سري م��ن  على 
اإطالق بني اإ�سرائيل وغزة، بعد جولة العنف االأخرية، 
وامل�ساهمة  االإع��م��ار  اإع���ادة  ملف  ث  ب��ح  اإىل  باالإ�سافة 

امل�سرية فيه.
املتقرحة يف قطاع غزة يف  وياأتي تفقد كامل للمواقع 
اإطار مبادرة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي بتخ�سي�س 

غزة. يف  االإعمار  الإعادة  دعما  دوالر  مليون   500
ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�����س��ري  الرئي�س  اأك���د  ب����دوره، 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�سد يوّجه بت�سيري م�ساعدات طبية 
اإىل بنغالدي�س ملعاونتها يف مكافحة وباء الكولريا

•• دبي-وام:

ه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  وجرّ
للخدمات  العاملية  امل��دي��ن��ة  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
مل�ساعدة  بنغالدي�س  دولة  اإىل  طبية  م�ساعدات  بت�سيري  دبي  يف  االإن�سانية 

القطاع ال�سحي فيها ودعم جهوده الرامية اإىل مكافحة وباء الكولريا .
وق��د غ���ادرت ط��ائ��رة �سحن امل�����س��اع��دات م��ط��ار دب��ي ال���دويل متوجهة اإىل 
العا�سمة دكا وعلى متنها اأكرث من 50 طناً مرتياً من امل�ستلزمات الطبية 
منظمة  مع  بالتعاون  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  رتها  وفرّ التي 
املنظمة  قدمتها  التي  الكولريا  جمموعات  ذلك  يف  مبا  العاملية،  ال�سحة 
وباء  تف�سي  من  احل��درّ  يف  للم�ساعدة  العاملية،  املدينة  يف  م�ستودعاتها  من 

الكولريا يف بنغالدي�س.                                  )التفا�سيل �س2(

اأوامر عراقية بالقب�س على
53 م�سوؤواًل بينهم وزراء ونواب

•• بغداد-وكاالت:

قالت هيئة النزاهة العراقية اأم�س االإثنني اإنها اأ�سدرت 53 اأمراً العتقال وا�ستقدام 
م�سوؤولني كبار، بينهم وزراء ونواب يف اأبريل )ني�سان( املا�سي .

ذة �سد كبار  وقالت الهيئة يف بيان �سحايف اأم�س، اإن اإجمايل االأوامر ال�سادرة واملُنفَّ
امل�سوؤولني يف ال�سهر املا�سي جاءت وفق الق�سايا املحالة اإليها. 

اب للدورة احلاليرّة، وع�سواً  واأ�سارت اإىل اأن االأوامر �سملت 3 اأع�ساٍء يف جمل�س النوَّ
من الدورات ال�سابقة و3 وزراء حاليني و�سابقني و8 حمافظني، و15 مديراً عاماً 

و23 من اأع�ساء جمال�س املحافظات.
يف  اإط��الق  ومن�سات  غ��راد  �سواريخ   5 �سبط  العراقية  ال�سلطات  اأعلنت  ميدانياً، 

قرية كوبري مبحافظة كركوك 250 كيلومرتاً �سمال بغداد.
وذكرت خلية االإع��الم االأمني، على ح�سابها الر�سمي بفي�س بوك، االإثنني، �سبط 
نوع غراد ومن�سات االإطالق. واأ�سافت اخللية اأن هذه ال�سواريخ كانت  5 �سواريخ 

جاهزة لالإطالق، وتعامل معها خباء املتفجرات.
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الفل�سطينية  امل�ساحلة  باإجناز  بالده  مت�سك  االثنني، 
يف اأقرب وقت.

و�سدد ال�سي�سي على اأن م�سر تدعم ال�سعب الفل�سطيني 
الداخلية  وقادته، موؤكدا على �سرورة توحيد اجلبهة 

الفل�سطينية حتت مظلة منظمة التحرير.
وتقود م�سر منذ اأيام جهودا حثيثة لتثبيت اتفاق وقف 
اإطالق بني اإ�سرائيل والف�سائل الفل�سطينية امل�سلحة، 
اأيام  قبل  ح��دث  ال��ذي  الت�سعيد،  ت��ك��رار  ع��دم  و�سمان 

قليلة.
و�سول  مع  بالتزامن  امل�سري  الرئي�س  حديث  وياأتي 
اإىل  ك��ام��ل،  عبا�س  امل�سرية،  العامة  امل��خ��اب��رات  رئي�س 
اإ�سرائيل  اإط��الق بني  وق��ف  اتفاق  لتثبيت  غ��زة،  قطاع 
وغزة، بعد جولة العنف االأخرية، باالإ�سافة اإىل بحث 

ملف اإعادة االإعمار وامل�ساهمة امل�سرية فيه.

الفروف: اأزمة ثقة غري م�سبوقة 
االأوروبي واالحتاد  رو�سيا  بني 

•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�سي  اخلارجية  وزير  اأكد 
���س��ريغ��ي الف�����روف اأم�������س اأن 
العالقات بني رو�سيا واالحتاد 
االوروب������ي ت��ع��اين اأزم�����ة ثقة 
غ���ري م�����س��ب��وق��ة، وع����ول على 
حوار �سريح على قدم امل�ساواة 
مع تكتل الدول ال�27. وقال 
الفروف يف موؤمتر عن امل�ساألة 
اأوروب���ا ب��داأت ع��زل نف�سها  اأن 
االن��ق��الب يف  قبل  رو�سيا  عن 
وبعده   ،2014 يف  اأوك��ران��ي��ا 
وا�ستبدلت  العقوبات  اختارت 

افرتا�س الباءة باجلرم.

فرن�سا: �سترتتب عواقب على التعاون مع اأمريكا 

الواليات املتحدة جت�س�ست على مريكل وحلفاء اأوروبيني 
•• عوا�سم-وكاالت

اعتب وزير الدولة الفرن�سي لل�سوؤون االأوروبية 
اأن التج�س�س على م�سوؤولني  اأم�س  كليمان بون 
مب�ساعدة  اأم���ري���ك���ي���ة  اأج����ه����زة  م���ن  اأوروب�����ي�����ني 
اإذا ثُبت،  للغاية  اأم��راً خطراً  الدمنارك �سيكون 
و�سائل  ك�سفتها  ال�سدد  ه��ذا  يف  معلومات  بعد 

اإعالم اأوروبية.
وقال بون عب قناة واإذاعة فران�س انفو اإن االأمر 

خطري للغاية، يجب التحقق اإذا كان �سركاوؤنا يف 
االحتاد االأوروبي، الدمناركيون، ارتكبوا اأخطاًء 
يف ت��ع��اون��ه��م م��ع االأج���ه���زة االأم��ري��ك��ي��ة ث��م من 
اإذا ح�سل فعاًل  روؤية  االأمريكي، يجب  اجلانب 

ت اأو جت�س�س على م�سوؤولني �سيا�سيني. تن�سرّ
ومل ي�ستبعد فكرة اأن ترتتب عن االأمر عواقب 

يف ما يخ�س التعاون مع الواليات املتحدة.
دمناركية  اإع������الم  و����س���ائ���ل  اأف�������ادت  ذل�����ك،  اإىل 
ب��اأن ال��والي��ات املتحدة جت�س�ست على  واأوروب��ي��ة 

امل�ست�سارة  بينهم  ب��ارزي��ن،  اأوروب��ي��ني  �سيا�سيني 
االأمل��ان��ي��ة اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل، ب��ني ع��ام��ي 2012 
و2014 بوا�سطة برنامج تعاون مع املخابرات 

الدمناركية.
قالت هيئة االإذاعة الدمناركية العامة اإن وكالة 
تت  االأمن القومي االأمريكية )ان ا�س ايه( تن�سرّ
للتج�س�س  الدمناركية  االإن��رتن��ت  كابالت  على 
يف  امل�ستوى  رفيعي  وم�سوؤولني  �سيا�سيني  على 

اأملانيا وال�سويد والرنوج وفرن�سا.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 189،946 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،763 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 570،836 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حاالت م�سابة نتيجة تداعيات االإ�سابة 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

حالة.  1،680

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وم��وا���س��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،740 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
املر�س  اأعرا�س  من  التام  كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 550،525 حالة.
من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 59،131 
املا�سية وبذلك  جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 
يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 12،870،553 

جرعة ومبعدل توزيع لقاح 130.13 جرعة لكل 100 �سخ�س.
�سعيا  و  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد 

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

اأجرت 189,946 فح�سا ك�سفت عن 1,763 اإ�سابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,740 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 59,131 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية

حممد بن را�سد يوّجه بت�سيري م�ساعدات طبية اإىل بنغالدي�س ملعاونتها يف مكافحة وباء الكولريا
تر�سالن طائرة م�ساعدات حتمل 50 طنًا من امل�ستلزمات الطبية اإىل دكا  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  دبي  يف  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  • املدينة 

•• دبي-وام:

ه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  وجرّ
للخدمات  العاملية  املدينة  اهلل"  رع���اه  دبي"  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
مل�ساعدة  بنغالدي�س  دول��ة  اإىل  طبية  م�ساعدات  بت�سيري  دب��ي  يف  االإن�سانية 

القطاع ال�سحي فيها ودعم جهوده الرامية اإىل مكافحة وباء الكولريا .
وقد غادرت طائرة �سحن امل�ساعدات مطار دبي الدويل متوجهة اإىل العا�سمة 
رتها  دكا وعلى متنها اأكرث من 50 طناً مرتياً من امل�ستلزمات الطبية التي وفرّ
املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية، مبا 
يف ذلك جمموعات الكولريا التي قدمتها املنظمة من م�ستودعاتها يف املدينة 

العاملية، للم�ساعدة يف احلدرّ من تف�سي وباء الكولريا يف بنغالدي�س.
وقال جيو�سيبي �سابا، املدير التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات االإن�سانية: 
اإن توجيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم باإر�سال م�ساعدات 
عاجلة اإىل بنغالدي�س يعك�س حر�س �سموه امل�ستمر على دعم وتعزيز العمل 
االإن�ساين الدويل، ال�سيما يف الوقت الذي مير معه العامل بظروف ا�ستثنائية 
نتيجة النت�سار جائحة كوفيد19-، كما توؤكد تلك اللفتة االإن�سانية التزام دبي 
مب�ساعدة املجتمعات االأكرث احتياًجا، ونحن فخورون باجلهود اال�ستثنائية 
التي يبذلها املجتمع االإن�ساين من خالل املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية 
الطبيعية  ال��ك��وارث  وك��ذل��ك  كوفيد19-  جائحة  م��ن  املت�سررين  مل�ساعدة 
منطقة  اأي  يف  عاجلة  اإن�سانية  م�ساعدات  تتطلب  التي  ال��ط��وارئ  وح���االت 

ب��اردان جونغ ران��ا، ممثل منظمة ال�سحة  اأع��رب د.  من العامل. من جهته، 
العاملية عن بالغ ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم حلر�س �سموه الدائم على تقدمي يد العون يف مثل هذه املواقف 
االأمرا�س  نتجاهل  اأن  لنا  ينبغي  "ال  وق��ال:  ت�ستدعي ت�سافر اجلهود  التي 
املعدية مثل الكولريا يف الوقت الذي تن�سغل فيه قطاعات اخلدمات ال�سحية 
زالوا  ما  بنغالدي�س  يف  االأ�سخا�س  ماليني  اإن  كوفيد19-.  وب��اء  مبكافحة 
عر�سة خلطر االإ�سابة مبر�س الكولريا، وينبغي اأن ت�ستمر اجلهود الرامية 

لل�سيطرة على تف�سي هذا املر�س".
وقال روبرت بالن�سارد، رئي�س فريق العمل اللوج�ستي التابع ملنظمة ال�سحة 
العاملية يف دبي: ا�ستجابًة لالحتياجات ال�سحية امل�ستمرة يف بنغالدي�س، قامت 

االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  مع  بالتعاون  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
50.7 طناً من امل�ساعدات العاجلة ت�سمل جمموعات الكولريا من  باإر�سال 

مركزها اللوج�ستي يف املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية .
واأ�ساف: ان االأطفال دون �سن اخلام�سة يعانون من اأعلى معدالت االإ�سابة 
ي��ق��در معدل  ال��وف��ي��ات، حيث  ن�سف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وال��ت��ي متثل  بالكولريا 
 10 اأع��وام باأكرث من  الوفيات بني االأطفال من �سن عام واح��د اإىل خم�سة 
االإمدادات  لهذه  الفوري  الن�سر  اإن  البالغني.  لدى  الوفيات  معدل  اأ�سعاف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  جلهود  حيوياً  اأم��راً  ل  ُي�سكرّ للحياة  املنقذة  الطبية 
امل�ستمرة لال�ستجابة للطوارئ ال�سحية، خا�سة اأننا ن�ستجيب اأي�ساً للطلبات 

الهائلة املرتبطة بوباء عاملي.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

القادة  ج��ه��ود  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
اأر����س���ت دع���ائ���م نه�سة  امل��وؤ���س�����س��ني 
ع���ل���ى خمتلف  وت����ط����وره  ال����وط����ن 
االحتفاالت  اأن  موؤكدا  االأ�سعدة.. 
ب���ال���ي���وب���ي���ل ال����ذه����ب����ي ل����الحت����اد 
امل���ب���ادرات  م���ن  ح��زم��ة  �ستت�سمن 
االحتاد  روح  تعك�س  التي  املبتكرة 
الت�سامح  ق��ي��م  ال�����س��ام��ي��ة،  وق��ي��م��ه 

���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" وبتوجيهات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ر�سيدا  ال���ي���وم  مت��ت��ل��ك  امل�����س��ل��ح��ة 

االحتادية  املوؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 
لل�سباب.

حممد  معايل   .. االجتماع  ح�سر 
ب�����ن ع�����ب�����داهلل ال�����ق�����رق�����اوي وزي�����ر 
ال������وزراء ومعايل  ����س���وؤون جم��ل�����س 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 

ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د واإط����الق 
وفقا  واملبتكرة  النوعية  امل��ب��ادرات 
لالأن�سطة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ل��ل��رك��ائ��ز 

اخلا�سة بعام اخلم�سني.
اأن دول����ة االإم������ارات  واأك�����د ���س��م��وه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وب���روؤي���ة  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 

وال���ت���ع���اي�������س واخل�������ري وال���ع���ط���اء 
ركائز  ���س��ك��ل��ت  ال���ت���ي   ، االإن�������س���اين 
االإمارات  دول��ة  م�سرية  يف  اأ�سا�سية 
تطلعاتها  ع������ن  ����س���ت���ع���ب  ك����م����ا 
الكبري  وط���م���وح���ه���ا  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 

لتحقيق الريادة العاملية.
"احلاملون  مب��ب��ادرة  �سموه  واأ���س��اد 
اللجنة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االأوائل" 

التي  التنموية  ب��االإجن��ازات  زاخ��را 
عقود  خم�سة  م���دار  على  حققتها 
وت��ت��ط��ل��ع خ����الل اخل��م�����س��ني عاما 
اجلهود  م�����س��اع��ف��ة  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة 
وموا�سلة م�سرية التميز والريادة 
من  واح��دة  ت�سبح  اأن  اإىل  و�سوال 
اأف�سل دول العامل بحلول الذكرى 

املئوية لقيامها عام 2071.

•• اأبوظبي -وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
االحتفال  اج��ت��م��اع جل��ن��ة  ال����دويل 
االإمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 
بنت  ال�سيخة مرمي  �سمو  بح�سور 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  حم��م��د 

رئي�س اللجنة.
ج��رى خ��الل االجتماع ال��ذي عقد 
امل��رئ��ي -  االت�����س��ال  - ع��ب تقنية 
"احلاملون  م����ب����ادرة  ا����س���ت���ع���را����س 
اللجنة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االأوائل" 
املوؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م���وؤخ���را 
االحت���ادي���ة ل��ل�����س��ب��اب وت���ه���دف اإىل 
ق�س�س  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 
التاأثري  لها  كان  التي  ال�سخ�سيات 
االأكب على م�سرية دولة االإمارات 
برامج  .. كما مت بحث م�ستجدات 
االإجن�����������از منذ  ال����ع����م����ل وح����ج����م 

االجتماع االأخري للجنة.
ورح����ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
زايد اآل نهيان يف م�ستهل االجتماع 
م�سيدا   .. ال���ل���ج���ن���ة  ب����اأع���������س����اء 
العمل  على  وحر�سهم  بجهودهم 

التعاون  ل�������س���وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
�سلطان  الدكتور  وم��ع��ايل  ال���دويل 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�سناعة 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزيرة 
الثقافة وال�سباب ومعايل �سما بنت 
امل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �سهيل 
ال�����س��ب��اب ومعايل  ل�������س���وؤون  دول�����ة 
حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة 
اأبوظبي   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ع��ب��داهلل اجلنيبي  وم��ع��ايل حممد 
وزارة  يف  الرئا�سية  املرا�سم  رئي�س 
ال��رئ��ا���س��ة و���س��ع��ادة �سعيد  ����س���وؤون 
حم��م��د ال��ع��ط��ر م��دي��ر ع���ام مكتب 
و�سعادة  ال���ع���ام���ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
هالل �سعيد املري مدير عام دائرة 
يف  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة 
ال�سمري  يو�سف  رمي  و�سعادة  دبي 
االإعالم  ل�سوؤون  التنفيذي  املدير 
ال�سوؤون  ب��ج��ه��از  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
حممد  �سعيد  و���س��ع��ادة  التنفيذية 
املوؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ن���ظ���ري 
االحتادية لل�سباب و�سعادة �سمرية 
املرا�سم  وك��ي��ل  ال��رم��ي��ث��ي  م��ر���س��د 
الرئا�سية يف وزارة �سوؤون الرئا�سة.

االحتادية للرقابة النووية والرقابة النووية واالإ�سعاعية ال�سعودية يعززان تعاونهما الثنائي
•• اأبوظبي-وام:

اخ��ت��ت��م��ت " ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
للرقابة النووية " وهيئة الرقابة 
اململكة  واالإ���س��ع��اع��ي��ة يف  ال��ن��ووي��ة 
مبادرة  اأول  ال�سعودية  العربية 
الرقابة  ق��ط��اع  ث��ن��ائ��ي يف  ت��ع��اون 

النووية.
ياأتي هذا التعاون يف اإطار االتفاق 
امل������بم ب����ني ح���ك���وم���ة االإم��������ارات 
اململكة  املتحدة وحكومة  العربية 
 2019 ع��ام  ال�سعودية  العربية 
اال�ستخدامات  جمال  يف  للتعاون 

ال�سلمية للطاقة النووية.
ون����ظ����م����ت ال���ه���ي���ئ���ة االحت�����ادي�����ة 
الرقابة  وهيئة  النووية  للرقابة 
ال�سعودية  واالإ�سعاعية  النووية 
�سل�سلة من ور�س العمل ا�ستمرت 
���س��ه��را مت خ��الل��ه��ا ت�����س��ك��ي��ل 10 
تبادل  اأج��ل  من  عمل  جمموعات 

املعلومات ونقل املعرفة.

االأن�سطة  وب��ات��ت  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 
واقعية  اأك��رث  اململكة  يف  النووية 
ب�سبب  االأخ��������رية  ال�������س���ن���وات  يف 
النووية  االأب��ح��اث  مفاعل  اإن�ساء 
اإن�ساء  وخطة  الطاقة  منخف�س 
لتوليد  النووية  للطاقة  حمطة 
االأن�سطة  هذه  وت�سلط  الكهرباء 
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ال���ن���ووي���ة 
تلعبه هيئة  الذي  الرقابي  الدور 
واال�سعاعية  ال���ن���ووي���ة  ال���رق���اب���ة 
�سمان  يف  خ���ا����س���ة  ال�������س���ع���ودي���ة 
واملعاهدات  ب��ال��ق��وان��ني  االل���ت���زام 
الدولية ذات ال�سلة ومتثل ور�س 
موظفو  فيها  �سارك  التي  العمل 
ب��داي��ة تعاون  ب���اك���ورة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 
االإماراتي من  مثمر مع اجلانب 
الرقابي على  العمل  تعزيز  �ساأنه 
�سعيد  وع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  م�ستوى 

املنطقة اأي�سا".
بالتو�سل  العمل  ور�س  واأختتمت 
التو�سيات  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل 

م�����ع ه���ي���ئ���ة ال����رق����اب����ة ال���ن���ووي���ة 
اإطار  يف  ال�سعودية  واالإ�سعاعية 
اتفاقية التعاون املبمة بني دولة 
االإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية".
واأ�ساف : " تعتب دولة االإمارات 
منوذجا يحتذى عامليا يف تطوير 
برنامج للطاقة النووية ال�سلمية 
وت����ط����وي����ر اإط���������ار ع���م���ل رق���اب���ي 
لالإ�سراف على القطاعني النووي 
املبادرات  هذه  وتوفر  واالإ�سعاعي 
املعارف  ل��ن��ق��ل  م��ن��ا���س��ب��ة  ف��ر���س��ا 
املكت�سبة خالل �سنوات من العمل 
اململكة  يف  ال�سركاء  اإىل  الرقابي 
الوقت  ويف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االط��الع على جتاربهم يف  نف�سه 
اململكة  ال��رق��اب��ي يف  ال��ع��م��ل  ب��ن��اء 
االأوىل  وتعتب هذه هي اخلطوة 
التعاون  مبادرات  نحو مزيد من 

امل�ستقبلية".
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 

موا�سيع  العمل  ور���س  تناولت  و 
ال�����س��الم��ة النووي  م��ت��ع��ددة م��ث��ل 
االنت�سار  وحظر  النووي  واالأم��ن 
لال�ستجابة  واجلاهزية  ال��ن��ووي 
حل����االت ال���ط���وارئ وغ��ريه��ا من 

املوا�سيع االأخرى.
عددا  الهيئتني  اأع�����س��اء  ون��اق�����س 
العمل  املوا�سيع خالل ور�س  من 
العمل  اإط���ار  و���س��ع  تناولت  ال��ت��ي 
ال����رق����اب����ي ال�����ن�����ووي و االل����ت����زام 
اخلا�سة  ال��دول��ي��ة  ب��االت��ف��اق��ي��ات 
بحظر االنت�سار النووي وتطوير 
والرتخي�س  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اأن��ظ��م��ة 
اإ�سافة  القدرات واخلبات  وبناء 
باإن�ساء  تتعلق  اأخرى  اإىل جوانب 
للرقابة  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 

النووية.
و قال �سعادة كري�سرت فيكتور�سن 
م���دي���ر ع�����ام ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة 
"ي�سعدنا   : ال���ن���ووي���ة  ل��ل��رق��اب��ة 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ن���ب���داأ  اأن 

خ������ال������د ال����ع����ي���������س����ى ال����رئ����ي���������س 
التنفيذي لهيئة الرقابة النووية 
العربية  اململكة  يف  واال���س��ع��اع��ي��ة 
اجلهود  ه��ذه  "توفر  ال�سعودية: 
ال�ستك�ساف  ف���ر����س���ا  امل�������س���رتك���ة 
خم����ت����ل����ف جم�����������االت ال�����ت�����ع�����اون 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ت���ب���ادل اخل�����بات 
الرقابية  االأن�������س���ط���ة  وت���ك���ام���ل 
اأن  ونتوقع  واالإ�سعاعية  النووية 
امل�����س��ت��م��ر منوذجا  ي��ث��م��ر ح���وارن���ا 
فاعال يف جمال التعاون الرقابي 
النووي على ال�سعيد الدويل مع 

الرتكيز على الدول املجاورة".
و اأ�ساف اإنه منذ �ستينيات القرن 
امل��ا���س��ي مت ت��ط��ب��ي��ق االإج�������راءات 
التطبيقات  ع���ل���ى  ال����رق����اب����ي����ة 
النووية  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي مت اإدخ���ال���ه���ا يف 
املتعلقة  واالأن�سطة  الطب  جمال 
قطاعي  يف  خ���ا����س���ة  ب��ال��ت��ع��دي��ن 

للهيئة االحتادية للرقابة النووية 
وت�سكيل جلان م�سرتكة ملزيد من 
الرقابية  اجل���وان���ب  يف  ال��ت��ع��اون 
االأخ����رى. و اتفق اجل��ان��ب��ان على 
و�سع خطة متكاملة ملتابعة �سري 
ال��ت��ع��اون وت��ق��دمي ت��ق��اري��ر دورية 
ال��ع��م��ل. م���ن ناحية  ���س��ري  ح����ول 
اأخرى اأكدت هيئة الرقابة النووية 
ال�سعودية م�ساركتها  واال�سعاعية 
الذي  "كونفك�س3-"  مترين  يف 

التعاون  تعزيز  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
ال���ن���ووي ب��ني اجلهتني  ال��رق��اب��ي 
ويتناول بع�سها االإطار القانوين 
اإن�ساء فريق عمل  والرقابي مثل 
الرقابية  املوؤ�س�سات  بني  خليجي 
ل��ل��ت��ع��اون يف ق��ي��ا���س االإ����س���ع���اع.. 
م��ن ور�س  ع���دد  بعقد  واق���رتاح���ا 
العمل حول برامج بناء القدرات 
باالإ�سافة اإىل تنظيم زيارات اإىل 
التابع  ال��ط��وارئ  عمليات  م��رك��ز 

ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه دول�����ة االإم��������ارات يف 
اأك���ب مترين  2021 وي��ع��د  ع��ام 
الدولية  ال��وك��ال��ة  تنظمه  دويل 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة وت�������س���ارك فيه 
جميع الدول االأع�ساء واملنظمات 
م�ساركة  وي���ت���ط���ل���ب  ال����دول����ي����ة 
اأيام  لعدة  �ساعة   24 م��دار  على 
التعامل  متوا�سلة للتدريب على 
الطوارئ  حل����االت  واال���س��ت��ج��اب��ة 

النووية واالإ�سعاعية.

هيئة النقل – عجمان تدرج مركبات اأجرة مهره يف منظومة روت للطلب�سرطة اأبوظبي حتذر من قيادة ال�سكوتر بدون و�سائل احلماية وال�سالمة
•• اأبوظبي-وام:

الدراجات  م�ستخدمي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ح���ذرت 
"�سكوتر" من قيادته يف الطرقات  ال�  الكهربائية 
وال�سالمة  احلماية  و�سائل  ارت���داء  دون  العامة 
اإىل  ت��وؤدي  قد  بالغة  ي�سكل خطورة  الالزمة مما 
وقوع احلوادث اخلطرية. ودعت االآباء اإىل حتمل 
ا�ستخدام  اأث��ن��اء  االأب��ن��اء  مراقبة  يف  م�سوؤوليتهم 
يف  ي��ك��ون  ا���س��ت��خ��دام��ه  ان  م��و���س��ح��ة  ال�"�سكوتر" 
االأماكن املخ�س�سة له االآمنة وبعيداً عن الطرقات 
العامة مع احلر�س على االلتزام بارتداء معدات 
احلماية ال�سخ�سية خوذة الراأ�س، وواقي الركبتني 
واملرفقني. واأكدت اأن ال�"�سكوتر" تعد لعبة حمببة 
تدق  لكنها  واملراهقني،  بالن�سبة لالأطفال  للغاية 
ناقو�س اخلطر يف حال انتهاء بطارية اجلهاز فاإنه 

يتوقف فجاأة، ما يوؤدي اإىل تقييد حركة امل�ستخدم 
اإىل ما ال  ي��وؤدي  بفعل الق�سور الذاتي، وه��ذا قد 
الدائرية  احل��رك��ات  ت���وؤدي  واأي�����س��ا  عقباه  حتمد 

املفاجئة التي يقوم بها بع�س االأطفال اإىل فقدان 
اإىل احلوادث  ي��وؤدي  االت��زان لبع�س اللحظات ما 

والكدمات.

•• عجمان -الفجر:

م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س��ه��ا الع������داد م��ن��ظ��وم��ة نقل 
م��ت��ك��ام��ل��ه ول��ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا ول��ت��ح��ق��ي��ق ر�سا 
العمالء انتهت هيئة النقل – عجمان من تركيب 
نظام Route الذكي يف ا�سطول مهره لالأجره 
الن�سائية التي ت�ستهدف نقل ال�سيدات والعائالت 

اىل وجهات خمتلفه داخل وخارج االإمارة .
اأ����س���ار ال�����س��ي��د اح���م���د ���س��ق��ر امل��ط��رو���س��ي املدير 
–هيئة  التجاريه  اخل��دم��ات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
لروؤية  تطبيقا  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  ال��ن��ق��ل  
اآم����ن م�����س��ت��دام ومتطور،  ن��ق��ل  ب��ت��وف��ري  ال��ه��ي��ئ��ة 
برفع  اخل��ا���س��ة  الهيئة  الإ�سرتاتيجية  وحتقيقاً 
م�ستوى جودة كافة اخلدمات املقدمة للجمهور  

واأ�ساف باأنه مت تزويد مركبات مهره بنظام العداد 

الذكي الذي ي�سهل احل�سول على املفقودات وذلك 
خرائط  با�ستخدام  املنطقه  حت��دي��د  خ��الل  م��ن 
مناطق  من  ال��رح��الت  �سجالت  حتفظ  متطورة 
العميل طلب  و ي�ستطيع  الرحله ونهايتها    بدء 

مركبة مهره عن طريق تطبيق Route  الذي 
البنامج  بتحميل  وذلك  موؤخرا  الهيئة  اطلقتة 
التطبيق  وي�ساعد   Andriod و   iOS م��ن 

العميل يف الو�سول الأقرب مركبة اأجرة ملوقعه.
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات تعزز مكت�سبات الطفولة .. و ال م�سا�س باحلقوق

•• اأبوظبي-وام:

االأطفال  ت��ع��زي��ز مكت�سبات  االإم�����ارات ج��ه��وده��ا يف جم���ال  دول���ة  ت��وا���س��ل 
واإع���داد جمموعة من  درا�سة  خ��الل  وذل��ك من  الت�سريعي  ال�سعيد  على 
االأ�سا�سية  حقوقهم  ا���س��ت��دام��ة  ت�ستهدف  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات  التو�سيات 
وحمايتهما يف جميع الظروف واحلاالت. واأكد �سعادة �سرار حميد بالهول 
واملوارد  وال�سكان  والعمل  االجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  رئي�س  الفال�سي 
منطلق  م��ن  تعمل  اللجنة  اأن  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  الب�سرية 
على  النا�سئة  التحديات  كل  ر�سد  على  والرقابي  الت�سريعي  اخت�سا�سها 
�سعيد ا�ستقرار االأ�سر و�سمان حقوق الطفل التي �سنها امل�سرع االإماراتي. 
و اأو�سح الفال�سي اأن اللجنة عقدت خالل الفرتة املا�سية عدة اجتماعات 

ملناق�سة الق�سايا املرتبطة باالأطفال وا�ستقرارهم و القوانني والت�سريعات 
املجاالت  يف  قدراتهم  وتنمي  حقوقهم  حتفظ  التي  املختلفة  وامل��ب��ادرات 
اإع��داد م�سروع  اأبرزها  بتو�سيات ومقرتحات  و ك�سف عن اخل��روج  كافة. 
قانون عام لالأ�سرة يهدف اإىل دعم منظومة االأمن املجتمعي من خالل 
التوا�سل  اأفرادها عن طريق  االأ�سرة وتقوية متا�سك  يان  املحافظة على 
الوطنية  الهوية  مع  يتنا�سب  مبا  ا�ستقرارها  وتوطيد  البناء،  واحل���وار 

االإمارتية والتطورات واملتغريات العاملية.
و اأكد اأن اللجنة بحثت و�سع لوائح تنظيمية تقنن ظهور االأطفال يف برامج 
التي ت�سيء  االأ�سر  التوا�سل االجتماعي حلمايتهم وفر�س جزاءات على 
لهم عب ا�ستغاللهم خا�سة فيما يتعلق باالأعمال التجارية و ن�سر املقاطع 
امل�سيئة لهم مبا ي�سمن حماية حقوق االأطفال من جميع اجلوانب وفقا 

الطفل  ب�ساأن حقوق   2016 ل�سنة  القانون االحت��ادي رقم /3/  الأحكام 
"ودمية". و اأ�ساف اإن اللجنة اأو�ست باإيجاد حلول مل�سكالت احل�سانة وما 
بدائل  واإيجاد  االأبناء،  تقت�سيه م�سلحة  ملا  وفقا  اآث��ار  من  عليها  يرتتب 
ب�ساأن اإمكانية حتقيق مرونة يف طبيعة و�ساعات عمل املراأة العاملة خا�سة 
فئة االأمهات كي ال يتعر�س االأطفال لالأخطار وحتقق االأمهات الرتبية 
النتائج،  باأف�سل  و�سحته  الطفل  نف�سية  على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
بني  التن�سيق  خ��الل  م��ن  �سامل  نف�سي  اأ���س��ري  اإر���س��ادي  اختبار  وت��وف��ري 
املوؤ�س�سات املعنية قبل عر�س الدعوى على جلان التوجيه االأ�سري. و اأ�سار 
االأطفال مبا ي�سمن  بتفعيل نظام جلي�سات  اأي�سا  اأو�ست  اللجنة  اأن  اإىل 
حتقيق اأعلى م�ستويات الرعاية واالأمان للطفل وعدم التاأثري على هويته 
التدخل االجتماعي لالأ�سر  برامج خدمات  االإماراتية، وتوفري  الوطنية 

من  االأزم����ة  تخطي  على  وم�ساعدتهم  املطلقني  مل�ساندة  ال��ط��الق  بعد 
النواحي النف�سية واالجتماعية واإعادة بناء الروابط االأ�سرية واملحافظة 
على االأطفال ومتابعتهم املتابعة ال�سحيحة. وتوفر دولة االمارات اأف�سل 
اأ�سدره  ال��ذي  ودمي��ة«  »قانون  للطفل من خالل  قانونية ممكنة  حماية 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
كافة  وال��ذي كفل   2016 ل�سنة   3 رق��م  القانون االحت���ادي  اهلل" �سمن 
حقوق الطفل مثل حقه يف احلياة والبقاء واحلقوق االأ�سا�سية وال�سحية 
االإم���ارات  اأعلنت   2020 ف��باي��ر  يف  و  الفكرية.  واحلماية  والتعليمية 
عن اإن�ساء اأول برملان للطفل االإماراتي يتاألف من 40 ع�سواً من جميع 
اإمارات الدولة، منا�سفة بني الذكور واالإناث، وترتاوح اأعمارهم بني /10 

و16 عاما/.. ومدة الع�سوية به عامان كامالن.

انطلقت اأعماله باحل�سور املبا�سر يف مركز دبي التجاري العاملي

من�سور بن حممد يفتتح اأعمال معر�س وموؤمتر اخلليج الأمن املعلومات جي�سيك 2021
•• دبي-وام:

اأعمال  اأم�����س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
جي�سيك،  املعلومات  الأم��ن  اخلليج  وم��وؤمت��ر  معر�س  من  التا�سعة  الن�سخة 
الفعالية االأكرث اأهمية يف قطاع االأمن ال�سيباين يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
الفرتة من  العاملي خالل  التجاري  دبي  ي�ست�سيفها مركز  والتي  واأفريقيا، 
31 مايو اجلاري اإىل 2 يونيو املقبل ملناق�سة اأهم التطورات العاملية يف جمال 
ملكافحة  احل��ل��ول  اأح���دث  م��ن  ال��ت��ايل  اجليل  وا�ستك�ساف  ال�سيباين  االأم���ن 

اجلرائم ال�سيبانية االآخذة يف الزيادة يف جميع اأنحاء العامل.
و حر�س �سموه خالل اجلولة التي �سملت عددا من االأجنحة املحلية والعاملية 
امل�ساركة يف املعر�س الذي ي�ست�سيف م�ساركات من اأكرث من 30 دولة حول 
جملة  تطرحها  التي  التقنيات  و  احللول  اأح��دث  على  التعرف  على  العامل، 
من اأكب ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف هذا املجال احليوي والذي تتزايد 
التقنيات  على  االعتماد  وتزايد  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ع�سر  يف  اأهميته 
وال�سبكات الرقمية التي اأ�سبحت ت�سكل الركيزة االأ�سا�سية للحياة الع�سرية، 

ومتثل ع�سب االقت�ساد احلديث.
دب���ي لالأمن  ال��ت��وق��ف ع��ن��د من�سة م��رك��ز  امل��ع��ر���س  ���س��م��وه يف  �سملت ج��ول��ة 
االلكرتوين حيث ا�ستمع اإىل �سرح حول جهود املركز واأهم مبادراته و �سهد 
�سموه اإطالق النظام االإلكرتوين "تر�س" املتخ�س�س يف الك�سف عن الثغرات 
االأمنية يف املواقع االإلكرتونية والذي طوره املركز يف خطوة ت�سهم يف تر�سيخ 

مكانة دبي بو�سفها املدينة االأكرث اأمانا يف الف�ساء االإلكرتوين.
ياأتي النظام اجلديد يف اإطار موؤ�سر دبي لالأمن االإلكرتوين االأول من نوعه 
را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  اأطلقه �سمو  الذي  العامل  على م�ستوى 
 2020 العام  منت�سف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 
االإلكرتوين يف خمتلف اجلهات احلكومية على  العام لالأمن  االأداء  ليدعم 

م�ستوى االإمارة.
 100% بن�سبة  اإم��ارات��ي  ف��ري��ق  بالكامل  النظام  وتطوير  بت�سميم  وق���ام 
امل�سرتكني  ومواقع  احلكومية  االإلكرتونية  املواقع  فح�س  النظام  ويتوىل 
للك�سف عن الثغرات االأمنية واإبالغ اجلهات املعنية ليتم العمل على اتخاذ 

االإجراء املنا�سب للتعامل مع تلك الثغرات ومعاجلتها.
وحر�س �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم على التوقف يف 
اأجنحة عدد من الدول االأجنبية امل�ساركة ومن�سات كبى ال�سركات العاملية 
ال��رائ��دة يف قطاع االأمن  اأب���رز العالمات  150 م��ن  اأك��رث م��ن  وال��ت��ي ت�سم 
واململكة  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ذل��ك  العامل مبا يف  ح��ول  ال�سيباين 
التواجد  على  حر�ست  والتي  ورو�سيا،  واأملانيا  وفرن�سا  و�سنغافورة  املتحدة 

اأعرب  و  املعلومات  الأم��ن  اخلليج  وموؤمتر  من معر�س  التا�سعة  الن�سخة  يف 
اجلميع ل�سموه عن بالغ تقديرهم ملا توفره دبي من اأجواء اآمنة للم�ساركة 
مهما  دع��م  عن�سر  وت�سكل  ت�ست�سيفها  التي  الكبى  العاملية  الفعاليات  يف 
ال�ستعادة االقت�ساد العاملي لعافيته مع ا�ستمرار جهود مكافحة وباء كوفيد-

.19
وا�ستمع �سموه من القائمني على ال�سركات العاملية امل�ساركة اإىل �سرح حول 
يوؤكد اجلاهزية  التي تطرحها مبا  واحللول  والبجميات  التقنيات  اأحدث 
تهديدا متناميا  ت�سكل  التي  وال�سبكية  الرقمية  للجرائم  للت�سدي  الكاملة 
اخلطى  ال��ع��امل  فيه  ي�سارع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال�سيما  واملجتمعات  لالأعمال 
ملا  احل��دث،  ه��ذا  اأهمية  من  يزيد  ما  بالكامل  الذكية  البيئة  نحو  للتحول 
وال��روؤى حول  التالقي وتبادل اخل��بات واالأفكار  ميثله من قيمة لفر�سة 
ما ميكن القيام به من جهود لتحجيم هذه النوعية من اجلرائم واحلد من 

اخلطر الذي متثله على االأعمال واحلكومات على حد �سواء.
الفال�سي،  بالهول  ال��ل��واء ط��الل حميد  اجل��ول��ة معايل  خ��الل  �سموه  راف��ق 
مدير عام جهاز اأمن الدولة يف دبي، و�سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام 
والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  عام  ومدير  العاملي  التجاري  دبي  مركز  ل��سلطة 
التجاري يف دبي، و�سعادة اللواء حممد اأحمد املري، مدير عام االإدارة العامة 
لالإقامة و�سوؤون االجانب بدبي، و�سعادة يو�سف ال�سيباين، مدير مركز دبي 

لالأمن االإلكرتوين.
من  واالإقليميني  الدوليني  املبتكرين  اأب��رز  من  باقة  جي�سيك  وي�ست�سيف 
ترا�ست  وتيلي  �سوليو�سنز  و�سباير  وه���واوي  مايكرو�سوفت  مثل  �سركات 
التوجهات يف جمال مواجهة  اأح��دث  ت�ستعر�س   14 وديجيتال  وبلوفيكتور 
العمل ع��ن بعد  اأ���س��ل��وب  الناجمة ع��ن االع��ت��م��اد على  امل��ت��زاي��دة  ال��ت��ه��دي��دات 

والت�سارع يف التحول الرقمي.
واأعرب �سعادة هالل �سعيد املري عن جزيل ال�سكر ل�سمو ال�سيخ من�سور بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لدعمه ملعر�س وموؤمتر اخلليج الأمن املعلومات، 
االإمارات  دول��ة  "اعتمدت  وق��ال:  اأعماله..  وافتتاح  بالزيارة  اإي��اه  وت�سريفه 

منهجية ا�ستباقية جتاه مكافحة اجلرائم ال�سيبانية. وتلعب اال�سرتاتيجية 
بنيتها  دورا حموريا يف حماية  االإم��ارات  واال�ست�سرافية حلكومة  التعاونية 
التحتية الرقمية.. و يعد كل من جمل�س االأمن ال�سيباين يف دولة االإمارات 
لال�ستثمارات  دبي  وموؤ�س�سة  االإلكرتوين  لالأمن  دبي  ومركز  دبي  و�سرطة 
وهيئة  االآيل  احلا�سب  ل��ط��وارئ  لال�ستجابة  الوطني  والفريق  احلكومية 
من  وغريها  الذكية  دب��ي  وم��ب��ادرة  الرقمية  واحلكومة  االت�ساالت  تنظيم 
اجلهات احلكومية الداعمة عامال جوهريا لنجاح اجلهود املبذولة ملكافحة 

اجلرائم ال�سيبانية و اإثراء املناق�سات الهادفة عب من�سة جي�سيك".
من جانبه، قال �سعيد ح�سي�س، املدير العام ل�سركة مايكرو�سوفت االإمارات: 
"تطورت طبيعة التهديدات ب�سكل ملمو�س على مدى العام املا�سي ال �سيما 
حماولة  و  االأزم����ة  م��ع  للتكيف  القطاعات  و  العمل  اأم��اك��ن  �سعي  ���س��وء  يف 
م��ل��ي��ارات تهديد  �ستة  اأك���رث م��ن  اإي��ق��اف  2020، مت  ع���ام  جت���اوزه���ا.. و يف 
م�����س��دره��ا ال��بجم��ي��ات اخل��ب��ي��ث��ة ع��ن��د اأط�����راف ال�سبكة امل��ح��م��ي��ة م��ن قبل 
مايكرو�سوفت ديفيندر حول العامل.. وتعك�س م�ساركتنا يف فعالية جي�سيك 
مع  بالتزامن  لل�سركات  الت�سغيلية  امل��رون��ة  لتوفري  نبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
�سعيها ملوا�سلة تكييف النماذج الهجينة �سمن بناها االأ�سا�سية لتكنولوجيا 
اخلا�سة  الرقمية  التحول  ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  جهود  وت�سريع  املعلومات 
قطعت  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سركات  حلماية  �سعيها  �سوء  ويف  بها.. 
لدعم  قدما  ونتطلع  ال�سيباين،  االأم���ن  جم��ال  يف  كبريا  �سوطا  االإم����ارات 
هذه الرحلة من خالل طرح اأف�سل ما لدينا من ابتكارات وخبات حلماية 

اأ�سولهم الرقمية".
الفعاليات  اإىل تنظيم  االآم��ن��ة  ال��ع��ودة  دب���ي جل��ه��ود  ري����ادة  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
دبي  ملركز  املوثوقة  وال�سالمة  ال�سحة  بروتوكوالت  تعززها  التي  املبا�سرة، 
التجاري العاملي، �سيحظى زوار فعالية جي�سيك 2021 بفر�سة اال�ستفادة 
من برنامج املوؤمتر املمتد لثالثة اأيام والذي ي�سهد م�ساركة 180 من اأ�سهر 
ال�سخ�سيات املتخ�س�سة �ستقوم باخلو�س يف اأهم ق�سايا االأمن االإلكرتوين 

واأكرثها اإحلاحا.

كما ي�سهد املعر�س طرح ا�سرتاتيجيات مبتكرة يقدمها م�سوؤولون تنفيذيون 
التنظيمية  واجلهات  والتقنية  املعلومات  وم��دراء  املعلومات  اأم��ن  جم��ال  يف 
التمويل  وق��ط��اع  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ال�سيا�سات  و���س��ن��اع 
لبناء  �سعيا  اخلدمية،  وامل��راف��ق  والطاقة  واالت�����س��االت  ال�سحية  والرعاية 
منظومة �سيبانية تتميز باملتانة واملرونة وت�سكل اأ�سا�سا موثوقا يف االقت�ساد 

الرقمي.
و ت�سم قائمة ال�سخ�سيات املوؤثرة التي �ستتحدث على مدى االأيام الثالثة 
االأمن  رئي�س  الكويتي،  الدكتور حممد  �سعادة  املوؤمتر كال من:  اأجندة  من 
ال�سيباين حلكومة االإمارات وماتيا�س �سرانر، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
مكتب  ل��دى  الرهائن  لتحرير  ال�سابق  وامل��ف��او���س  للتفاو�س  �سرانر  ملعهد 
التحقيقات الفيدرايل؛ وتونو تامر، املدير التنفيذي ل�سلطة نظم املعلومات 
االأمن  جمل�س  مكتب  يف  املفت�سني  كبري  هالو�سينكو،  واألك�سندر  االإ�ستونية 

القومي والدفاع يف اأوكرانيا وغريهم.
ويهدف جي�سيك اإىل تن�سيق اأجندات االأمن ال�سيباين وتنظيمها وحتديد 
اأولوياتها يف املنطقة، حيث تقام الفعالية بتنظيم ا�سرتاتيجي و�سراكة وثيقة 
مع اأكرث الهيئات االإلكرتونية تاأثريا يف االإم��ارات؛ مبا فيها جمل�س االأمن 
دبي،  االإل��ك��رتوين، و�سرطة  ل��الأم��ن  دب��ي  االإم����ارات، وم��رك��ز  ال�سيباين يف 
وهيئة تنظيم االت�ساالت، ومبادرة دبي الذكية، وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات 
احلكومية ، واأدنوك للتكرير، والفريق الوطني لال�ستجابة لطوارئ احلا�سب 

االآيل يف االإمارات.
كما ي�ست�سيف جمل�س االأمن ال�سيباين يف االإمارات الدورة االأوىل للموؤمتر 
العاملي لالأمن ال�سيباين، والذي ي�سلط ال�سوء على م�سهد االأمن ال�سيباين 
يف اململكة العربية ال�سعودية واأفريقيا بينما يركز موؤمتر جي�سيك اإن�سباير 

يف القطاع. املراأة  دورة  اأهمية  على   2021
ويقام جي�سيك 2021 و�سط بروتوكوالت وقائية �سارمة مكنت مركز دبي 
التجاري العاملي من اإثبات قدرته على تقدمي بيئة تتميز باأف�سل م�ستويات 
ال�سالمة ال�ست�سافة الفعاليات التجارية املبا�سرة، وتنظيم املعار�س العاملية 

بالتوافق مع اأعلى معايري ال�سالمة.
يذكر اأن مركز دبي التجاري العاملي كان قد ا�ستقبل يف �سهر فباير املا�سي 
املبا�سرة  الفعالية   ،2021 جلفود  معر�س  يف  ال���زوار  من  االآالف  ع�سرات 
االأوىل عامليا يف قطاع االأغذية وامل�سروبات بعد 12 �سهرا، والتي عب خاللها 

للغاية. اآمنة  اأو  اآمنة  بتجربة  با�ستمتاعهم  الزوار  من   98%
جتدر االإ�سارة اإىل اأنه ال ميكن الت�سجيل يف موقع انعقاد جي�سيك 2021؛ 
www. ط��ري��ق:  ع��ن  فقط  وم�سبقا  الكرتونيا  امل�سجلني  ا�ستقبال  ويتم 
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مواجهة خماطر التهديدات ال�سيربانية املتزايدة  يف  احللول  اأحدث  على  ال�سوء  ي�سلط  • املعر�س 
االأمن ال�سيرباين ير�سمون ا�سرتاتيجيات مبتكرة على مدى ثالثة اأيام  قطاع  خرباء  اأبرز  من   180 •

• احلدث ي�سهم يف تن�سيق اأجندات االأمن ال�سيرباين وتنظيمها وحتديد اأولوياتها يف املنطقة 

م�سوؤولون ي�سيدون مببادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
•• اأبوظبي-وام:

جت�����س��د م����ب����ادرة ع���الم���ة اجل����ودة 
لبيئة عمل داعمة للوالدين التي 
للطفولة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقتها 
الهام  ال���دور  االأول  اأم�����س  امل��ب��ك��رة 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات وج���ه���ات ال��ع��م��ل يف 
املبذولة  اجل��ه��ود  ل��دع��م  االإم�����ارة 
واالأمهات  االآب�����اء  م��ن��ح  اأج����ل  م��ن 
جت���اه  دوره��������م  الأداء  ال���ف���ر����س���ة 
جنبا  االأكمل  الوجه  على  اأبنائهم 
اإىل جنب مع املهام املنوطة بهم يف 
�سوق العمل مبا يعزز من م�سرية 

بناء اأجيال امل�ستقبل.
وث��م��ن روؤ���س��اء دوائ���ر حكومية يف 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  اأب���وظ���ب���ي 
للطفولة املبكرة واإطالقها مبادرة 
عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة 
اأهميتها يف  .. موؤكدين  للوالدين 

القطاعني احلكومي  العاملني يف 
خلق  اإىل  ي���ه���دف  مب���ا  واخل���ا����س 
ت���وازن ناجح وف��اع��ل ل��دوره��م��ا يف 
واالأبناء  االأج��ي��ال  وتهيئة  تربية 
التنمية  م�����س��رية  ي��وا���س��ل��وا  ح��ت��ى 
ال�����س��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا اإم�����ارة 
اأب��وظ��ب��ي ودول����ة االإم�����ارات ب�سكل 
�سعادة  اأث���ن���ى  ج��ه��ت��ه  م���ن  عام". 
امل��ه��ريي مدير عام  حممد ه��الل 
اأبوظبي  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة 
على اإطالق م�سروع عالمة اجلودة 

لبيئة عمل داعمة للوالدين.
نكون  اأن  ي�������س���رف���ن���ا   "  : وق�������ال 
املبادرة  ه���ذه  م���ن  اأ���س��ي��ال  ج����زءا 
املرموقة التي تعك�س مدى اإدراك 
باأهمية  ال��وط��ن��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا 
مبتكرة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ات  خ��ل��ق 
للقيم  وحمفزة  للوالدين  داعمة 
االأ�سرية وبال�سكل الذي ي�سهم يف 
واإنتاجيتهم  العاملني  ر�سا  زي��ادة 
�سوق  ال��ت��م��ي��ز يف  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د 

العمل عند ا�ستقطاب املواهب".
واأ�ساف: " اأن الدعم الذي تقدمه 
امل�سروع  ل���ه���ذا  اأب���وظ���ب���ي  غ���رف���ة 
ا�ستقرار  ب��اأن  اإميانها  اإمن��ا يج�سد 
االأ������س�����رة ه����و ال���ع���ام���ل وامل���ح���رك 
واعد طموح  لبناء جيل  الرئي�سي 
قادر على موا�سلة االإجنازات فقد 
حر�س الوالد القائد ال�سيخ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
على  التاأ�سي�س  بداية  منذ  ثراه" 

الأطفالهم  الطبيعي  النمو  على 
مرتكزات  اأه����م  ي��ع��ت��بون  ال��ذي��ن 
الذي  التوجه  وهو  امل�ستقبل  بناء 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  ت���دع���م���ه 
متميزة  م����ب����ادرات  ت��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
ا�سرتاتيجية  ���س��ي��ا���س��ات  وت�����س��ع 
بالتعاون مع ال�سركاء من القطاع 
االجتماعي للنهو�س بهذا القطاع 
وع��ل��ى راأ���س��ه رع��اي��ة االأ���س��ر ب�سكل 
خ��ا���س منذ  ب�سكل  وال��ط��ف��ل  ع���ام 
و�سوال  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
ال�سباب  ث��م  املراهقة  مرحلة  اإىل 
ا�ست�سراف  اإىل  دائما  ن�سعى  حيث 
ال��ت��ي تعد  الفئة  اح��ت��ي��اج��ات ه��ذه 
فال  جمتمع  الأي  االأ���س��ا���س  حجر 
دون وجود  ملجتمع متطور  وج��ود 

دعم قوي لالأ�سرة.
تنمية  دائ����رة  اأن  اخلييلي  اأك���د  و 
امل��ج��ت��م��ع ت�����س��ع��ى ب���ال���ت���ع���اون مع 
اإطالق  اإىل  االإم����ارة  ال�����س��رك��اء يف 
وتنفيذ  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات 
مبادرات والعمل على ت�سكيل جلان 
والتي  العاملية  املعايري  اأعلى  وفق 
ت��ع��ك�����س ج��م��ي��ع��ه��ا روؤي�����ة واأه�����داف 
االهتمام  يف  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
واأ���س��ره��م والعمل على  ب��االأط��ف��ال 
ح��م��اي��ت��ه��م ودع���م���ه���م م����ن اأج����ل 
تعزيز منوهم وازدهارهم يف بيئة 
رفاهيتهم  ت�سمن  م�ستقرة  عمل 

وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ع���ايل حممد 

حتفيز املوؤ�س�سات على توفري بيئة 
متكنهم  للموظفني  مثالية  عمل 
من اأداء م�سوؤوليتهم جتاه اأبنائهم 
على  املبكرة  العمرية  امل��راح��ل  يف 

الوجه االأكمل.
واأ������س�����اد م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغري 
خ��م��ي�����س اخل��ي��ي��ل��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
عالمة  مب���ب���ادرة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
اجل����������ودة ل���ب���ي���ئ���ة ع����م����ل داع����م����ة 
ل��ل��وال��دي��ن ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا هيئة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة .. 
اهتمام  اأنها خطوة جت�سد  موؤكدا 
املجتمع  بتما�سك  اأبوظبي  اإم���ارة 
عب بناء بيئة خ�سبة لنواة االأ�سر 
مع  تتنا�سب  �سليمة  اأ���س�����س  ع��ل��ى 

التغريات العاملية املحيطة.
اأ�سرة  اأنه ال ميكن الأي  واأ�سار اإىل 
يعمل معيلها �سواء االأب اأو االأم اأن 
املجتمع  ومن���و  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم 
الالزمة  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ري  دون 
بات  العمل  اأن  خا�سة  الأبنائهما 
�سرورة حياتية وتنموية واأن عدم 
توفري امل�ساندة والدعم قد ي�سبب 
خلال يف امل�سار الرتبوي واملعي�سي 

للتكوين االأ�سري.
حتفيز  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 
عمل  بيئة  توفري  على  املوؤ�س�سات 
املتطلبات  ت��ن��ا���س��ب  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
للح�سول  االأط���ف���ال  واح��ت��ي��اج��ات 
ع����ل����ى ع�����الم�����ة اجل�����������ودة ي����وؤك����د 
احلفاظ  باأهمية  الواعي  االإدراك 

ال�����س��رف��اء احلمادي  ع��ل��ي حم��م��د 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
" اأبوظبي  م��ب��ادرة  اإط��الق  اأهمية 
تن�سئة  يف  املبكرة"  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
ك��ام��ل��ة من  ب��رع��اي��ة  يتمتع  ج��ي��ل 
ال�����وال�����دي�����ن وذل��������ك م�����ن خ����الل 
منظومة  اإط��������ار  يف  مت��ك��ي��ن��ه��م��ا 
التميز املوؤ�س�سي ومعايري خمتلفة 
من �ساأنها اأن تدعم جهود حكومة 
اإمارة اأبوظبي يف حتقيق ا�ستدامة 

تنمية جمتمع االإمارة.
واأ�������س������اد ب�������دور ه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 
اإط������الق  امل����ب����ك����رة يف  ل���ل���ط���ف���ول���ة 
مبادرات مبتكرة تعزز من اجلهود 
القطاعني  مل��وؤ���س�����س��ات  امل�����س��رتك��ة 
�سمو  برعاية  واخلا�س  احلكومي 
زايد  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ 
عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  نهيان  اآل 
منوها   .. الهيئة  رئي�س  اأبوظبي 
باأهداف هذه املبادرة التي توؤ�س�س 
وت���ب���ن���ي ج���ي���ال ف����اع����ال وم����وؤث����را 
يف امل��ج��ت��م��ع ب���دع���م ورع����اي����ة من 

الوالدين.
التنمية  دائ��������رة  اإن   "  : وق�������ال 
اأب��وظ��ب��ي حتر�س  االق��ت�����س��ادي��ة - 
على دع��م ه��ذه امل��ب��ادرات انطالقا 
قيادة  يف  ال���رئ���ي�������س  دوره�������ا  م����ن 
لالإمارة  االق��ت�����س��ادي��ة  االأج���ن���دة 
االأ�سا�سية  رك��ي��زت��ه��ا  ت��ع��د  وال���ت���ي 
الب�سرية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  تنمية 
واالأمهات  االآب��اء  فئة  اأهمها  وم��ن 

املوؤ�س�سات  جميع  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع���ت 
امل��ه��ت��م��ة ب��احل�����س��ول ع��ل��ى عالمة 
املبادرة  على  التعرف  اإىل  اجل��ودة 
وال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب احل�����س��ول على 
ع��الم��ة اجل���ودة م��ن خ��الل زيارة 
املخ�س�س  االإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع 
http://eca.gov. ل��ذل��ك 
الفرتة  ae/ar-ae/pfl خالل 
امل��م��ت��دة م���ن 30 م���اي���و اجل����اري 
لتقدمي  ال��ن��ه��ائ��ي  امل���وع���د  ح��ت��ى 

الطلبات يف 23 �سبتمب املقبل.
التي  املوؤ�س�سات  جميع  و�ستحظى 
���س��ي��ت��م م��ن��ح��ه��ا ع���الم���ة اجل�����ودة 
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����زاي����ا ال���ت���ي من 
اأعمال  وازده��ار  تعزيز منو  �ساأنها 
تفعيل  ذل����ك  وي�����س��م��ل  امل��وؤ���س�����س��ة 
املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  التوا�سل 
لتبادل  نف�سه  امل��ج��ال  يف  العاملة 

اخلبات واأف�سل املمار�سات.
املوؤ�س�سات  جميع  تقييم  و�سيتم 
امل��ت��ق��دم��ة ب��ط��ل��ب احل�����س��ول على 
ع��الم��ة اجل�����ودة م���ن ق��ب��ل فريق 

تقدمي الدعم لالأ�سرة االإماراتية 
الإمي��ان��ه العميق ب��اأن االأ���س��رة هي 
هذا  نقتفي  وال��ي��وم  املجتمع  ن��واة 
الر�سيدة  القيادة  االأثر بدعم من 
ل�����دول�����ة االإم��������������ارات م�����ن خ���الل 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
م�ستقبلية  مهنية  ك���وادر  الإع����داد 
وتعزز  العالية  باالإمكانات  تتمتع 
لبلوغ  االقت�سادية  ال��دول��ة  ق��درة 
قمم الريادة العاملية يف اخلم�سني 

عاما املقبلة ".
وت��ه��دف م���ب���ادرة ع��الم��ة اجل���ودة 
اإىل  للوالدين  داعمة  عمل  لبيئة 
للوالدين  داع���م���ة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
مبادرة  وه���ي  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
جمموعة  على  ت�ستمل  تطوعية 
من املعايري التي ميكن اأن تتبناها 
اعتمادها  اأج�����ل  م���ن  امل��وؤ���س�����س��ات 
للوالدين  داع���م���ة  ع��م��ل  ك��ب��ي��ئ��ات 
وم��ن��ح��ه��ا ع���الم���ة اجل�����ودة نظري 
التي  وامل����م����ار�����س����ات  ال�������س���ي���ا����س���ات 

تتبناها.

ي�سم عددا من كبار امل�سوؤولني من 
وبدعم  حم��اي��دة  حكومية  ج��ه��ات 
املتخ�س�سة  اخل����بة  ب��ي��وت  اأح����د 
املت�سلة  اال�ست�سارات  جم��االت  يف 
بتطوير منظومة التميز املوؤ�س�سي 
�سفافية  ل�������س���م���ان  وال���ت���ق���ي���ي���م، 
�سيتم  ح���ي���ث  ال���ت���ق���ي���ي���م  ع��م��ل��ي��ة 
بناء  امل��وؤه��ل��ني  امل��ت��ق��دم��ني  تقييم 
ثمانية  م��ن��ه��ا  م��ع��ي��ارا   19 ع��ل��ى 
معيارا  و11  اإل���زام���ي���ة  م��ع��اي��ري 
فئات  خ��م�����س  ���س��م��ن  اخ���ت���ي���اري���ا 
الوالدية  اإج���ازة  تت�سمن  رئي�سة 
والرعاية  امل��رن��ة،  العمل  واأمن���اط 
االأ�سرية،  وال��رف��اه��ي��ة  االأ���س��ري��ة، 
تتبنى  ال��ت��ي  املوؤ�س�سية  وال��ث��ق��اف��ة 
الداعمة  املمار�سات  جمموعة من 

للوالدين.
كما تدعو الهيئة املوؤ�س�سات مل�ساركة 
واملمار�سات  وال�����س��ي��ا���س��ات  ال��ن��ه��ج 
امل��ب��ت��ك��رة وغ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
تتبناها لدعم الوالدين العاملني 

لديها.

ف���ق���د امل����دع����و/ ف���خ���ري علم 
الهند   ، ح�����س��ني  ان������وار  خ����ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )N9136976(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الدار العربية خلدمات االفراح

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1193287 
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الدار العربية خلدمات االفراح

AL DAR AL ARABA CERIMONIAL SERVICES

اإىل / الدار العربية خلدمات االفراح - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL DAR AL ARABA CERIMONIAL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعــــــــــالن
ال�سناعات  فى  لال�ستثمار  ال�س�����ادة/االمارات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التحويلية ) �سناعات ( ذ.م.م رخ�سة رقم:1274270 
تعديل مدير / اإ�سافة كورنيليو�س انتونى بون جر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سركة ال�سناعات املتطورة - ذ م م
ADVANCE INDUSTRIES - L L C من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سركة ال�سناعات املتطورة - ذ م م
 ADVANCE INDUSTRIES - L L C من 99 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�ستان لتمثيل ال�سركات ذ.م.م

ASTAN FOR COMPANIES REPRESENTATION LLC
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ االمارات لال�ستثمار فى ال�سناعات التحويلية ) �سناعات ( ذ.م.م
 EMIRATES CONVERSION INDUSTRIES INVESTMENT ) SENAAT ( L.L.C

اإىل/ االمارات لال�ستثمار يف ال�سناعات التحويلية �سناعات ذ م م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 EMIRATES CONVERSION INDUSTRIES INVESTMENT )SENAAT LLC( - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2890346 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زايد ربيع على عبداهلل املن�سورى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مبارك �سعيد مبارك م�ساعد املن�سوري من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك �سعيد مبارك م�ساعد املن�سوري من 100 % اإىل %50

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سهول وبراري للمقاوالت وال�سيانة العامة

SOHOOL AND BARARI GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE 

 اإىل/ �سهول وبراري للمقاوالت وال�سيانه العامة ذ.م.م
 SOHOOL AND BARARI GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C. - 

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج نيوكا�سل لت�سليح ال�سيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1161194 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد ح�سن عبدال�سالم عو�س اهلل %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد عبداهلل على البلو�سى  %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رواء حممود احمد على القي�سيه %26

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد نبيل نور الدين اجلعبى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد نبيل نور الدين اجلعبى من 100 % اإىل %24

تعديل وكيل خدمات / حذف �سعد على �سعيد حممد املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج نيوكا�سل لت�سليح ال�سيارات
NEW CASTLE AUTO REPAIR GARAGE

اإىل/ كراج نيوكا�سل لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
 NEW CASTLE AUTO REPAIR GARAGE L.L.C

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�ساعفة لال�ست�سارات الت�سويقية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1052188 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيمريا لال�ستثمار - ذ. م. م

 CHIMERA INVESTMENT L L C
تعديل ن�سب ال�سركاء / اي ات�س �سي ديجيتال القاب�سة ذ.م.م

 IHC DIGITAL HOLDING L.L.C من 99.67 % اإىل 90 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �سي الدارة ال�سركات ذ.م.م

IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000000

تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�ساعفة لال�ست�سارات الت�سويقية ذ.م.م
MULTIPLY MARKETING CONSULTANCY

اإىل/ جمموعة ملتيبالي ذ.م.م
  MULTIPLY GROUP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات ال�سحية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499009

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سناعية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف االموال اخلا�سة  6499013

 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات ودرا�سات اجلدوى االقت�ساديه  7020002
 تعديل ن�ساط / حذف ت�سميم واإنتاج االعالنات  7310006

 تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات يف جمال العالقات العامة  7020001
 تعديل ن�ساط / حذف اعالنات �سحفية  7310014

 تعديل ن�ساط / حذف تنظيم واإدارة الفعاليات  8230009
 تعديل ن�ساط / حذف تنظيم املعار�س وادارتها  8230001 

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعــــــــــالن
اخلري  باب  ال�س�����ادة/خياط  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:1126459 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعيد حممد على حممد النعيمى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعود بدر هالل �سعيد ال�سوافى

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

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

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

و�سيط خدمات ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 2816159  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

ليري الأعمال اال�سباغ
 رخ�سة رقم:CN 3805498  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

�سوب طنجه
 رخ�سة رقم:CN 1006617  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

اعمال االمارات
 رخ�سة رقم:CN 1849539  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

برايت للنقليات العامة
 رخ�سة رقم:CN 1481631  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

�ستيال لل�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 3846884  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

الطاير للخياطة
 رخ�سة رقم:CN 1029607  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

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

اال�سم التجاري:املوا�سفات للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ط 1 - �سقة 105 ، وحدة، املالك / عيد حممد فريح 

خلفان القبي�سي - S 31 - بني يا�س، �سرق 9 - ق
CN 2102718 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات   ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/5/26 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156005151 
- تاريخ التعديل:2021/5/31

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

 2674/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ثنك فود �س.ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)129652.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

 2939/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  علي ا�سغر ابراهيم �سرانغبورواال

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هينود ملعدات مكائن الور�س �س.ذ.م.م

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)748.700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

 127/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  حممد مبارك

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)142662.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 573/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املبمة بني طريف الدعوى بتاريخ:2006/11/15 

ومالحقها وما يرتتب على الف�سخ من اآثار والزام املدعي عليهم برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعية خاليا من 
ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب كلمة )اجارة املقرتنة بعبارة �سهادة ملكية عقار( الواردة يف 
�سهادة امللكية و�سطب جدول )ا�سماء امل�ستاأجرين وح�س�سهم( الواردة يف �سهادة امللكية و�سطب عبارة )ومت تطبيق 

ايجارة تنتهي بالتملك من تاريخ  2014/6/15 اىل تاريخ( الواردة يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ 
وقدره )59.664( درهم قيمة االجرة املتاخرة غري املدفوعة من تاريخ 2020/3/15 وحتى تاريخ �سهر اأبريل 2021 وما 
ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي بواقع اجرة 35.000 درهم �سنويا وتقدمي براءة ذمة من اجلهات 

ذات العالقة والزام املدعي عليهم باأداء مبلغ وقدره )144.228( الف درهم تعوي�سا للمدعية وذلك جبا ملا حلق 
املدعية من اأ�سرار ب�سبب اخالل املدعي عليهم بالتزاماتهم التعاقدية 

طالب االإعالن / 1-متويل م�ساهمه خا�سه -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما :  1-  �ساونون جا�سبري جونى فالكاو 2- ريباكا �ساونون فالكاو -  �سفته بالق�سية : مدعي عليهما  

 جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املبمة بني 
طريف الدعوى بتاريخ:2006/11/15 ومالحقها وما يرتتب على الف�سخ من اآثار والزام املدعي عليهم برد حيازة العقار 
التعاقد و�سطب كلمة )اج��ارة املقرتنة بعبارة  التي كان عليها وقت  ال�سواغل وباحلالة  وت�سليمه للمدعية خاليا من 
�سهادة ملكية عقار( الواردة يف �سهادة امللكية و�سطب جدول )ا�سماء امل�ستاأجرين وح�س�سهم( الواردة يف �سهادة امللكية 
و�سطب عبارة )ومت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك من تاريخ  2014/6/15 اىل تاريخ( الواردة يف �سهادة امللكية والزام 
املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )59.664( درهم قيمة االجرة املتاخرة غري املدفوعة من تاريخ 2020/3/15 وحتى 
التام والفعلي بواقع اجرة 35.000 درهم �سنويا  تاريخ االخ��الء  اأج��رة حتى  اأبريل 2021 وما ي�ستجد من  تاريخ �سهر 
ب��اأداء مبلغ وقدره )144.228( الف درهم تعوي�سا  وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة وال��زام املدعي عليهم 
للمدعية وذلك جبا ملا حلق املدعية من اأ�سرار ب�سبب اخالل املدعي عليهم بالتزاماتهم التعاقدية. وحددت لها جل�سة 
يوم االحد  املوافق  2021/6/6  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اعالن بالن�شر

44/2021/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
للعقارات  رويف   -2 ليمتد  ت���اورز  ت��وي��ن  رويف  �سركة   -1/ ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
�س.ذ.م.م 3- �سركة االمارات بالبادي للمقاوالت - جمهويل حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف / بدر اأحمد حممد العامري وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
- قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/48 ا�سكاالت جتارية  بتاريخ 
2021/3/28  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2021/6/16 ال�ساعة 17.30 
م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر )تظلم(

 189/2021/72 تظلم جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتظلم �سده : 1- حمريا ابراهيم حممد ابراهيم  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتظلم :املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م 

وميثله : جا�سم علي عبداهلل دمل الرئي�سي 
ال�سادر يف االم��ر على  القرار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد 
عري�سة رقم القرار ال�سادر عن �سعادة قا�سي االمور الوقتيه وامل�ستعجلة بتاريخ 2021/4/7 
والر�سوم  رف�����س  م��ن��ط��وق��ه  وال��ق��ا���س��ي  رق���م 2021/377 جت����اري  ع��ري�����س��ة  ع��ل��ى  االم����ر  يف 

وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/6/13 ال�ساعة 08:30 �سباحا بقاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2565/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار امر بالزام املطلوب �سده االمر باأن يوؤدي لطالبة االمر 
مبلغ وقدره )407.000( درهم باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 

اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي  
طالب االإعالن : جرين هاو�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م  -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- حممد �سليم طالب - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/19 
بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )407.000( درهم قيمة ال�سيكات 95 - 99- 68-107 
والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والر�سوم 
وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س مازاد على ذلك من طلبات ، 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

اأكد ال�سيخ املهند�س خالد بن �سقر القا�سمي رئي�س هيئة الوقاية وال�سالمة بال�سارقة 
اأن الهيئة ت�سعى ب�سكل م�ستمر اإىل �سمان �سالمة جميع العاملني واملتاأثرين باأن�سطة 

اأ�سحاب العمل يف كافة املن�ساآت باإمارة ال�سارقة .
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بتوجيهات �ساحب  " اأن��ه عمال  اأ�ساف:  و 
االإمارة  يف  التنفيذي  املجل�س  اأ�سدر  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم  ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان  برئا�سة �سمو 
ال�سارقة  ن��ظ��ام  ب�����س��اأن   15 رق��م  ال��ق��رار  م��وؤخ��را  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 
خالل  من  العمل  بيئة  يف  االأم���ان  لتعزيز  يهدف  وال��ذي  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة 

تطبيق اإجراءات وقائية للحفاظ على �سالمة العاملني واالأ�سول واملمتلكات".
ي�سمل اجلهات احلكومية  ال��ذي  ال��دول��ة  نوعه يف  االأول من  يعد  النظام  اأن  واأو���س��ح 

واملن�ساآت اخلا�سة حيث يقدم اأدلة تف�سيلية تر�سد اأ�سحاب العمل اإىل الطرق املثلى 
للقيام باالأن�سطة اخلطرة تفاديا لوقوع احل��وادث و قد مت ت�سميم النظام بناء على 
على  النظام  ويحتوي  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
برنامج اإلكرتوين يتم من خالله ت�سنيف جميع اجلهات وفقا لدرجة خطورتها حيث 

يتم حتديد املتطلبات الالزمة وفقا لنتيجة الت�سنيف يف النظام.
باال�سرتاطات  العمل لاللتزام  اأ�سحاب  القا�سمي جميع  بن �سقر  ال�سيخ خالد  ودعا 
الواردة يف النظام لتعزيز االأمن واالأمان يف اأماكن العمل ويواكب تطلعات االإمارة نحو 

التحول الرقمي.
من جهته اأ�سار ال�سيخ �سيف بن حممد القا�سمي مدير هيئة الوقاية وال�سالمة اإىل 
واملمتلكات  االأرواح  حماية  ل�سمان  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  ال�سارقة  نظام  اأهمية 
واحلفاظ على �سالمة االأفراد �سواء العاملني يف خمتلف القطاعات احليوية باالإمارة 
اآم��ن خ��ال من  املتمثلة بالو�سول ملجتمع  الهيئة  ال��ذي ي�سب يف حتقيق روؤي��ة  االأم��ر 

االأخطار ما ي�سهم يف خف�س معدالت احلوادث يف االإمارة وخلق بيئة جاذبة لال�ستثمار 
مما �سيجعل االإمارة رائدة يف �سالمة العاملني على م�ستوى الدولة.

من جانبه اأو�سح املهند�س م�سعب االأمني مدير اإدارة املعايري واملطابقة بهيئة الوقاية 
وال�سالمة اأن 24 جهة حكومية �ساركت يف مراجعة �سجل االأن�سطة اخلطرة باالإمارة 
االأن�سطة  اإدارة  يف  االإم���ارة  ملبية حلاجة  النظام  ا�سرتاطات  ال��ذي جعل  االأم��ر  وه��و 
اخلطرة ويحتوي النظام على اآلية التبليغ عن حوادث العمل وذلك لو�سع االإجراءات 

الكفيلة لعدم تكرارها.
وياأتي هذا القرار مكمال للجهود التي تبذلها الهيئة يف اإطار �سمان ال�سالمة العامة 
على  يعمل  وال���ذي   7/24 املبكر  االإن���ذار  نظام  تنفيذها  ع��ب  االإم���ارة  يف  للقاطنني 
الربط االإلكرتوين جلميع املن�ساآت يف االإمارة بغرفة التحكم املركزية بالدفاع املدين 
الدفاع  ف��رق  ا�ستجابة  من  ويح�سن  املن�ساآت  يف  االإن���ذار  اأنظمة  �سالحية  من  للتاأكد 

املدين للحرائق.

خالد بن �سقر القا�سمي: نظام ال�سارقة لل�سالمة وال�سحة املهنية يعزز االأمان يف بيئة العمل

•• دبي- وام:

دبي" اأم�س  "اقت�سادية  امل�ستهلك يف  التجارية وحماية  الرقابة  قام قطاع 
االحرتازية  بالتدابري  االلتزام  لعدم  جتارية  من�ساأة   31 مبخالفة  االأول 
والوقائية املعتمدة واملُو�سى بها من قبل اجلهات ال�سحية حملياً وعاملياً، 
يف  العمل  ب�ساعات  واالل��ت��زام  اجل�سدي  والتباعد  الكمامات  لب�س  واأهمها 
امل��ط��اع��م، ويف حم���الت االأ����س���واق امل��ف��ت��وح��ة وامل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وذل���ك مع 
موا�سلة تكثيف احلمالت الرقابية يف االأ�سواق واملراكز التجارية ويف اإطار 
مكافحة  يف  املتحقق  التقدم  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  امل�ستمرة  اجلهود 

جائحة كوفيد19- واحلد من انت�سارها.
وخالف فريق التفتي�س 29 مطعماً ومقهى لتقدمي الوجبات داخل املطعم 
وحمل  رج���ايل  �سالون  خمالفة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه��ا،  امل�سموح  ال�ساعات  بعد 
املخالفة يف  املن�ساآت  وت��واج��دت  الكمامات،  ب��ارت��داء  االل��ت��زام  لعدم  جت��اري 
واملرر،  وامل�سلى،  والنخيل،  والرقة،  نايف،  مناطق:  يف  املفتوحة  االأ���س��واق 
والباحة، وعيال نا�سر، وال�سغاية، واحل�سيبة وال�سيافة وعود ميثاء ويف 
املراكز التجارية، كما مت التنبيه على حملني يف ال�سوق ال�سيني لعدم و�سع 
56 من�ساأة  مل�سقات التباعد اجل�سدي. وكانت اقت�سادية دبي قد خالفت 
لالأ�سواق،  الرقابية  ال��زي��ارات  زي��ادة معدالت  اإط��ار  االأول يف  اأم�س  جتارية 

خا�سة يف اأعقاب التخفي�سات الكبى التي اأ�سهمت يف زيادة اأعداد مرتادي 
املحال التجارية يف دبي خالل عطلة نهاية االأ�سبوع، حيث حذرت الدائرة 
املخالفات  واأن  كبرية،  مالية  لغرامات  �ساحبها  تعر�س  املخالفة  اأن  من 
لالإجراءات  الدقيق  التطبيق  ت��راع��ي  ال  التي  املن�ساأة  غلق  اإىل  ت���وؤدي  ق��د 
بها ب�سورة م�ستمرة عب خمتلف  التعريف  يتم  والتي  املعلنة  االحرتازية 
و�سائل االإعالم. وذكرت الدائرة اأنها من خالل موا�سلة جوالتها بالتعاون 
مع خمتلف ال�سركاء �ستقوم بالرتكيز يف احلمالت التفتي�سية على املراكز 
اأن ت�سهد جتمعات وذلك حر�سا على  التجارية واالأماكن التي من املمكن 
�سالمة املجتمع، موؤكدة عدم التهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم 

اأو االإب��الغ عنها من قبل جمهور امل�ستهلكني واملتعاملني، يف حني  ر�سدها 
وجهت الدائرة التجار بااللتزام بالتدابري االحرتازية ويف مقدمتها ارتداء 

الكمامات وتطبيق التباعد اجل�سدي.
اأو ظواهر  ح��االت  اأي  االإب���الغ عن  اإىل  دبي" اجلمهور  "اقت�سادية  ودع��ت 
دبي"  "م�ستهلك  تطبيق  خالل  من  االحرتازية  للتدابري  خمالفة  �سلبية 
اأو   600545555 الرقم  على  باالت�سال  اأو  الذكية،  لالأجهزة  املتوفر 
على  التاأكيد  مع   ،  consumerrights.ae االلكرتوين  املوقع  عب 
اأن التزام املجتمع مبختلف �سرائحه وفئاته بتطبيق التدابري االحرتازية 

ي�سهم يف ت�سريع التجاوز االآمن لهذه املرحلة اال�ستثنائية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�س  لالأر�ساد  الوطني  املركز  اأعلن 
الندوات  م��ن  �سل�سلة  ا�ست�سافة  ع��ن 
"من�سة  ع��ن��وان  االف��رتا���س��ي��ة حت��ت 
برنامج  ينظمها  والتي  اال�ستمطار"، 
اال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات 
ال���ت���اب���ع ل����ه. وت���ه���دف ال����ن����دوات اإىل 
خمتلف  ع����ل����ى  ال���������س����وء  ت�������س���ل���ي���ط 
املتعلقة  والعملية  البحثية  اجلوانب 
الطق�س  وت����ع����دي����ل  ب���اال����س���ت���م���ط���ار 
العلماء  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة  وذل���ك 
املحليني  واخل����������باء  وال����ب����اح����ث����ني 
القطاع  ب��ه��ذا  امل��ع��ن��ي��ني  وال���دول���ي���ني 

احليوي.  
وي��رم��ي امل��رك��ز م��ن خ��الل ا�ست�سافة 
الندوات اإىل توفري من�سة افرتا�سية 
تفاعلية جتمع حتت مظلتها خمتلف 
اأف��راد املجتمع البحثي وخ��باء علوم 
اال�ستمطار وتعديل الطق�س لتقدمي 
تبادل  يف  ت�سهم  تو�سيحية  ع��رو���س 
املعارف واخلبات وتعريف اجلمهور 
الذي  القطاع  ه��ذا  اأهمية  على  العام 
ي��ع��د داع����م����اً وم�����س��اه��م��اً رئ��ي�����س��ي��اً يف 

حتقيق االأمن املائي العاملي.
الدكتور  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
املركز  م���دي���ر  امل����ن����دو�����س،  اهلل  ع���ب���د 
ال��وط��ن��ي ل���الأر����س���اد رئ��ي�����س االحت���اد 
ل  "ت�سكرّ اجلوية:  لالأر�ساد  االآ�سيوي 
ه���ذه ال���ن���دوات االف��رتا���س��ي��ة خطوة 
م��ه��م��ة يف ه���ذا ال��وق��ت ال����ذي يواجه 
اأزم����ة غ��ري م�سبوقة  ال��ع��امل خ��الل��ه 
كورونا  ف���ريو����س  الن��ت�����س��ار  ن��ت��ي��ج��ًة 
موا�سلة  يف  �ست�ساهم  حيث  امل�ستجد، 
جمال  يف  والعلمية  البحثية  اجلهود 
راف��داً مهماً  ال��ذي يعتب  اال�ستمطار 

الزيادة  وم��واك��ب��ة  امل��ي��اه  �سحرّ  ملواجهة 
ال��ك��ب��رية يف ال��ط��ل��ب ع��امل��ي��اً ع��ل��ى هذا 
امل�������ورد احل����ي����وي، ون���ح���ن ع���ل���ى ثقة 
مناق�ستها  �سيتم  التي  املوا�سيع  ب��اأن 
وا����س���ت���ع���را����س���ه���ا م����ن ق���ب���ل اخل�����باء 
�ستكون  ال������ن������دوات  يف  امل���������س����ارك����ني 
بعلوم  املعنيني  ملختلف  مهماً  مرجعاً 
اال���س��ت��م��ط��ار وت��ع��دي��ل ال��ط��ق�����س مبا 
يتما�سى مع اأهداف برنامج االإمارات 
الرامية  اال���س��ت��م��ط��ار  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث 
عاملي  بحثي  علمي  جمتمع  بناء  اإىل 
تعزيز  مب���وا����س���ي���ع  م��ع��ن��ي  م��ت��ك��ام��ل 
املناطق  ه��ط��ول االأم���ط���ار خ��ا���س��ًة يف 
التي تعاين من اجلفاف على م�ستوى 

العامل".
املزروعي،  علياء  قالت  جانبها  وم��ن 
االإم�������ارات لبحوث  ب��رن��ام��ج  م���دي���رة 
هذه  تنظيم  "جاء  اال�ستمطار:  علوم 
الندوات االفرتا�سية لتمكني اأع�ساء 
املجتمع البحثي العاملي املعنيني بعلوم 
اال���س��ت��م��ط��ار وت��ع��دي��ل ال��ط��ق�����س من 
ا�ستعرا�س اأفكارهم وتبادل خباتهم 
املجتمع  اأف��راد  اإ�سراك  اإىل  باالإ�سافة 
امل��ه��ت��م��ني وت��ع��ري��ف��ه��م ب��ك��اف��ة جوانب 

هذا القطاع واأهميته والتطورات التي 
�سهدها ودور دولة االإمارات الرائد يف 

دعم بحوث اال�ستمطار".
واأ�سافت املزروعي: " لقد ر�سخ برنامج 
اال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات 
رئي�سي  ك��داع��م  رائ���دة  مكانة  لنف�سه 
لتطوير  امل��ب��ذول��ة  ال��دول��ي��ة  للجهود 
ت��ق��ن��ي��ات اال���س��ت��م��ط��ار امل��رت��ك��زة على 
و�ست�سكل  م��ب��ت��ك��رة،  بحثية  درا����س���ات 
ال��ت��ي ت�سهد  ال���ن���دوات االف��رتا���س��ي��ة 
العلماء احلا�سلني  م�ساركة عدد من 
وغ��ريه��م من  ال��بن��ام��ج  على منحة 

و�سيلة  والدوليني  املحليني  اخل��باء 
اإىل  فاعلة تعزز من جهودنا الرامية 
املهم،  العلمي  احلقل  بهذا  التعريف 
ت��ب��ن��ي تقنيات  وزي�����ادة االق���ب���ال ع��ل��ى 
باعتبارها  اأو���س��ع  ب�سكٍل  اال�ستمطار 
اأداة فاعلة وم�ستدامة للحد من �سح 

املياه على م�ستوى العامل". 
االفرتا�سية  الندوات  اأوىل  وتناولت 
ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز ت���اري���خ وتطور 
اال�سرتطابي  التلقيح  مواد  ا�ستخدام 
يف عمليات اال�ستمطار عاملياً من خالل 
عر�س تو�سيحي قدمه الدكتور ديون 
واال�ست�ساري  اخل��ب��ري  ت��ريب��الن�����س، 
البنك  وامل���ن���اخ يف  ال��ط��ق�����س  ع��ل��وم  يف 
يف  للبحوث  ال�سابق  وامل��دي��ر  ال���دويل 
اجلوية.  ل��الأر���س��اد  العاملية  املنظمة 
اأخ�سائي  ف������راح،  ���س��ف��ي��ان  ق����دم  ك��م��ا 
يف  ال�سحب  وا�ستمطار  جوية  تنبوؤات 
املركز الوطني لالأر�ساد عر�ساً �سلرّط 
من خالله ال�سوء على اإجنازات دولة 
من  اال�ستمطار  جم��ال  يف  االإم�����ارات 
خ���الل اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا املركز 
امل�سرفة  ل��الأر���س��اد، اجل��ه��ة  ال��وط��ن��ي 
علوم  لبحوث  االإم���ارات  برنامج  على 

عمليات  ب������داأت  ح��ي��ث  اال���س��ت��م��ط��ار، 
اال���س��ت��م��ط��ار يف دول����ة االإم������ارات عام 
1990، ومت تطويرها بالتعاون مع 
عدد من املنظمات مثل املركز الوطني 
الأبحاث الغالف اجلوي يف كولورادو 
ب����ال����والي����ات امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة، 
"نا�سا".  االأمريكية  الف�ساء  ووكالة 
وت�����س��م دول����ة االإم������ارات ال��ي��وم اأكرث 
للر�سد  م��رتاب��ط��ة  95 حم��ط��ة  م��ن 
اجلوي، و�سبكة رادار متكاملة، واأربع 
عمليات  لتنفيذ  متخ�س�سة  طائرات 
اأول  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  اال����س���ت���م���ط���ار، 
م�سنع الإنتاج �سعالت تلقيح ال�سحب 
عالية اجلودة يف املنطقة وهو "م�سنع 

االإمارات لتح�سني الطق�س". 
قدمته  الندوة كذلك عر�ساً  و�سملت 
نور ال�سام�سي، متنبئ جوي يف املركز 
برنامج  وخريجة  لالأر�ساد  الوطني 
ع��ل��م االأر�����س����اد اجل���وي���ة م���ن جامعة 
خالله  �سلطت  اأب��وظ��ب��ي،  بوليتكنك 
ال�سوء على جهود البحث والتطوير 
التي يبذلها املركز الوطني لالأر�ساد 
امل�ساريع  واأبرز  يف جمال اال�ستمطار، 
البحثية التي نفذها الفريق البحثي 
كبري  ب�سكٍل  �ساهمت  وال��ت��ي  للمركز 
اال�ستمطار  تعزيز فعالية عمليات  يف 
التي ينفذها املركز وطورت من اأدائها 
خالل  م��ن  الهطول  كميات  زي���ادة  يف 

املالئمة  واالأوق�����ات  ال�سحب  حت��دي��د 
ي�سمن  مب��ا  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ل��ك  لتنفيذ 

حتقيق اأف�سل النتائج املرجوة. 
ي�سار اإىل اأن "من�سة اال�ستمطار" التي 
لالأر�ساد  الوطني  املركز  ي�ست�سيفها 
االفرتا�سية  ندواتها  خالل  �ستغطي 
عدداً من املوا�سيع املوؤثرة يف جماالت 
اال���س��ت��م��ط��ار وت��ع��دي��ل ال��ط��ق�����س من 
االأمطار  ه��ط��ول  "اجتاهات  �سمنها 
و�سبه  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف 
و"منذجة  العربية"،  اجل�����زي�����رة 
يف  ال�����س��ح��ب  و"تلقيح  الطق�س"، 
االأمريكية"،  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 

وغريها من املوا�سيع ذات العالقة.

•• دبي-الفجر:

احتفلت موؤ�س�سة االإمارات للخدمات 
التمري�سية  ب���ك���وادره���ا  ال�����س��ح��ي��ة 
مبنا�سبة يوم التمري�س العاملي حتت 
 .. للقيادة  �سوت  "التمري�س  �سعار 
  ،" ال�سحية  الرعاية  مل�ستقبل  روؤي��ة 
املخل�سة  جلهودهم  تقديراً  وذل��ك 
ال���رع���اي���ة  ت����ق����دمي  وت���ف���ان���ي���ه���م يف 
ومهنية،  اإن�����س��ان��ي��ة  ب��ك��ل  ال�����س��ح��ي��ة 
وللتعبري عن االعتزاز بت�سحياتهم 

ال����ب����ارزة ال���ت���ي ���س��ن��ع��ت ال����ف����ارق يف 
اال�ستجابة الفعالة للدولة مبواجهة 
حققته  وم���ا  كوفيد19-  ف��ريو���س 
ري���ادة عاملية، بف�سل  االإم����ارات م��ن 
ال��دول��ة وم��ب��ادرات��ه��ا ال�سباقة  روؤي���ة 
كاأحد  التمري�س  مهنة  مت��ك��ني  يف 
يف  والرئي�سية  اال�سرتاتيجية  املهن 
نظم الرعاية ال�سحية، والتي تلعب 
دوراً هاماً وحيوياً يف دعم التغطية 
جودة  وحت�سني  ال�ساملة  ال�سحية 

حياة املجتمع. 

االفرتا�سي  احل��ف��ل  يف  ذل���ك  ج���اء 
االأول  ويعد  املوؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي 
م����ن ن���وع���ه ال������ذي ج���م���ع ال����ك����وادر 
كافة  م��ن  ال���دول���ة  يف  التمري�سية 
القطاعني  م��ن  ال�سحية  اجل��ه��ات 
احلكومي واخلا�س، وذلك بح�سور 
����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ي���و����س���ف حممد 
املوؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���رك���ال 
مدير  البلو�سي  �سمية  وال��دك��ت��ورة 
وا�سعة  وم�ساركة  التمري�س،  اإدارة 
من مدراء االإدارات واالأق�سام وعدد 
التمري�سية يف من�ساآت  الكوادر  من 

املوؤ�س�سة. 

الدور احليوي ملهنة التمري�س
الدكتور  �سعادة  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 
ال�������س���رك���ال مدير  ي���و����س���ف حم���م���د 

للخدمات  االإم�����ارات  موؤ�س�سة  ع���ام 
ال�سحية اأن اليوم العاملي للتمري�س 
ميثل منا�سبة الإبراز الدور احليوي 
الذي توؤديه الكوادر التمري�سية يف 
و�سع  يف  وامل�ساركة  ال�سحي  النظام 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
القيادة  توجيهات  �سمن  املتكاملة 
ي���ع���زز م���ن مكانة  ال���ر����س���ي���دة، مم���ا 
خطط  تطوير  يف  التمري�س  مهنة 
امل�ستقبلية،  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
الداعمة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  واأه���م���ي���ة 
دوره���م  واإب������راز  ال��ت��ط��وي��ر  واأدوات 
وفق  ال�سحية  ال�سيا�سات  و�سع  يف 
للخم�سني  االإم���ارات  وروؤي���ة  خطط 

عاماً القادمة.
تداعيات  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 
كفاءة  اأظهرت  كوفيد19-  جائحة 

على  وقدرتها  التمري�سية  كوادرنا 
م���واج���ه���ة ه����ذه اجل���ائ���ح���ة يف خط 
طماأنينة  ك��م�����س��در  االأول  ال���دف���اع 
وثقة بالرغم من اإدراكهم خلطورة 
ي��ت��خ��ل��وا عن  اأن���ه���م مل  اإال  ال����وب����اء، 
اإن���ق���اذ حياة  م��ه��ن��ت��ه��م، ودوره�����م يف 
اأف�سل  االأف����راد، م��ن خ��الل تقدمي 
خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة على 
التخطيط  م�������س���ت���وي���ات  خم���ت���ل���ف 
امليدانية  وال��ق��ي��ادة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
والرعاية ال�سريرية. والتي �ساهمت 
يف اإحراز تقدم وا�سح ودعم م�سرية 
نحو  للم�سي  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 

مرحلة التعايف بعزم وثقة.

التمري�س يف خط الدفاع الأول 
ال���دك���ت���ورة �سمية  اأ����س���ارت  ب���دوره���ا 

التمري�س  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���س��ي 
اإىل تزامن اليوم العاملي للتمري�س 
ه�����ذا ال����ع����ام م����ع ال���ن���ج���اح���ات التي 
التمري�سية �سمن  حتققها كوادرنا 
اأثبتته  وم����ا  االأول،  ال���دف���اع  خ���ط 
من  قاطع  ب�سكل  العاملية  االأو���س��اع 
النظام  يف  التمري�س  مهنة  اأهمية 
مهنة  حت����ظ����ى  ح����ي����ث  ال���������س����ح����ي. 
االهتمام  ع��اٍل من  بقدر  التمري�س 
واالأول��وي��ة يف االإم����ارات التي كانت 
اإط��الق م��ب��ادرات وبرامج  �سباقة يف 
وتر�سيخ  التمري�س  مهنة  لتعزيز 
مكانتها يف النظام ال�سحي، ل�سمان 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف  اجل���اه���زي���ة 
وحتقيق  ال�������س���ح���ي���ة  ال�������ط�������وارئ 
التغطية ال�سحية ال�ساملة. وعبت 
بت�سحيات  واالع���ت���زاز  ال��ف��خ��ر  ع��ن 

املواطن  التمري�سي  الكادر  وجهود 
اإن�سانية رغم  يف رعاية املر�سى بكل 
حت��دي��ات اجل��ائ��ح��ة، ك��ج��زء م��ن رد 
نفتخر  ال���ذي  ال��وط��ن  اإىل  اجلميل 

باالنتماء اإليه.
ون���وه���ت ال���دك���ت���ورة ال��ب��ل��و���س��ي اإىل 
الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�����الق 
ثمرة  وذل���ك  وال��ق��ب��ال��ة،  للتمري�س 
وطنية  ل����ف����رق  م�������س���رتك���ة  ج����ه����ود 
متعددة االخت�سا�سات من اجلهات 
يف  وامل��ع��ن��ي��ة،  والتعليمية  ال�سحية 
ال��ذي حتققه  ال��الف��ت  ظ��ل التطور 
م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س يف ال���دول���ة، من 
وتوظيف  امل�ستمر  التدريب  خ��الل 
واالأبحاث،  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
يف  االبتكار  معايري  اأف�سل  واعتماد 

املمار�سات التمري�سية. 

منظمة  م��ن  كلمات  احلفل  وتخلل 
بجهود  ت�����س��ي��د  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ح��ة 
ظل  يف  وخ��ا���س��ة  التمري�س  ك����وادر 
ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة وال��ت��ي فر�ستها 
العامل  ع��ل��ى  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
باأ�سره. كما ت�سمن احلفل عدداً من 
امل�ساركات التي اأبرزت جهود الكوادر 
ال�سحية  املنظومة  يف  التمري�سية 
ت�سحياتهم  على  ال�سوء  و�سلطت 
واإ�سرارهم لبذل املزيد من اجلهود 

حلماية �سحة و�سالمة املجتمع.

مع تكثيف احلمالت الرقابية تعزيزًا جلهود مكافحة كوفيد- 19 

اقت�سادية دبي تخالف 31 حمال لعدم االلتزام بالتدابري االحرتازية
 الدائرة دعت اجلميع للتعاون ل�سرعة تخطي املرحلة ال�ستثنائية الراهنة

حتت عنوان من�سة ال�ستمطار

املركز الوطني لالأر�ساد ي�ست�سيف �سل�سلة من الندوات االفرتا�سية

يف حفل افرتا�سي مبنا�سبة يوم التمري�س العاملي

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية حتتفي بجهود وت�سحيات كوادرها التمري�سية 

•• دبي- وام:

للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  بحثت 
الطبية �سبل تعزيز التعاون مع جمعية االإمارات الأمرا�س 
القلب اخللقية ون�سر املزيد من الوعي حول هذا النوع من 

االأمرا�س و�سبل الوقاية منها يف دولة االإمارات .
ال�سايغ ع�سو جمل�س  �سعادة مريزا  جاء ذلك خالل لقاء 
للعلوم  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  اأم��ن��اء ج��ائ��زة 
ال��ط��ب��ي��ة و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن ���س��وق��ات امل��دي��ر التنفيذي 
القلب اخللقية  الأم��را���س  االإم���ارات  وف��د جمعية  للجائزة 
مبقر اجلائزة يف دبي بح�سور حورية اأحمد االأحمد رئي�سة 

جمل�س اإدارة اجلمعية وعدد من امل�سوؤولني يف اجلمعية .
تلعبه اجلمعية منذ  ال��ذي  ب��ال��دور  ال�سايغ  م��ريزا  واأ���س��اد 
باالأفراد  تهتم  جمتمعية  ك��م��ب��ادرة   2019 ع��ام  اإن�سائها 

ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن اأم����را�����س ال��ق��ل��ب اخل��ل��ق��ي��ة وذويهم 
املرتتبة  والالآثار  الق�سايا  بع�س  على  ال�سوء  وت�سليطها 
االأح��م��د عن  واأع��رب��ت ح��وري��ة  القلب اخللقية.  الأم��را���س 
�سعادتها باإن�سمام �سعادة عبداهلل بن �سوقات اإىل االأع�ساء 
دور  ل��ه  �سيكون  ذل���ك  اأن  ..م���وؤك���دة  للجمعية  ال��ف��خ��ري��ني 
بارز يف التعريف بروؤية ور�سالة اجلمعية ودعم وم�ساعدة 
االأفراد امل�سابني بتحديات اأمرا�س القلب اخللقية وتعزيز 
الوعي املجتمعي حولها . واأكد عبداهلل بن �سوقات حر�س 
جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد للعلوم الطبية الدائم على 
تعزيز �سبل التعاون مع املوؤ�س�سات الوطنية املعنية باالإرتقاء 
اإىل  ..م�سريا  بالدولة  ال�سحي  والقطاع  العلمي  بالبحث 
لالأن�سطة  دوري��ة  خارطة  ب��اإع��داد  �سيقومان  اجلانبني  اأن 
والفعاليات العلمية امل�سرتكة التي تهدف اإىل زيادة الوعي 

املجتمعي باأمرا�س القلب اخللقية.

حمدان بن را�سد الطبية تبحث التعاون مع جمعية االإمارات الأمرا�س القلب اخللقية

�سيكينات  امل������دع������و/  ف����ق����د 
اولواتو�سني اجاجا ، نيجرييا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)A10764458( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ب�����ي�����زو 
اثيوبيا   ، ق���وت���ي���م���ا  ال���ي���م���ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EP6012749(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل����دع����و/ا�����س����م����اع����ي����ل 
باك�ستان   ، دراز  رح����م  خ����ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4145611(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ب��الل فرمان   / امل��دع��و  فقد 
اهلل ، باك�ستان اجلن�سية جواز 
 )3700871( رقم  �سفره 
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اق��رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/08/6 املودعة حتت رقم:  333601 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دبي دي�سرتيكت ماجنمنت �س.ذ.م.م 
وعنوانه: املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - ام �سقيم 3- دبي- االإمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  التمويلية؛  اخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��م��ارات؛  اإدارة  ال�سكنية؛  وال�سقق  ال��ع��ق��ارات  مكاتب 
العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارات؛  وك��االت  العقارية؛  ال�سوؤون  العقارية؛  اخلدمات  التح�سيل؛ 
مالية(؛  )تقديرات  االإ�سالح  تكاليف  تقييم  ال�سكنية؛  ال�سقق  تاأجري  ال�سقق؛  تاأجري  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل 
خدمات حفظ الودائع؛ حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة؛ اإدارة ال�سكن؛ اإدارة املباين؛ خدمات اإدارة العقارات؛ 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  البنايات؛  اإدارة  العقارية؛  االأ�سول  اإدارة  خدمات  االأ�سول؛  اإدارة  خدمات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سكنية؛ خدمات  باملباين  املتعلقة  العقارية  االإدارة  ال�سناعية؛ خدمات  بالعقارات 
املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  ال�سكنية؛  بالعقارات  املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  املباين؛  مبجمعات 

 باملباين التجارية؛ املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم. 
الواق�عة بالفئة:  36

باللغة   "  DUBAI DISTRICT MANAGEMENT  " ع��ب��ارة  و�سف العالمة:  كتبت 
االإجنليزية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/08/6 املودعة حتت رقم:  333667 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دبي دي�سرتيكت ماجنمنت �س.ذ.م.م
وعنوانه: املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - ام �سقيم 3- دبي- االإمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية؛ اإدارة العمارات؛ املعلومات املالية؛ اخلدمات التمويلية؛ تنظيم التح�سيل؛ 
اخل��دم��ات ال��ع��ق��اري��ة؛ ال�����س��وؤون ال��ع��ق��اري��ة؛ وك���االت ال��ع��ق��ارات؛ تثمني ال��ع��ق��ارات؛ اإدارة ال��ع��ق��ارات؛ حت�سيل 
خدمات  مالية(؛  )تقديرات  االإ�سالح  تكاليف  تقييم  ال�سكنية؛  ال�سقق  تاأجري  ال�سقق؛  تاأجري  االإي��ج��ارات؛ 
حفظ الودائع؛ حفظ االأ�سياء الثمينة كوديعة؛ اإدارة ال�سكن؛ اإدارة املباين؛ خدمات اإدارة العقارات؛ خدمات 
اإدارة البنايات؛ خدمات االإدارة العقارية املتعلقة بالعقارات  اإدارة االأ�سول؛ خدمات اإدارة االأ�سول العقارية؛ 
املتعلقة مبجمعات  ال�سكنية؛ خدمات االإدارة العقارية  املتعلقة باملباين  ال�سناعية؛ خدمات االإدارة العقارية 
باملباين  املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  ال�سكنية؛  بالعقارات  املتعلقة  العقارية  االإدارة  خدمات  املباين؛ 

التجارية؛ املعلومات واال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة بكافة ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:  36 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " دبي دي�سرتيكت ماجنمنت " باللغة العربية.
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/2 املودعة حتت رقم:  346051 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  زوفا، ال ال �سي
وعنوانه: 6650 �ساوث توري باين�س درايف،  ال�س فيجا�س، نيفادا 89118 ، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ف�ساتني؛  اجل�سم؛ معاطف؛  ال�سفلي من  للجزء  اأحزمة؛ مالب�س  الراأ�س؛  واأغطية  والقدم  ولبا�س  املالب�س 
مالب�س  للتعرق؛  ع�سابات  ج��وارب؛  النوم؛  مالب�س  اأو�سحة؛  للبيت؛  مريحة  مالب�س  جاكيتات؛  ق��ف��ازات؛ 
ال�سباحة؛ مالب�س ال�ساطئ؛ مالب�س للجزء العلوي من اجل�سم؛ مالب�س حتتية؛ بذالت االإحماء؛ قم�سان 

ف�سفا�سة؛ بنطلونات ف�سفا�سة؛ بزات نظامية ريا�سية.
الواق�عة بالفئة:  25

االإجنليزية   " باللغة   THE ULTIMATE FIGHTER " و�سف العالمة:  كتبت عبارة
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/15 املودعة حتت رقم:  346972 
تاريخ اإيداع االأولوية:  18 �سبتمب 2020 
با�س��م:  �سينكلري فارما�سيوتيكالز ليمتد

وعنوانه: اإيدن هاو�س ليك�سايد، ت�سي�سرت بزن�س بارك، ت�سي�سرت، �سي ات�س4 9كيو تي، اململكة املتحدة      
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سن ومنتجات  تقدم  ملكافحة عالمات  التجميل  التجميل وحتديدا منتجات وم�ستح�سرات  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  �سكل  على  التجاعيد  مكافحة  وم�ستح�سرات  التجاعيد  ملكافحة  التجميل  وم�ستح�سرات 
اأو حتت اجللد؛ م�ستح�سرات جتميل على �سكل  اأو داخل االأدمة  قابلة للحقن للوجه �سواء ب�سكل مو�سعي 
م�ستح�سرات قابلة للحقن الإعادة جتديد الب�سرة؛ م�ستح�سرات جتميل قابلة للحقن؛ م�ستح�سرات جتميل 
للحقن  قابلة  جتميل  م�ستح�سرات  املحقونة؛  للمنطقة  حجم  واإع��ط��اء  التجاعيد  لتخفيف  للحقن  قابلة 

م�سنوعة من حم�س الهيالورونيك.  
الواق�عة بالفئة:  3

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " LANLUMA " باأحرف التينية. 
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347799 

تاريخ اإيداع االأولوية:     
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

– ام  – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  القاب�سة  الرئي�سي لدبي  املقر   ، وعنوانه: �س.ب 66000، رقم القطعة 3195-366 
�سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
العقارات  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  اإدارة  خدمات  وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  وا�ستئجار  وتاأجري  وبيع  �سراء  وت�سمل  العقارية  اخلدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية 
واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  التاأجري  خدمات 
الت�سوق  وق��رى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واجلامعات  واملدار�س 
الو�ساطة  خدمات  االإيجار؛  ومكاتب  وفيالت  �سقق  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  االإدارة  خدمات  والرتفيهية؛  الريا�سية  والنوادي 
خدمات  املالية؛  اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�ستثمارات  العقارات؛  تثمني  خدمات  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛ 
اإدارة االأ�سول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات 
العقارية؛  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقاري؛ خدمات  التقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  البنكية؛ خدمات 
وحتديدا  االأرا�سي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  اال�ستثمار  خدمات 
خدمات ا�ستمالك االأرا�سي؛ تقييم واختيار وا�ستمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار؛ �سراء االأرا�سي لتاأجريها؛ 

توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
36 الواق�عة بالفئة:  

باأحرف   "  DUBAI HOLDING ASSET MANAGEMENT " كلمات  كتبت  ال��ع��الم��ة:   و�سف 
التينية

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالبيد امل�سجل 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347800 
تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والتطوير  الت�سييد  م�ساريع  اإدارة  العقاري؛  التطوير  خدمات  املن�ساآت؛  اإدارة  خدمات  الت�سييد؛  خدمات 
العقاري؛ تق�سيم االأرا�سي للغايات ال�سكنية والتجارية؛ ت�سييد املجمعات للغايات التجارية وال�سكنية؛ �سيانة 
العقارات؛ اإ�سالح العقارات؛ حت�سني العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ 
االإ�سراف على ت�سييد املباين؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة 

اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  37

 DUBAI HOLDING ASSET MANAGEMENT " و�سف العالمة:  كتبت كلمات
التينية " باأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347806 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اال�ستجمام؛ االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية؛ 
النوادي الريا�سية؛ النوادي الرتفيهية؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ البامج وور�س العمل التعليمية؛ 
البامج وور�س العمل التدريبية؛ ن�سر املطبوعات وال�سحف والكتب واملجالت واملالحق واملتممات؛ توفري 
ال�سحف واملجالت ومالحقها  املبا�سرة مبا يف ذلك   االإلكرتونية  املن�سورات  ب�ساأن الرتفيه؛ ن�سر  املعلومات 
ومتمماتها؛ خدمات الن�سر االإلكرتوين مبا يف ذلك ن�سر الن�سو�س وال�سور من ال�سحف واملجالت وغريها 
من املن�سورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء املزادات والندوات واملعار�س التجارية واملعار�س واملوؤمترات 
واحلفالت وحفالت االإطالق واملوؤمترات ال�سحفية والفعاليات اخلا�سة وامل�سابقات؛ تنظيم واإدارة واإجراء 
الن�سر؛ اخلدمات الرتفيهية  الفعاليات؛ خدمات  اإدارة  الريا�سية والثقافية؛ تخطيط احلفالت؛  االأن�سطة 
والريا�سية والثقافية؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

الواق�عة بالفئة:  41
 DUBAI HOLDING ASSET MANAGEMENT " و�سف العالمة:  كتبت كلمات 

التينية " باأحرف 
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/15 املودعة حتت رقم:  346973 
تاريخ اإيداع االأولوية:  18 �سبتمب 2020 
با�س��م:  �سينكلري فارما�سيوتيكالز ليمتد

وعنوانه: اإيدن هاو�س ليك�سايد، ت�سي�سرت بزن�س بارك، ت�سي�سرت، �سي ات�س4 9كيو تي، اململكة املتحدة     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات قابلة للحقن لغايات طبية و�سيدالنية؛ م�ستح�سرات قابلة للحقن لغايات طبية و�سيدالنية 
لتخفيف التجاعيد واإعطاء حجم للمنطقة املحقونة؛ حقن احل�سو التجميلية؛ حقن مملوؤة لغايات طبية؛ 

حقن م�سبقة امللء لغايات طبية.
الواق�عة بالفئة:  5

التينية.  و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " LANLUMA " باأحرف 
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/15 املودعة حتت رقم:  346983 
 تاريخ اإيداع االأولوية:      11 مار�س 2021 

II با�س��م:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك
وعنوانه: 228 مانهاتن بيت�س بوليفارد، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، الواليات املتحدة االأمريكية    

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 لبا�س القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�سف العالمة:  كتبت كلمة  " EFFICIENCY " باللغة االجنليزية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/22 املودعة حتت رقم:  347459 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  �سالنجر كيبل �سيلز كوربوري�سن
وعنوانه: 5302 دبليو 83 ار دي �سرتيت،  لو�س اأجنلو�س،  كاليفورنيا، 90045،  الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 اأغطية وحافظات الهاتف اخللوي 

 الواق�عة بالفئة:  9 
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من حرفني التينني "G" مت�سابكني من اإحدى الزوايا، اأحدها يف الو�سع 

ال�سحيح واالآخر يف و�سع مقلوب.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/22 املودعة حتت رقم:  347461 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  �سالنجر كيبل �سيلز كوربوري�سن
وعنوانه: 5302 دبليو 83 ار دي �سرتيت،  لو�س اأجنلو�س،  كاليفورنيا، 90045،  الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 اأغطية وحافظات الهاتف اخللوي 

الواق�عة بالفئة:  9
باأحرف التينية، حيث تظهر نقتطان  " كتبت   GRIP2Ü " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة  

”U“ فوق حرف
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347807 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سيافة؛  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقتة؛  االإقامة  الكحويل(؛  )غري  وال�سراب  الطعام  توفري  خدمات 
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
واملوؤمترات  التجارية  واملعار�س  االأع��م��ال  ملعار�س  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم  خدمات 
واللقاءات واملحا�سرات واالجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س 
واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )االإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�����س��روب��ات  واالأط��ع��م��ة  االإق��ام��ة  )ت��وف��ري 
وال�سراب؛  بالطعام  التموين  املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛ 
حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع االأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات التموين 

املتنقل؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43

 DUBAI HOLDING ASSET MANAGEMENT " و�سف العالمة:  كتبت كلمات
التينية " باأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347808 

تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االعمال؛ 
وال�سناعية  التجارية  امل�سروعات  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ست�سارات  االأع��م��ال  اإدارة  االأع��م��ال؛  تقييم 
ال�سيافة  خدمات  وت��روي��ج  اإدارة  )للغري(؛  االأع��م��ال  اإدارة  وال��زراع��ي��ة؛  والرتفيهية  واالإع��الم��ي��ة  والتقنية 
والرتفيه؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك  الغري مبا ميكن جمهور  املنتجات حل�ساب  ت�سكيلة من  العامة؛ جتميع 
املنتجات بي�سر؛ التجارة يف الب�سائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم 
املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن 
يف و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة 
بجميع  يتعلق  فيما  وامل�سورة  واال�ست�سارات  املعلومات  توفري  العلنية؛  امل���زادات  اإج���راء  االأع��م��ال(؛  اإدارة  يف 

35 اخلدمات املذكورة اأعاله. الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة:  كتبت كلمات " دبي القاب�سة الإدارة االأ�سول " باللغة العربية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347809 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
– ام  – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  القاب�سة  الرئي�سي لدبي  املقر   ، وعنوانه: �س.ب 66000، رقم القطعة 3195-366 

�سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

العقارات  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  اإدارة  خدمات  وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  وا�ستئجار  وتاأجري  وبيع  �سراء  وت�سمل  العقارية  اخلدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية 
واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  التاأجري  خدمات 
الت�سوق  وق��رى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واجلامعات  واملدار�س 
الو�ساطة  خدمات  االإيجار؛  ومكاتب  وفيالت  �سقق  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  االإدارة  خدمات  والرتفيهية؛  الريا�سية  والنوادي 
خدمات  املالية؛  اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�ستثمارات  العقارات؛  تثمني  خدمات  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛ 
اإدارة االأ�سول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات 
العقارية؛  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقاري؛ خدمات  التقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  البنكية؛ خدمات 
وحتديدا  االأرا�سي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  اال�ستثمار  خدمات 
خدمات ا�ستمالك االأرا�سي؛ تقييم واختيار وا�ستمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار؛ �سراء االأرا�سي لتاأجريها؛ 

توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
36 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمات " دبي القاب�سة الإدارة االأ�سول " باللغة العربية  و�سف العالمة:  
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347810 
تاريخ اإيداع االأولوية:      

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

والتطوير  الت�سييد  م�ساريع  اإدارة  العقاري؛  التطوير  خدمات  املن�ساآت؛  اإدارة  خدمات  الت�سييد؛  خدمات 
العقاري؛ تق�سيم االأرا�سي للغايات ال�سكنية والتجارية؛ ت�سييد املجمعات للغايات التجارية وال�سكنية؛ �سيانة 
العقارات؛ اإ�سالح العقارات؛ حت�سني العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ 
االإ�سراف على ت�سييد املباين؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة 

اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  37

و�سف العالمة:  كتبت كلمات " دبي القاب�سة الإدارة االأ�سول " باللغة العربية
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347811 

تاريخ اإيداع االأولوية:     
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اال�ستجمام؛ االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية؛ 
النوادي الريا�سية؛ النوادي الرتفيهية؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ البامج وور�س العمل التعليمية؛ 
البامج وور�س العمل التدريبية؛ ن�سر املطبوعات وال�سحف والكتب واملجالت واملالحق واملتممات؛ توفري 
ال�سحف واملجالت ومالحقها  املبا�سرة مبا يف ذلك   االإلكرتونية  املن�سورات  ب�ساأن الرتفيه؛ ن�سر  املعلومات 
ومتمماتها؛ خدمات الن�سر االإلكرتوين مبا يف ذلك ن�سر الن�سو�س وال�سور من ال�سحف واملجالت وغريها 
من املن�سورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء املزادات والندوات واملعار�س التجارية واملعار�س واملوؤمترات 
واحلفالت وحفالت االإطالق واملوؤمترات ال�سحفية والفعاليات اخلا�سة وامل�سابقات؛ تنظيم واإدارة واإجراء 
الن�سر؛ اخلدمات الرتفيهية  الفعاليات؛ خدمات  اإدارة  الريا�سية والثقافية؛ تخطيط احلفالت؛  االأن�سطة 
والريا�سية والثقافية؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

الواق�عة بالفئة:  41
و�سف العالمة:  كتبت كلمات " دبي القاب�سة الإدارة االأ�سول " باللغة العربية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347812 

تاريخ اإيداع االأولوية:   
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سيافة؛  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقتة؛  االإقامة  الكحويل(؛  )غري  وال�سراب  الطعام  توفري  خدمات 
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
واملوؤمترات  التجارية  واملعار�س  االأع��م��ال  ملعار�س  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم  خدمات 
واللقاءات واملحا�سرات واالجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س 
واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )االإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�����س��روب��ات  واالأط��ع��م��ة  االإق��ام��ة  )ت��وف��ري 
وال�سراب؛  بالطعام  التموين  املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛ 
حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع االأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات التموين 

املتنقل؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة:  كتبت كلمات " دبي القاب�سة الإدارة االأ�سول " باللغة العربية
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347813 

تاريخ اإيداع االأولوية:     
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االعمال؛ 
وال�سناعية  التجارية  امل�سروعات  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ست�سارات  االأع��م��ال  اإدارة  االأع��م��ال؛  تقييم 
ال�سيافة  خدمات  وت��روي��ج  اإدارة  )للغري(؛  االأع��م��ال  اإدارة  وال��زراع��ي��ة؛  والرتفيهية  واالإع��الم��ي��ة  والتقنية 
والرتفيه؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك  الغري مبا ميكن جمهور  املنتجات حل�ساب  ت�سكيلة من  العامة؛ جتميع 
املنتجات بي�سر؛ التجارة يف الب�سائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم 
املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن 
يف و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة 
بجميع  يتعلق  فيما  وامل�سورة  واال�ست�سارات  املعلومات  توفري  العلنية؛  امل���زادات  اإج���راء  االأع��م��ال(؛  اإدارة  يف 

35 اخلدمات املذكورة اأعاله. الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة:  كتبت كلمة " DHAM " باأحرف التينية 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347814 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
– ام  – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  القاب�سة  الرئي�سي لدبي  املقر   ، وعنوانه: �س.ب 66000، رقم القطعة 3195-366 

�سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

العقارات  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  اإدارة  خدمات  وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
وال�سكنية؛  التجارية  العقارات  وا�ستئجار  وتاأجري  وبيع  �سراء  وت�سمل  العقارية  اخلدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  التجارية 
واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  التاأجري  خدمات 
الت�سوق  وق��رى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واجلامعات  واملدار�س 
الو�ساطة  خدمات  االإيجار؛  ومكاتب  وفيالت  �سقق  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  االإدارة  خدمات  والرتفيهية؛  الريا�سية  والنوادي 
خدمات  املالية؛  اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�ستثمارات  العقارات؛  تثمني  خدمات  االإي��ج��ارات؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛ 
اإدارة االأ�سول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات 
العقارية؛  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقاري؛ خدمات  التقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  البنكية؛ خدمات 
وحتديدا  االأرا�سي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  اال�ستثمار  خدمات 
خدمات ا�ستمالك االأرا�سي؛ تقييم واختيار وا�ستمالك العقارات الأغرا�س التطوير واال�ستثمار؛ �سراء االأرا�سي لتاأجريها؛ 

توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
36 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " DHAM " باأحرف التينية و�سف العالمة:  
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347793 

تاريخ اإيداع االأولوية:   
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 66000، رقم القطعة 366-3195 ، املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت 
– ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االعمال؛  اإدارة  امل�ساعدة يف  االأع��م��ال؛  اإدارة  واالإع���الن؛ خدمات  الدعاية  وك��االت  واإع��الن؛ خدمات  دعاية  خدمات 
والتقنية  وال�سناعية  التجارية  امل�سروعات  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ست�سارات  االأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييم 
امل�ساعدة  والرتفيه؛  ال�سيافة  خدمات  وترويج  اإدارة  )للغري(؛  االأعمال  اإدارة  والزراعية؛  والرتفيهية  واالإعالمية 
يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ جتميع ت�سكيلة من 
املنتجات حل�ساب الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك املنتجات بي�سر؛ التجارة يف الب�سائع 
العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية 
واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق 
بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة االأعمال(؛ اإجراء املزادات العلنية؛ توفري املعلومات 

35 واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. الواق�عة بالفئة:  
 "  DUBAI HOLDING ASSET MANAGEMENT  " ك��ل��م��ات  كتبت  و�سف العالمة:  

باأحرف التينية
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

التعاي�س  و  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
املفو�س العام ملعر�س اإك�سبو 2020 دبي يف ق�سره �سعادة ما�سيمو بادجي �سفري 

�سوي�سرا لدى الدولة و عددا من روؤ�ساء الطوائف الدينية.
و رحب معاليه ب�سعادة �سفري �سوي�سرا و روؤ�ساء الطوائف الدينية و جرى بحث 
خمتلف  يف  تطويرها  �سبل  و  �سوي�سرا  و  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  التعاون  ع��الق��ات 
املجاالت وتبادال وجهات النظر حول عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�سرتك مبا يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني و�سعبيهما.
اإىل  اإ�سافة  دبي  اإك�سبو2020  معر�س  يف  �سوي�سرا  م�ساركة  اجلانبان  وناق�س 
تعزيز قيم  اأج��ل  الهام من  ال��دويل  املختلفة يف هذا احل��دث  الديانات  م�ساهمة 

اإىل  التنوع" ا�ستنادا  يف  "الوحدة  ومبداأ  امل�سرتك  والتعاي�س  وال�سالم  الت�سامح 
مبادئ االأخوة االإن�سانية وذلك عب اإطالق العديد من حلقات النقا�س واللقاءات 
واحل�����وارات وع��ر���س امل���واد امل��رئ��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز مفاهيم 
االإن�سانية جمعاء خالل  اجلميع خلري  بني  واحل��وار  والتاآزر  والتاآلف  الت�سامح 

احلدث االأكب واالأعرق على م�ستوى العامل.
و اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن دولة االإمارات بقيادة �ساحب 
"حفظه اهلل" تعلي من  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
قيم الت�سامح وال�سالم والت�سامن االإن�ساين بني بني الب�سر انطالقا من اأ�س�س 
على  واالزده����ار  ال�سالم  يحقق  ال��ع��امل مب��ا  دول  م��ع جميع  را�سخة يف عالقتها 

م�ستوى العامل.
2020 دبي ر�سالة �سالمة وت�سامح من االإم��ارات اإىل  اإك�سبو  اإن  و قال معاليه 

دول العامل اأجمع حتمل قيما ومبادئ �سامية ترتجم التعاي�س ال�سلمي والتاأخي 
بني خمتلف الطوائف واالأديان جمتمعة حتت مظلة واحدة خالل احلدث االأكب 

من نوعه على م�ستوى العامل.
ال�سالم  وقيم  التعاون  نهج  بتعزيز  الكامل  االإم���ارات  ال��ت��زام  عن  معاليه  وع��ب 
والت�سامح على م�ستوى العامل.. وقال اإن اأك�سبو2020 دبي �سيكون اأول اإك�سبو 
دويل يقام يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا و�ستنعقد فعالياته 
يف الفرتة املمتدة بني االأول من اأكتوبر 2021 و31 مار�س 2022 مب�ساركة 
اأكرث من 200 جهة و يدعو الزوار من كل بقاع االأر�س للم�ساركة يف اأن ن�سنع 
معا عاملا جديدا على مدى �ستة اأ�سهر من االحتفال باالإبداع واالبتكار والتقدم 
الب�سري والثقافة. من جهته اأكد �سعادة ما�سيمو بادجي حر�س بالده على تعزيز 
التعاون مع دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت ال �سيما واأن االإمارات تقود اجلهود 

العاملية يف اإر�ساء قيم ال�سالم والت�سامح والتاآخي يف اإطار من االحرتام املتبادل ملا 
فيه �سالح دول العامل اأجمع من اأجل م�ستقبل م�سرق.

وجاهزيتها  االإم����ارات  با�ستعدادات  الدينية  الطوائف  وروؤ���س��اء  �سعادته  واأ���س��اد 
العالية ال�ستقبال العامل خالل اإك�سبو2020 دبي احلدث العاملي االأكب الذي 
ينطلق يف �سهر اأكتوبر املقبل لتد�سن االإمارات مرحلة جديدة ملا بعد "كوفيد-

املقبلة. لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبال  ن�سنع  معا  بالعمل  19" عنوانها 
وقال ما�سيمو بادجي وروؤ�ساء الطوائف الدينية اإن دولة االإمارات قدمت للعام 
منوذجا متفردا يف الت�سامح وال�سالم والت�سامن االإن�ساين ي�سار اإليه من خالل 
معتقداتهم  اختالف  مع  وال�سعوب  املجتمعات  وم�ساندة  الدويل  التعاون  تعزيز 
اأو  اأو دين  اإىل لون  العاملية دون النظر  واأعراقهم لتخطي العديد من االأزم��ات 

عرق لتج�سد اأبهى �سور االأخوة االإن�سانية.

•• ال�سارقة -الفجر:

يف  املعلوماتية  احلو�سبة  كلية  عقدت 
ال�سنوي  "املنتدى  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
واملعلوماتية-  احل��و���س��ب��ة  جم���ال  يف 
CIAS 2021" يف ن�سخته الثانية 
من  متحدثني  مب�ساركة  افرتا�سيا، 
�سركات عاملية بقطاع تقنية املعلومات، 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  ب��ج��ان��ب 
وطلبة الكلية، بح�سور االأ�ستاذ قتيبة 
ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  حميد، 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
وع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب، واالأ�����س����ت����اذ 
كلية  عميد  عبيدات،  حممد  الدكتور 
واأع�ساء  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  احل��و���س��ب��ة 
احلو�سبة  لكلية  اال�ست�ساري  املجل�س 

واملعلوماتية.
لدولة  الوطني  بالن�سيد  املنتدى  بدء 
واآي��ات من  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املنتدى  اف��ت��ت��ح  ث���م  ال���ذك���ر احل��ك��ي��م، 
عبيدات  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  االأ����س���ت���اذ 

ترحيبه  عن  خاللها  من  عب  بكلمة 
كلية احلو�سبة  اأ�سرة  باحل�سور، وهناأ 
الهيئات  اأع�����س��اء  م���ن  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
على  والطلبة  واالإداري����ة  التدري�سية 
ال��ك��ل��ي��ة يف  ال��ت��ي حققتها  االإجن������ازات 
وق���ت ق�����س��ري، وم���ن اأب���رزه���ا ح�سول 
الكلية على املركز االأول يف الدولة يف 
جمال علوم احلا�سوب طبقا لت�سنيف 
العايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ت���امي���ز  م��وؤ���س�����س��ة 
تعك�س  والتي   ،2021 لعام  الدولية 
الكلية،  يف  التعليمية  العملية  ج��ودة 
من  املتميز  البحثي  االن��ت��اج  ب��ج��ان��ب 
الهيئة  وال��ك��ي��ف الأع�����س��اء  ال��ك��م  حيث 
و�سلت  وال��ت��ي  الكلية  يف  التدري�سية 
ع�����س��و هيئة  ل��ك��ل  ب��ح��ث   7.5 مل��ع��دل 
تدري�س، والنجاح الكبري  للموؤمترات 
ب�سهادة  الكلية  تنظمها  التي  الدولية 
امل����ن����ظ����م����ات واخل������������باء ال����دول����ي����ني 
العديد  تنظيم   بجانب  واالإقليميني، 
واملهنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
املبتكرة، وتوقيع العديد من مذكرات 

التفاهم مع املوؤ�س�سات العلمية وقطاع 
وف��وز عدد كبري من طلبة  ال�سناعة، 
البكالوريو�س وطلبة الدرا�سات العليا 
بالكلية بالعديد من اجلوائز واملراكز 
وامل�سابقات  امل�����وؤمت�����رات  يف  االأوىل 
الكلية  ع��م��ي��د  وت�����س��ن��ي��ف   ، ال���دول���ي���ة 
عبيدات  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  االأ����س���ت���اذ 
دولة  يف  الكمبيوتر  ع��ل��م��اء  ك��اأف�����س��ل 
االإمارات العربية املتحدة من حيث عدد 
 DBLPبيانات قاعدة  يف  املن�سورات 
العاملية،   Guide2Researchو
ك��ل ه���ذا ج���اء ب��دع��م ���س��اح��ب ال�سمو 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 
جامعة  ورئ���ي�������س  ال�������س���ارق���ة  ح����اك����م 
ورعاه(،  تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�سارقة 
ال�سكر  ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات  ق���دم  ك��م��ا 
لكلية  اال�ست�ساري  املجل�س  الأع�����س��اء 
احلو�سبة واملعلوماتية برئا�سة ال�سيخ 
القا�سمي  خالد  بن  �سلطان  بن  فاهم 
العالقات  لدائرة  التنفيذي  الرئي�س 

احلكومية، على دعمهم ومقرتحاتهم 
القيمة للكلية.

خلطتها  ط���ب���ق���ا  ال���ك���ل���ي���ة  اأن  واأك��������د 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى  تنظيم 
املهمة  العاملية  املوؤمترات  من  العديد 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املحلية واأبرزها غرفة جتارة و�سناعة 
اال�سرتاتيجي  ال�����س��ري��ك  ال�����س��ارق��ة 
قطاع  م��ع  ال��ت��ع��اون  وك��ذل��ك  للكلية، 
ال�����س��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة، واأ�����س����اف اأن 
ي��ع��م��ل كمن�سة  ال���ع���ام  ه����ذا  امل��ن��ت��دى 
والطلبة  التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء 
وتبادل  اأب���ح���اث���ه���م،  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ق��دمي 
اخلبات واملعارف خا�سة فيما يخ�س 
ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د وال��ت��ع��ل��ي��م الهجني 
والتعليم التفاعلي،  ويف نهاية حديثة 
ال�سكر  عبيدات  الدكتور  االأ�ستاذ  قدم 
للموؤمتر من   التنظيمية  اللجان  لكل 
واالإدارية  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء 
اإدارات  وك���ذل���ك  وال��ط��ل��ب��ة  وال��ف��ن��ي��ة 

اجلامعة املختلفة.

اأحد  ق��دم  االفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل 
حممود  ال�سيد  الرئي�سني  املتحدثني 
ال�سيباين،  االأم����ن  اأخ�����س��ائ��ي  رب��ي��ع، 
يف ���س��رك��ة ���س��ي�����س��ك��و، حم��ا���س��رة حتت 
ال��ع��امل احلقيقي،  " ه��ج��م��ات  ع��ن��وان 
بناء  و�سرورة  القتل،  هجوم  و�سل�سلة 
بنية خالية من الثقة"، والذي قدمته 
اآل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  املحا�سرة  واأدارت 
ع��ل��ى م��ن ق�سم ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات، كما 
اإيا�س  ال�����س��ي��د  امل��ت��ح��دث االأخ�����ر  ق���دم 
االإق��ل��ي��م��ي يف �سركة  امل��دي��ر  ه�����واري، 
ه�����������واوي حم���ا����س���رة حت���ت ع���ن���وان " 
املتقدمة  للتقنيات  احل��ا���س��م  ال����دور 
املحا�سرة  ت  واأدار  م�ستقبلنا"  يف 
م��ن ق�سم  م��وه��اب  ال��دك��ت��ورة ججيقا 

علوم احلا�سوب.
وت�������س���م���ن���ت اأع�����م�����ال امل����ن����ت����دى ع���دة 
تراأ�سها  ع��ام��ة  جل�سة  منها:  جل�سات 
ال��دك��ت��ور ن��اف��ي��د اأح���م���د ب��ق�����س��م علوم 
" دور  احلا�سوب وك��ان��ت حت��ت ع��ن��وان 
التعلم  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  االأدوات 

ال�سيد  ب��ه��ا  ����س���ارك  االإنرتنت"  ع���ب 
�سي�سكو،  ���س��رك��ة  م��ن  ح��ك��م��ي،  ي��ام��ان 
والدكتور  ه������واري،  اإي���ا����س  وال�����س��ي��د 
حممد لطايفه، ق�سم علوم احلا�سوب، 
والدكتور �سادات الها�سمي، ق�سم نظم 
امل��ع��ل��وم��ات، وال��دك��ت��ور حم��م��د طالل 

بني، ق�سم هند�سة احلا�سوب.
كما ت�سمن املنتدى جل�ستني: اجلل�سة 
االأوىل والتي تراأ�ستها الدكتورة اإميان 
املعلومات،  ن��ظ��م  ق�سم  رئ��ي�����س  ع��ك��ور، 
اأبحاث  عر�س  خاللها  من  مت  والتي 
ال��ط��ل��ب��ة واالأ����س���ات���ذة، وت��ن��اول��ت عدة 
يتحدث  م��و���س��وع  م��ن��ه��ا:  م��وا���س��ي��ع 
ال�سحة  يف  امل����ع����زز  ال�����واق�����ع   " ع����ن 
االإلكرتوين"،  والتعليم  االإلكرتونية 
"رقاقة  اأخ��ر يتحدث ع��ن   وم��و���س��وع 

فو�سوية:  ب�ساعة  م��دف��وع��ة  ت�سفري 
 "DPA �مقاوم ل AES نحو معالج
ومو�سوع اأخر يناق�س " بع�س وجهات 
البيانات  يف  ال��ت��ن��ق��ي��ب  ح����ول  ال��ن��ظ��ر 
والفر�س  االجت���اه���ات  االج��ت��م��اع��ي��ة: 
يناق�س  م��و���س��وع  وك��ذل��ك  احلالية"، 
لت�سفري  اخل����وارزم����ي����ات  ت��ط��ب��ي��ق   "
ال�����س��ور وم��ق��اوم��ة اخل��ل��ل ع��ل��ى مدار 
ومو�سوع   ،"FPGA على  ال�ساعة 
الكت�ساف  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��اع��ر  حت��ل��ي��ل 
اجتاه الراأي العام، ومو�سوع التعرف 
التعلم  با�ستخدام  ال�سيارة  على لوحة 
والتي  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����س��ة  ويف  االآيل. 
اأبحاث  عر�س  اأي�سا  خاللها  م��ن  مت 
الدكتور  وتراأ�سها  واالأ�ساتذة،  الطلبة 
على املر�سي بق�سم هند�سة احلا�سوب، 

مبتكرة  مو�سوعات  ع��دة  مناق�سة  مت 
" و�سع  ي���ن���اق�������س  م���و����س���وع  م���ن���ه���ا: 
ملعاجلة  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  للحو�سبة  اإط����ار 
البيانات على نطاق وا�سع"، ومو�سوع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لبامج  امل���ي���زات  ت��ق��ي��ي��م   "
اكت�ساف البجميات اخلبيثة يف نظام 
با�ستخدام  وت�سنيفها   Android
التعلم االآيل"، ومو�سوع " الك�سف عن 
االأ�سياء وحتديدها يف الوقت احلقيقي 
للعمل على حتليل امل�سهد"، ومو�سوع 
االأبعاد  " دمج طابعة ثالثية  يناق�س 
يف  بالكمبيوتر  رق��م��ي  حت��ك��م  وج��ه��از 
املنتدى  ن��ه��اي��ة  ويف  واحد"،  ج���ه���از 
للمنتدى  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���دم���ت 
تكرمي  مت  ث��م  اخلتامية،  امل��الح��ظ��ات 

املتحدثني وامل�ساركني باملنتدى.

•• ال�سارقة -الفجر:

يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ���رة  اأعلنت 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ع��ن اخ��ت��ت��ام حملتها 
اخل���ا����س���ة ب��ت��ح��دي��ث ب���ي���ان���ات امل���الك 
خمتلف  يف  ال����ع����ق����اري  ال���ق���ط���اع  يف 
مناطق وم��دن االإم����ارة، وال��ت��ي كانت 
املا�سي  م��ار���س   28 يف  اأطلقتها  ق��د 
اجلاري،  م��اي��و   29 حتى  وا���س��ت��م��رت 
�سوؤون  دائ�����رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 

ال�سواحي والقرى يف االإمارة.
جميع  ا�ستهدفت  قد  احلملة  وكانت 
ال����ع����ق����ارات يف االإم���������ارة من  م�����الك 
وم�ستثمرين  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني 
اإىل  من خمتلف اجلن�سيات. وهدفت 
احلفاظ على حقوق املالك، وحتديث 
ب��ي��ان��ات��ه��م، خ�����س��و���س��اً يف ظ���ل وجود 
بيانات قدمية مل يجر حتديثها منذ 
الفعال  للتوا�سل  وذلك  طويل،  زمن 
مع املالك ومنعاً لت�سابه االأ�سماء وما 

ينتج عنه من تبعات تت�سبب يف تاأخري 
املعامالت، بحيث مت ربط ا�سم املالك 
به، وكذلك  الهوية اخلا�سة  مع رقم 
الدائرة  خدمات  ال�ستخدام  ت�سهياًل 

االلكرتونية م�ستقباًل.
اأحمد  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ����س���ع���ادة  واأ�����س����اد 
ال�سام�سي مدير عام دائرة الت�سجيل 
احلملة  بنجاح  ب��ال�����س��ارق��ة،  ال��ع��ق��اري 

دائرة  اأبدته  ال��ذي  الكبري  وبالتعاون 
االإمارة  ال�سواحي والقرى يف  �سوؤون 
بن  خمي�س  ���س��ع��ادة  برئي�سها  ممثلة 
العاملني  وك���اف���ة  ال�����س��وي��دي،  ���س��امل 

فيها لتعاونهم الكامل وت�سخري كافة 
الدائرة،  متتلكها  ال��ت��ي  االم��ك��ان��ي��ات 
ال�سواحي  جمال�س  الأب��واب  وفتحهم 
املالك  ال�ستقبال  املناطق  خمتلف  يف 

طوال الفرتة املا�سية من اأجل جناح 
احلملة.

�سوؤون  دائ���رة  اأن  ال�سام�سي  واأ���س��اف 
تزال  وم��ا  ك��ان��ت  وال��ق��رى  ال�سواحي 

للدائرة يف  ا�سرتاتيجياً مهماً  �سريكاً 
تنفيذ العديد من امل�ساريع امل�سرتكة، 
العمل  ومت  اجل���ه���ود  ت��ك��ات��ف��ت  ح��ي��ث 
ب���روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د، مم��ا ك���ان له 

االأهداف  اإىل  الو�سول  االأث��ر يف  اأبلغ 
االإ�سرتاتيجية التي و�سعتها الدائرة، 
اإ�سافية  دف��ع  ق��وة  اإع��ط��اء  يف  و�ساهم 
واأفاد  االإم����ارة.  يف  ال��ع��ق��اري  للقطاع 
ال�سام�سي اأن املالك الذين �ساركوا يف 
 2100 ح��وايل  عددهم  بلغ  احلملة 
امللكية  �سندات  ع��دد  بلغ  فيما  مالكاً، 
التي مت حتديثها قرابة 5000 �سنداً 
ومناطق  م��دن  خمتلف  على  ت��وزع��ت 
االإمارة. واأو�سح ال�سام�سي اأن احلملة 
اختتمت يف ال�سواحي، لكنها �ستبقى 
املختلفة،  الدائرة  فروع  متوا�سلة يف 
ح��ي��ث ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال امل����الك الذين 
حتى  بيانتهم  بتحديث  ي��ق��وم��وا  مل 
ت�سجيل  لي�ستكملوا  ال��ف��روع  يف  االآن 
عملية  اأن  موؤكداً  بياناتهم،  وحتديث 
بالكامل.  جمانية  �ستكون  التحديث 
جميع  اإىل   بال�سكر  �سعادته  وت��وج��ه 
مالك العقارات يف االإم��ارة لتعاونهم 

مع احلملة.

نهيان بن مبارك: اإك�سبو 2020 دبي ر�سالة �سالم من االإمارات اإىل العامل

•• دبي- وام:

"بيت  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال��ن��اب��ودة  جمعة  خليفة  �سعادة  اأع��ل��ن 
اخلري" رئي�س اللجنة التنفيذية اأن حملة "ويربي ال�سدقات " لعام 1442 – 
2021 اأنفقت خالل �سهر رم�سان مبلغ 60 مليونا و373 األفا و224 درهما 
ا�ستفاد منها 950 األفا و917 فردا و اأ�سرة من احلاالت امل�سجلة يف اجلمعية 

واالآالف من امل�ستحقني واأكرث النا�س حاجة.
و اأكد النابودة يف ت�سريح له اأن احلملة اأوفت بالتزاماتها نحو االأ�سر واحلاالت 
مبا�سرة  امل�ستحقني  على  الرم�ساين  امل��ري  توزيع  ف��ب��داأت  مبوعدها  امل�ستفيدة 
عب املوالت واملوؤ�س�سات التجارية املتعاونة واملعتمدة يف خمتلف االإمارات و بلغ 
 8 امل�سروع  هذا  على  ال�سرف  قيمة  وبلغت  اأ�سر   5208 امل�ستفيدة  االأ�سر  عدد 

ماليني و327 األفا و600 درهم . وقال اإن اجلمعية نفذت م�سروعها "اإفطار 
املقيمني  للعمال  وال�ساخنة  الطازجة  االإف��ط��ار  وجبات  لتاأمني  املوجه  �سائم" 
وبلغ  ال�سبيل  وع��اب��ري  ال��ع��زاب  من  وغريهم  الوطن  بناء  يف  ي�ساهمون  الذين 
عدد الوجبات املقدمة 938 األفا و130 وجبة اإفطار بقيمة اإجمالية بلغت 7 
املوزعة على  الفطر  زك��اة  اأن قيمة  درهما مو�سحا  اآالف و40  ماليني و505 
االأ�سر بلغت مليونا و401 األف و877 درهما . ونوه النابودة اإىل اأن م�ساريع 
اجلمعية االأ�سا�سية ا�ستمرت بعطائها خالل احلملة كاملعتاد حيث اأنفق برنامج 
16 مليونا و179 األفا و600 درهم كم�ساعدات نقدية  احلملة  "اأمان" خالل 
قدمت ب�سكل �سهري لالأ�سر املتعففة و اأ�سر االأيتام واأ�سر اأ�سحاب الهمم خالل 
احلملة وعددها 3175 اأ�سرة اإ�سافة اإىل تقدمي الدعم الغذائي ال�سهري عب 

البطاقات ال�سهرية و الذي بلغت قيمته مليونني و145 األفا و500 درهم.

يف ن�سخته الثانية, ومب�ساركة متحدثني من �سركات عاملية:

جامعة ال�سارقة تعقد املنتدى ال�سنوي يف جمال 
CIAS 2021 -احلو�سبة واملعلوماتية

بداأت يف �سهر مار�س املا�سي بالتعاون مع دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى

الت�سجيل العقاري تختتم حملتها لتحديث بيانات املالك يف اإمارة ال�سارقة

بيت اخلري  تنفق 60 مليون درهم �سمن حملة )ويربي ال�سدقات( 

•• راأ�س اخليمة - وام:

راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  اأك��د 
اخليمة اأن املراأة تعد جزءا مهما من املجتمع االإماراتي وهو ما جعل 
دولة االإمارات يف مقدمة الدول يف جمال متكينها بتوجيهات القيادة 

الر�سيدة كونها �سانعة اأجيال احلا�سر وامل�ستقبل.
بالقيادة  الن�سائية  ال�سرطة  جمل�س  عنا�سر  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، برئا�سة النقيب موزة را�سد اخلابوري، 
فعاليات  ا�ستعرا�س  فيه  ومت  املجل�س  ع�����س��وات  م��ن  ع��دد  وح�����س��ور 

واخلطة   ،2020 ع��ام  خ��الل  الن�سائية  ال�سرطة  وم��ب��ادرات جمل�س 
دور  اإب��راز  2021، يف جم��ال  لعام  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  و  الت�سغيلية 

املراأة، ومتكينها يف العمل ال�سرطي.
املبذولة  الن�سائية  ال�سرطة  جمل�س  بجهود  علوان،  بن  علي  اأ�ساد  و 
االإم����ارة، على  واالأم����ان على م�ستوى  االأم���ن  ودع��م  تعزيز  �سبيل  يف 
واالأن�سطة  وامل�ساركات  وامل�ساريع  املبادرات  عن  ف�سال  �سنوات،  مدى 
التي ينفذها على م�ستوى وزارة الداخلية اإ�سافة اإىل تقدمي الدعم 
وامل�ساندة وامل�ساركة يف الفعاليات على م�ستوى الدولة ما يعزز حفظ 

االأمن واإ�سعاد اجلمهور.

قائد �سرطة راأ�س اخليمة ي�سيد بجهود 
جمل�س ال�سرطة الن�سائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347815 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 
هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

والتطوير  الت�سييد  م�ساريع  اإدارة  العقاري؛  التطوير  خدمات  املن�ساآت؛  اإدارة  خدمات  الت�سييد؛  خدمات 
العقاري؛ تق�سيم االأرا�سي للغايات ال�سكنية والتجارية؛ ت�سييد املجمعات للغايات التجارية وال�سكنية؛ �سيانة 
العقارات؛ اإ�سالح العقارات؛ حت�سني العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ 
االإ�سراف على ت�سييد املباين؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة 

اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  37

التينية و�سف العالمة:  كتبت كلمة " DHAM " باأحرف 
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347816 

تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ خدمات اال�ستجمام؛ االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية؛ 
النوادي الريا�سية؛ النوادي الرتفيهية؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ البامج وور�س العمل التعليمية؛ 
البامج وور�س العمل التدريبية؛ ن�سر املطبوعات وال�سحف والكتب واملجالت واملالحق واملتممات؛ توفري 
ال�سحف واملجالت ومالحقها  املبا�سرة مبا يف ذلك   االإلكرتونية  املن�سورات  ب�ساأن الرتفيه؛ ن�سر  املعلومات 
ومتمماتها؛ خدمات الن�سر االإلكرتوين مبا يف ذلك ن�سر الن�سو�س وال�سور من ال�سحف واملجالت وغريها 
من املن�سورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء املزادات والندوات واملعار�س التجارية واملعار�س واملوؤمترات 
واحلفالت وحفالت االإطالق واملوؤمترات ال�سحفية والفعاليات اخلا�سة وامل�سابقات؛ تنظيم واإدارة واإجراء 
الن�سر؛ اخلدمات الرتفيهية  الفعاليات؛ خدمات  اإدارة  الريا�سية والثقافية؛ تخطيط احلفالت؛  االأن�سطة 
والريا�سية والثقافية؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

الواق�عة بالفئة:  41
و�سف العالمة:  كتبت كلمة " DHAM " باأحرف التينية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/03/25 املودعة حتت رقم:  347817 

تاريخ اإيداع االأولوية:     
با�س��م:  دي ات�س اإيه اإم �س.ذ.م.م 

هيلز  جمريا  ملك   – القاب�سة  لدبي  الرئي�سي  املقر   ،  3195-366 القطعة  رق��م   ،66000 ���س.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت – ام �سقيم 3، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�سيافة؛  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقتة؛  االإقامة  الكحويل(؛  )غري  وال�سراب  الطعام  توفري  خدمات 
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات االإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ 
واملوؤمترات  التجارية  واملعار�س  االأع��م��ال  ملعار�س  الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم  خدمات 
واللقاءات واملحا�سرات واالجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )االإقامة( الإجراء املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س 
واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )االإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غ��ري  وامل�����س��روب��ات  واالأط��ع��م��ة  االإق��ام��ة  )ت��وف��ري 
وال�سراب؛  بالطعام  التموين  املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  املقاهي؛  املطاعم؛  باالإقامة؛ 
حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع االأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات التموين 

املتنقل؛ توفري املعلومات واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " DHAM " باأحرف التينية
اال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

SkyWolf  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348704   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات و اأجهزة النقل، املدرجة يف الفئة رقم 12.

الواق�عة بالفئة: 12 
و�سف العالمة: العالمة التجارية "SkyWolf" وهي مكتوبة باالأحرف الالتينية واحلرف االأول منها 

الالتينية الكبرية، وهي مكتوبة باللون االأ�سود. باالأحرف  مكتوبتان  منت�سفها  "W" يف  "S" وحرف 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

SkyWolf  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348699   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات وكبالت كهربائية، املدرجة يف الفئة رقم 9.

الواق�عة بالفئة: 9 
و�سف العالمة: العالمة التجارية "SkyWolf" وهي مكتوبة باالأحرف الالتينية واحلرف االأول منها 

باالأحرف الالتينية الكبرية، وهي مكتوبة باللون االأ�سود. مكتوبتان  منت�سفها  "W" يف  "S" وحرف 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

StreetRaptor  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348696   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات و اأجهزة النقل، املدرجة يف الفئة رقم 12.

الواق�عة بالفئة: 12 
و�سف العالمة: العالمة التجارية "StreetRaptor" وهي مكتوبة باالأحرف الالتينية واحلرف االأول 

منها "S" و حرف "R" يف منت�سفها مكتوبتان باالأحرف الالتينية الكبرية ، وهي مكتوبة باللون االأ�سود، 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

StreetRaptor  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348693   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات وكبالت كهربائية، املدرجة يف الفئة رقم 9.

الواق�عة بالفئة: 9 
و�سف العالمة: العالمة التجارية "StreetRaptor" وهي مكتوبة باالأحرف الالتينية واحلرف االأول 

منها "S" و حرف "R" يف منت�سفها مكتوبتان باالأحرف الالتينية الكبرية ، وهي مكتوبة باللون االأ�سود، 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

ELMATE  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348711   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات و اأجهزة النقل، املدرجة يف الفئة رقم 12.

الواق�عة بالفئة: 12 
وهي  الكبرية،  الالتينية  ب��االأح��رف  مكتوبة  وه��ي   "ELMATE" التجارية  العالمة  العالمة:  و�سف 

مكتوبة باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /                    
ماير – روميان اند بارتنريز 

ELMATE  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :  348707   بتاريخ :  08 /  04 /  2021
تاريخ اإيداع االأولوية:   2020/10/09

با�س��م:   ديهل ديفين�س جي ام بي ات�س اآند كو . كيه جي
وعنوانه: الته نو�سدورفري �سارع 13. 88662 اأوبرلينغن، اأملانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات وكبالت كهربائية، املدرجة يف الفئة رقم 9.

الواق�عة بالفئة: 9 
وهي  الكبرية،  الالتينية  ب��االأح��رف  مكتوبة  وه��ي   "ELMATE" التجارية  العالمة  العالمة:  و�سف 

مكتوبة باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349954       بتاريخ : 2021/04/27
با�س��م: تويز "ار" اأ�س )اأ�سيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف، ليفوجن تاور، 888 ت�سيوجن �سا وان رود، الي ت�سي كوك، كولون، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : بالفئة: 28

االألعاب؛ اللعب واأدوات اللعب؛ األعاب لالأطفال؛ األعاب للر�سع؛ مناذج �سيارات )األعاب اأو اأدوات اللعب(؛ مركبات لعب تعمل 
لعبة؛  �ساحنات  لعبة؛  قطارات  لعبة؛  �سيارات  ال�سيارات؛  �سباقات  األعاب  ال�سباق؛  ال�سيارات  من��اذج  جمموعات  اإلكرتونًيا؛ 
امل�سغرة كونها لعب؛  املركبات  الكهربائي )لعب(؛  القطار  بعد؛ جمموعات  التحكم فيها عن  يتم  اإلكرتونية  لعبة  �سيارات 
مركبات جم�سمة �سغرية احلجم )األعاب(؛ م�سارات لنماذج املركبات؛ �سيارات لالأطفال؛ دراجات ثالثية العجالت للر�سع 
)األعاب(؛ موقف �سيارات لعبة ومراآب �سيارات لعبة؛ �سيارات لعبة كهربائية مع م�سار املجمع اأو م�سار �سباق املجمع؛ األعاب 
تعمل بالبطارية؛ االألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد واالألعاب التي يتم التحكم فيها باالأ�سالك؛ دمى االطفال الطرية؛ 
التحدث؛  اآلية  تت�سمن  التي  االإلكرتونية  الن�ساط  األعاب  الطاولة؛  األعاب  املو�سيقية؛  االآالت  لعب  ؛  )األعاب(  البناء  لبنات 
جمموعات الدمى؛ األعاب اإلكرتونية؛ األعاب اال�ستحمام؛ �سجاد اللعب من الورق املطبوع املغطى بالبال�ستيك؛ تقليد اأدوات 
التواليت كونها لعب؛ �سخ�سيات لعب؛ اأجهزة حتكم لالألعاب؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ حيوانات لعب؛ حيوانات حم�سوة 
)األعاب(؛ األعاب قطيفة األعاب قطيفة )من ن�سيج احلرير والقطن وال�سوف اأو مزيج منها ناعم(؛ األعاب قطيفة يتحرك 
با�ستخدام املحرك؛ عربات االأطفال؛ مقاعد متاأرجحة للر�سع؛ األعاب قابلة للنفخ عائمة )بخالف املراتب اأو املقاعد(؛ األعاب 
القفز؛ األعاب البناء؛ األعاب حرفية اأو �سنعة تباع يف �سكل طقم اأدوات؛ األعاب ري�سية )رقيقة(؛ جمموعات من االأجزاء )تباع 
االألعاب  االألعاب؛  لتجميع  كاملة(  )تباع  االأج��زاء  )اللعب(؛ جمموعات من  امل�سغرات(  ر�سم  املنمنمات )فن  ل�سنع  كاملة( 
واالألعاب املحمولة التي تت�سمن وظائف االت�ساالت؛ لعبة جمموعات ال�ساي؛ لعب مهياأة لالأغرا�س التعليمية؛ األعاب على 
�سكل جهاز ر�سم لالأطفال؛ األعاب على طبيعة املواد الغذائية املقلدة؛ االألعاب التي حتاكي االأ�سياء التي ي�ستخدمها الكبار 
يف الن�ساط اليومي؛ األعاب خ�سبية؛ كتل البناء )اللعب(؛ فارزات �سكل لعبة؛ لعبة م�سايات اطفال؛ �ساالت اللعب الريا�سية 
لالأطفال؛ خ�سخي�سات االأطفال؛ كتب االأغاين للر�سع واالأطفال )االألعاب(؛ األعاب مو�سيقية؛ االألغاز )لعبة تركيب القطع( 

لالأطفال؛ ملحقات اأو اك�س�سوارات واأجزاء وتركيبات الب�سائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
على  االبي�س  باللون  نقطة  ا�سفلها  فقاعة  داخل  اال�سود  باللون  التينية  بحروف    top tots و�سف العالمة: كلمات 

خلفية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالبيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349957       بتاريخ : 2021/04/27
با�س��م: تويز "ار" اأ�س )اأ�سيا( ليمتد

وعنوانه: 8/اأف، ليفوجن تاور، 888 ت�سيوجن �سا وان رود، الي ت�سي كوك، كولون، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : بالفئة: 28

االألعاب؛ اللعب واأدوات اللعب؛ األعاب لالأطفال؛ األعاب للر�سع؛ مناذج �سيارات )األعاب اأو اأدوات اللعب(؛ مركبات لعب تعمل 
لعبة؛  �ساحنات  لعبة؛  قطارات  لعبة؛  �سيارات  ال�سيارات؛  �سباقات  األعاب  ال�سباق؛  ال�سيارات  من��اذج  جمموعات  اإلكرتونًيا؛ 
امل�سغرة كونها لعب؛  املركبات  الكهربائي )لعب(؛  القطار  بعد؛ جمموعات  التحكم فيها عن  يتم  اإلكرتونية  لعبة  �سيارات 
مركبات جم�سمة �سغرية احلجم )األعاب(؛ م�سارات لنماذج املركبات؛ �سيارات لالأطفال؛ دراجات ثالثية العجالت للر�سع 
)األعاب(؛ موقف �سيارات لعبة ومراآب �سيارات لعبة؛ �سيارات لعبة كهربائية مع م�سار املجمع اأو م�سار �سباق املجمع؛ األعاب 
تعمل بالبطارية؛ االألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد واالألعاب التي يتم التحكم فيها باالأ�سالك؛ دمى االطفال الطرية؛ 
التحدث؛  اآلية  تت�سمن  التي  االإلكرتونية  الن�ساط  األعاب  الطاولة؛  األعاب  املو�سيقية؛  االآالت  لعب  ؛  )األعاب(  البناء  لبنات 
جمموعات الدمى؛ األعاب اإلكرتونية؛ األعاب اال�ستحمام؛ �سجاد اللعب من الورق املطبوع املغطى بالبال�ستيك؛ تقليد اأدوات 
التواليت كونها لعب؛ �سخ�سيات لعب؛ اأجهزة حتكم لالألعاب؛ جمموعات لعبة الطبيب؛ حيوانات لعب؛ حيوانات حم�سوة 
)األعاب(؛ األعاب قطيفة األعاب قطيفة )من ن�سيج احلرير والقطن وال�سوف اأو مزيج منها ناعم(؛ األعاب قطيفة يتحرك 
با�ستخدام املحرك؛ عربات االأطفال؛ مقاعد متاأرجحة للر�سع؛ األعاب قابلة للنفخ عائمة )بخالف املراتب اأو املقاعد(؛ األعاب 
القفز؛ األعاب البناء؛ األعاب حرفية اأو �سنعة تباع يف �سكل طقم اأدوات؛ األعاب ري�سية )رقيقة(؛ جمموعات من االأجزاء )تباع 
االألعاب  االألعاب؛  لتجميع  كاملة(  )تباع  االأج��زاء  )اللعب(؛ جمموعات من  امل�سغرات(  ر�سم  املنمنمات )فن  ل�سنع  كاملة( 
واالألعاب املحمولة التي تت�سمن وظائف االت�ساالت؛ لعبة جمموعات ال�ساي؛ لعب مهياأة لالأغرا�س التعليمية؛ األعاب على 
�سكل جهاز ر�سم لالأطفال؛ األعاب على طبيعة املواد الغذائية املقلدة؛ االألعاب التي حتاكي االأ�سياء التي ي�ستخدمها الكبار 
يف الن�ساط اليومي؛ األعاب خ�سبية؛ كتل البناء )اللعب(؛ فارزات �سكل لعبة؛ لعبة م�سايات اطفال؛ �ساالت اللعب الريا�سية 
لالأطفال؛ خ�سخي�سات االأطفال؛ كتب االأغاين للر�سع واالأطفال )االألعاب(؛ األعاب مو�سيقية؛ االألغاز )لعبة تركيب القطع( 

لالأطفال؛ ملحقات اأو اك�س�سوارات واأجزاء وتركيبات الب�سائع املذكورة اأعاله يف الفئة 28
و�سف العالمة: كلمات TOP TOTS  بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالبيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349303     بتاريخ : 2021/04/18
رقم االأولوية: 90295667

تاريخ االأولوية: 2020/11/03
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: �سا�ستا فنت�سرز ماجنمنت، ال ال �سي

، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية  ، مينلو بارك  وعنوانه: 2440 �ساند هيل رود، �سويت 300 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 36
اخلدمات املالية واملعنى بها متويل راأ�س املال اال�ستثماري؛ اإدارة وا�ست�سارات وم�سورة اال�ستثمار

و�سف العالمة: كلمة SHASTA بحروف التينية على ي�سارها ر�سمة ثالثة خطوط اأفقية يف ت�سميم 
جبلي باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348700     بتاريخ : 2021/04/08
با�س��م: هيداي ويلينز ال ال �سي

وعنوانه: 166 بوري، رقم 2اف، نيويورك، نيو يورك 10012، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 3
م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة اأو اجللد، واقي ال�سم�س، مرطب ال�سفاه 

يف الفئة 3
و�سف العالمة: كلمة HEYDAY بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348702     بتاريخ : 2021/04/08
با�س��م: هيداي ويلينز ال ال �سي

وعنوانه: 166 بوري، رقم 2اف، نيويورك، نيو يورك 10012، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 21
تدليك(،  )اأدوات  �سا  غ��وا  اأدوات  واجل�سم،  الوجه  بكرات  واجل�سم،  الوجه  فرا�سي  التجميل،  فرا�سي 

زجاجات املياه يف الفئة 21
و�سف العالمة: كلمة HEYDAY بحروف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 345773           بتاريخ : 2021/02/27
رقم االأولوية: 90160996

تاريخ االأولوية: 2020/09/04
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايت ج�ست، انك.
وعنوانه: 2000 فول�سوم �سرتيت، �سان فران�سي�سكو ، �سي ايه 94110 ، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 29

اأو تامة النمو  اللحوم امل�ستزرعة؛ اللحوم التي يتم احل�سول عليها من الزراعة اخللوية؛ اللحوم املزروعة 
يف املختب

و�سف العالمة: كلمة GOOD  بالالتينية مكتوبة بطريقة احرف متقطعة داخل اطار م�ستطيل بااللون 
االبي�س واال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1143/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )63.281( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-�سركة اخلزنة للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ب�سمة �سليم عو�س العايدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما :  1-  ليلى عي�سى حممد املال 2- خالد ح�سن عبدالرحمن بحري -   �سفتهما بالق�سية : 

مدعي عليهما  - جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )63.281( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. لذا يرجى التكرم 
بالعلم واحل�سور عب برنامج االت�سال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية الثانية على 
هاتف رق���م:0566039232 يوم االحد امل��واف��ق:2021/6/6 وذلك من ال�ساعة 9:00 �س ولغاية ال�ساعة 12:30 
الدعوى  لتقدمي جوابكم على �سحيفة  )الع�سيد(  املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة  او احل�سور  ظ 

ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�سوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  2016/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/175 امر اأداء ، بعد 

ان اأ�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلبي 
طالب االإعالن : موؤ�س�سة م�سنع مينوتى دراي مك�س -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سوبا للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )350625.65( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ف��ق��د امل��دع��و / ج���وى اينى 
نيجرييا     ، امي������ان������وي������ل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )11445933A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0544555990

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ارب����������از 
الهند     ، ������س�����ادق  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7752185U( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0547777911

فقدان جواز �سفر
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•• الريا�س-وام: 

اأكد معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س 
العالقات  اأن  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني دولة 
واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ت�سهد  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
تطورا غري م�سبوق على ال�سعد كافة 
اأوا�سر  ج��ان��ب  اإىل  م��ت��ان��ت��ه��ا  يعك�س 
وامل�سالح  ال���واح���د  وامل�����س��ري  االأخ�����وة 
قيادتي  روؤى  وت���ط���اب���ق  امل�������س���رتك���ة، 

البلدين حيال خمتلف الق�سايا.
جاء ذلك يف كلمة ملعايل �سقر غبا�س 
ع��ق��ده��ا مع  م��ب��اح��ث��ات  خ���الل جل�سة 
ع��ب��داهلل بن  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  م��ع��ايل 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ي��خ  اآل  حم��م��د 
ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سورى 
اأم�س مبقر املجل�س يف الريا�س التي 
يقوم معاليه بزيارة لها على راأ�س وفد 
الف�سل  خ���الل  االأوىل  ت��ع��د  املجل�س 

الت�سريعي ال�سابع ع�سر احلايل.
�سعادة   .. امل��ب��اح��ث��ات  ج��ل�����س��ة  ح�����س��ر 
ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن ���س��ي��ف ب��ن حممد 
اململكة  لدى  الدولة  �سفري  نهيان  اآل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة اإىل ج��ان��ب وفد 
املجل�س الوطني االحتادي الذي �سم 
اأحمد الرحومي  �سعادة كل من حمد 
النائب االأول لرئي�س املجل�س ومعايل 
الدكتور علي را�سد النعيمي، وخلفان 
و�سابرين  ال�سام�سي،  النايلي  را�سد 
و���س��م��ي��ة عبداهلل  ال��ي��م��اح��ي،  ح�����س��ن 

ال�سويدي، ويو�سف عبداهلل البطران، 
ال�سام�سي،  ال���ع���ب���ار  ع���ل���ي  وح���م���ي���د 
و���س��ه��ي��ل ن��خ��رية ال���ع���ف���اري، وحممد 
الدكتور  و���س��ع��ادة  ال��ي��م��اح��ي،  اأح��م��د 
عمر النعيمي االأمني العام للمجل�س، 
و�سعادة عفراء را�سد الب�سطي االأمني 

العام امل�ساعد لالت�سال البملاين.
جانب  م��ن  املباحثات  جل�سة  وح�سر 
جمل�س ال�سورى ال�سعودي معايل كل 
ال�سلمي  الدكتور م�سعل بن فهم  من 
الدكتورة  و  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
م�ساعد  االأحمدي  عبدالرحيم  حنان 
املطريي  داخ��ل  بن  وحممد  الرئي�س 
�سعادة  املجل�س  واأع�ساء  العام  االأمني 
كل من �سمو االأمري فهد بن �سعد اآل 

�سعود وعبداهلل بن عيفان، والدكتور 
حممد  والدكتور  م�سلوم،  اآل  ح�سن 
الدكتور  رك�����ن  وال�����ل�����واء  اجل�����رب�����اء، 
والدكتور  احل����رب����ي،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
غ���ازي ب��ن زق���ر، وال��دك��ت��ورة م��ن��ى اآل 

م�سيط والدكتورة زينب اأبو طالب.
تطرقت جل�سة املباحثات اإىل م�سرية 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ع���الق���ات 
ب�سكل  انعك�ست  التي  و  البلدين  ب��ني 
البملانية،  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
والتن�سيق  وال��ت��ع��اون  ال��ت�����س��اور  ع��ب 

القائم بني برملاين البلدين .
النظر حيال  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  وج���رى 
الدعم  وح�����س��د  ال��ق�����س��اي��ا،  خم��ت��ل��ف 
والتاأييد للق�سايا ذات االأولوية خالل 

امل�ساركة يف املحافل البملانية الدولية، 
طموحات  تلبي  اق��رتاح��ات  وت��ق��دمي 
مبا  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 
يخدم الق�سايا العربية واالإ�سالمية، 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  لتغدو 
منوذجا للتعاون والت�سامن العربي .

قيادتي  دع����م  امل���ب���اح���ث���ات  وت���ن���اول���ت 
البلدين للمراأة و دورها البملاين ويف 

خمتلف املجاالت.
" لقد   : غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  ق��ال  و 
تبنت دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وعلى 
مدى العقود املا�سية مواقف مبدئية 
ثابتة، تعب عن روؤية موحدة و�سراكة 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ح����ي����ال ال���ك���ث���ري من 

تع�سف  ال��ت��ي  وال��ت��ه��دي��دات  الق�سايا 
مبنطقتنا بني احلني واالآخ��ر، وذلك 
على  ال��دائ��م  حر�سهما  م��ن  انطالقا 
تعزيز اأمن وا�ستقرار املنطقة وحماية 
املنطقة  و���س��ع��وب  ���س��ع��ب��ي��ن��ا  م�����س��ال��ح 
ب�سكل عام، موؤكدا اأن اململكة العربية 
احل�����س��ن احل�سني  ه���ي  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ح���ي���ال خمتلف  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

الق�سايا التي تع�سف بها.
التعاون  ع��الق��ات  :" �سكلت  واأ���س��اف 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب����ني  ال�����بمل�����اين 
االحت����������ادي وجم���ل�������س ال���������س����ورى يف 
ال�سقيق  ال�سعودية  العربية  اململكة 
لتحقيق  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال���رواف���د  اأح����د 
والتن�سيق  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  م��ب��ادئ 

وال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر ب���ني ب��ل��دي��ن��ا، يف 
املحافل  جميع  ويف  املجاالت  خمتلف 
وروؤية  تطلعات  يلبي  ومب��ا  ال��دول��ي��ة، 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
وخادم  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
واملتمثلة  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
العالقات  مب�ستوى  الدائم  باالرتقاء 
اأ�سا�سية  ركيزة  ذلك  بو�سف  الثنائية 
العربية  العالقات  تعزيز  رك��ائ��ز  م��ن 

ب�سكل عام.
و وج����ه م���ع���ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س دع���وة 
ر�سمية ملعايل ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
ل���زي���ارة دولة  ال�����س��ي��خ  اآل  ب��ن حم��م��د 

�سكره وعرفانه  ع��ن  وع��ب  االإم����ارات 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
ال�سورى  ومل��ج��ل�����س  و���س��ع��ب��ا  ح��ك��وم��ة 
اال�ست�سافة  ح�����س��ن  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي 
تعك�س  ال���ت���ي  اال����س���ت���ق���ب���ال  وح����ف����اوة 
املتجذرة  التاريخية  العالقات  عمق 
ذاته  الوقت  يف  وت��وؤك��د  البلدين،  بني 
متانة اأوا�سر االأخوة التي تربط بني 

القيادتني وال�سعبني.
ال�سيخ  م����ع����ايل  رح�����ب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ 
مبعايل  املباحثات  جل�سة  م�ستهل  يف 
���س��ق��ر غ��ب��ا���س وال����وف����د امل����راف����ق له، 
والروابط  ال��ع��الق��ات  بعمق  م�سيدا 
و�سعبي  قيادتي  جتمع  التي  االأخوية 

اأهمية  م��وؤك��دا  ال�سقيقني،  البلدين 
يخدم  مب��ا  الثنائية  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل 
تعزيز  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة  امل�سالح 
ال���ت���ع���اون ال����بمل����اين امل�������س���رتك بني 

البلدين ال�سقيقني.
و ا�ستعر�س اآلية عمل جمل�س ال�سورى 
ودوريه الرقابي والت�سريعي من خالل 
والدبلوما�سية  املتخ�س�سة،  جل��ان��ه 
جلان  ع��ب  ميار�سها  التي  البملانية 
ال�����س��داق��ة ال��بمل��ان��ي��ة امل�����س��رتك��ة مع 
م�سريا  وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال��دول 
امل���راأة  تلعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ال����دور  اإىل 
ال�����س��ورى من  ال�����س��ع��ودي��ة يف جمل�س 
الذي  املنهجي  والطرح  عملها  خالل 

متار�سه يف املجل�س.
�سقر  �سدد معايل  اآخ��رى  ناحية  من 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  وم����ع����ايل  غ���ب���ا����س 
اآل ال�����س��ي��خ على  ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د 
تاأ�سي�س  م�������س���روع  ت���رج���م���ة  اأه���م���ي���ة 
لتفعيل  البملانية  ال�سداقة  جمعية 
البملانية  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  اأط�����ر 
ال��ت��ي مت��ث��ل راف����دا م��ع��ززا للعالقات 
اال�سرتاتيجية القائمة بني البلدين، 
وت��ك��ث��ي��ف ال����زي����ارات وال���ل���ق���اءات على 
يف  خا�سة  كافة  البملانية  امل�ستويات 
املزيد  اإىل  حتتاج  التي  املرحلة  ه��ذه 
ال�سعد  على  وال��ت��ع��اون  الت�ساور  م��ن 
اإزاء  املتبادل  التن�سيق  اأن  واأك��دا  كافة 
خمتلف الق�سايا االإقليمية والدولية 
ي��وؤت��ي ث��م��اره االإي��ج��اب��ي��ة يف خمتلف 

املحافل وامللتقيات البملانية.

•• الريا�س - وام:

وقع معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي، وم��ع��ايل ال�سيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ 
اململكة  ال�����س��ورى يف  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ام�س  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
تاأ�سي�س جمعية  اتفاقية  على م�سروع 
املجل�سني  ب��ني  ال��بمل��ان��ي��ة  ال�����س��داق��ة 
وت��ت��وي��ج��ا لعالقات  ت��ر���س��ي��خ��ا  وذل����ك 
اال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  االأخ������وة 
العربية  االإم��ارات  دولة  املتجذرة بني 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  املتحدة 
امل�سرتكة  امل�������س���ال���ح  ع���ل���ى  وت����اأك����ي����دا 
ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وامل��ت��ن��ام��ي��ة 

و�سعبيهما.
البملانية  ال�����س��داق��ة  جمعية   " ت��ع��د 
جمعية  اأول   " ال�سعودية  االإم��ارات��ي��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ي��ن�����س��ئ��ه��ا  ���س��داق��ة 
قرابة  قبل  تاأ�سي�سه  منذ  االحت����ادي 
برملانية  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ع��ق��ود  خم�سة 
تر�سيخا  وذل��ك  العامل  م�ستوى  على 
ل��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال 
العالقات  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  ���س��ي��م��ا 

الرغبة  ع����ن  وت���ع���ب���ريا  ال���بمل���ان���ي���ة، 
التفاهم،  اأ���س�����س  تطوير  يف  امل��ت��ب��ادل��ة 
الثنائية  العالقات  وتنمية  واحل���وار، 

بينهما.
اإن�ساء  اأن  غبا�س  �سقر  معايل  اأك��د  و 
املجل�س  ب�����ني  ال���������س����داق����ة  ج���م���ع���ي���ة 
ال�سورى  االحت��ادي وجمل�س  الوطني 
للعالقات  ت��ع��زي��زا  ي��اأت��ي  ال�����س��ع��ودي، 
الأوجه  وا�ستكماال  املتميزة  الثنائية 
اال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
االأ�سعدة  يف  ال�سقيقني  البلدين  بني 
املزيد من  واملجاالت كافة مبا يحقق 

اأوجه التعاون والتكامل البملاين بني 
البلدين ال�سقيقني .

العالقات  تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  و���س��دد 
خالل  م��ن  اجلانبني،  ب��ني  البملانية 
واالجتماعات  الثنائية  االجتماعات 
اأكد  و  والدولية  االإقليمية  البملانية 
�سرورة التن�سيق امل�سبق حيال الق�سايا 
واملواقف التي تهم الطرفني.. م�سريا 
�سترتجم  االت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  اأن  اإىل 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م��ن خ���الل و�سع 
برنامج بني املجل�سني لتنفيذ اأهداف 

جمعية ال�سداقة.

اأوا����س���ر  ت���ه���دف اجل��م��ع��ي��ة اإىل دع����م 
ال�������س���داق���ة، وال���ت���ف���اه���م، وال���ت���ع���اون، 
وت��ع��زي��ز اأ���س�����س ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 
وتبادل  ال���بمل���اين،  ال��ع��م��ل  جم����االت 
الراأي وامل�سورة يف جمال الدبلوما�سية 
البملانية ال�سيما يف املنتديات واملحافل 
امل�سرتكة،  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  ال����دول����ي����ة 
و  الثنائية.  ال��ع��الق��ات  اأط���ر  وت��وث��ي��ق 
الزيارات  ب��ت��ب��ادل  اجل��م��ع��ي��ة  تخت�س 
لال�ستفادة  ال��بمل��ان��ي��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
لدى  املختلفة  اخل��بات  املتبادلة من 
البملانية  اللقاءات  وعقد  الطرفني، 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق ال���بمل���اين على 
الدولية  وامل��ح��اف��ل  املنتديات  هام�س 
وتنظيم  امل�������س���رتك���ة،  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

فعاليات ب�ساأن الق�سايا ذات االهتمام 
امل�ساهمة  ع����ن  ف�������س���ال  امل���������س����رتك، 
ال�سيا�سية  ال����ع����الق����ات  ت���ط���وي���ر  يف 

والثقافية  والتجارية  واالقت�سادية 
التعاون  الت��ف��اق��ي��ات  وف��ق��ا  ودع��م��ه��ا 

املبمة بني البلدين.

•• دبي-الفجر:

حملة  ح�سيلة  اأن  دب��ي  جامعة  اأعلنت 
التي  االإفرتا�سية  الرقمية  التبعات 
املبارك  رم�سان  �سهر  طيلة  نظمتها 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  مايو  نهاية  وحتى 
بالتعاون مع رابطة خريجيها وجمعية 

بيت اخلري بلغت 563 األف درهم.
�سيتم  اأن هذه احل�سيلة  اإىل  واأ���س��ارت 
اجلامعة  طلبة  ل�سالح  تخ�سي�سها 

القادرين  وغ����ري  م��ال��ي��ا  امل��ت��ع�����س��ري��ن 
على دفع الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة 
اإطار م�سئولياتها املجتمعية  وذلك يف 

واالإن�سانية.  
رئي�س  الب�ستكي  الدكتور عي�سى  وقال 
تزال  وال  كانت  اجلامعة  اإن  اجلامعة 
كثرية  درا���س��ي��ة  منحا  لطلبتها  ت��ق��دم 
وم���ت���ع���ددة وك�����ل ع�����ام ت���ت���وج���ه خالل 
اأ�سدقائها  اىل  امل�����ب�����ارك  رم�������س���ان 
موؤ�س�سات  من  و�سركائها  وخريجيها 

حكومية وخا�سة للتبع وامل�ساركة يف 
دعم الطلبة املتع�سرين ماليا.

املتبعني  جميع  اإىل  بال�سكر  وتوجه 
الذين قدموا م�ساعدات عينية ومالية 
املا�سية  اخل��م�����س��ة  ال�����س��ن��وات  خ����الل 
حري�سة  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
املتع�سرين  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى 
نيل  من  ليتمكنوا  م�ستحقاتهم  ودفع 
على  واحل�سول  والتخرج  �سهاداتهم 
يف  وامل�����س��اه��م��ة  ي�ستحقونها  وظ��ائ��ف 

التنمية وخدمة املجتمع.
 واأ�ساف اأن العمل التطوعي واخلريي 
يزيد من قدرة االإن�سان على التفاعل 
وال��ت��وا���س��ل م��ع االآخ���ري���ن، كما ينمي 
احل���������س االج����ت����م����اع����ي ل������دى ال���ف���رد 
املجتمع  وي�����س��اه��م يف ج��ع��ل  امل��ت��ط��وع، 
باأبنائه،  ث��ق��ة  واأك����رث  اط��م��ئ��ن��ان��اً  اأك���رث 
ويحد من النزعة املادية لدى اأفراده.

وق���ال���ت اآم���ن���ة امل������رزاق م���دي���رة مركز 
التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب 

ع��الق��ات اخل��ري��ج��ني يف اجل��ام��ع��ة اإن 
لتحقيق  مكثفة  ج��ه��ودا  ب���ذل  امل��ك��ت��ب 
التبعات  م��ن  ممكنة  ح�سيلة  اأك���ب 
على  حر�سه  اإط��ار  يف  الطلبة  ل�سالح 
وزيادة  واخل��ري��ج��ني  الطلبة  م�سالح 

ح�سيلة التبعات.
مت  وال����ت����ي  احل���م���ل���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
ال�سئون  دائ����������رة  م�����ن  ت���رخ���ي�������س���ه���ا 
االإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دبي 
حققت   "3752" رق������م  ت�������س���ري���ح 

اأهمية وخا�سة يف  ملا لها من  اأهدافها 
العامل  فيها  يعاين  التي  املرحلة  هذه 
جلائحة  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال����ت����اأث����ريات  م���ن 
ك���ورون���ا وت��داع��ي��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة على 

العديد من االأفراد واملجتمعات.
ع����الق����ات  م���ك���ت���ب  اأن  واأو�������س������ح������ت 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اخل���ري���ج���ني 
يراأ�سها  وال��ت��ي  دب��ي  جامعة  خريجي 
جمعة  م��ك��ت��وم  حم��م��د  ال�سيخ  ���س��ع��ادة 
اآل مكتوم كانت يف كل عام تنظم حفل 

�سحور خريي خالل رم�سان ومت جمع 
ماليني  خم�سة  ي��ع��ادل  مب��ا  ت��بع��ات 
ال��ع��دي��د م��ن الطلبة  ���س��اع��دت  دره����م 
جائحة  لكن  درا�ستهم،  ا�ستكمال  على 
فر�ست  العام  هذا  وتداعياتها  كورونا 

خالل  من  التبعات  جنمع  ان  علينا 
دعونا  افرتا�سية"  "رقمية-  حملة 
اإىل تقدمي م�ساعدات  فيها املتبعني 
العلم  م�سلحة  تخدم  ومالية  عينية 

والتعليم. 

الوطني يوقع اتفاقية تاأ�سي�س جمعية ال�سداقة 
الربملانية مع جمل�س ال�سورى ال�سعودي

 يف اأول زيارة ر�سمية خالل الف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر

وفد املجل�س الوطني االحتادي برئا�سة �سقر غبا�س ي�سل اإىل اململكة العربية ال�سعودية 

�سقر غبا�س يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سعودي يف الريا�س

•• ال�سارقة-الفجر:

بال�سارقة  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  باملجل�س  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  ن�سرت 
التوا�سل  مواقع  يف  من�ساتها  على  توعوية  فلمية  م��ادة  )االإث��ن��ني(،  اأم�س 
حملة  و�سمن  ال��ت��ب��غ،  ع��ن  لالمتناع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  االج��ت��م��اع��ي 
"نقاء" التي اأطلقتها بهذه املنا�سبة يف اإطار جهودها الرامية اإىل التوعية 
واملجتمع  الفرد  �سحة  على  ال�سلبية  اأ���س��راره  وتفادي  التدخني  مبخاطر 

ب�سكل عام.
وت�سمنت املادة الفلمية التي ج�سدتها �سخ�سية االإدارة التي اأطلقتها م�سبقا 

اإذكاء الوعي باملخاطر ال�سحية  اإىل  "حياة" تقدمي ر�سائل توعوية تهدف 
احلكومات  على  التدخني  ي�سببها  التي  التنموية  االقت�سادية  واالأع��ب��اء 
تبعات  ع��ن  الناجمة  ال�سحية  احل��ق��ائ��ق  الأه���م  تو�سيح  م��ع  وامل��ج��ت��م��ع��ات، 
التدخني ال�سلبي، حيث بينت اأن التعر�س لدخان التبغ غري املبا�سر ينجم 
عنه �سنويا اأكرث من مليون و200 األف حالة وفاة مبكرة، يف حني اأن كل 
�سيكارة يتم تدخينها جتعل امل�سخ�س املدخن واملحيطني به يتنف�سون اأكرث 
من �سبعة اآالف مادة كيميائية 70 منها م�سرطنة، اإىل جانب اأن التدخني 
م�سوؤول عن %25 من الوفيات الناجمة عن ال�سرطان، كما وجهت االإدارة 
عن  االمتناع  يف  االإ���س��راع  ���س��رورة  اإىل  اإىل  فيها  دعتهم  للمدخنني  ر�سالة 

التدخني ملا يف ذلك من حماية ل�سحة املدخن وعائلته وجمتمعه، موؤكدة 
ا�ستهالك  من  للحد  الفاعلة  ال�سيا�سات  بتطبيق  اال�ستمرار  �سرورة  على 
اإيهاب  للدكتور  االإدارة  ا�ست�سافة  مع  الفلمية  امل��ادة  ن�سر  وت��زام��ن  التبغ. 
مب�ست�سفى  التدخني  عن  واالإق��الع  القلب  اأمرا�س  اخت�سا�سي  ال�سعيدي 
التوعوية  الن�سائح  م��ن  جملة  م�سورة  م���ادة  ع��ب  ق��دم  ال���ذي  القا�سمي، 
العيادة  زي���ارة  م��ن خ��الل  التدخني  ع��ن  االإق���الع  اأهمية  اأك��د خاللها على 
النف�سي  العالج  كبرية عب  االإق��الع  ح��االت جن��اح  اأن  موؤكدا  التخ�س�سية 
والدوائي، م�سريا اإىل اأن املدخن اأكرث عر�سة لالإ�سابة باالأمرا�س املعدية 

وعلى راأ�سها كوفيد19-الأنه يقلل مناعة اجل�سم.

حملة نقاء
وتت�سمن حملة "نقاء" التي اأطلقتها االإدارة بهذه املنا�سبة، تقدمي حما�سرة 
بعنوان  االأ�سرة  طب  اخت�سا�سي  �سجواين  عادل  الدكتور  يديرها  توعوية 
باالإ�سافة  التدخني"،  االإق��الع عن  يف  مل�ساعدتك  ال�سلوكي  التب�سر  "دور 
اإىل اإطالق ا�ستطالع راأي لدرا�سة الوعي املجتمعي ي�سمل املدخنني وغري 
املدخنني، اإىل جانب تقدمي حلقة اإذاعية يف برنامج نحو حياة �سحية حول 
ن�سر جمموعة  ال�سعيدي، ف�سال عن  اإيهاب  الدكتور  ي�ست�سيف  التدخني 
التوا�سل االجتماعي �سمن تو�سيات  التوعوية يف ح�سابات  املن�سورات  من 

منظمة ال�سحة العاملية.

املدخن اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالأمرا�س املعدية وعلى راأ�سها كوفيد- 19

اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة توعي املجتمع مبخاطر التدخني لتفادي اأ�سراره ال�سلبية 

•• الريا�س- الفجر:

رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  برئا�سة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  وف��د  و�سل 
للمجل�س  ر�سمية  زي��ارة  اأول  يف  الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة  اإىل  املجل�س 
خالل الف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر، حيث كان يف ا�ستقباله لدى و�سوله 
اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  ال�سيخ  معايل  ال���دويل،  خالد  امللك  مطار 
ال�سيخ رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سعودي، ونائبه معايل الدكتور م�سعل بن 
�سفري  نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ  و�سعادة  ال�سلمي،  فهم 
ال�سعودية، وع��دد من ممثلي جمل�س  العربية  اململكة  ل��دى  االإم���ارات  دول��ة 

ال�سورى.
وي�سم وفد املجل�س الوطني االحتادي �سعادة كل من: حمد اأحمد الرحومي 
النائب االأول لرئي�س املجل�س، ومعايل د.علي را�سد النعيمي، وخلفان را�سد 
ال�سويدي،  عبداهلل  و�سمية  اليماحي،  ح�سن  و�سابرين  ال�سام�سي،  النايلي 
نخرية  و�سهيل  ال�سام�سي،  العبار  علي  وحميد  البطران،  عبداهلل  ويو�سف 
االأمني  النعيمي  عمر  الدكتور  و�سعادة  اليماحي،  اأحمد  وحممد  العفاري، 
امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم����ني  الب�سطي  را���س��د  ع��ف��راء  و���س��ع��ادة  للمجل�س،  ال��ع��ام 
اأن يعقد املجل�س الوطني االحت��ادي اليوم  لالت�سال البملاين. ومن املقرر 
تاأ�سي�س  مذكرة  وتوقيع  ال�سعودي،  ال�سورى  جمل�س  مع  مباحثات  جل�سة 

جمعية ال�سداقة البملانية بني املجل�سني، ولقاء عدد من امل�سوؤولني.

نظمتها تربعات  حملة  ح�سيلة  درهم  األف   563
 جامعة دبي ل�سالح الطلبة املتع�سرين 
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�سيه

  االأي���ام التي من��ر بها ه��ي م��ن ب��ني اأه��م االأي���ام يف 
التاريخ االأمريكي.  

اأخ���رى. بف�سل  ت��رام��ب م��رة  اأواًل، �سرب دون��ال��د   
جمل�س  رف�س  اجل��م��ه��وري،  احل��زب  على  هيمنته 
6 يناير،  اأحداث  ال�سيوخ حتقيًقا من احلزبني يف 

وهذا ال يب�سر بخري للدميقراطية.
 ثم، من املتوقع اعتماد قانون جديد قريًبا: قانون 
املناف�سة واالبتكار، قانون معدرّ على املقا�س لتحييد 
يف  للغاية  ك��ب��رية  ت��داع��ي��ات  ل��ه  و�ستكون  ال�����س��ني، 

جميع اأنحاء العامل.
 واأخرًيا، من املقرر املوافقة على خطة اإعادة اإعمار 
هذه  و���س��رتجرّ  امل��ق��ب��ل��ة،  االأي����ام  يف  التحتية  البنية 
االأمريكي وحتقق معدالت منو  االقت�ساد  اخلطة 

مل ي�سهدها منذ 50 عاًما.
اجلمهوريون  ال�سيناتورات  رف�س  -ملــاذا   1

الت�سويت ل�سالح اللجنة؟
   ال���ع���ذر ال��ر���س��م��ي ه���و اأن ه��ن��اك م���ا ي��ك��ف��ي من 
التحقيقات يف هذا احلدث، واأن جلنة من احلزبني 
اأن�سطة  اأن  لو  كما  �سيا�سية،  غايات  اإال  تخدم  لن 
لكن يف  �سيا�سية.  لي�ست  االأخ��رى  ال�سيوخ  جمل�س 
الواقع، التحقيقات االأخرى جتد �سعوبة يف حتديد 
التواطوؤ  اأو  ترامب،  لدونالد  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية 
ب���ه داخ����ل الكوجنر�س  ��ع  اأن����ه مت��ترّ ال����ذي ي��ح��ت��م��ل 
اجلمهوريني  امل�سوؤولني  ب��ني  ذل��ك  يف  مب��ا  نف�سه، 
املنتخبني. وكان من املمكن اأن توؤكد جلنة حتقيق 
التواطوؤ.  وهذا  امل�سوؤولية  من احلزبني على هذه 

وهذا هو �سبب معار�سة الرتامبيني لتنفيذه.
ب�سبب  اأ�سواتا  اجلمهوريون  يخ�سر  -هل   2

هذا الرف�س؟
   من غري املرجح اأن يخ�سر اجلمهوريون الكثري 
من االأ�سوات ب�سبب هذا الرف�س. على العك�س من 
ذلك، اأن جلنة مكونة من احلزبني كانت بالتاأكيد 
�سيما  ال  اجلمهوريني،  �سد  �سلبيا  مناخا  �ستغذي 
يعيق  ل��ن  ف�ساعًدا،  االآن  وم��ن  الرتامبيني.  �سد 
اأي �سيء عبادة �سخ�سية ترامب، و�سي�سبح احلزب 

اجلمهوري اأقل عقالنية.    وكما هو احلال يف اأي 
عبادة �سخ�سية، �سيقوم حواريو ترامب بانحرافات 
ديكتاتورهم  ق�������رارات  ل��ت��بي��ر  م��ذه��ل��ة  ف��ك��ري��ة 
الق�سائية  الدعاوى  وحتى  املحبوب.  مك�سيمو�س 
ت��اأث��ريه��ا هام�سي  ي��ك��ون  ق��د  ت��رام��ب  املفزعة �سد 
النجاة  يف  ت��رام��ب  جن��ح  لقد  النهاية،  ويف  ف��ق��ط. 
ميكن  فماذا  الفا�سلة...  االنقالبية  حماولته  من 

اأن يحدث له االآن؟
املناف�سة  قــانــون  متــريــر  �سيتم  -هـــل   3

والبتكار؟
   اإذا كان هناك مو�سوع يتفق عليه اجلمهوريون 
لل�سني.  املتزايد  التهديد  فهو  والدميقراطيون، 
وين�س القانون اجلديد، الذي كان ميكن اأن يطلق 
ا�ستثمارات  على  ال�سني”،  ل��ه��زم  “قانون  عليه 
جميع  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   200 ب��ق��ي��م��ة  اإ���س��اف��ي��ة 
اجليل  م��ن  ال��دق��ة،  عالية  التكنولوجيا  قطاعات 
م�سروع  ويت�سمن  ال��رق��ائ��ق.  اإن��ت��اج  اإىل  اخلام�س 
القانون، اأحكاًما للحد من القرو�س واال�ستثمارات 
ال�سينية يف اخلارج، وعلى وجه اخل�سو�س، يريد 
ارتهانها  من  االأمريكية  التوريد  �سال�سل  حترير 

لل�سني.
-ملاذا هذا القانون مهم؟  4

نقطة  واالبتكار،  املناف�سة  قانون  م�سروع  ميثل     
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة للواليات  م��ه��م��ة يف  حت���ول 
ت���وق���ف���ت احلكومة  مل������اذا  ي�������س���رح  اإن������ه  امل����ت����ح����دة. 
االأمريكية فجاأة عن معار�سة م�سروع خط اأنابيب 
نورد �سرتمي 2 الرو�سي االأوروبي، وملاذا �سيجتمع 
الواليات  بوتني:  فالدميري  مع  قريًبا  بايدن  جو 
املتحدة بحاجة اإىل اأوروبا ورو�سيا ملحاربة ال�سني، 

كما اأنها بحاجة اإىل �سرق اأو�سط �سلمي ن�سبًيا.
-ماذا يعني هذا بالن�سبة لكندا؟  5

االأع�ساء  ي��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  ت��ت��ل��خ�����س     
املنتخبون يف الكوجنر�س االأمريكي يف ثالثة اأ�سياء 
من  للقلق  ومثرية  اقت�سادًيا،  جيدة  فهي  لكندا: 
العالقات  م�ستوى  وعلى  الدميقراطية،  الناحية 

الدولية فيها قيود واإكراهات �سيا�سية.
ترجمة خرية ال�سيباين

ترامب ي�سرب مرة اأخرى, و�سي�سرب دائما...!

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�س�س يف ال�سني واآ�سيا -جامعة مونريال كندا

د على  19 االإيجابية ارتفع اأكرث من ال�سعف ال�سهر املا�سي«. و�سدرّ
لل�سماح  الفريو�س،  انت�سار  تاأخري  اليوم  ب�سكل خا�سرّ  املهمرّ  “من  اأنرّ 
الثالثة  امل��وج��ة  تبلغ  اأن  قبل  ال��ن��ا���س  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���ب  بتلقيح 

ذروتها«.
الليل  منت�سف  بني  االآن  حترّى  مفرو�ساً  كان  ال��ذي  ل  التجورّ وحظر 
اعة 11 م�ساًء اعتباراً من االثنني.  وال�ساعة 4 �سباحاً، �سيبداأ يف ال�سرّ
التجاريرّة  االأن�سطة  اإغ��الق  م�ساًء  العا�سرة  ال�ساعة  عند  ب  و�سيتوجرّ

غري االأ�سا�سيرّة، مبا يف ذلك احلانات واملطاعم.
��ة واالجتماعات  ال��دي��ن��يرّ ��ع��ات، مب��ا يف ذل���ك االح��ت��ف��االت  ال��ت��ج��مرّ اأم���ا 
و100  الطلق  الهواء  يف  �سخ�ساً   250 ف�ستقت�سر على  ال�سيا�سيرّة، 

�سخ�س يف الداخل.

•• بريتوريا-اأ ف ب

اتخاذ  اإىل  ال��ع��ودة  رام���اف���وزا  �سرييل  افريقيا  ج��ن��وب  رئي�س  اأع��ل��ن 
اإجراءات اأكرث �سرامة �سد كوفيد-19 يف �سوء خطر انت�سار موجة 
ثالثة من الفريو�س يف البالد. واأ�سار الرئي�س يف خطاب متلفز اإىل 
اأن اأربعا من حمافظات البالد الت�سع، مبا يف ذلك غاوِتنغ التي ت�سمل 
من  ثالثة  موجة  بالفعل  ت�سهد  بريتوريا،  والعا�سمة  جوهان�سبغ 
ر قائال “قد تكون م�ساألة وقت فقط قبل اأن ت�سهد  الفريو�س. وحذرّ
الدولة  ر�سميا  افريقيا  جنوب  ُتعدرّ  ثالثة«.  موجة  بكاملها  البالد 
مليون   1،65 بت�سجيلها  ال��ق��ارة،  يف  الفريو�س  من  ت�سررا  االأك��رث 
اإ�سابة و56،363 وفاة. واأ�ساف رامافوزا “عدد اختبارات كوفيد-

ال�سعف خالل ال�سهر املن�سرم. ونالت تايالند، التي 
كانت ثاين دولة بعد ال�سني ت�س����جل اإ�سابات يف بداية 
االأوىل،  التف�سي  موجة  الحتوائها  اإ���س��ادة  اجلائحة، 
اأمثال  ع�سرة  زاد  لديه�����ا  باملر�س  الوفيات  ع�دد  لكن 
من  بقليل  اأع��ل��ى  ي��زال  ال  اأن��ه  برغم  �س�هرين  خ���الل 

االألف، وهو مع������دل منخف�س باملعايي�����ر العاملية.
فيتناميون  م�سوؤولون  ك�سف  بعدما  امل��خ��اوف  وزادت 
عن عثورهم يف مطلع االأ�سبوع على �ساللة “�سديدة 
ال�ساللتني  ب��ني  جتمع  كوفيد-19  م��ن  اخلطورة” 
عب  ب�����س��رع��ة  وتنت�س����ر  وال��ه��ن��دي��ة  البيطاني�������ة 

الهواء.

•• عوا�سم-رويرتز

ت�سببت زيادة حادة يف عدد حاالت االإ�سابة ب�سالالت 
جنوب  مبنطقة  دول  يف  كورونا  فريو�س  من  جديدة 
�سرق اآ�سيا، مل تتاأثر يف ال�سابق باجلائحة مثل غريها، 
وحماوالت  م�سانع،  واإغ��الق  جديدة  قيود  فر�س  يف 

لت�سريع وترية برامج التح�سني يف اأنحاء املنطقة.
وتخطى عدد حاالت االإ�سابة اليومية بكوفيد-19 يف 
ماليزيا نظريه يف الهند على اأ�سا�س الن�سبة اإىل عدد 
تايالند  يف  االإجمالية  احل��االت  زادت  بينما  ال�سكان، 
وفيتنام وكمبوديا والو�س وتيمور ال�سرقية الأكرث من 

ت�سديد قيود كورونا يف جنوب �سرق اآ�سيا جنوب اأفريقيا ت�سدد االإجراءات يف مواجهة كورونا 

“متثل منوذجا لدولة اإفريقية ملتزمة بالدميقراطية 
يرى  اأن  ي��ري��د  اإف��ري��ق��ي  ك��ل  دع���م  وت�ستحق  والتنمية 

تقدما يف هذه القارة«.
جزءا  الند”  “�سومايل  منطقة  ال�����س��وم��ال  وي��ع��ت��ب 
اأرا�سيه، ولكن جوالت عديدة من املحادثات حول  من 
اإمكانية التوحيد، ف�سلت يف حتقيق انفراجة، وتوا�سل 

املنطقة تاأكيد حقها يف اال�ستقالل.
مر  على  الن��د  ���س��وم��ايل  يف  الن�سبي  اال���س��ت��ق��رار  واأدى 
ال�سومال،  يف  بالف�سل  االإح�����س��ا���س  زي���ادة  اإىل  ال�سنني 
حيث كثريا ما يتم االإبالغ عن الهجمات الدموية التي 

ي�سنها املتطرفون.
عقدها  املقرر  من  ك��ان  التي  االنتخابات  اأن  اإىل  ي�سار 
هناك يف فباير ف�سلت ب�سبب عدم االتفاق على كيفية 

اإجراء الت�سويت.
الفيدرالية  احلكومة  ب��ني  م��ار���س  حم��ادث��ات  وان��ه��ارت 
ما  اأب��ري��ل،  اأوائ���ل  يف  االإقليميني  وال��ق��ادة  ال�سومالية 
عجل باأزمة �سيا�سية تعمقت عندما تبنى جمل�س النواب 
قانونا خا�سا ميدد فرتات �ساغلي املنا�سب احلالية ملدة 

عامني وتخلى عن اتفاق العام املا�سي.

••مقدي�سو-وكاالت

يديل �سكان جمهورية اأر�س ال�سومال )�سومايل الند(، 
باأ�سواتهم يف االنتخابات البملانية واملحلية، ما ي�سلط 
ال�سوء على التقدم املحرز يف املنطقة ال�سومالية التي 
تتمتع بحكم �سبه ذاتي، والتي جتنبت على مر ال�سنني 
العنف املدمر الذي ابتليت به اأجزاء اأخرى من الدولة 

الواقعة يف القرن االإفريقي.
اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون م��ن ���س��ك��ان اأر�����س ال�����س��وم��ال البالغ 
عددهم 4 ماليني ناخبون م�سجلون، وقد دعت املنطقة 
�سخ�سيات  ذلك  يف  مبا  لالنتخابات،  دوليني  مراقبني 

�سيا�سية من اأماكن اأخرى يف اإفريقيا.
وان��ف�����س��ل��ت اأر������س ال�����س��وم��ال )����س���وم���ايل الن�����د( عن 
البلد و�سط �سراع  انهار  1991، حيث  ال�سومال عام 
اأم��راء احل��رب، ورغم افتقارها اإىل االع��رتاف الدويل، 
حافظت �سومايل الند على حكومتها امل�ستقلة وعملتها 

ونظامها االأمني.
وقال غريغ ميلز، مدير منظمة مقرها جنوب اإفريقيا 
امل�ستقلة  �سبه  املنطقة  اإن  بيان،  يف  االنتخابات،  تراقب 

•• عوا�سم-وكاالت

ال�سرق  التوتر  فيه  ي�سود  وق��ت  يف 
حت�سينات  تركيا  اأدخلت  املتو�سط، 
قب�س  ����س���م���ال  يف  م����ط����ار  ع���ل���ى 
فيها  ن�سرت  جوية  قاعدة  وجعلته 

طائرات دون طيار، متطورة.
وع���ن ه���ذا امل��و���س��وع، ك��ت��ب مايكل 
“نا�سيونال  جملة  موقع  يف  روب��ن 
اأن الرئي�س  االأمريكية،  اإنرت�ست” 
ال����رتك����ي رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ��������ان 
19 مايو  ���س��ب��ان يف  اأم�����ام  حت���دث 
اأ����س���ب���اب  ع�����ن   ،2021 )اأي�����������ار( 
يف  الرتكية  الع�سكرية  التدخالت 
قب�س، و�سرق املتو�سط، والعراق، 
ال��ت��ي حتمله على  االأ���س��ب��اب  وع���ن 

تاأييد حما�س.
عندنا  “تركيا  اإن  اأردوغ����ان  وق���ال 
كيلومرتاً  األ�������ف   780 ل��ي�����س��ت 

مربعاً...اإن تركيا يف كل مكان«.
قب�س  �سمال  �سيزور  اأن��ه  واأع��ل��ن 
لي�سيف  )مت�����وز(،  ي��ول��ي��و   20 يف 
من  بها  �سيبعث  التي  الر�سالة  اأن 
ت��ع��ن��ي فقط  “ال  ق���ب����س  ���س��م��ال 

اجلزيرة واإمنا العامل باأ�سره«.
وبينما ملح اأردوغان اإىل اأنه �سيعلن 
اك��ت�����س��اف ح��ق��ل كبري  يف خ��ط��اب��ه 
للغاز يف املياه القب�سية، فاإنه قد 
يعلن اأي�ساً خطوات اأحادية جديدة 
كانت  التي  املدينة  ف��ارو���س��ا،  ح��ول 

•• الفجر -لوك الليربتي* 
-ترجمة خرية ال�سيباين

   ج����ورج ب. ب���و����س، ه���و اآخ����ر ممثل 
ل�ساللة بو�س على ال�ساحة ال�سيا�سية. 
جنل جيب بو�س، هو مفو�س اأرا�سي 
الوالية  ه��ذه  اأن  وم��ع��روف  تك�سا�س، 
هي معقل االأ�سرة.    اإذا كنت اأحدثكم 
ع��ن وري���ث ال��ع��ائ��ل��ة ال�����س��ه��رية، فهذا 
املر�سح  ل��ي��ك��ون  ب��ط��ل��ب  ت���ق���دم  الأن�����ه 
اجل��م��ه��وري ملن�سب امل��دع��ي ال��ع��ام يف 
واليته. و�سبب اإ�سراري قلياًل، هو اأن 
باك�ستون،  العام احل��ايل، كني  املدعي 
موؤيد قوي ل� ... دونالد ترامب.    يف 
حتدث  بوليتيكو،  موقع  م��ع  مقابلة 
رو،  جيف  اجلمهوري  اال�سرتاتيجي 
ع��ن امل��واج��ه��ة ب��ني ال��رج��ل��ني، م�سرًيا 
م���زاي���دة؟  مقد�سة”.  “حرب  اإىل 
ون�سيف اإىل ذلك القول، اإن تك�سا�س 
مل ت�سهد �سيًئا مثل هذا منذ ح�سار 

اآالمو عام 1836!
   لئن مل يرتدد دونالد ترامب، منذ 
يف  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  اإىل  و�سوله 
اآل بو�س، فاإن هجماته  ت�سويه �سمعة 
االأوىل على االأ�سرة لها جذور بعيدة. 
2013، قال  يف وق��ت مبكر من ع��ام 
اإن الواليات املتحدة بحاجة اإىل بو�س 
اآخر كرئي�س بقدر حاجتها اإىل فرتة 

والية ثالثة الأوباما!
اأن باربرا  اإىل درج��ة  ال��ع��داء و�سل     
الكالمية،  بو�س انخرطت يف احلرب 
جتعلها  ت��رام��ب  تعليقات  اأن  م��وؤك��دة 
مري�سة. وك��ان لكل من ج��ورج بو�س 
االبن،  ب��و���س  وج����ورج  وج��ي��ب،  االأب، 
كلمات ونعوت قا�سية للغاية للمر�سح 
وال��رئ��ي�����س ت���رام���ب.    م��ن��ذ مغادرته 
البيت االأبي�س، مل يرتدد جورج بو�س 
اأن  اإدان��ة الرتامبية، موؤكًدا  االب��ن يف 
“بكل هذه  ه��وي��ت��ه��ا:  ف��ق��دت  ال��ب��الد 
ون�ستعيد  نتذكر  اأن  نحتاج  ال��ط��رق، 

هويتنا اخلا�سة«.
والتاأثري  ال��ع�����س��ر  ع��ل��ى  ع���الم���ة     
امل�ستمر للرئي�س اخلام�س واالأربعني، 
كان املر�سح جورج ب. بو�س دار�سا جًدا 
ترامب  ب��دون��ال��د  وال��ت��ح��ق  لكلماته، 
2020. ومل  ان��ت��خ��اب��ات ع���ام  خ���الل 
تدفعه الروابط االأ�سرية، والهجمات 
امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى ع��م��ه ووال�����ده، اىل ان 

يغفل عن احلقائق على االأر�س.
   الحظ دونالد ترامب حتفرّظ جورج 
“بو�سي”  ا�سم  اأطلق عليه  ب، والذي 
احل���ايل،  ال��وق��ت  ج��ان��ب��ه. يف  اىل  اأي 
ي��رف�����س ع���راب م���ارا الغ���و، االإع���الن 
ر�سمًيا عمن يف�سل بينهما، ولكن من 
اأنه ي�ستمتع باملوقف.  ال�سهل تخمني 

القبار�سة  اأهلها  واأخالها  منتجعاً 
الرتكي  الغزو  خ��الل  اليونانيون، 
للجزيرة، وحملة التطهري العرقي 

التي تلته.
 ،1974 وغزت تركيا اجلزيرة يف 
اأن�����س��اأت دولة  وب��ع��د اأق���ل م��ن عقد 
�سمال  “جمهورية  �سمتها  دم��ي��ة 
املنطقة  يف  ال���رتك���ي���ة  قب�س” 

املحتلة.
وب��ي��ن��م��ا م�����س��ى ع��ل��ى وج����ود قوات 

اإطالق  اإىل  اأردوغ��ان  وبينما مييل 
ال���ت���ه���دي���دات، ف������اإن حت���رك���ات���ه يف 
ق�����ب������س خم����ت����ل����ف����ة. ف����ف����ي 16 
 ،2019 االأول  -ك��ان��ون  دي�سمب 
الدفاعية  ال�سناعات  مدير  اأعلن 
ال���رتك���ي���ة اإ���س��م��اع��ي��ل دمي�����ري، اأن 
طائراتها  اأوىل  اأط���ل���ق���ت  ت��رك��ي��ا 
موغال  حمافظة  م��ن  ط��ي��ار،  دون 
قاعدة  اأو  ليفكونيكو،  م��ط��ار  اإىل 
اأعادت  ال��ت��ي  اجل��وي��ة،  جيجتكايل 

تركيا ت�سميمها.
ليفكونيكو  تركيا حتويل  وتوا�سل 
طيار،  دون  للطائرات  ق��اع��دة  اإىل 
ووف���ق م��ا ���س��رح اأردوغ�����ان “يوجد 
اأحدهما  مطاران،  قب�س  يف  االآن 
يعرفه مواطنونا يف  ال��ذي  اأرج���ان 
وبات  موجوداً  كان  واالآخ��ر  تركيا، 
جيجتكايل،  ال��ي��وم  جديد  ا�سم  ل��ه 
ال����ذي ن��ح��ول اإل��ي��ه ط��ائ��رت��ن��ا دون 

طيار«.
ت�ستخدم  تركيا  كانت  ال�سابق،  ويف 
طيار  دون  ل��ل��ط��ائ��رات  ق��اع��دت��ه��ا 
لال�ستطالع  ق���ب����س،  ���س��م��ال  يف 
م�سحاً  �سفنها  تتوىل  كانت  بينما 
جيولوجياً بحثاً عن الغاز والنفط 
يف امل���ي���اه ال��ق��ب���س��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا بعد 
نقلت  ليفكونيكو،  ق��اع��دة  تطوير 
“بريقدار  ط���ائ���رات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
اإىل  ط����ي����ار  دون  بي2”  –تي. 

القاعدة.

ح���ف���ظ ال�������س���الم ال���ت���اب���ع���ة ل����الأمم 
“يونفي�سيب”  قب�س  يف  املتحدة 
اأك�����رث م���ن ن�����س��ف ق�����رن، ف���اإن���ه ال 
االأمم املتحدة وال املبادرات الغربية 
املختلفة، تو�سلت اإىل حل الق�سية 
االحتالل  يف  املتمثلة  االأ���س��ا���س��ي��ة 

الرتكي.
وب���ي���ن���م���ا ي������بر ب���ع�������س االأت��������راك 
ال���وج���ود ال���رتك���ي ب��احل��م��اي��ة من 
ق��ب���س��ي يوناين  ع��رق��ي  ت��ط��ه��ري 

مفرت�س، فاإن هذا الطرح يتجاهل 
اأن النظام اليوناين الذي �سعى اإىل 
الغزو  يف  وت�سبب  اجل��زي��رة،   �سم 
���س��ق��ط يف غ�����س��ون بعد  ال���رتك���ي، 
الغزو، لينتفي معه اأي �سبب لبقاء 
ال��ق��وات الرتكية يف اجل��زي��رة. ويف 
الوقت نف�سه، فاإن االأ�سرة الدولية 
ت��وا���س��ل االإع�����رتاف ب��وح��دة املياه 
حلكومة  وبتبعيتها  ال��ق��ب���س��ي��ة، 

نيقو�سيا.

يف النهاية، ميكنه ان يقرر م�ستقبل، 
عنقود  “اآخر  ل�  الق�سري،  امل��دى  على 
اإليه  ُتن�سب  ال��ذي  بو�س”،  عائلة  يف 

ا طموحات رئا�سية. اأي�سً
   املدعي العام احلايل ومناف�س جورج 
وبحاجة  ح����رج  و����س���ع  يف  ب���و����س  ب���ي 
ما�سة اإىل دعم ترامب. �سعبيته اآخذة 
 ،2015 ع����ام  وم���ن���ذ  ال����رتاج����ع،  يف 
االتهامات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س  يف  ف�����س��ل 

اخلام�س  ال���رئ���ي�������س  ظ����ل  ف�����س��ي��ظ��ل 
    .2024 واالأرب��ع��ني يحوم حتى ع��ام 
جو  انتخاب  م��ع  الرتامبية  مت��ت  مل 
ب��اي��دن، وان�����س��م��ام جن��ل ج��ي��ب بو�س 
لها، بهدف زيادة فر�سه يف االنت�سار، 

موؤ�سر على اأهمية احلركة.
*اأ�ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق 

�سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة 
والتاريخ الأمريكيني

والف�ساد  ب��االح��ت��ي��ال  االدع�������اءات  اأو 
ال�سلطة.     ومثل  ا�ستخدام  واإ���س��اءة 
العديد من اجلمهوريني املرتنرّحني، 
ترامب  دون��ال��د  كذبة  باك�ستون  ج  رورّ
نوفمب  ن����ت����ائ����ج  ب���������س����اأن  ال�����ك�����بى 
حول  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه  وك����ان����ت   ،2020
هيل  الكابيتول  على  يناير   6 هجوم 
مثرية للجدل. واأك��رث من جورج ب. 
يفوت  وال  ترامب  دونالد  قبرّل  بو�س، 

اأبًدا اأي فر�سة لت�سويه �سمعة رئا�سة 
يكون  ق��د  ع��ل��ن��ي.  ب�سكل  ب��اي��دن  ج��و 
دع��م ت��رام��ب يف و�سائل االإع���الم، هو 
له.     بالن�سبة  الوحيد  احلياة  �سريان 
كثرًيا  �سنتحدث  �سابًقا،  ذك��رت  وكما 
ت��رام��ب ح��ت��ى انتخابات  ع��ن دون��ال��د 
 .2022 ل��ع��ام  ال��ن�����س��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 
واإذا متكن اجلمهوريون من ا�ستعادة 
ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى جم��ل�����س ال����ن����واب، 

ح�سم حرج بني جمهوريني اثنني

تك�سا�س: بو�س وترامب... ومعركة اآالمو جديدة...!
املدعي العام احلايل ومناف�س جورج ب. بو�س يف و�سع حرج وبحاجة ما�سة اإىل دعم ترامب

حرب بني جورج ب. بو�س- ميني- وكني باك�ستون -ي�سار-

ترامب �سيد اللعبة

متــــت  مل 
مبية  ا لرت ا
انتخاب  مع 
بايدن,  جو 
ــمــام  وانــ�ــس
جيب  جنــل 
لها  بـــو�ـــس 
على  موؤ�سر 
ــــة  ــــي اأهــــم
ــــة ــــرك احل

منذ مغادرته 
الــــــبــــــيــــــت 
ـــس,  ـــ� ـــي الأب
ـــــرتدد  ي مل 
البن  بو�س 
ـــــــة  اإدان يف 
 , مبية ا لرت ا
اأن  مـــوؤكـــًدا 
البالد فقدت 
هــــويــــتــــهــــا

القاعدة الرتكية يف قرب�س قد متهد العتداءات اأو�سع 

هل تقرتب انتخابات »اأر�س ال�سومال« من االعرتاف الدويل؟
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�سجلت ال�سني  اأم�س االثنني زيادة مفاجئة يف اإ�سابات كوفيد-19 
يف جنوب البالد بعد ت�سجيل 20 اإ�سابة حملية جديدة يوم االأحد 
اإقليم  عا�سمة  يف  مناطق  ال�سلطات  فيه  اأغ��ل��ق��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

قوانغدونغ.
اإ�سابات فقط واردة من اخلارج من بني  ومل تكن هناك �سوى �سبع 
الوطنية  اللجنة  عنها  اأعلنت  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   27
يف  احل���االت  باقي  وظ��ه��رت   . اليومية  ن�سرتها  يف  بال�سني  لل�سحة 

اإقليم قوانغدونغ.
العا�سمة  اأح��ي��اء  اأح��د  على  اإغ��الق��ا  ال�سبت  ي��وم  ال�سلطات  وفر�ست 

قوانت�سو كاإجراء احرتازي للحد من انت�سار الفريو�س.
تف�س  اأح���دث  اأن  اإىل  احلكومية  االإع���الم  بو�سائل  تقارير  واأ���س��ارت 

مرتبط ب�ساللة من الفريو�س ن�ساأت يف الهند.
اأعرا�س  عليها  تظهر  ال  جديدة  اإ�سابة   19 اأي�سا  ال�سني  و�سجلت 
اإ�سابة قبل يوم . وال ت�سنف ال�سني تلك االإ�سابات   22 نزوال من 
على اأنها حاالت اإ�سابة موؤكدة. ويبلغ حاليا اإجمايل عدد االإ�سابات 
ال  حني  يف   91099 الرئي�سي  ال�سني  بر  يف  بكوفيد-19  امل��وؤك��دة 

يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

االثنني  اأم�س  ال�سمالية  كوريا  الر�سمية يف  االإع��الم  و�سائل  انتقدت 
اإنهاء اتفاقية بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية كانت حتد من 
تطوير كوريا اجلنوبية لل�سواريخ البالي�ستية وو�سفته باأنه عالمة 

على انتهاج وا�سنطن ل�سيا�سة “الكيل مبكيالني ب�سكل خمز ».
واأعلن رئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه اإن اإلغاء االإر�سادات امل�سرتكة 
ال��ب��الد لل�سواريخ  ب��ال�����س��واري��خ وال��ت��ي ح��دت م��ن تطوير  اخل��ا���س��ة 
اأول قمة له مع الرئي�س  800 كيلومرت بعد  اإىل مدى  البالي�ستية 

االأمريكي جو بايدن يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.
ون�سرت وكالة االأنباء املركزية الكورية ال�سمالية الر�سمية مقاال كتبه 
 ، الدولية”  لل�سوؤون  “ناقد  باأنه  الذي و�سفته   ، ت�سول  كيم ميوجن 
يتهم فيه الواليات املتحدة بالكيل مبكيالني يف �سعيها اإىل منع بيوجن 

ياجن من تطوير �سواريخ بالي�ستية.
ت�سدقها  رغم  املواجهة  “منهمكة يف  املتحدة  الواليات  اإن  كيم  وقال 
املتحدة  ال��والي��ات  ب�سيا�سة  �سارخ  تذكري  االإن��ه��اء  »خطوة  ب��احل��وار. 
والكيل  ال�سعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ك��وري��ا  جمهورية  جت��اه  ال��ع��دائ��ي��ة 

مبكيالني ب�سكل خمز«.

 قالت ال�سرطة وم�سوؤولون يف حكومة والية النيجر الواقعة �سمال 
مدر�سة  م��ن  ط��الب��ا  خطفت  م�سلحة  ع�����س��اب��ة  اإن  ن��ي��ج��ريي��ا  و���س��ط 

اإ�سالمية يف الوالية يوم االأحد.
فدى  على  للح�سول  خطف  بعمليات  م�سلحة  جماعات  ع��ادة  وتقوم 
لها  تعر�ست  ال��ت��ي  الهجمات  م��ن  �سل�سلة  يف  عليها  باللوم  وينحى 
مدار�س وجامعات يف �سمال نيجرييا يف االأ�سهر القليلة املا�سية حيث 

خطفت اأكرث من 700 طالب منذ دي�سمب كانون االأول.
وقال متحدث با�سم �سرطة والية النيجر يف بيان اإن م�سلحني على 
دراجات نارية هاجموا بلدة بالوالية يف نحو ال�ساعة الثالثة ع�سرا 

)1400 بتوقيت جرينت�س( يوم االأحد.
وقال اإن املهاجمني “اأطلقوا النار ع�سوائيا وخطفوا عددا من االأطفال 

مل يتم التاأكد منه بعد يف مدر�سة �سالح تانكو االإ�سالمية«.
وقال اأبو بكر تيجينا �ساحب املدر�سة لرويرتز عب الهاتف اإنه �ساهد 
الهجوم. وقال تيجينا الذي يعي�س على بعد 150 مرتا من املدر�سة 
“راأيت بنف�سي ما بني 20 و 25 دراجة نارية يركب عليها اأ�سخا�س 
مدججون بال�سالح. دخلوا املدر�سة وغادروا ومعهم نحو 150 طالبا 

اأو اأكرث«.
وقالت املتحدثة با�سم حاكم الوالية اإن �سخ�سا ُقتل بالر�سا�س اأثناء 

الهجوم واأ�سيب اآخر بجروح خطرية.
ال��ذي��ن مت  االأط��ف��ال  11 م��ن  ���س��راح  اأطلقوا  امل�سلحني  اأن  واأ���س��اف��ت 
اإن��ه مت  وقالت  امل�سي”.  ي�ستطيعون  وال  “�سغار جدا  الأنهم  اأ�سرهم 

اأي�سا خطف جمموعة من ركاب حافلة.

عوا�سم

بكني

�سول

اأبوجا

جمل�س الق�ساء اجلزائري
 يعزل قا�سيا داعما للحراك

•• اجلزائر-اأ ف ب

اأفاد م�سدر ق�سائي اأن قا�سيا جزائريا �سهريا كان قد اأوقف عن العمل منذ 
كانون االأول-دي�سمب 2019 ب�سبب مواقفه املوؤيدة للحراك االحتجاجي، 
عزل من من�سبه. وكتبت حماميته فطة �سادات على �سفحتها يف في�سبوك 
من  م���رزوق  ال��دي��ن  �سعد  القا�سي  ع��زل  ي��ق��رر  للق�ساء  االأع��ل��ى  “املجل�س 
�سلك الق�ساء«. اإ�سافة اإىل القمع اليومي الذي ي�ستهدف ن�سطاء احلراك 
واملعار�سني ال�سيا�سيني وال�سحافيني، فاإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة 
قبل  م��ع��ار���س  ���س��وت  اأي  حتييد  يف  ال�سلطة  اإرادة  تعك�س  القا�سي،  بحق 

االنتخابات الت�سريعية املقررة يف 12 حزيران-يونيو.
قيد  منظمة  وه��ي  الق�ساة،  ن��ادي  با�سم  املتحدث  هو  م��رزوق  الدين  �سعد 
2019، وقد عزل بعد مثوله  اإث��ر انطالق احل��راك عام  التاأ�سي�س ول��دت 
اأمام املجل�س االأعلى للق�ساء امل�سوؤول عن تعيني الق�ساة ونقلهم وترقيتهم 

واالإجراءات التاأديبية يف حقهم.
وهو يعتب  “خرق واجب التحفرّظ”،  القا�سي على املجل�س بتهمة  واأحيل 

من بني وجوه احلراك االحتجاجي يف الق�ساء.
ووفق املحامني، ميكن للقا�سي ا�ستئناف القرار اأمام جمل�س الدولة.

من  بلهادي  اأحمد  �سيد  اجلمهورية  وكيل  ع��زل  مت  م���رزوق،  اإىل  واإ�سافة 
وظيفته لتعاطفه مع احلراك، وفق و�سائل اإعالم حمليرّة.

اأح��ك��ام خمففة على  اإث���ر طلبه ت�سليط  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ب��ل��ه��ادي  ا���س��م  وب���رز 
احممد  ���س��ي��دي  حمكمة  يف  يعمل  ك���ان  ع��ن��دم��ا  احل����راك  م��ن  متظاهرين 
با�ستقاللية  با�ستمرار  احل���راك  ن�سطاء  وي��ط��ال��ب  اجل��زائ��ر.  بالعا�سمة 

الق�ساء، وكثريا ما يرفعون �سور �سعد الدين مرزوق.

طالب قي�س �سعيد بـ »رد الأمانة«

حزب »ال�سعب يريد« يدعو جرناال متقاعدا للرئا�سة...!

اإنقاذ »اإيفر غيفن«.. قناة ال�سوي�س تك�سف تفا�سيل جديدة

 قتلى يف هجومني منف�سلني �سمال بوركينا فا�سو التطورات ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل.. ماذا حدث وما  اخلطوات التالية؟
•• واغادوغو-اأ ف ب

يف  االأم���ن،  ل��ق��وات  دع��م  بينهم عن�سرا  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة  ُقتل 
اأفادت  هجومني منف�سلني يف �سمال بوركينا فا�سو، وفق ما 

م�سادر اأمنية وحملية.
وقال م�سدر اأمني اإن “اأ�سخا�ساً م�سلحني جمهويل الهوية 
�سنوا هجوماً �سد قوات يف دي بي )متطوعون من اأجل الدفاع 
عن الوطن( يف نورالكينغا، قرب كيلبو يف منطقة ال�ساحل. 

لالأ�سف فقد اثنان منهم حياتهم اأثناء هذا الهجوم«.
بر�س  فران�س  لوكالة  بي”  دي  “يف  ق��وات  يف  م�سوؤول  واأك��د 
َعني  متطورّ مقتل  ه��ي  “احل�سيلة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ه��ج��وم 

وجرح ثالثة«.

نتنياهو كاأكب حزب. ياأتي حزب البيد املنتمي للو�سط ي�س 
وي��ف��وز حزب  ال��ث��ان��ي��ة.  امل��رت��ب��ة  يف  م�ستقبل(  )ه��ن��اك  عتيد 
كالعب  ي��بز  لكنه  ف��ق��ط،  مقاعد  ب�ستة  )ي��ام��ي��ن��ا(  بينيت 
ريفلني  ريئوفني  الدولة  رئي�س   - ني�سان  اأبريل   6 رئي�سي. 
وينجح  جديدة.  حكومة  لت�سكيل  يوما   28 نتنياهو  ميهل 
ومنها  اأ�سغر،  ودينية  ميينية  اأح���زاب  ا�ستمالة  يف  نتنياهو 
يامينا، لكنه يخفق يف ت�سكيل احلكومة. 5 مايو اأيار - يلجاأ 
ريفلني اإىل البيد الذي يحاول ت�سكيل “حكومة تغيري” من 
ائتالف، ي�سعب ت�سكيله، ي�سم اأحزابا من اليمني والو�سط 
دعما  و�سيحتاج  ه�سا  التحالف  ه��ذا  مثل  �سيكون  والي�سار. 
خارجيا من اأع�ساء عرب يف الكني�ست يعار�سون الكثري من 

جدول اأعمال اليمني الذي يتبناه البع�س يف هذا االئتالف. 
10 مايو اأيار - يندلع القتال بني اإ�سرائيل وحما�س يف غزة، 
وتتفجر اال�سطرابات يف العديد من املدن التي ت�سم يهودا 
مايو   21 االئ��ت��الف.  حم��ادث��ات  وتنهار  اإ�سرائيل  يف  وعربا 
اأي��ار - اإع��الن وقف اإط��الق النار وا�ستئناف املحادثات حول 
ت�سكيل االئتالف. 30 مايو اأيار - بينيت يعلن اأنه �سين�سم 
اإىل مناف�سيه من تيار الو�سط لالإطاحة بنتنياهو. 2 يونيو 
حزيران - املوعد النهائي لتفوي�س ممنوح لالبيد لت�سكيل 
الرئي�س  ف��اإن  ذل��ك،  يف  اأخفق  واإذا  باأغلبية.  يتمتع  ائتالف 
�سيحيل املهمة اإىل اأي ع�سو يف الكني�ست. وميكن اأن ي�سمل 

هذا نتنياهو جمددا.

•• القد�س-رويرتز

اأعلن مناف�سان لرئي�س الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو 
يوم اأم�س االأول االأحد �سراكة ميكن اأن تطيح باأطول زعماء 
اإ�سرائيل بقاء يف ال�سلطة. وفيما يلي ت�سل�سل زمني لالأحداث 
التي اأدت اإىل �سفقة االئتالف بني يائري البيد املُنتمي لتيار 
قد  وم��ا  املتطرف،  لليمني  املنتمي  بينيت  ونفتايل  الو�سط 
يحدث بعد ذلك. 23 مار�س اآذار 2021 - اإ�سرائيل جتري 
رابع انتخابات غري حا�سمة يف غ�سون عامني. وكما حدث يف 
اأي حزب باأغلبية يف الكني�ست  االنتخابات ال�سابقة، مل يفز 
املوؤلف من 120 مقعدا. ويبز حزب ليكود اليميني بزعامة 

••القاهرة-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ه���ي���ئ���ة ق����ن����اة ال�������س���وي�������س عن 
الأول  بها  ُيعمل  اأ�ساليب  ا�ستخدامها 
ال����ع����امل مبجال  م�����رة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

“اإيفر غيفن”،  االإنقاذ البحري يف حادث جنوح ال�سفينة 
وتعوميها  ال�سفينة  الإن��ق��اذ  ال��الزم  الزمن  من  خف�س  ما 

بن�سبة 93.3 باملئة، مبا ُيناهز 84 يوما.
قرابة  منذ  ال�سوي�س  قناة  يف  البنمية  ال�سفينة  وجنحت 
�سهرين، يف منطقة ال يوجد بها ازدواج يف املجرى املالحي 
اأدى اإىل تعطل حركة املالحة العاملية  لقناة ال�سوي�س، ما 
عب القناة 6 اأيام، قبل اأن تنجح اجلهود امل�سرية يف تعومي 

ال�سفينة مرة اأخرى.

ا�ستعرا�س جهود اإنقاذ “اإيفر غيفن«
ال�سفينة  اإن��ق��اذ  فريق  ع�سو  ال�سيد،  حممد  ال��رب��ان  وق��ال 
عقدته  ع��امل��ي  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال�سوي�س،  ق��ن��اة  بهيئة 
“الهيئة” االأحد، اإنه كان من املُقرر اإعادة تعومي ال�سفينة 
املقايي�س واملعايري  90 يوما وفقا جلميع  ُتناهز  يف فرتة 
العاملية يف جمال “االإنقاذ البحري”، لكن رجال هيئة قناة 
ا�ستخدام  ومت  ال�سفينة،  الإنقاذ  مبلحمة  قاموا  ال�سوي�س 

الكركات الأول مرة على م�ستوى العامل يف هذا العمل.
املعايري  اأن  غيفن”،  “اإيفر  اإن��ق��اذ  ف��ري��ق  ع�سو  واأ���س��اف 
العاملية كانت تقت�سي تفريغ ال�سفينة التي يبلغ ارتفاعها 
51 م��رتا، ع��ب رواف���ع، ونقل احل��اوي��ات الأم��اك��ن اأخرى، 
وغريها، وهو احلل االأمثل الذي يتم على م�ستوى العامل 
لن  ال��ع��امل  “لكن  م���ردف���اً:  لل�سفن،  ج��ن��وح  ح���دوث  ح���ال 

يتحمل غلق قناة ال�سوي�س ملدة 3 اأ�سهر«.
اأنه  اإىل  ت�����س��ري  ك��ان��ت  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وق��ع��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
�سيحدث خ�سائر يف ال�سحنة التي تنقلها “اإيفر غيفن” اأو 
هناك  اأن  مو�سحا  “ذلك مل يح�سل”،  لكن  ال�سفينة،  يف 
عملية  يف  االإن��ق��اذ  ملف  على  عملوا  م�سري   600 قرابة 
االأوىل من نوعها على م�ستوى العامل، م�سيفاً: “و�سركات 

•• الفجر -تون�س
حممد  اجل��������������رنال  اأن  ي������ب������دو 
احلامدي، م�ست�سار االأمن القومي 
قي�س  التون�سي  للرئي�س  ال�سابق 
�سعيد �سين�سم اىل قائمة القيادات 
الع�سكرية املتقاعدة املعنية بخو�س 
له  وج��ه  ان  بعد  ال�سيا�سة  جت��رب��ة 
تون�سي” دع��وة للخروج عن  حزب 
احل��ي��اد اأم����ام م��ا اأ���س��م��اه باخلطر 

الذي يهدد البالد. 
ف���ق���د ع������برّ احل��������زب امل���ع���ل���ن عن 
يريد”  “ال�سعب  ح��دي��ث��ا  ت��ك��وي��ن��ه 
ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه م���ن ال��و���س��ع العام 
ال�سيا�سية  ال��ط��ب��ق��ة  وف����اء  وع����دم  
ي  الع�سكررّ احل��زب  ودع��ا  بوعودها، 
احلامدي  �سالح  حممد  املتقاعد 
اىل الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية 

القادمة.

يف  “االأمانة”،  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  اىل 
ت��خ��ل��ي��ه عن  اإح����ال����ة اىل �����س����رورة 
ال��رئ��ا���س��ة وف���ق ت�����س��ري��ح ل���ه عقب 
“يتعهد  ب���اأرّن���ه  ب��ال��رئ��ا���س��ي��ة  ف����وزه 

ي ي��دع��ي اأنه  وط��ال��ب احل���زب ال����ذرّ
ال�سباب  م�����ن  جم���م���وع���ة  ي�������س���م 
الذين “�ساهموا يف  اإي�سال رئي�س 
اجلمهورية لقرطاج” قي�س �سعيد 

الق�سائي  ال��ن��زاع  يف  باالإ�سماعيلية  االقت�سادية  املحكمة 
املنظور اأم��ام��ه��ا ب��ني اجل��ان��ب��ني، ح�سب م��ا ذك��ر خ��باء يف 

جمال القانون.

اخلالف على مبلغ التعوي�س
ب��ك��ر، م�ست�سار رئي�س  اأب���و  ال����دويل خ��ال��د  امل��ح��ام��ي  وق���ال 
ال�سفينة  مبلف  التفاو�س  ل�����س��وؤون  ال�سوي�س  ق��ن��اة  هيئة 
“اإيفر غيفن” اإن ال�سركة املالكة لل�سفينة، اأر�سلت لهيئة 
الإنقاذ  الهيئة  عمل  بفريق  اإ���س��ادة  خطاب  ال�سوي�س،  قناة 
ال�سفينة، م�سيفاً: “ال تتوقف املخاطبات من كل اجلهات 
املتخ�س�سة يف جمال املالحة واالإنقاذ البحري حول كفاءة 

االإنقاذ العاملية �سهدت بذلك، ونفخر مبلحمتنا«.
وت��ت��ح��ف��ظ ال�����س��ل��ط��ات امل�����س��ري��ة مب��وج��ب ح��ك��م ق�سائي 
مع  ب��ال��ت��وازي  تعوميها،  منذ  اجلانحة”  “ال�سفينة  على 
اليابانية  وال�سركة  ال�سوي�س،  قناة  هيئة  بني  مفاو�سات 
بنحو  الهيئة  قدرتها  تعوي�سات  لدفع  لل�سفينة،  املالكة 
لي�سل  باملئة،   60 بن�سبة  املبلغ  خف�ست  ثم  دوالر،  مليار 
اإىل 550 مليون دوالر بت�سهيالت يف ال�سداد، لكن ال�سركة 
اعتبته  ما  وه��و  فقط  دوالر  مليون   150 دف��ع  عر�ست 

قناة ال�سوي�س “دون امل�ستوى«.
ومن املنتظر اأن يتم حل االأزم��ة وديا بني اجلانبني، عب 
ف�سل  انتظار  اأو  الهيئة،  تقبلها  تعوي�سات  ال�سركة  دف��ع 

ب����اإرج����اع االأم����ان����ة الأ���س��ح��اب��ه��ا يف 
ح����ال ف�����س��ل��ه يف حت��ق��ي��ق اإرادت����ه����م 

ومطالبهم«.
وخ��ُل�����س احل���زب يف ب��ي��ان ل��ه اأم�س 
االثنني، اىل اأنرّ احلل اأمام العطالة 
انتخابات  ه��و  احلالية  ال�سيا�سية 

مبكرة لتغيري منظومة احلكم.
وو���س��ف احل���زب ال���بمل���ان احلايلرّ 
من  معتبا  لل�سرعية،  فاقد  ��ه  ب��اأنرّ
حول  ال�������س���راع  اأن  اأخ������رى  ج��ه��ة 
ال�سالحيات بني رئي�س اجلمهورية 
ورئي�س احلكومة يك�سف عن اأنانية 

مفرطة ومراهقة �سيا�سية.
اأنرّ  يريد”  “ال�سعب  ح���زب  ����د  واأكرّ
م��ا ي��ح��دُث ال��ي��وم ان��ح��راف خطري 
اوؤمتن  “من  ق��ب��ل  م��ن  بال�سلطة 
على حفظ الوطن” يف اإحالة اإىل 

رئي�س الدولة.

التي  ال�سفينة  اإن���ق���اذ  عملية  و���س��رع��ة 
ترفع علم دولة بنما«.

اأب���و ب��ك��ر، يف امل��وؤمت��ر ال�سحفي  و���س��دد 
ال�سوي�س  ق��ن��اة  هيئة  اأن  على  ال��ع��امل��ي، 
لل�سفينة  امل��ال��ك��ة  ال�سركة  م��ع  تتعامل 
على  ح��ر���س  وه��ن��اك  متبادل”،  “احرتام  ع��ب  اجلانحة 
العالقات بني اجلانبني، م�سدداً على اأن املوقف امل�سري يف 
“قوي جداً”، مو�سحاً  الق�سية املنظورة ب�ساأن التعوي�س 
التعوي�س  “قيمة  يف  ه���و  اجل��ان��ب��ني  ب���ني  اخل�����الف  اأن 

املطلوب«.
واأو�سح اأنه بتقدمي ممثلي ال�سركة املالكة لل�سفينة لقيمة 
تكن  مل  قيمة  وه��ي  عليها،  امل��وج��ودة  احلقيقية  الب�سائع 
الهيئة  عملت  �سابق،  وق��ت  يف  ال�سوي�س  قناة  ل��دى  متاحة 
م�سيفا:  املطلوب،  التعوي�س  قيمة  يف  النظر  اإع��ادة  على 
نية،  بح�سن  ون��ت��ع��ام��ل  ح���د،  م��ع  خ�سومة  ل��دي��ن��ا  “لي�س 

وحري�سون على العالقات الطيبة مع اجلميع«.
قناة  هيئة  رئي�س  ربيع،  اأ�سامة  الفريق  اأن  بكر  اأب��و  واأك��د 
تقدمي  ف��ور  التعوي�س  مبلغ  بتخفي�س  وج��ه  ال�سوي�س، 
على  امل���وج���ودة  الب�سائع  تكلفة  ب�����س��اأن  للهيئة  معطيات 

ال�سفينة اجلانحة.

�سفن مرت قبل ال�سفينة اجلانحة  3
من جهته، قال الربان �سيد �سي�سع، م�ست�سار رئي�س هيئة 
التحقيقات يف حادث اجلنوح،  امل�سوؤول عن  ال�سوي�س  قناة 
قناة  هيئة  ُي��دي��ن  �سيء  اأي  ع��ن  ت�سفر  مل  التحقيقات  اإن 
ال�سوي�س، مو�سحاً اأن هناك 3 �سفن عبت قناة ال�سوي�س 
بنف�س احلمولة تقريباً التي كانت حتملها “اإيفر غيفن” 

قبلها ب�سكل طبيعي جداً.
الهيئة حري�سة  اأن  ال�سحفي،  املوؤمتر  �سي�سع، يف  واأ�ساف 
اأر�سلت  واأنها  لل�سفينة،  املالكة  ال�سركة  التفاو�س مع  على 
ت��ق��ري��ر ف��ن��ي ع��ن احل���ادث  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  للمنظمة 
اإ�سادة باجلهود امل�سرية،  واالإج��راءات التي متت، ووجدت 

واأننا ال نخ�سى �سيئا.

حتركات م�سرية مكثفة يف اإفريقيا.. كيف تنعك�س على ملف �سد النه�سة؟
•• عوا�سم-وكاالت

بعد اأيام من زيارة الرئي�س امل�سري 
عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل جيبوتي، 
وب���ال���ت���زام���ن م���ع اخ���ت���ت���ام ج���والت 
بني  امل�سرتك  الع�سكري  التدريب 
ان��ط��ل��ق رئي�س  م�����س��ر وال�������س���ودان، 
الفريق  امل�����س��ري،  اأرك�����ان اجل��ي�����س 
اإفريقية  زي����ارة  يف  ف��ري��د،  حم��م��د 

�سريعة اإىل روندا وكينيا.
للقوات  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ووف���ق 
اإىل  ف��ري��د  ع��اد  امل�����س��ري،  امل�سلحة 
االأح���د بعد  االأول  اأم�����س  ال��ق��اه��رة 
روب�����رت  ال���ف���ري���ق  م����ع  ت����راأ�����س  اأن 
هيئة  رئ��ي�����س  كيبوت�سي  ك��ارب��وك��ي 
االأركان الكينية اجلل�سة اخلتامية 
لالجتماع الثالث للجنة الع�سكرية 
انعقدت  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ن��ي��ة  امل�����س��ري��ة 
لتطوير  ن�����ريوب�����ي  ب���ال���ع���ا����س���م���ة 
الكيني  امل�سري  الع�سكري  التعاون 
يف �سوء عمق الروابط التي جتمع 

البلدين.

اأزمة �سد النه�سة
وت��ت��زام��ن ال��ت��ح��رك��ات امل�����س��ري��ة يف 
دبلوما�سية  ج��ه��ود  م���ع  اإف��ري��ق��ي��ا 
ملف  حللحلة  حثيثة،  و�سيا�سية 
اقرتاب  م��ع  خا�سة  النه�سة،  �سد 
م���وع���د امل������لء ال����ث����اين ل��ل�����س��د مبا 
م�سر  ح�س�س  على  �سلباً،  �سيوؤثر 
اأ�ستاذ  وي��رى  امل��ي��اه.  يف  التاريخية 

الدرا�سات  مب��ع��ه��د  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد 
االإف���ري���ق���ي���ة ع���ب���ا����س ����س���راق���ي اإن 
اإفريقيا  يف  امل�����س��ري��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
ت��اأت��ي يف توقيت ه��ام وت��ت��واف��ق مع 
اجلهود الدولية الإعادة املفاو�سات 
بني الدول الثالث م�سر وال�سودان 
واإثيوبيا، ب�ساأن التو�سل اإىل اتفاق 
ح����ول ع��م��ل��ي��ة امل�����لء ال���ث���اين ل�سد 

النه�سة.

حقيقة امللء الثاين
وي����و�����س����ح اخل����ب����ري امل���������س����ري يف 
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ت�سريح 
التزال  االإثيوبية  الت�سريحات  اأن 
عملية  يف  ال��ب��دء  ب�����س��اأن  م�ستمرة 
النه�سة،  ل�������س���د  ال�����ث�����اين  امل��������لء 
ب��ال��رغ��م م��ن اإظ��ه��ار ���س��ور دقيقة 
لتعلية  الهند�سية  االن�����س��اءات  اأن 
املمر االأو�سط �سعيفة للغاية رغم 
م����رور ح����وايل ���س��ه��ر ون�����س��ف على 
االأو�سط مما ي�سكك  املمر  جتفيف 
وافتتاح  التخزين  عملية  امت��ام  يف 
كل  ت���وؤج���ل  ال��ت��ي  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
�سراقي  ويعرج   .2014 منذ  عام 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة التي  ع��ل��ى االأ����س���ب���اب 
تدفع احلكومة االإثيوبية للتم�سك 
لل�سد، م�سرياً  الثاين  امللء  بعملية 
موعد  لقرب  يرجع  االأم��ر  اأن  اإىل 
االنتخابات الداخلية وما �سينعك�س 
على احلكومة من �سعبية كبرية راء 
يف  خا�سة  ال�سد  ب�ساأن  ت�سريحاته 

ظل توتر االأجواء ال�سيا�سية داخل 
ال��ب��الد. وي��به��ن ���س��راق��ي توقعه 
بعدم ال�سروع قريباً يف عملية امللء 
باأ�سباب  االإث��ي��وب��ي،  لل�سد  ال��ث��اين 
فتح  مت  اأن��ه  اأه��م��ه��ا،  وفنية  علمية 
اأول بوابة لت�سريف املياه يوم 14 
اأب��ري��ل امل��ا���س��ي ث��م ت��اله��ا البوابة 
االأخ��رى بعد 3 اأي��ام، وظهرت اأول 
�سورة بتوقف تدفق املياه من اأعلى 
18 م��ن نف�س  املمر االأو���س��ط ي��وم 
املمر  م�����س��ت��وى  يبلغ  ك��م��ا  ال�����س��ه��ر، 
ف���وق �سطح  م��رت   560 االأو����س���ط 

العلوي  امل�ستوى  يعلو  وهو  البحر 
بحوايل  امل��ي��اه  ت�سريف  لفتحتي 
10 م���رت، مم���ا ي���وؤك���د ع���دم تغري 
ثبات  ه��و  االأو����س���ط  امل��م��ر  من�سوب 

حجم بحرية بني الفرتتني.
و�سع  يف  االإجن����از  اأن  اإىل  وي�����س��ري 
اخلر�سانة بطيء وبالتايل التخزين 
واإذا مت  يتم،  ب��اأن ال  ال��ث��اين مهدد 
فمن املتوقع اأن يكون اأقل من 10 
اأمتار بدال من 30 مرتا وبالتايل 
مرت  مليارات   5 م��ن  اأق��ل  تخزين 
مليار   13.5 م���ن  ب�����داًل  م��ك��ع��ب��ة 

واأكد  كان مقرراً.  كما  مرت مكعب 
اأنه بالن�سبة مل�سر وال�سودان االأهم 
الثاين  ال��ت��خ��زي��ن  ت��خ��ف��ي�����س  م���ن 
اتفاق  اإىل  الو�سول  ه��و  اإلغائه  اأو 
)ومنها  والت�سغيل  امل���لء  ب��ق��واع��د 
خف�س �سعة اخل��زان الق�سوى( يف 

يونيو املقبل.

عودة لدور م�سر 
ال�سرتاتيجي

ريهام  النائبة  و�سفت  جانبها  من 
ال�سوؤون  جل���ن���ة  ع�����س��و  ع��ف��ي��ف��ي، 

واالإفريقية  والعربية  اخل��ارج��ي��ة 
امل�سري حتركات  ال�سيوخ  مبجل�س 
ال����دور  اإىل  ب���اأن���ه���ا ع�����ودة  ب���الده���ا 
يف  مل�سر  واالإقليمي  اال�سرتاتيجي 

قلب القارة االإفريقية.
نيوز  ل�”�سكاي  عفيفي  واأو�سحت 
ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  اأن  عربية” 
ملف  يف  ك��اأول��وي��ة  اإف��ري��ق��ي��ا  ي�سع 
امل�سرية،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
كما ي�سعى منذ توليه حكم البالد، 
القائمة  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م وتقدمي 
القارة  �سعوب  لكل  الكامل  الدعم 

ال�سمراء.
امل�سرية  ال����بمل����ان����ي����ة  واأك������������دت 
م����دار  ع���ل���ى  ب����الده����ا جن���ح���ت  اأن 
خريطة  ر�سم  يف  املا�سية  ال�سنوات 
اال�سرتاتيجية  للعالقات  جديدة 
م���ع اإف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا دع��م��ت العمل 
امل�سرتك يف امللفات امل�سرتكة ومن 
ورف�س  االإره���اب  مكافحة  اأهمها، 
وحتقيق  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���دخ���الت 
امل�ستدامة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�������س���الم 
ال�سيا�سي  ال�����ت�����ع�����اون  وت����ع����زي����ز 
وال��ث��ق��ايف. وب��خ�����س��و���س م��ل��ف �سد 
اأولوية  اإن��ه  عفيفي  قالت  النه�سة 
امل�سرية يف  التحركات  اأجندة  على 
الوقت احلايل، م�سرية اإىل �سرورة 
ال���ت���ع���اون االأف���ري���ق���ي الإي���ج���اد حل 
التفاو�سي  امل�����س��ار  اإط���ار  ع��اج��ل يف 

بني الدول الثالث.

الرئي�س قي�س �سعيد

اجلرنال حممد احلامدي
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•• الفجر -مي�سيل فرييت 
ترجمة خرية ال�سيباين

   عند و�سوله اإىل ال�سلطة يف يونيو 2018 بف�سل 
لئحة �سحب الثقة من حكومة راخوي, مت تثبيت 
يف  الــدميــقــراطــي,  ال�ــســرتاكــي  �سان�سيز,  بــيــدرو 
 .2019 نوفمرب  يف  عامة  انتخابات  عرب  من�سبه 
مبن�سب  عهد  الثانية,  حكومته  ت�سكيل  وخــالل 
وزير اخلارجية وال�سوؤون الأوروبية والتعاون, اإىل 
اأران�سا غونزالي�س ليا , التي خلفت جوزيب بوريل , 
الذي عنينّ املمثل الأعلى لالحتاد الأوروبي لل�سوؤون 

اخلارجية و�سيا�سة الأمن امل�سرتكة.

وا�سنطن بو�ست: ميلي�سيات اإيران حتتجز العراق رهينة
“حمتجز  العراق  اأن  على  وا�سح  موؤ�سر  املطالب، يف  لهذه  لال�ست�سالم 
كرهينة” ل�سبكة جهادية �سيعية عابرة للحدود تقودها وت�سيطر عليها 
املتظاهرون  اأط��ل��ق  اأن  منذ  و�سوحاً  اأك��رث  ال��دول��ة  تفكرّك  وب��ات  اإي���ران. 
اأخرى  م��رة  دت  جت���درّ وال��ت��ي   ،2019 يف  احتجاجية  حركة  العراقيون 
واخلنوع  الكارثي  واحل��ك��م  الف�ساد  م��ن  �سنوات  بعد  االأخ���رية  االأي���ام  يف 

للم�سالح االأجنبية.
امللي�سيات  اأن  املرة هو  بلرّة هذه  الطني  “ ما يزيد  واأ�ساف عبدالرزاق: 
وا�سنطن منظمة  التي �سنرّفتها  اهلل  كتائب حزب  ذلك  ال�سيعية مبا يف 
اإره��اب��ي��ة، م��ت��وررّط��ة يف ع�����س��رات حم���اوالت القتل واالغ��ت��ي��االت بدوافع 

�سيا�سية«.
واتهمت عائلة النا�سط البارز يف احلراك العراقي اإيهاب الوزين، الذي 
اأح��د كبار القادة يف قوات  اأي��ار، م�سلح  11 مايو-  ُقتل خ��ارج منزله يف 
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اعتقال  بعد  ال�سعبي”  “احل�سد  اأث��اره��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وت��رات  على  تعليقاً 
طلحة  العراقي  الباحث  راأى  االإره���اب،  بتهم  م�سلح  قا�سم  قادته  اأح��د 
عبدالرزاق اأن بغداد جتد نف�سها رهينة مرة اأخرى، بعد �سنوات من طرد 
تنظيم “ داع�س” من العراق. وعلى عك�س عام 2014، من يحا�سرها 
االآن  وب��ات��وا  االإره���اب���ي،  التنظيم  ���س��ارك��وا يف دح��ر  ال��ذي��ن  اأنف�سهم  ه��م 

يهددون وجود الدولة العراقية.
وكتب عبدالرزاق، يف مقال يف �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” االأمريكية، 
اأن امللي�سيات ال�سيعية املوؤيدة الإيران حُتا�سر املنطقة اخل�سراء، مطالبة 

ال�سلطات الفيدرالية باالإفراج عن م�سلح.
�س ل�سغوط هائلة  اأن رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي يتعررّ واأ�ساف 

“احل�سد ال�سعبي” املرتبطة باحلر�س الثوري االإيراين، بالوقوف وراء 
اجلرمية. واعتقلت ال�سلطات العراقية م�سلح، لكنه قد يطلق �سراحه 
اخل�سراء،  املنطقة  ال�سعبي”  “احل�سد  مقاتلو  حا�سر  اأن  بعد  قريباً 

مطالبني باإطالق �سراحه ومهددين بعواقب وخيمة.
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى هذه  اأن����ه ال ي�ستطيع  ال��ك��اظ��م��ي  اأظ��ه��ر  اأخ�����رى،  م���رة 
اجلماعات امل�سلحة، متاماً كما مل يتمكرّن من تقدمي قتلة �سديقه خبري 
اإىل العدال. ويف حادثة مماثلة العام  االإره��اب ال�سهري ه�سام الها�سمي 
املا�سي، مترّ اعتقال م�سلحني، ما لبث اأن اأمر قا�س مقرب من “احل�سد 
وكان الكاظمي عاجزاً  ال�سعبي” باالإفراج عنهم ب�سبب “نق�س االأدلة”، 

عن اإيقافه.
واعتب عبد الرزاق اأن ذلك لي�س مفاجئاً، اإذ اإن وكالء اإيران يف العراق 
هم يف قلب �سبكتها العابرة للحدود الوطنية، التي متتدرّ من طهران عب 

اأن�سطتهم  اأن  ب��ريوت، م�سيفاً  اإىل  الطريق  ودم�سق، وعلى طول  بغداد 
ال�سوداء، وجتارة  ال�سوق  االأ�سلحة يف  باجلن�س، وجت��ارة  االجت��ار  ت�سمل 
ي�سهل  التي  العراق  ح��دود  عب  ب  تت�سررّ التي  امل�سروعة،  غري  املخدرات 

ار املخدرات يف اأفغان�ستان. اخرتاقها مع اإيران والتي لها �سالت بتجرّ
وقال: “هذا هو نطاق انت�سارهم لدرجة اأنهم كانوا جزءاً ال يتجزاأ من 
االأن�سطة االإجرامية جلماعة حزب اهلل االإرهابية اللبنانية، التي قامت 
االأ�سبق  الرئي�س  اإدارة  خالل  املتحدة  الواليات  اإىل  الكوكايني  بتهريب 

باراك اأوباما«.
وعلى الرغم من كل هذا الن�ساط االإجرامي وا�ستمرار هذه امليلي�سيات 
االأمريكية  القوات  ت��وؤوي  التي  الع�سكرية  القواعد  ق�سف  يف  ال�سيعية 
ال�سلطات يف بغداد كانت عاجزة متاماً  اأن  اإال  املتحالفة معها،  والقوات 

عن وقفها.

تقودها اأران�سا غونزالي�س ليا

ا�سرتاتيجية العمل اخلارجي اجلديدة الإ�سبانيا
يف امل�سائل الأوروبية, التي ُينظر اإليها على اأنها »امتداد لل�سيا�سة الداخلية«, تريد اإ�سبانيا اأن تكون هجومية

هوية  دون  اجل����دي����دة،  ال����وزي����رة     
�سيا�سية، متلك �سرية ذاتية جيدة: 
اللغات، حا�سلة على درجة  متعددة 
امل��اج�����س��ت��ري يف ال��ق��ان��ون االأوروب�����ي، 
���س��غ��ل��ت م��ن��ا���س��ب رفيعة  حم��ام��ي��ة، 
قطاع  يف  ب��روك�����س��ل  م��ف��و���س��ي��ة  يف 
المي  با�سكال  مع  الدولية  التجارة 
الذي عينها بعد ذلك مديرة مكتبه 
ملنظمة  رئ��ي�����س��ا  تعيينه  مت  ع��ن��دم��ا 

التجارة العاملية.

اإعادة متوقع اإ�سبانيا 
يف اأوروبا والعامل

من�سبها،  ت���ول���ي���ه���ا  مب�����ج�����رد     
�سياغة  يف  الي��ا  غونزالي�س  �سرعت 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ع���م���ل اخل���ارج���ي 
وهدفها   ،2024-2021 للفرتة 
االحتاد  يف  اإ�سبانيا  متوقع  “اإعادة 

االأوروبي والعامل”. 
م�ساورات  ث���م���رة  ال���ت���م���ري���ن،  ه����ذا 
واملجتمعات  املوؤ�س�سات،  مع  وا�سعة 
امل��ت��م��ت��ع��ة ب��احل��ك��م ال���ذات���ي، وعامل 
االقت�ساد واملال واالعمال، واملجتمع 
ال��ب��ح��ث، وثيقة  وم��ع��اه��د  امل�����دين، 
 26 يف  عليها  الت�سديق  �سميكة مت 
احلكومة،  قبل  م��ن   2021 يناير 

للموافقة  ال��بمل��ان  اإىل  واإر���س��ال��ه��ا 
عليها.

ي��ل��ي املكون  امل����ا     ون��ح��ل��ل يف ه����ذه 
االأوروبي لهذا امل�سروع:

االأوروبية،  بامل�سائل  يتعلق  فيما    
التي ُينظر اإليها على اأنها “امتداد 
تريد اإ�سبانيا  لل�سيا�سة الداخلية”، 
اأن تكون هجومية، و�سورة وزيرتها 
توليها  عند  اخل��ارج��ي��ة،  للعالقات 
تبعث   ،2020 يناير  يف  من�سبها 
“يف وقت  ل��ب�����س ف��ي��ه��ا:  ب��ر���س��ال��ة ال 
تتقل�س فيه اأوروبا مع خروج اململكة 
الت�سويف  م��واج��ه��ة  ويف  امل��ت��ح��دة، 
نكون  اأن  يجب  االأمل����اين،  الفرن�سي 
ق���ادري���ن ع��ل��ى اإق���ام���ة حت��ال��ف��ات مع 
اأج�����ل امل�سي  اآخ���ري���ن م���ن  ���س��رك��اء 
امل�سرتك”.  امل�سروع  اإط��ار  يف  قدًما 
حان  ق���د  ال���وق���ت  اأن  و���س��ت�����س��ي��ف، 
االأوروبية”  “ لالأحالم  لو�سع حد 
ل��ل��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة، واالن���ت���ق���ال اإىل 

ال�سيا�سة الواقعية.

اإعادة التفكري بحرية 
يف التحالفات الثنائية

  وه�����ذا ي��ع��ن��ي، يف ن��ظ��ر ال����وزي����رة، 
التقليدي  “االترّباع”  ع��ن  التخلي 

ل��ل��م��ح��ور ال��ف��رن�����س��ي االأمل������اين. لقد 
بقيت اإ�سبانيا يف الظل الثقيل لهذا 
ال��ث��ن��ائ��ي ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، مم��ا اأث���ار 
ودون  االإ�سبانية  ال�سحافة  انزعاج 
الن�سخة  يف  مونكلوا.  ال  ق�سر  �سك 
امل��وؤق��ت��ة م��ن ال��ن�����س، ال��ت��ي حت�سلت 
ُينظر  كان  اإلباي�س،  �سحيفة  عليها 
االأملاين  الفرن�سي  املحور  اإىل  ا  اأي�سً
اأكرث  ل  ان يتحورّ اإىل  اأنه مييل  على 
فاأكرث اإىل حمور “اأملاين – اأملاين«.

   الن�سخة النهائية من خطة العمل 
اال�سرتاتيجية اأكرث تهذيًبا و�سقاًل: 
برلني  ج��ان��ب  اإىل  اإ�سبانيا  �ستكون 

حتى ذلك الوقت ودية للغاية جتاه 
املتو�سط”،  “نادي  ودول  اإ�سبانيا 
م�سرتك  اق���رتاح  يف  ترجمته  يجد 
م���ن ق��ب��ل ب���ي���درو ���س��ان�����س��ي��ز وم���ارك 
املا�سي ب�ساأن تعزيز  روته يف مار�س 
اال�سرتاتيجي  ال��ذات��ي  اال�ستقالل 

لالحتاد االأوروبي بعد الوباء.
   وجت��در االإ���س��ارة اإىل اأن��ه من بني 
ال��ن�����س، يظهر  13 يف  ال����  ال��ن��ق��اط 

اقت�سادية  مناف�سة  ت��خ��و���س  ال��ت��ي 
املركز  ع��ل��ى  اإي���ط���ال���ي���ا  مم��ل��ة ���س��د 
التتويج  م���ن�������س���ة  ع���ل���ى  ال����ث����ال����ث 
تعزيز  اإىل  االآن  ت�سعى  االأوروب���ي���ة، 

عالقاتها مع هذا البلد.
جلعل  باالأغلبية  الت�سويت  تطوير 

االحتاد اأكرث ن�ساًطا
اإث��ارة للده�سة، اأن دفء     واالأك��رث 
العالقات مع هولندا، التي مل تكن 

وب��اري�����س الت��خ��اذ اإج������راءات تهدف 
اإىل دعم التكامل االأوروب��ي، ولكنها 
�سيا�سة  �ستمار�س  ال��وق��ت  نف�س  يف 
الهند�سة  ذات  الثنائية  التحالفات 
املو�سوعات. وميكن  املتغرية ح�سب 
املثال،  �سبيل  على  ه��ذا،  يحدث  اأن 
من خالل التعاون مع اإيطاليا ب�ساأن 
جمموعة  ب���ل���دان  م���ع  اأو  ال��ه��ج��رة، 
التمويل  م�������س���ائ���ل  يف  ف���ي�������س���غ���راد 

ال��ه��ي��ك��ل��ي وال���ت���الح���م، وه����و م���ورد 
اخرى،  جهة  من  الإ�سبانيا.  حيوي 
موؤمترات  دور  “تن�سيط”  ينبغي 
القمة الثنائية التي اأن�ساأتها اإ�سبانيا 
واإيطالي����ا  وفرن�سا  ال��بت��غ��ال  م��ع 
ميتد  اأن  وميكن  وبولندا،  واأملاني�����ا 

هذا ال�سكل اإىل رومانيا.
   مت و���س��ع ه���ذا االجت�����اه اجلديد 
اإ�سبانيا،  ب�سرعة.  التنفيذ  مو�سع 

ات�ساع نطاق املو�سوعات التي تتخذ 
االوروبية  املجموعة  ق���رارات  فيها 
ذلك  ك��ان  “حيثما  موؤهلة  باأغلبية 
اأجل  م���ن  فيه”  وم���رغ���وًب���ا  مم��ك��ًن��ا 
احلد من “املجاالت التي يعيق فيها 
االإج���م���اع ق����درة االحت����اد االأوروب�����ي 
هذا  ك�����ان  واإذا  احلركة”.  ع���ل���ى 
ال�سريبية،  امل�����س��ائ��ل  يف  احل���ال  ه��و 
ب�ساأنها  يتوخى  التي  امل�ساألة  وه��ي 
ال�سديد،  احل�������ذر  ال���ه���ول���ن���دي���ون 
االنت�سارات غري  ف�سيكون هذا من 
االإ�سبانية  للدبلوما�سية  امل�سبوقة 

“اجلديدة«.

�سحف عربية: االإخوان يتطلعون الإيران ولبنان يتح�سر على �سورته •• عوا�سم-وكاالت

لالإخوان  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  جل���اأ 
ال�سرتاتيجية االنحناء للعوا�سف 
بعد التطورات املت�سارعة يف الكثري 
من الدول التي ين�سط فيها، وبعد 

اأن منبوذاً �سيا�سياً و�سعبياً.
ووف�������ق ����س���ح���ف ع���رب���ي���ة �����س����ادرة 
املاأ�ساة  ت����ردع  مل  االث���ن���ني،  اأم�������س 
الطبقة  اللبنانيون،  يعي�سها  التي 
ال�سيا�سية التي م�ست يف التم�سك 
ح�������س���اب عامة  ع���ل���ى  مب��ك��ا���س��ب��ه��ا 
ي�ستعدون  ال���ذي���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 
واقت�سادياً  �سيا�سياً  �سعب  ل�سيف 
يف ظل االنهيار ال�سياحي املنتظر، 
يف الوقت الذي ظهرت فيه طبقة 
ج���دي���دة، ت�����س��م امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

ال�سقوط االقت�سادي واملايل. 

اإيران مالذ الإخوان اجلديد
اللندنية  “العرب”  �سحيفة  يف 
“التنظيم  اإن  النجار،  ه�سام  ق��ال  
العتماد  ي�سعى  ل��الإخ��وان  العاملي 
للعوا�سف  االنحناء  ا�سرتاتيجية 
ال�����س��ام��ن��ة خلروجه  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 
من حمنته باأقل اخل�سائر املمكنة 
دون الو�سول اإىل مراحل التفكك 
انك�ساف  ب��ع��د  وذل����ك  واالن���ه���ي���ار، 
اجلماعة  ع��ن  ال�سيا�سي  ال��غ��ط��اء 
ال��دول التي تن�سط  يف الكثري من 

فيها«.
واأ�ساف اأن “اأزمة تنظيم االإخوان 
من  ت���ع���ق���ي���داً  اأك�������رث  ب����ات����ت  االآن 
ب�سقوط  متعلقة  فهي  �سابقاتها، 
داخل  ال�سيا�سي  اجلماعة  م�سروع 
اأهم مراكزه يف ال�سرق االأو�سط”، 
واخلليجي،  امل�سري  ال�سغط  بعد 

الُعال  قمة  وم�ساحلة  ج��ه��ة،  م��ن 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة م�����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، 
االأكب  ال��ت��ح��ول  “لكن  م��و���س��ح��اً  
االإ���س��ارات االأوىل لالإدارة  جاء مع 
الرئي�س  ب��ق��ي��ادة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
يتعلق  ما  بايدن يف  االأمريكي جو 
ملفات  مع  التعاطي  منط  بتغيري 
تيار  ملف  �سمنها  وم��ن  املنطقة، 
االإ�سالم ال�سيا�سي يف �سياق �سبط 
وت�سحيح  م�����س��ر  م���ع  ال���ع���الق���ات 
املنطقة  يف  ال��ت��ح��ال��ف��ات  ب��و���س��ل��ة 
مب���ا ي��ح��د م���ن ال��ن��ف��وذ االإي�����راين 
غري  م��ن  الفاعلني  اأن�سطة  وم��ن 

الدول«.
التطورات  اإن  ال���ن���ج���ار،  وي���ق���ول 
االإخوان  املتالحقة، دفعت جماعة 
اإىل التفكري يف البديل، باحلر�س 
وتوطيد  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  “تنويع  ع��ل��ى 
�سالتها مع قوى اإقليمية جتمعها 
تاريخية  ع����الق����ات  ب���اجل���م���اع���ة 
لتكون  املر�سحة  وهي  اإي��ران،  مثل 
بتوفري  املعني  االن��ت��ق��ايل  البديل 
مالذات اآمنة للقادة املطلوبني من 
قبل القاهرة وتتحفظ تركيا على 

ت�سليمهم«.
قنوات  فتح  ينح�سر  “ال  واأ���س��اف 
ت��وا���س��ل وح���وار م��وؤخ��ًرا ب��ني قادة 
وقادة  ل��الإخ��وان  العاملي  التنظيم 
احلر�س الثوري االإي��راين يف ملف 
لقادة  االآم����ن����ة  امل��������الذات  ت���وف���ري 
االإخ����وان على غ��رار م��ا ج��رى مع 
اإمن���ا يف  امل�سريني،  ال��ق��اع��دة  ق���ادة 
م�سالح  وخ��ل��ق  التن�سيق  ت��ط��وي��ر 

واملنطق  التفكري  اأدوات  اأ�سبحت 
متاحة  امل�سلل  امل��ن��ه��ج  ع��ل��ى  ل��ل��رد 
الأي �ساب ب�سيط بعد اأن و�سلت له 

يف تلك االأعمال.

م�ستفيدون من النهيار
يف ����س���ي���اق اآخ�������ر، وع�����ن ت���ط���ورات 
ق��ال��ت �سحيفة  ل��ب��ن��ان  ال��و���س��ع يف 
“ق�ساوة  اإن  الكويتية  “االأنباء” 
اللبنانيون  يعي�سها  ال��ت��ي  امل��اأ���س��اة 
املوؤثرة  القوى  االآن  اإىل  تدفع  مل 
لتجاوز  امل�������س���وؤول���ي���ة،  م���وق���ع  يف 
اأو احلزبية،  احل�سابات ال�سخ�سية 
وبالتايل ال�سروع يف تاأليف حكومة 
اإن��ق��اذي��ة ي��ت��ف��ق ال���داخ���ل واخل����ارج 
ع��ل��ى اع��ت��ب��اره��ا امل���م���ر االإل����زام����ي 
ال��وح��ي��د ل��وق��ف االن��ه��ي��ار املخيف، 
حيث انعدمت مقومات اال�ستمرار، 
وحت���ول���ت ح���ي���اة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني اإىل 
ج��ح��ي��م ال ي���ط���اق، وودائ���ع���ه���م يف 

امل�سارف مهددة بال�سياع«.
واأو�سحت اأنه “يف علم ال�سيا�سة ال 
للتعطيل  م��بر  اأي  اإع��ط��اء  ميكن 
الذي يح�سل يف موؤ�س�سات الدولة 
اإال اإذا كان هناك هدف من ورائه”. 
“بداأ االعتقاد يرت�سخ يف  م�سيفًة 
ذهن املراقبني وعند غالبية الراأي 
�سيا�سية  جهات  هناك  ب��اأن  ال��ع��ام، 
ال�سيا�سي  التفكك  م��ن  م�ستفيدة 
واالنهيار املايل وال�سياع الق�سائي 

واله�سا�سة االإدارية يف البالد«.
واأردفت “قد يكون اإ�سقاط النظام 
ال��ل��ب��ن��اين ال��ق��ائ��م ه����دف ه�����وؤالء، 

م��ت��ب��ادل��ة م��ن خ���الل م��ن��اف��ع تعود 
والف�سائل  ال���ت���ج���م���ع���ات  ع����ل����ى 
االإخواين  احل�سور  م��ن  ال�سيعية 
اأوروب���ا، مقابل منافع حت�سلها  يف 
احل�سور  م����ن  االإخ�����������وان  اأف��������رع 
وال��ن��ف��وذ امل��ي��ل��ي�����س��ي��اوي االإي�����راين 
العربية  العوا�سم  من  العديد  يف 

خا�سة اليمن ولبنان والعراق«.

حت�سني �سد الإخوان
ومن جهتها قالت �سو�سن ال�ساعر 

احل�����������وادث االأم�����ن�����ي�����ة وامل�����ع�����ارك 
القوتان  خا�ستها  ال��ت��ي  احل��رب��ي��ة 
الع�سكرية واالأمنية يف م�سر على 
اجلبهتني �سد اجلماعات الدينية، 
واأن تروى تلك البطوالت يف قالب 
قلوب  ���س��غ��اف  اإىل  ي�����س��ل  درام�����ي 
القاعدة ال�سعبية اجلماهريية، بات 
يخ�سى على نف�سه اأن يظهر بفكره 
االأخ�������واين ع��ل��ن��اً ب��ع��د ه����ذه، فقد 
اأ�سبح فكره فكراً منبوذاً ومكروهاً 
على امل�ستوى ال�سعبي، واالأهم جداً 

يف �سحيفة “الوطن” البحرينية، 
اجلبهة  حت�سني  ب���داأت  م�سر  اإن 
الثانية  املوجة  ملواجهة  الداخلية 
اخلالقة  “الفو�سى  م�سروع  م��ن 
االإدارة  ���س��ي��ا���س��ة  ا����س���ت���م���رار  م����ع 
املكملة  اجل�����دي�����دة  االأم����ري����ك����ي����ة 

ل�سيا�سة اأوباما.
م�سر  اأن  ال�������س���اع���ر  واأو�����س����ح����ت 
الدرامية  االأعمال  بف�سل  جنحت 
الفرتة  يف  الكثرية  والتلفزيونية 
بف�سح  امل������ب������ادرة  يف  امل����ا�����س����ي����ة، 

“فكر  مبناق�سة  وذل��ك  اجل��م��اع��ة، 
اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة وال��غ��و���س يف 
اأمام  علناً  عليهم  وال��رد  منهجهم 
ال��راأي العام ال يف غ��رف التحقيق 
الوقت  ذات  ويف  ف��ق��ط،  االأم���ن���ي���ة 
على  وتق�سي  اللعبة  �سر  لتك�سف 
ورقة الدين امل�ستخدمة واملوظفة 

يف هذه احلرب«.
فلول  م����ن  ف������رد  “اأي  وت����اب����ع����ت 
االإخ��������وان ب��ع��د ع���ر����س االأع���م���ال 
ملفات  فتحت  ال��ت��ي  التلفزيونية 

املايل  ال��ن��ظ��ام  م���ع  ال���رتاب���ط  الأن 
واملحا�سبة  ينا�سبهم،  ال  ال����دويل 
الدولية الق�سائية على االرتكابات 
اجلنائية تزعجهم، كما اأن ال�سياق 
باملعايري  االل����ت����زام  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
الدولية ال يتما�سى مع طموحاتهم 
وعلى  احل���زب���ي���ة،  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
العك�س من ذلك فاإن الطالق مع 
الفو�سى  ال���دويل وح��ال��ة  ال��ن��ظ��ام 
تفيدهم اأكرث، وحتررهم من عبء 

العقوبات واملحا�سبة«.

اح �سيف بال �سينّ
“نداء  م���وق���ع  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
“يعتقدون  ك��ث��ريي��ن  الوطن”اإن 
جعلت  االق��ت�����س��ادي��ة  االزم������ة  اأن 
ل��ب��ن��ان ب��ل��داً رخ��ي�����س��اً م��ا �سي�سجع 
واال�سطياف  القدوم  على  ال�سياح 
والعاملني  اخل��باء  ولكن  فيه”، 
يف القطاع يوؤكدون العك�س، وينقل 
مكاتب  اأ�سحاب  نقيب  عن  املوقع 
ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر يف ل��ب��ن��ان، اأن 
“ال �سياحاً هذا العام. ما يعني اأنرّ 
%70 لينخف�س  العر�س تراجع 
م���ع���ه ع�����دد ال����ط����ائ����رات وال����ق����درة 
ال�سياحية،  واحل��رك��ة  الت�سغيلية 
اإىل  اأنرّ الطلب مل ي�سل حتى  كما 
املوقع عن نقيب  وينقل   .»30%
اأن  اأ����س���ح���اب ال���ف���ن���ادق يف ل��ب��ن��ان، 
�سياحياً  اإق���ب���ااًل  ي�سهد  ل��ن  ل��ب��ن��ان 
هذا العام ب�سبب �سورته يف اخلارج 
التي جعلته “اأ�سواأ من اأفغان�ستان 
وامل�سائب  ال�سيئة  االأخ��ب��ار  ب�سبب 
ما  اخل�����ارج،  اىل  نقلها  ي��ت��مرّ  ال��ت��ي 
متنع  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  جعل 
لبنان،  اإىل  ال�����س��ف��ر  م��ن  رع��اي��اه��ا 

وكذلك دول اأوروبا«.

توثيق التعاون الثنائي مع املجر اأران�سا غونزالي�س اليا �سيدة اخلارجية اال�سبانية

الهدف: اإعادة متوقع اإ�سبانيا يف االحتاد االأوروبي والعامل

هل األهم اإفالت اإيران من العقاب �سلوك بيالرو�سيا؟ •• عوا�سم-وكاالت

اأطلق مدير مركز دوغال�س و�سارة األي�سون لل�سيا�سة اخلارجية يف موؤ�س�سة هرييتدج 
االأمريكية لوك كويف حتذيراً من اإفالت بيالرو�سيا من العقاب على ما فعلته من 
اأفعالها من هكذا  ت�ستقي  قد  اأخ��رى  دواًل متمردة  اأن  لرحلة جوية، مبا  اختطاف 
دم كرث مبا ح�سل  ارتكابات. وكتب يف �سحيفة “ذي اراآب نيوز” ال�سعودية كيف �سُ
مع �سركة ريان اإير التي كانت متوجهة من اأثينا اليونانية اإىل فيلنيو�س الليتوانية 
اأن  بيالرو�سيا  اكت�سفت  البيالرو�سية.  العا�سمة  يف  الهبوط  على  جُت��ب  ان  قبل 
للنظام  ح���ادة  ان��ت��ق��ادات  ي��وج��ه  ال���ذي  بروتا�سيفيت�س  روم���ان  امل��ع��ار���س  ال�سحايف 
اأن م�سوؤولني اأمنيني من تلك  البيالرو�سي كان على منت الرحلة. وذكرت تقارير 
البالد كانوا موجودين اأي�ساً يف الطائرة نف�سها التي حملت حوايل 150 �سخ�ساً.

بينما اقرتبت الطائرة التجارية من وجهتها النهائية مع دخولها اأجواء بيالرو�سيا، 
زعم اأحد الركاب اأنه من حركة حما�س وحتدث عن وجود قنبلة. رافقت مقاتالت 
الهبوط يف مين�سك. مل يكن هنالك  اأجبت على  التجارية بينما  حربية الطائرة 
قنبلة يف الطائرة وتبني اأن التهديد الوهمي �سادر عن اأحد االأ�سخا�س يف بيالرو�سيا. 
عندما حطت الطائرة على االأر�س، اأخليت من الركاب ومت اعتقال بروتا�سيفيت�س 

على منت  بروتا�سيفيت�س  كان  ملاذا  االأم��ر  هذا  يف�سر  ليتوانيا.  اإىل  تيخانوف�سكايا، 
رحلة من اليونان اإىل ليتوانيا. بالن�سبة اإىل الكاتب، يعد اختطاف الطائرة برعاية 
ر هذه احلادثة االأوروبيني باأن م�سكلة  ر�سمية بيالرو�سية بارزاً ثالثة اأ�سباب. وتذكرّ
بيالرو�سيا لن تنتهي وحدها. اأِمل العديد من �سناع القرار االأوروبيني اأن يح�سل 
التغيري بعد االنتخابات واأن تتال�سى هذه امل�سكلة. عندما مل يح�سل ذلك، �سقطت 
بيالرو�سيا بهدوء عن اأجندة كرث يف اأوروبا. ومع تف�سي جائحة كورونا، اآخر ما اأراده 
االأوروبيون هو التعامل مع لوكا�سينكو. بعد اإجبار الطائرة على الهبوط بناء على 

حجج واهية، مل يعد جتاهل اأوروبا لبيالرو�سيا ا�سرتاتيجية حيوية.
يوؤ�س�س عرفاً  ال�سلوك فقد  اإذا مل يكن هنالك من عواقب لهذا  ثانية،  ناحية  من 
من  حكومية  اأمنية  اأج��ه��زة  متكنت  اإن  ال��ع��امل.  ح��ول  املتمردة  للحكومات  ج��دي��داً 
اختطاف طائرة جتارية العتقال معار�س يف اأوروبا فاإنه ميكن توقع ح�سول ذلك 
يف اأي مكان من العامل. وي�سيف لوك اأنه ال فرق بني �سلوك اإيران يف اخلليج العربي 
حني  االأوروب��ي��ة.  االأج���واء  يف  بيالرو�سيا  و�سلوك  جتارية  �سحن  �سفن  توقف  حني 

لكن  فيلنيو�س،  اإىل  رحلتهم  مبتابعة  ال��رك��اب  ل�سائر  �ُسمح  بعدها  و�سديقته. 
بروتا�سيفيت�س ال يزال يف ال�سجن بناء على تهم ميكن اأن توؤدي اإىل عقوبة االإعدام. 

و�سف كويف هذا ال�سلوك باأنه اختطاف طائرة برعاية الدولة البيالرو�سية.
ُينعت  يائ�سة.  لوكا�سينكو يف حالة  األك�سندر  البيالرو�سي  الرئي�س  اخري  من جهة 
من  ب���دءاً  بال�سلطة  احتفظ  وق��د  اأوروب����ا،  ديكتاتور يف  اآخ��ر  ب��اأن��ه  ع��ادة  لوكا�سينكو 
1994. منذ االنتخابات املزورة االأخرية يف �سبتمب )اأيلول( املا�سي، كان هنالك 
من  الرغم  على  بيالرو�سيا.  �سوارع  يف  والتظاهرات  لال�سطرابات  م�ستمر  تدفق 
عدم ترجيح رحيله عن ال�سلطة يف وقت قريب، مل يعد لوكا�سينكو يحظى بالهدوء 
حلكومته  اأو  له  انتقاد  اأدن��ى  حتى  االنتخابات.  قبل  به  يتمتع  ك��ان  ال��ذي  الن�سبي 
اأكرث  التظاهرات  اأ�سبحت  االأخ��ري،  اخلريف  منذ  موتاً.  اأو  و�سرباً  اعتقاالت  ينتج 
�سيوعاً بينما �سارت قوات لوكا�سينكو االأمنية اأكرث وح�سية يف قمعها. خالل االأ�سهر 
ال�سلمية.  ال��ت��ظ��اه��رات  يف  م�ساركتهم  ب�سبب  االآالف  اعتقال  مت  املا�سية  القليلة 
نتيجة لذلك، جلاأ الكثري من املعار�سني، ويف مقدمتهم زعيمة املعار�سة �سفيتالنا 

اأخرى  املتهور فهو يلهم دواًل  اإي��ران تفلت من العقاب على ت�سرفها  يرتك العامل 
مثل بيالرو�سيا على الت�سرف باملثل. من جهة ثالثة، حتى لو حاولت رو�سيا اإبعاد 
نف�سها عن اأفعال بيالرو�سيا، علمت مو�سكو بال�سبط ما الذي فعلته مين�سك حني 
1997، وقعت مو�سكو ومين�سك  �سنة  الهبوط يف مطارها.  الطائرة على  اأجبت 
توافق على  املخولة  “الهيئات  اأن  يذكر  القومي”  االأم��ن  “�سمان  اأجل  من  اتفاقاً 
واملالحة  اجلوية  احلركة  ومراقبة  اجل��وي  املجال  ا�ستخدام  عند  التفاعل  ترتيب 
اجلوية واالت�ساالت وعلى نظام واحد للبحث واالإنقاذ يف حالة اال�ستخدام امل�سرتك 
ل�سالح  امل��ط��ارات  ال�ستخدام  واإج����راءات  �سروطاً  ت�سع  كما  املنطقة،  يف  للطائرات 
يرى لوك اأنه من الوا�سح عدم قدرة بيالرو�سيا على  ا�ستفادة طائرات الطرفني”. 
اأوروبا  الكاتب  وطالب  رو�سيا.  علم  دون  من  املتعجرفة  الطريقة  بهذه  الت�سرف 
على  حظراً  يعلن  ط��رف  اأول  املتحدة  اململكة  كانت  وبان�سجام.  ب�سرعة  بالتحرك 
�سركة بيالفيا اجلوية الر�سمية يف بيالرو�سيا فمنعتها من دخول جمالها اجلوي. 
اأعلن االحتاد االأوروبي عن اإجراءات مماثلة بعد اأيام قليلة. واأ�سدر وزير اخلارجية 
وا�سنطن  تتخذ  مل  مين�سك.  �سلوك  ب�سدة  �سجب  بياناً  بلينكن  اأنتوين  االأمريكي 
اإىل  ت�سريرّ رح��الت جوية مبا�سرة  اأنها ال  البيالرو�سية مبا  ال�سركة  اإج��راءات �سد 

تلك البالد.
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عربي ودويل

ــة  ــع يــعــتــزم اأرب
ع�سرة  ــل  ك ــن  م
اأ�ـــــســـــخـــــا�ـــــس 
ــات  ــفــي مــــن خــل
الطبقة العاملة 
الـــتـــ�ـــســـويـــت 
يف  لوبان  ملارين 
الأوىل  اجلولة 

ــي نـــوايـــا  ــط ــع ت
ــت يف  ــوي ــس ــ� ــت ال
الـــرئـــا�ـــســـيـــة 
 45 ـــة  ـــل ـــب ـــق امل
ــن  بــــاملــــائــــة م
الأ�سوات لليمني 
بني  املـــتـــطـــرف 
الطبقة العاملة

ل�سالح اليمني املتطرف الفرن�سي:

هكذا خ�سر الي�سار, يف ثالثني عاما, ت�سويت العمال...!
•• الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�سيباين 

   مع الوقت يذهب كل �سيء ... لكن اأين ذهب ت�سويت العمال؟ 
ُولدت حتت رعاية مفكرين مارك�سيني يف نهاية القرن التا�سع 
ع�سر, ومع ميكنة و�سائل الإنتاج, والتطور املت�سارع لل�سناعة 
امل�ستوى  على  بارزة  مكانة  العاملة  الطبقة  احتلت  الثقيلة, 

ال�سيا�سي والجتماعي حتى الن�سف الثاين من القرن التايل. 
�سهد  بل  اختفاءها,  والع�سرون  ــادي  احل القرن  ي�سهد  مل 
امل�ستوى  على  وخيمة  عواقب  لهذا  وكان  العمق.  يف  حتولها 
عن  خمتلف  مفهوم  العمالية,  احلركة  ولن  النتخابي.    
مفهوم الطبقة العاملة, فقد �سجل يف الوقت نف�سه  تراجًعا, 
العمال  لت�سويت  الرئي�سي  د  املزونّ ان�سحابا مثريا.  نقل  اإن مل 

الفرن�سي  ال�سيوعي  ال�سبعينات, مت حمو احلزب  نهاية  حتى 
اليوم  يحتل  انه  درجة  اىل  ال�سيا�سي,  امل�سهد  من  تدريجيًا 
يف  التحرير,  بعد  له  كانت  التي  باملكانة  له  عالقة  ل  مكاًنا 
نهاية احلرب العاملية الثانية... مكان هام�سي تقريًبا بالنظر 
اىل �ساعات جمده التي تبدو جمرد ذكرى بعيدة, عندما ل 

يكونون, بب�ساطة, غري معروفني لالأ�سغر �سنًا.

ثالثون عاما من حتول ناخبي اجلبهة
قطب  مدير  فوركيه,  جيــروم  اأجراهــــا  درا�ســــة  تاأتي     
)املعهد  ايفـوب  يف  املوؤ�س�سـات  وا�ســـرتاتيجيـات  ـــراأي  ال
الفرن�سي للراأي العـام(, يف الوقـــت املنا�ســب لإلقــــاء ال�سوء 
املوثق على م�ســـاألة معرفــة مكـــان وجــــود اأغلبيـة ت�سويت 

العمال,

االنتخابات  م��ن  ع���ام  م��ن  اق���ل  ق��ب��ل 
-1988“ ب���ع���ن���وان  ال���رئ���ا����س���ي���ة. 

م��ن حتول  ع��اًم��ا  ث��الث��ون   :2021
اجلبهويني”،  ال��ن��اخ��ب��ني  ج��م��ه��ور 
�����ر ه������ذا ال���ت���ح���ل���ي���ل، ال�������ذي مت  ي�����ذكرّ
اأواًل،  امل���ا����س���ي،  اأب����ري����ل  يف  اإج��������راوؤه 
املتطرف  ال��ي��م��ني  ت�����س��وي��ت  ��خ  ب��رت���سرّ
ثالث  فمنذ  ال��ف��رن�����س��ي،  املجتمع  يف 
عائلة  من  “ع�سو  يح�سل  ع�سريات 
لوبان على نتيجة مكونة من رقمني 
ونوايا  الرئا�سية”.  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
ال   ،2022 لعام  املقا�سة  الت�سويت 

تتعار�س مع هذه املالحظة.
   وب���ح�������س���ب ف����ورك����ي����ه، ف�������اإن اأح����د 
التغيريات ذات االأولوية داخل طبقات 
التي  الوطنية،  اجلبهة  يف  الناخبني 
الوطني  بالتجمع  ت�سميتها  اأع��ي��دت 
م�ستوى  ع��ل��ى  يعتمد   ،2018 ع���ام 
 ،1988 ال�����س��ه��ادة وال���دب���ل���وم. ع���ام 
ك���ان ح��ام��ل��و دبلوم  ل��وب��ان االب،  م��ع 
اأع���ل���ى م���ن ال��ب��ك��ال��وري��ا + 2 االأك���رث 
املتطرف  الت�سويت لليمني  تردًدا يف 
لديهم  وال��ذي��ن   ، منهم(  باملائة   9(
م�����س��ت��وى اأق����ل م���ن ال��ب��ك��ال��وري��ا، هم 
االأكرث مياًل )16 باملائة(. ونالحظ 
كانت  الفئتني  هاتني  بني  الدلتا  اأن 
لوبان  2017، مع  عام  نقاط.  �سبع 
 8 اإىل  االأوىل  الفئة  ارتفعت  االبنة، 
باملائة،   31  ... اإىل  والثانية  باملائة، 
وات�سعت الفجوة ب�سكل كبري اإىل 23 

نقطة.
   تنت�سر الظاهرة االآن على م�ستوى 
الت�سويت  نوايا  يف  البكالوريا  حملة 
ع���ام  ق���ي���ا����س���ه���ا  )مت   2022 ل����ع����ام 
الت�سويت  ي�ستقررّ  بينما   .)2021
اأعلى م�ستوى  فئة  تقريًبا يف  للوبان 
ت��ع��ل��ي��م��ي )12 ب��امل��ائ��ة ب����داًل م���ن 9 
1988(، فقد ارتفع اإىل  باملائة عام 
عام  باملائة   13 )مقابل  باملائة   34
البكالوريا،  ح��ام��ل��ي  ب��ني   )1988
وما زالت توؤكد نف�سها يف فئة حملة 
الدبلوم دون البكالوريا: 33 باملائة، 
كما   ،2017 عام  باملائة   31 مقابل 

اأ�سرنا اأعاله.

اأكرث من اأربعة من كل 
ع�سرة عمال ي�سوتون لوبان

   من الوا�سح اأن هذه املالحظة التي 
ال�سهادة  مل�ستوى  وف��ًق��ا  اإج��راوؤه��ا  مت 
�سيا�سية،  ت��رج��م��ة  ل��ه��ا  وال���دب���ل���وم 
حم�������س���ورون،  ت��ع��ل��ي��م��اً  االأق�������ل  الأن 
امل��ه��ن االأقل  ق��ب��ل، يف  اأك����رث م��ن ذي 
�سيء  “كل  اأج������راً.  واالأق������ل  ظ���ه���وراً 
اأن  ل��و  ي��ح��دث، يكتب ف��ورك��ي��ه، ك��م��ا 
تدريجًيا  ا���س��ت��ف��اد  ق���د  ل���وب���ان  ح���زب 
بالهبوط  وال�����س��ع��ور  اال���س��ت��ي��اء  م���ن 
الثقايف واالجتماعي للجمهور االأقل 
التعليمي  امل�ستوى  ارتفاع  تعليماً مع 
االنتخابية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  املتو�سط”. 
لهذه احلركة االجتماعية والثقافية 
ه����ي ال�����زي�����ادة ال���ك���ب���رية ع���ل���ى مدى 
ثالثني عاًما بقليل يف ن�سبة العمال 
ل�سالح  ي�سوتون  الذين  واملوظفني 
اجلبهة الوطنية - التجمع الوطني.

   وبينما كانت ن�سبة العمال امل�سوتني 
17 باملائة  حلزب لوبان عام 1988 
عما  ك��ث��ريا  تختلف  ال  ن�سبة  -وه���ي 
باملائة(،   14( املوظفني  بني  لوحظ 
 ، باملائة(   15( الو�سيطة  املهن  ويف 
اأو بني الكوادر العليا واملهن الفكرية 
املعدل  ه��ذا  -ت�سخم  ب��امل��ائ��ة(   14(
 39 اإىل  ارت��ف��ع  ح��ي��ث  ك��ب��ري،  ب�سكل 
الرئا�سية  االنتخابات  خ��الل  باملائة 
لعام 2017. واتبعت ن�سبة املوظفني 
اجتاهاً مماثاًل حيث ارتفعت اإىل 30 
باملائة يف نف�س االقرتاع. اإن التوقعات 
التي ميكن اإجراوؤها من خالل نوايا 
ت��زي��د من   2022 ل��ع��ام  ال��ت�����س��وي��ت 
الت�ساعدية:  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ح���دة 
من  ب��امل��ائ��ة   45 اإىل  امل���ع���دل  ي�����س��ل 

العمال و42 باملائة من املوظفني.
اأرب��ع��ة من  م��ن  اأك���رث  اأن     »حقيقة 
“اإىل  ينتمون  اأ���س��خ��ا���س  ع�����س��رة  ك��ل 
يعتزمون  ال�سعبية”  االأو������س�����اط 
يف  ل��وب��ان  م��اري��ن  ل�سالح  الت�سويت 
 ،2022 ع����ام  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 
ك���م���ا ي�����س��ري ف���ورك���ي���ه، ي�����س��ه��د على 
ال�سيطرة االإيديولوجية القوية جًدا 
للتجمع الوطني على هذه الفئات”. 
ال�سيطرة  ه����ذه  اأن  ال���وا����س���ح  وم����ن 
دائًما يف هذا  االأيديولوجية مل تكن 
اأي  ال�سيا�سي،  الطيف  م��ن  اجل��ان��ب 

اليمني املتطرف بل بعيدة عنه.
العاملة  الطبقة  ك��ان��ت  ل��و  وح��ت��ى     
اعتقده  اأق�����ل جت��ان�����ًس��ا مم���ا  دائ����ًم����ا 
الحتياجات  وق����ال����وه  امل���ارك�������س���ي���ون 
تاريخ  اأن  احلقيقة  ت��ظ��ل  ال��ق�����س��ي��ة، 
وال�سيوعي،  اال����س���رتاك���ي  ال��ي�����س��ار، 
فكرة  بظهور  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط 

“الق�سم  اإن�ساء  مت  العاملة.  الطبقة 
العمالية،  االأمم���ي���ة  م���ن  ال��ف��رن�����س��ي 
القرن  ب��داي��ة  يف  الثانية”  االأمم��ي��ة 
اال�سرتاكي  يت�سمن  وال  الع�سرين، 
يف اخ��ت�����س��اره، ح��ي��ث يغطي ك��ل من 
العامل واال�سرتاكي املجال ال�سيا�سي 

نف�سه  يف اأذهان املبادرين.

عندما كان احلزب ال�سيوعي
 هو احلزب الأول يف فرن�سا

1920، يف  ع����ام  م���وؤمت���ر  خ����الل     
مندوبي  غالبية  غ���ادر  ت���ور،  مدينة 
العمالية،  االأممية  الفرن�سي  الق�سم 
حتت  لالن�سمام،  الثانية،  االأمم��ي��ة 
تولوا  ال����ذي����ن  ال�������س���وف���ي���ات  ت����اأث����ري 
 ،1917 ع����ام  رو����س���ي���ا  يف  ال�����س��ل��ط��ة 
االأممية  من  الفرن�سي  “الق�سم  اإىل 
الثالثة”.  االأمم����ي����ة  ال�����س��ي��وع��ي��ة، 
 ،1921 و�سي�سبح هذا االخري، عام 
احل���زب ال�����س��ي��وع��ي ال��ف��رن�����س��ي الذي 

فا�سل 3 باملائة من االأ�سوات. وبعد 
مار�سيه،  �سنوات، ح�سل جورج  ع�سر 
اأول  ق���ائ���م���ة احل������زب يف  ق�����اد  ال������ذي 
فا�سل   20 على  اأوروب��ي��ة،  انتخابات 

5 باملائة من االأ�سوات.
   لكن الع�سر الذهبي دخل يف حالة 
العوامل  من  جمموعة  ب�سبب  رك��ود 
غ��ري امل��وات��ي��ة ل��ل��ح��زب ال�����س��ي��وع��ي يف 

فرن�سا واأوروبا الغربية.
دون  اال�����س����ت���������س����ه����اد  ومي����ك����ن����ن����ا     
الع�سكرية  ب���ال���ت���دخ���الت  ت���رت���ي���ب، 
ال�سوفياتي  ل����الحت����اد  اخل���ارج���ي���ة 
احلقيقية”،  “اال�سرتاكية  الإن���ق���اذ 
ط�����������راأت على  ال�����ت�����ي  وال������ت������غ������ريات 
 ،1968 عام  بعد  الفرن�سي  املجتمع 
للطبقة  ال���ت���دري���ج���ي  واالن���ك���م���ا����س 
ذات  و�سطى  طبقة  ل�سالح  العاملة 
التي  العقود  اأقل حتديًدا يف  مالمح 
اال�سرتاكي  احل����زب  و���س��ع��ود  ت��ل��ت، 
الذي توج بانت�سار فران�سوا ميرتان 

للمارك�سيني،  ب���ال���ن�������س���ب���ة  مي����ث����ل، 
ويو�سح  “طليعة الطبقة العاملة”. 
ال�سيوعيون  اأراد  م��دى  اأي  اإىل  ه��ذا 
التفوق على اال�سرتاكيني باعتبارهم 
اأكرث ممثلي الطبقة العاملة اأ�سالة، 
حتى لو مل تكن هذه االخرية مكونة 

من كتلة �سيا�سية واحدة.
   يف الواقع، حتى وان �سوتت اأغلبية، 
الثوريني  العمال  من  �ساحقة،  رمب��ا 
الي�سار،  ل�����س��ال��ح  االإ���س��الح��ي��ني  اأو 
ال�سيوعي  احل��زب  ل�سالح  �سيما  وال 
وجزئًيا  ال�سبعينات،  حتى  الفرن�سي 
للحزب اال�سرتاكي حتى العقد االأول 
والع�سرين، فقد  احل��ادي  القرن  من 
اأو  الكاثوليك  العمال  م��ع  تعاي�سوا 
ت�سويتهم  مييل  الذين  املحافظني، 
ب�سكل  ك��ان احل���ال  ال��ي��م��ني، كما  اىل 
ملحوظ خالل الفرتة الديغولية. مت 

 2 فا�سل   26 على  ح�سل  الثالثة(، 
باملائة من االأ�سوات و159 مقعًدا: 
الدميقراطيني  ع��ل��ى  م��ت��ق��دًم��ا  ك���ان 
امل�����س��ي��ح��ي��ني ال��و���س��ط��ي��ني م���ن حزب 
وبلغ  ال�سعبية.  اجلمهورية  احلركة 
باملائة   3 ف��ا���س��ل   28 ع��ن��د  ذروت�����ه 
نوفمب  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اجلمهورية  )ت���اأ����س�������س���ت   1946
و���س��غ��ل ثلث  اأك���ت���وب���ر(  ال���راب���ع���ة يف 

مقاعد اجلمعية الوطنية.
   ب��ف�����س��ل ت�����س��وي��ت ال���ع���م���ال ودع���م 
امل����ث����ق����ف����ني ال����ي���������س����اري����ني -اح����ت����ل 
ال�سيوعيون مكانة بارزة بني املثقفني 
الفرن�سي  ال�سيوعي  احل��زب  -اح��ت��ل 
نهاية  حتى  ال�سيا�سي  الطيف  قمة 
ال�سبعينات. يف االنتخابات الرئا�سية 
لعام 1969، حت�سل مر�سحه، ع�سو 
الكومنرتن جاك دوكلو�س: على 21 

و�سف هذا التباين يف درا�سة اأجراها 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية فلوران غوغو، 
بعنوان “حتوالت ت�سويت العمال يف 
اأ�سار  اخلام�سة”:  اجلمهورية  ظ��ل 
اإىل اأن “ت�سويت العمال مل يكن اذن 

مكت�سبا اوتوماتيكيا للي�سار«.
   تبقى احلقيقة، اأن احلزب ال�سيوعي 
املثايل  ال��ن��اق��ل  اأن���ه  ع��ل��ى  ق���دم نف�سه 
�سلرّمنا  اإذا  ال��ذي��ن،  العمال  لتطلعات 
الكامل  تطورهم  يجدون  يقول،  مبا 
هنا،  م��ن  اال�سرتاكية”.  “وطن  يف 
هو  الفرن�سي  ال�سيوعي  احل��زب  ك��ان 
م��ن حيث  ف��رن�����س��ا  االول يف  احل����زب 
املفردات االنتخابية يف فرتة ما بعد 
على  يتمتع،  ك���ان  م��ب��ا���س��رة.  احل���رب 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، ب�����س��ورة ح���زب ال� 
اإع��دام��ه��م -وهو  ال��ذي��ن مت  75 الفا 
الواقع،  ال��ب��ع��د ع���ن  ك���ل  ب��ع��ي��د  رق����م 

املنا�سلني  �سجاعة  م��ن  ينتق�س  وال 
باأرواحهم  الذين �سحوا  ال�سيوعيني 
يف املقاومة قبل وقت طويل من قرار 
ج��ه��از احل���زب االن���خ���راط فيها بعد 
الثالث لالحتاد  الرايخ  غزو جيو�س 

ال�سوفياتي يف يونيو 1941.
   وخارجياً، ا�ستفاد من هالة احلرب 
بقيادة  املنت�سرة  ال��ك��بى  الوطنية 
�ستالني واجلي�س االأحمر �سد النازية 
اأن  و�سحيح  ال�سرقية.  اجلبهة  على 
�سيظل  الفرن�سي  ال�سيوعي  احل��زب 
��ا ج����ًدا ل��ل�����س��ت��ال��ي��ن��ي��ة لفرتة  خم��ل�����سً

طويلة.

ركود الع�سر الذهبي ال�سيوعي
اجلمعية  ان�����ت�����خ�����اب�����ات  خ��������الل     
التاأ�سي�سية االأوىل، يف اأكتوبر 1945 
اجلمهورية  دورة  اأن��ه��ت  ال��ت��ي  )ت��ل��ك 

ع���ام  ال���رئ���ا����س���ي���ة  يف االن����ت����خ����اب����ات 
و�سقوط   ،1988 ع��ام  ث��م   ،1981
وتفكك   ،1989 ع���ام  ب��رل��ني  ج���دار 
بداية  ال�سوفياتية  االإم���باط���وري���ة 
حركة  وت���راج���ع   ،1991 ع����ام  م���ن 

الت�سنيع، اإلخ.

مل يعد ت�سويت
 العمال يف املوعد

املوعد  العمال يف     مل يعد ت�سويت 
ال�سيوعي  واحل��������زب  ال���ي�������س���ار  م����ع 
اخل�سو�س.  وج����ه  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي 
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  الأ����س���ت���اذ  ووف���ًق���ا 
ت�سويت  اأن  “يبدو  غ��وغ��و،  ف��ل��وران 
ذروت�����ه  “بلغ”  ال���ع���ام���ل���ة  ال��ط��ب��ق��ة 
لعام  الت�سريعية  االنتخابات  خ��الل 
تدريجًيا  ينخف�س  اأن  قبل   ،1973
مار�سيه  ج���ورج  ت��ف��اج��اأ  ذلك”.  بعد 
يف  باملائة(   4 فا�سل   15( بنتيجته 
 ،1981 ع��ام  الرئا�سية  االنتخابات 
وتاأكد هذا االنخفا�س يف االنتخابات 
و�سلت  1984 حيث  عام  االأوروبية 
فا�سل   11 اإىل  العام  االأم��ني  قائمة 
اأن����ه ع��ل��ى قدم  اأي  ف��ق��ط،  ب��امل��ائ��ة   2
الوطنية  اجلبهة  رئي�س  مع  امل�ساواة 
ج����ان م����اري ل���وب���ان ال����ذي حت�سلت 
وقبل  ب���امل���ائ���ة.   11 ع���ل���ى  ق��ائ��م��ت��ه 
اليمني  قائمة  كانت  �سنوات،  خم�س 
املتطرف بقيادة جان لوي�س تيك�سييه 
 1  ... فينانكور، قد حققت ب�سعوبة 

فا�سل 3 باملائة.
   وان��ط��الق��ا م��ن ه��ذا ال��ت��ح��ول، فاإن 
تدحرج  ���س��وى  لي�ست  الق�سة  بقية 
يف  االنتخابي.  اجلحيم  نحو  �سريع 
 ،1988 لعام  الرئا�سية  االنتخابات 
املر�سح  الج���وي���ن���ي،  اأن����دري����ه  ح�����س��ل 
بيري  املن�سق  ناف�سه  ال��ذي  ال�سيوعي 
باملائة   8 ف��ا���س��ل   6 ع��ل��ى  ج���وك���ني، 
ح�سل  بينما  االأ�����س����وات،  م��ن  ف��ق��ط 
 4 ف���ا����س���ل   14 ع���ل���ى  االأب  ل����وب����ان 
االأوروبية  االن��ت��خ��اب��ات  ويف  ب��امل��ائ��ة. 
ال�سيوعي  للحزب  كان   ،1989 عام 
الفرن�سي نتيجة من رقم واحد فقط 
اأق�سى  وك���ان  ب��امل��ائ��ة(   7 فا�سل   7(

اليمني عند 11 فا�سل 7 باملائة.
يعد  مل  االن��ت��خ��اب��ات  ت�سل�سل  اإن     
الهزائم  م��ن  ط��وي��ل��ة  �سل�سلة  ���س��وى 
ع��ل��ى خ�سارة  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ط  ال��ت��ي 
القلب االنتخابي للحزب ال�سيوعي: 

قاعدته العمالية.
العمالية  امل��ع��اق��ل  م���ن  ال��ع��دي��د  ان   
التي  ب��اري�����س،  منطقة  يف  احل���م���راء 
ال�سيوعي  احل�����زب  ع��ظ��م��ة  ���س��ن��ع��ت 
الفرن�سي، ت�سقط الواحد تلو االآخر. 
االنتخابات  يف  الذريع  الف�سل  وحتى 
االأوروبية لعام 2019، حيث بن�سبة 
2 فا�سل 5 باملائة من االأ�سوات، مل 
ير�سل احلزب ال�سيوعي الفرن�سي اأي 
بينما  �سرتا�سبورغ،  برملان  اإىل  ممثل 
ح�سل حزب لوبان على 23 فا�سل 3 

باملائة من االأ�سوات.
املحطتني  ع������ن  غ����ي����اب����ه  ب����ع����د     
االأخ���ريت���ني )2012  ال��رئ��ا���س��ي��ت��ني 
جان  وراء  وا�سطفافه   ، و2017( 
اجلبهة  )زع���ي���م  م��ي��ل��ي��ن�����س��ون  ل����وك 
ال��ي�����س��اري��ة وف��رن�����س��ا امل��ت��م��ردة(، قرر 
�سكرتريهم  ت���ق���دمي  ال�����س��ي��وع��ي��ون 
ال����وط����ن����ي، ف����اب����ي����ان رو�����س����ي����ل، ع���ام 
ن��ه��ائ��ي من  ان�����س��ح��اب  مل��ن��ع   ،2022
امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ف��رن�����س��ي. هل 
���س��ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن االع���ت���م���اد، ك��م��ا يف 
االأيام ال�سابقة، على ت�سويت العمال 
ال���ذي���ن ت��ق��ل�����س ع���دده���م م���ن 6.9 
اإجمايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   30 اأو  م��ل��ي��ون، 
 5.3 اإىل   ،1982 ع����ام  ال��ع��م��ال��ة، 
مليون )20 باملائة( عام 2019؟ ال 

�سيء موؤكد.

 تاريخ الي�سار, ال�سرتاكي وال�سيوعي, مرتبط ارتباًطا وثيًقا بظهور فكرة الطبقة العاملة
جورج مار�سيه من رموز ال�سيوعي الفرن�سيجاك دوكلو نتيجة م�سرفة عام 1969

حزب لوبان التهم العمال

خالل موؤمتر تور عام 1920

ميرتان ي�سوت �سنة انت�ساره 1981

العديد من املعاقل العمالية احلمراء يف منطقة باري�س التي �سنعت عظمة ال�سيوعي الفرن�سي ت�سقط تباعا

هناك �سيطرة اإيديولوجية قوية جًدا للتجمع الوطني على الفئات ال�سعبية يف فرن�سا
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

الريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  م��ق��ر  زارت 
االأ�������س������ط������ورة ال����ه����ن����دي����ة م���اجن���ت 
امل�سنفة  ك��وم  م���اري  ت�سونغنيجانغ 
الذبابة  وزن  يف  العامل  على  االأوىل 
برونزية  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  اخل��ف��ي��ف 
2012 وحاملة لقب  لندن  اأوملبياد 
�ست مرات،  لل�سيدات  العامل  بطولة 
ول��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة االآ���س��ي��وي��ة خم�س 
مرات، والتي اأ�سبحت اأ�سهر مالكمة 
عنها  اأنتجت  حيث  حاليا  العامل  يف 
�سبكة نيتفلك�س التلفزيونية العاملية 
كوم(  )م����اري  ا�سمها  يحمل  فيلًما 
التي حتولت  ويعر�س ق�سة حياتها 
عامل  يف  النجومية  اإىل  الفقر  م��ن 

املالكمة.
ك��وم نا�سر  ا�ستقبال م��اري  وك��ان يف 
اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمني العام 
رئي�سة  ف���ريدون  وف��وزي��ة  للمجل�س 
دبي  جمل�س  يف  امل����راأة  ري��ا���س��ة  ق�سم 
اأخ�سائي  الكندي  وعمر  الريا�سي 
جمل�س  يف  املجتمعية  الريا�سة  اأول 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  الريا�سي  دب��ي 
احت����اد االإم�������ارات ل��ل��م��الك��م��ة مدير 
لت  بطولة اآ�سيا للمالكمة، حيث جتورّ
يف م��ق��ر امل��ج��ل�����س ك��م��ا ت��ل��ق��ت هدية 
االإجنليزية  الن�سخة  وه��ي  املجل�س 
من كتاب "ق�ستي" ل�ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.  
ال�سكر  ال�����ع�����امل  ب���ط���ل���ة  وق�����دم�����ت 
وال��ت��ق��دي��ر الإم����ارة دب��ي على توفري 
اآ�سيا  لبطولة  ال��ن��ج��اح  �سبل  جميع 
التي  وال�سيدات  للرجال  للمالكمة 
اختتمت يوم اأم�س وقالت اإن البطولة 
كانت معر�سة لالإلغاء ب�سبب جائحة 
ك��وف��ي��د 19 وان��ت�����س��اره��ا ال��ك��ب��ري يف 

الهند، لكن تنظيم البطولة يف دبي 
املالكمني  ومنح  االإلغاء  اأنقذها من 
واملالكمات الفر�سة للم�ساركة فيها 
كونها االإعداد االأمثل لهم للم�ساركة 
العام  ���س��ي��ف  ط��وك��ي��و  اأومل���ب���ي���اد  يف 

اجلاري.
ك��وم عن �سعادتها  ت م��اري  كما ع��برّ
وزيارة  االإم���ارات  دول��ة  بالتواجد يف 
دبي، وعن انبهارها مب�ستوى االأمان 
والراحة وال�سعادة التي متيز احلياة 
فيها، كما اأكدت اأن تواجد اأكرث من 
200 جن�سية يف دبي وكذلك حرية 
االأدي��ان والعي�س ب�سالم فيها  جميع 
اأية  الإط��الق  االأف�سل  املكان  يجعلها 
اأن  وي�سرها  فيها  ريا�سية  م�ساريع 
للمالكمة  الأكادمييتها  مقرا  تكون 
التي �ستكون م�سروعا مثاليا ملرحلة 
امل��ل��ك��م��ة خ�سو�سا  اع���ت���زال  ب��ع��د  م���ا 
و�ستكون  حاليا  مالكمة  اأك���ب  اأن��ه��ا 
اأوملبياد طوكيو  يف  املقبلة  م�ساركتها 

االأخرية لها يف م�ساورها كمالكمة.

على  كــازاخــ�ــســتــانــيــة  هيمنة 
امليداليات الذهبية

على  كازاخ�ستان  مالكمات  هيمنت 
الن�سخة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ات 
اآ�سيا  ب��ط��ول��ة  م���ن  ع�����س��رة  ال��ث��ال��ث��ة 
دلهي  للمالكمة  وال�سيدات  للرجال 
ا�ست�سافتها  التي   2021 دب��ي   –
دولة االإمارات العربية املتحدة الأول 
مرة خالل الفرتة من 21 اإىل 31 
االحتادين  ونظمها   ،2021 م��اي��و 
للمالكمة  واالإم�����ارات�����ي  االآ����س���ي���وي 
الهندي  االحت��������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الريا�سي،  دب��ي  وجمل�س  للمالكمة 
واأق��ي��م��ت م��ن��اف�����س��ات��ه��ا يف ف��ن��دق لو 

مرييديان املطار بدبي.
ويف خ��ت��ام م��ن��اف�����س��ات ال�����س��ي��دات يف 
ل��ل��م��الك��م��ة ح�سدت  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
 8 على  الكازاخ�ستانيات  املالكمات 
يف   10 اأ���س��ل  م��ن  ذهبية  ميداليات 
نهائي ال�سيدات، فيما حققت كل من 

واحدة  ميدالية  والهند  اأوزبك�ستان 
لكل منهما.

وت���وج ال��ف��ائ��زات ب��امل��راك��ز االأوىل يف 
�سعادة  م���ن  ك���ل  االأوزان  خم��ت��ل��ف 
اأن�������س ال��ع��ت��ي��ب��ة رئ��ي�����س االحت���ادي���ن 
للمالكمة،  واالإم����ارات����ي  االآ���س��ي��وي 
االأمني  كوفاك�س  ا�ستفان  واملجرية 
للمالكمة،  ال���دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
ويو�سف الكاظم نائب رئي�س االحتاد 
االآ�سيوي للمالكمة - ع�سو جمل�س 
للمالكمة،  ال����دويل  االحت����اد  اإدارة 
�ساكن بوالتوف نائب رئي�س االحتاد 
تاكليف  وعلي  للمالكمة،  االآ�سيوي 
ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد االآ�سيوي 

للمالكمة.
حممد  ال����ت����ك����رمي  يف  �����س����ارك  ك���م���ا 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  خ���اط���ر  ب���و 
جمل�س  – رئي�س  للبطولة  املنظمة 
ل���دول  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة 
نائب   - اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
للمالكمة،  االإم�����ارات  احت���اد  رئي�س 

ح�����س��ن احل���م���ادي اأم����ني ع����ام احتاد 
الكندي  عمر  للمالكمة،  االإم����ارات 
االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
را�سد  ال��ب��ط��ول��ة،  م��دي��ر  للمالكمة 
امل��ط��رو���س��ي ع�����س��و جم��ل�����س غ����دارة 
وليد  للمالكمة،  االآ���س��ي��وي  االحت���اد 
جرار املندوب الفني لالحتاد الدويل 
للمالكمة، و�سيفلني جو�سالن نائب 

رئي�س جلنة احلكام الدولية.
وت�����وج�����ت ال���ك���ازاخ�������س���ت���ان���ي���ة األ������وا 
ب��ال��ك��ي��ب��ي��ك��وف��ا امل�����س��ن��ف��ة ث��ان��ي��ة على 
الذهبية  بامليدالية  العامل  م�ستوى 
 –  45 اخلفيف"  ال��ذب��اب��ة  وزن  يف 
متكنت  ب��ع��دم��ا  كيلوغراما"   48
غوال�سال  االأوزبكية  على  الفوز  من 
���س��ول��ت��ون��ال��ي��ف��ا، وا���س��ت��ط��اع��ت األ����وا 
نزااًل   130 من  اأك��رث  خا�ست  التي 
ترد  اأن  الريا�سية  م�سريتها  خ��الل 
هزمتها  التي  غوال�سال  اإىل  ال��دي��ن 
لل�سيدات  ملالكمة  العامل  بطولة  يف 
اأوالن اأودي 2019 يف رو�سيا، حيث 

متكنت من تطوير قدراتها القتالية 
يف  ال�سريعة  ال�سربات  وا�ستخدمت 
ال��ن��زال بفوز  ال��ن��زال االأخ���ري لتنهي 

كبري.

من  اللقب  تختطف  كيزيباي 
بطلة العامل

ناظم  ال���ك���ازاخ�������س���ت���ان���ي���ة  ت����وج����ت 
الذهبية  ب���امل���ي���دال���ي���ة  ك���ي���زاي���ب���اي 
 51  –  48( ال�����ذب�����اب�����ة  وزن  يف 
ب���ع���دم���ا ت��غ��ل��ب��ت على  ك���ي���ل���وغ���رام( 
كوم،  م���اري  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ع��امل  بطلة 
كيلوغرام(   54  –  51( وزن  ويف 
زوالمان  دينا  الكازاخ�ستانية  ف��ازت 
امل�سنفة االأوىل على م�ستوى العامل 
بعدما  الذهبية  بامليدالية  وزنها  يف 
�سيتورا  االأوزب����ك����ي����ة  ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب��ت 
املالكمة  وح�����س��دت  ����س���وغ���داروف���ا، 
تورديبيكوفا  ���س��ي��ت��ورا  االأوزب���ك���ي���ة 
الري�سة  وزن  يف  الذهبية  امليدالية 
)54 – 57 كيلوغرام( بعد تغلبها 

فالدي�سالفا  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة  ع��ل��ى 
مالكمة  ث��اين  بذلك  لتكون  كوكتا، 
لدولة  ذه���ب���ي���ة  م���ي���دال���ي���ة  حت�����س��ل 
اآ�سيا  بطولة  ت��اري��خ  يف  اأوزب��اك�����س��ت��ان 
ل��ل�����س��ي��دات ح��ي��ث كانت  ل��ل��م��الك��م��ة 
للمالكمة  االأوىل  الذهبية  امليدالية 
جوزال اإي�سماتوفا عام 2017 التي 
العام  ه��ذا  �سابق من  وق��ت  توفت يف 

عن عمر يناهز 25 عاًما.
وف����������ازت ال����ك����ازاخ���������س����ت����ان����ي����ة رمي����ا 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ف��ول��و���س��ي��ن��ك��و 
 60  –  57( اخل���ف���ي���ف  وزن  يف 
ك�����ي�����ل�����وغ�����رام(، ح����ي����ث جن����ح����ت يف 
االإندوني�سية  املالكمة  على  التغلب 
على  احل��ا���س��ل��ة  ح�سنه  ه��و���س��وات��ون 
امليدالية البونزية يف دورة االألعاب 

االآ�سيوية يف جاكرتا عام 2018.
ميالنا  ال���ك���ازاخ�������س���ت���ان���ي���ة  وف�������ازت 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ���س��اف��رون��وف��ا 
 –  60( اخل��ف��ي��ف  ال��و���س��ط  وزن  يف 
على  تغلبت  بعدما  كيلوغرام(   64

ال��ه��ن��دي��ة الل��ب��وات�����س��اي��ي، ك��م��ا فازت 
خالزوفا  فالنتينا  الكازاخ�ستانية 
على  تغلبها  بعد  الذهبية  بامليدالية 
االأوزبكية نافاخور خميدوفا يف وزن 
كيلوغرام(،   69  –  64( ال��و���س��ط 
وح�سلت فالنتينا على ذهبية بطولة 
 ،2016 اأ���س��ت��ان��ا  ال��ع��امل ل��ل�����س��ي��دات 
لل�سيدات  النخبة  ب��ط��ول��ة  وف�سية 

هو�سي 2017.
راين  ب�����وج�����ا  ال����ه����ن����دي����ة  وف������������ازت 
 96( وزن  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
كيلوغرام( بعد تغلبها على   75 –
االأوزبكية مافلودا موفلونوفا، فيما 
�سلتي  ف��اري��زا  الكازاخ�ستانية  ف��ازت 
الثقيل  وزن  يف  الذهبية  بامليدالية 
كيلوغرام(   81  –  75( اخل��ف��ي��ف 
بعد تغلبها على االأوزبكية روزميتوفا 
الكازاخ�ستانية  وف�����ازت  ���س��وخ��ي��ب��ا، 
الزات كوجنيبيفا بامليدالية الذهبية 
كيلوغرام(   +81( الثقيل  وزن  يف 

بعد تغلبها على الهندية اأنوباما.

•• دبي - وام:

جائحة  م��ن  للتعايف  االآ�سيوية  املالكمة  ريا�سة  ق��ي��ادة  يف  االإم����ارات  جنحت 
 - "2021 "دبي  اآ�سيا للرجال وال�سيدات  ا�ست�سافتها لبطولة  كورونا بعد 
كبى بطوالت القارة - على مدار االأيام الع�سرة املا�سية مب�ساركة ما يزيد 
عن 180 العبا والعبة من 20 دولة، بح�سور رئي�س االحتاد الدويل للعبة 

الرو�سي عمر كرميليف، وعدد كبري من روؤ�ساء االحتادات الوطنية باآ�سيا.
وتقدمت االإمارات ال�ست�سافة البطولة ب�سكل عاجل يف اإطار حملة الت�سامن 
امل��وع��د لوال  اأن ت�ست�سيف احل��دث يف نف�س  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  التي  الهند  م��ع 
االإمارات  ا�ستجابة  �سرعة  يعك�س  ال��ذي  االأم��ر  كورونا، وهو  ظ��روف جائحة 
وجاهزية مرافقها ال�ست�سافة وتنظيم االأحداث الكبى يف اأي وقت وحتت 
التنظيم  بح�سن  البطولة  امل�ساركة يف  ال��وف��ود  كل  اأ���س��ادت  وق��د  اأي ظ��روف، 
لوقاية  املعتمد  ال�سحي  البوتوكول  تطبيق  يف  والدقة  املرافق،  وجاهزية 
خالل  من  �سالمتهم،  على  حفاظا  واحلكام  واملدربني  واملنظمني  الالعبني 

اإخ�ساعهم جميعا لنظام املناطق املعزولة املعروف" بالفقاعة الطبية".

/ اآ�سيا  بطولة  اأن  للمالكمة  االآ���س��ي��وي  االحت���اد  رئي�س  العتيبة  اأن�����س  واأك���د 
2021/ هي البطولة القارية االأوىل من نوعها على م�ستوى العامل  دبي 
واأ�سداء  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  لقيت  ال�سبب  ول��ه��ذا  ك��ورون��ا،  بعد  م��ن  للمالكمة 
اأع��ادت االأم��ل لكل املالكمني يف العامل بعد فرتة توقف  دولية وا�سعة الأنها 
األقت بظاللها على كافة  التي  تاأثريات جائحة كورونا  طويلة، على خلفية 
قارات العامل، م�سريا اإىل اأن التحرك ال�سريع و�سرعة ا�ستجابة االإمارات يف 
املوافقة على اال�ست�سافة والتجهيز لتنظيم البطولة يف �سهر واحد تقريبا 
اأده�س اجلميع، خ�سو�سا اأن البطولة كان من املقرر لها اأن تقام يف نيودلهي، 
للريا�سة  العامة  والهيئة  الريا�سي  دبي  ملجل�س  والتقدير  بال�سكر  متوجها 
امل�����س��وؤول��ني وال�����س��رك��اء يف ف��ن��دق االإق��ام��ة واملتطوعني وف���رق العمل  وك��اف��ة 

املختلفة باحتاد االإمارات للمالكمة وكافة اللجان الفرعية.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحات  يف   - للمالكمة  االآ���س��ي��وي  االحت���اد  رئي�س  وق���ال 
اآ�سيا والعامل فاإن  االإم��ارات - : اإىل جانب عودة الروح لريا�سة املالكمة يف 
للم�ساركة يف  القارة  اأبطال  املنا�سبة الإع��داد وجتهيز  البيئة  البطولة وفرت 
اأوملبياد طوكيو املقرر لها يوليو واأغ�سط�س 2021، ويف هذا ال�سياق ميكنني 

امل�ستوى  �سوء  على  طوكيو  اأوملبياد  يف  �سعبا  رقما  �ستكون  اآ�سيا  اأن  التاأكيد 
الذي ظهر به املالكمون، خ�سو�سا من منطقة �سرق القارة، ومن املرجح اأن 

يكون لقارة اآ�سيا ن�سيب االأ�سد يف ح�سد امليداليات بالدورة االأوملبية.
عن  ط��وي��ل  ان��ق��ط��اع  بعد   : العتيبة  ق��ال   .. البطولة  مكت�سبات  اأب���رز  وع��ن 
التوا�سل مع م�سوؤويل االحتادات الوطنية وجها لوجه ب�سبب جائحة كورونا، 
جاءت بطولة اآ�سيا "دبي 2021" لتجمعنا جميعا، يف ظل تطبيق االإجراءات 
االحرتازية املعتمدة، وتتيح لنا فر�س الت�ساور حول م�ستقبل اللعبة، واأهم 
اأولوياتها يف املرحلة املقبلة، وال �سيما اأن اآ�سيا هي كبى قارات العامل، كما 
اأن البطولة جنحت فنيا بامتياز يف �سقل مهارات النجوم واالأبطال وتوفري 
البيئة االآم��ن��ة ل��ه��م الإب����راز ط��اق��ات��ه��م، وت��وف��ري ف��ر���س االح��ت��ك��اك ل��ه��م مع 
مناف�سيهم، يف اأجواء اآمنة توفر لهم الفحو�س ب�سكل يومي، وهي املعطيات 
التي اأده�ست كل دول اآ�سيا من قدرات االإمارات حيث اأ�سبحوا جميعا �سفراء 
فوق العادة للحديث عنها ب�سورة اإيجابية عند عودتهم لبالدهم، مبا يعزز 
الوفود  روؤ���س��اء  ���س��ه��ادات  ف��اإن  وبالتاأكيد  االإم����ارات،  ل��دول��ة  الناعمة  ال��ق��وى 
على  و���س��ام  يوميا  نتلقاها  ال��ت��ي  االإم����ارات  دول���ة  ع��ن  البطولة  يف  امل�ساركة 

�سدورنا جميعا.
وحول مردود منتخب االإمارات يف املناف�سات .. قال : يجب اأن نعلم باأن لعبة 
املالكمة يف االإمارات حديثة ب�سكل كبري اإذا ما قورنت مبثيلتها بدول عريقة 
وغريها،  ومنغوليا  واأوزبك�ستان  وكازاخ�ستان  وكوريا  واليابان  ال�سني  مثل 
ومع ذلك فقد اأثبت العبونا يف هذه البطولة اأنهم على طريق التطور، من 
خالل اأداء اإيجابي لفت اأنظار الكثريين، وهو املوؤ�سر الذي يعك�س اأننا منلك 
خامات جيدة ميكن اأن ت�سل اإىل م�ستويات متطورة عندما تتوفر لها برامج 
االإعداد والتاأهيل وفر�س امل�ساركات اخلارجية واملع�سكرات يف الدول املتطورة 

يف تلك الريا�سة.
وعن اآخر امل�ستجدات بخ�سو�س بطولتي اآ�سيا للنا�سئني والنا�سئات وال�سباب 
وال�سابات .. اأكد العتيبة اأنه مت االتفاق على دمج البطولتني يف بطولة واحدة، 
واإقامتهما يف دبي يف اآخر �سهر اأغ�سط�س املقبل، وجاري التوا�سل مع اجلهات 
املعنية يف االإمارات للح�سول على موافقاتها من اأجل البدء فورا يف االإعداد 
عن  �ستت�ساعف  املتوقع ح�سورها  االأع��داد  اأن  للحدث، خ�سو�سا  والتجهيز 

اأعداد البطولة احلالية الأنهما بطولتان مت دجمهما يف بطولة واحدة.

الإمارات تقود املالكمة الآ�سيوية للتعايف من جائحة كورونا

رئي�س االحتاد االآ�سيوي لـ »وام« : اآ�سيا �ستكون الرقم ال�سعب يف اأوملبياد طوكيو 

امل�سنفة رقم 1 عامليا تزور جمل�س دبي الريا�سي

ذهب »اآ�سيا للمالكمة« يزين اأعناق مالكمات كازاخ�ستان 

على �سدورنا  و�سام  بدبي  وال�سيدات  الرجال  بطولة  يف  الوفود  روؤ�ساء  • �سهادات 
الإمارات اأغ�سط�س املقبل ت�ست�سيفها  واحدة  بطولة  يف  وال�سباب  النا�سئني  بطولتي  • دمج 

•• دبي -الفجر 
طاقم  الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة  اإىل  االثنني  اأم�س  غ��ادر 
)حكم  ح�سن  عبداهلل  حممد  بقيادة  ال��دويل  النخبة  التحكيم 
�ساحة( ، وحممد اأحمد يو�سف )م�ساعد اأول( ، وح�سن املهري 
الرابعة  املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�ساركة  ثان(  )م�ساعد 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة  االآ�سيوية  الت�سفيات  من 
ت�سم  وال��ت��ي   ،  2023 اآ�سيا  ك��اأ���س  ونهائيات   2022 ال��ع��امل 
منتخبات ال�سعودية ، اليمن ، فل�سطني ، �سنغافورة واأوزبك�ستان 

، وذلك بتكليف من االحتاد الدويل لكرة القدم .

كما ي�ستعد حكما النخبة الدوليني عمر اآل علي )حكم �ساحة( 
اإىل  املقبل  اخلمي�س  يوم  لل�سفر  اأول(  )م�ساعد  عبيد  و�سبت   ،
التي  ال�ساد�سة  املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�ساركة  اليابان 
، ميامنار  ، قريغ�ستان  ، طاجيك�ستان  اليابان  ت�سم منتخبات 

ومنغوليا .
و�سي�سارك �سالح املرزوقي م�سوؤول حكام املراحل ال�سنية باحتاد 
الكرة يف مملكة البحرين ب�سفته مقيم حكام مباريات املجموعة 
الثالثة التي ت�سم منتخبات البحرين ، العراق ، اإيران ، هونغ 

كونغ وكمبوديا .
وبطلب ر�سمي من االحتاد الياباين لكرة القدم ، ر�سحت جلنة 

احل��ك��ام ب��احت��اد ال��ك��رة احلكم ال���دويل اأح��م��د عي�سى دروي�����س ، 
يف  للم�ساركة  ح�سن  م�سعود  ال��دويل  النخبة  امل�ساعد  واحلكم 
اإدارة مباريات بطولة اليابان الودية الدولية التي ُينظمها يف 
الفرتة من 3 اإىل 11 يونيو املقبل ، وت�سم منتخبات اليابان 

وجاميكا و�سربيا.
الفني للحكام باحتاد  امل��دي��ر  ال��دوخ��ي  ���س��ارك خالد  ه��ذا وق��د 
مباريات  اأداروا  الذين  احلكام  ُمقيمي  �سمن   ، م��وؤخ��راً  الكرة 
لكاأ�س  التمهيدية  الت�سفيات  يف  والثالثة  الثانية  املجموعتني 
 17 الفرتة من  االأردن يف  ا�ست�سافتها  التي  االآ�سيوي  االحتاد 

اإىل 27 مايو املا�سي.

بتكليف من الحتاد الدويل لكرة القدم وبطلب ر�سمي من الحتاد الياباين

اأطقم اإماراتية دولية الإدارة مباريات يف الت�سفيات امل�سرتكة وبطولة اليابان الودية

•• اأبوظبي - وام:

"بطولة االإم��ارات الوطنية  اأعلن احتاد االإم��ارات للجوجيت�سو اأم�س اإطالق 
ملحرتيف اجلوجيت�سو – دبي" �سمن �سل�سلة البطوالت التي تنظمها رابطة 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو. و اأكد االحتاد و الرابطة يف بيان لهما �سدر 
اأم�س اأن البطولة التي �ستقام يف �سالة را�سد بن حمدان بنادي الن�سر بدبي 
يومي اجلمعة وال�سبت املقبلني تتيح لالعبي اجلوجيت�سو من اأبناء الدولة 
يف  واالأوزان،  االأحزمة  خمتلف  من  العامل،  العبي  بنخبة  االحتكاك  فر�سة 
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  للذاكرة  يعيد  م�سغر  م�سهد 
الختبار  مميز  توقيت  يف  تاأتي  ..و  �سالم  جراند  اأبوظبي  بطوالت  و�سل�سلة 
االإقليمية  اال�ستحقاقات  خل��و���س  وا���س��ت��ع��داده��م  الالعبني  جاهزية  م��دى 
والقارية القادمة. واأكد مبارك �سالح املنهايل، مدير االإدارة الفنية يف احتاد 

اجلوجيت�سو،  ملحرتيف  الدولية  االإم��ارات  بطولة  اأن  للجوجيت�سو،  االإم��ارات 
يف  للتناف�س  العاملية  املواهب  من  جمموعة  ال�ستقطاب  مهمة  من�سة  متثل 
بني  امل�سرتك  للتعاون  ثمرة  وتعد  الن�سر،  بنادي  حمدان  بن  را�سد  �سالة 
اأبوظبي للمحرتفني والذي ي�سب يف  احتاد االإم��ارات للجوجيت�سو ورابطة 
ذات  ببطوالت  االحت��اد  اأجندة  واإث��راء  اجلوجيت�سو  ريا�سة  تطوير  م�سلحة 
موا�سفات عاملية. و �سدد املنهايل على اأن البطولة اجلديدة تاأتي يف اأعقاب 
النجاح الكبري الذي حققته "بطولة االإمارات الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
اأيرينا  جوجيت�سو  �سالة  يف  اأقيمت  والتي  االأوىل  ن�سختها  ظبي" يف  اأب��و   -
اأداء الالعبني  اأن احلدث ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى  �سهر مار�س املا�سي و 

والالعبات ال �سيما على �سعيد االحتكاك بالعبني دوليني معروفني.
و اأو�سح املنهايل اأن توقيت البطولة مثايل اإذ ي�ستعد الالعبون للعديد من 
اال�ستحقاقات املهمة القادمة، ومنها اجلولة الرابعة من بطولتي كاأ�س نائب 

اإىل  احل�سم  دخلت مراحل  التي  للجوجيت�سو  االإم���ارات  واأم   ، الدولة  رئي�س 
اأبوظبي  بالتعاون مع رابطة  التي ينظمها االحتاد  االآ�سيوية  جانب اجلولة 

للمحرتفني يف �سهر يوليو املقبل.
و اأ�سار املنهايل اإىل اأن مثل هذه البطوالت وم�ستوى الالعبني امل�ساركني فيها 
اأنه �سيتم  ي�سهم يف تطوير العبي والعبات االإم��ارات ب�سكل كبري، الفتا اإىل 
تطبيق االإجراءات االحرتازية املعتمدة يف البتوكول ال�سحي للحفاظ على 
على  احل�سول  بعد  اإال  بالدخول  الع��ب  الأي  ي�سمح  لن  و  الالعبني  �سالمة 
م�سحة �سلبية حديثة. بدوره اأ�ساد رودريجو فالرييو مدير العمليات يف رابطة 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو بالتعاون مع احتاد االإمارات للجوجيت�سو الذي 
يوؤ�س�س لعهد جديد من البطوالت الدولية، مبا يواكب تطلعات وع�ساق هذه 
الريا�سة م�سريا اإىل اأن مثل هذه البطوالت تب�سر بالعودة القوية للمناف�سات 
والن�ساط الدويل الذي تتميز به دولة االإمارات والعا�سمة اأبوظبي كوجهة 

ا�ستثنائية ال�ست�سافة اأبرز االأحداث الريا�سية الدولية.
ومن املتوقع اأن ت�سهد "بطولة االإمارات الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو – دبي" 
م�ساركة مئات الالعبني والالعبات من داخل الدولة و البازيل وكولومبيا 
ورو�سيا واالأردن وم�سر و�سوريا وباك�ستان وفل�سطني وال�سلفادور واأوكرانيا 
وقريغيز�ستان والهند وفرن�سا وكندا واأذربيجان واملغرب واأفغان�ستان ولبنان 
وال�سويد وطاجيك�ستان  واإيطاليا  والبحرين  واأيرلندا  واأوزبك�ستان و�سربيا 
فئات  �سمن  االأزرق  احل���زام  حاملو  ويتناف�س  وال��ع��راق.  والفلبني  واإي����ران 
مناف�سات  تنطلق  بينما  يونيو،   4 اجلمعة  ي��وم  واالأ���س��ات��ذة  والكبار  ال�سباب 
حاملي اأحزمة البنف�سجي والبني واالأ�سود من الفئات ذاتها يف اليوم التايل.

اأبوظبي  راب��ط��ة  يف  املعتمد  ال�سنوي  الت�سنيف  �سمن  البطولة  و�ستدخل 
ملحرتيف اجلوجيت�سو ومتنح للفائز بها 1000 نقطة ت�سنيفية عن كل فئة، 

وهو ما يجعلها بالغة االأهمية بالن�سبة للمحرتفني.

احتاد اجلوجيت�سو و رابطة اأبوظبي للمحرتفني يطلقان بطولة االإمارات الوطنية اجلمعة املقبل من دبي
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•• دبي -وام:

عقد احتاد االإمارات لكرة القدم يف 
مع  تن�سيقياً  اجتماعاً  بدبي  مقره 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب�سرطة  ت��اأم��ني  جل��ن��ة 
دب������ي مل���ن���اق�������س���ة ك����اف����ة اجل����وان����ب 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ا����س���ت�������س���اف���ة ال����دول����ة 
�سمن  ال�سابعة  املجموعة  ملباريات 
امل�سرتكة  االآ���س��ي��وي��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة 
اآ�سيا  ك���اأ����س  ون��ه��ائ��ي��ات   2022
2023 التي �ستقام للفرتة من 3 

اإىل 15 يونيو 2021.
ح�سر االجتماع من جانب �سرطة 
دبي اللواء عبداهلل الغيثي م�ساعد 
العمليات  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
تاأمني  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ب���ال���وك���ال���ة 
مهري  �سيف  والعميد  الفعاليات، 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 

تاأمني  جلنة  رئي�س  نائب  للمرور 
علي  خمي�س  والعقيد  الفعاليات، 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
ب��ال��وك��ال��ة ب������االإدارة ال��ع��ام��ة الأمن 
الهيئات واملن�ساآت والطوارئ، ومن 

ج��ان��ب احت����اد ك���رة ال���ق���دم حممد 
ع��ب��داهلل ه���زام ال��ظ��اه��ري االأمني 
ل���الحت���اد، وح��م��د اجلنيبي  ال��ع��ام 
املالية  ل���ل�������س���وؤون  ال���ع���ام  االأم������ني 
واالإدارية، ومدراء االإدارات املعنية 

باالحتاد.
اخلطة  االج���ت���م���اع  وا����س���ت���ع���ر����س 
االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل بها 
�سواء  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ف�����رتة  ط������وال 
تاأمني مقر اإقامة بعثات املنتخبات 

االآ�سيوي  االحت���اد  ووف��د  امل�ساركة 
فريق  كل  �سري  وخطوط  واحلكام 
مالعب  اإىل  اإق���ام���ت���ه  م���ق���ر  م����ن 
واالجتماعات  واملباريات  التدريب 
التن�سيق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وغ��ريه��ا 

زعبيل  ا�����س����ت����اد  م�����������س�����وؤويل  م�����ع 
مكتوم  اآل  وا�ستاد  الو�سل،  بنادي 
�سيتم  التي  العمل  اآلية  بخ�سو�س 
املباريات  خ���الل  عليها  االع��ت��م��اد 
توقيت  يف  �ستقام  ال��ت��ي  الر�سمية 

واحد.
مع  التعامل  اأن  على  التاأكيد  ومت 
اأعلى  وف����ق  ���س��ي��ك��ون  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
ب��ه��دف احلفاظ  م��ع��اي��ري اجل����ودة 
ع���ل���ى ����س���الم���ة اجل���م���ي���ع واإظ����ه����ار 

ل���ل���دول���ة التي  امل��ث��ال��ي��ة  ال�������س���ورة 
الفعاليات  م��ن  العديد  احت�سنت 
و�سجلت  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ب�سهادة  التنظيم  يف  باهراً  جناحاً 

اجلميع.

•• اأبوظبي-وام:

 2021 العربي -2020  االأخ��ري لبطولة دوري اخلليج  الكروي  املو�سم  اأوف��ى 
تاأثره  برغم  مثايل  ب�سكل  الت�ساوؤالت  كل  على  وافية  ردودا  وق��دم  ال��وع��ود  بكل 

بغياب اجلمهور.
اللقب  على  املناف�سة  ا�ستمرارية  و  قوة  بها هي  اأوف��ى  التي  الوعود  اأب��رز  وكانت 
امل�ستوى  وارتفاع  امل�سابقة،  عمر  من  االأخ��رية  اللحظات  حتى  الهبوط  ومقاعد 
الفردية  االألقاب  على  النجوم  بني  ال�سر�س  وال�سراع  املباريات،  اأغلب  يف  الفني 
جنح  كما  املرمى.  حرا�س  اأو  االأل��ع��اب،  �سانعي  اأو  الهدافني،  يخ�س  فيما  �سواء 
املو�سم نف�سه يف تقدمي بع�س املفاجاآت ال�سعيدة، ومنها فريق احتاد كلباء الذي 
خورفكان  وفريق  واأدائ���ه،  واأرق��ام��ه  بنتائجه  البطولة  يف  االأ���س��ود  احل�سان  يعد 
ال�ساعد اأخريا اإىل دوري املحرتفني الذي اأحرج الكثري من االأندية الكبرية يف 

عدة منا�سبات.
و بعيدا عن كل هذه الوعود التي اأوفت بها الن�سخة االأخرية من بطولة دوري 
املحرتفني كان هناك وعد اآخر يحظى باأهمية ا�ستثنائية هو اخلا�س باملواهب 
اأبرز  ن�ستعر�س  �سوف  التقرير  هذا  ويف  الكروية.  لل�ساحة  قدمها  التي  ال�سابة 
املو�سم احلايل،  العربي يف  دوري اخلليج  اأندية  من  ب��رزت  كروية  موهبة   20
اأف�سل  مب�ستقبل  والتفاوؤل  االأم��ل  متنح  والتي  جيد  ب�سكل  نف�سها  عن  وع��بت 
يف ال�����س��ن��وات املقبلة، م��ن خ��الل اأرق��ام��ه��م واإح�����س��اءات��ه��م ال�����س��ادرة ع��ن رابطة 
را�سد  ماجد  الالعب  ال�سابة  امل��واه��ب  تلك  اأب��رز  من  و  االإم��ارات��ي��ة.  املحرتفني 
24 مباراة  21 عاما و�سارك يف  العمر  ال��ذي يبلغ من  يف �سفوف احت��اد كلباء 

مبجموع لعب 2115 دقيقة و�سجل هدفاً و�سنع اثنني، اإىل جانب قيامه ب� 56 
افتاكا للكرة من املناف�سني، وغريها من االإح�سائيات املميزة.. وكذلك طحنون 
22 عاما والذي �سارك  الزعابي العب نادي الوحدة الواعد، البالغ من العمر 
3، كما ظهر على  970 دقيقة و �سجل هدفني و�سنع  20 مباراة مبجموع  يف 
ال�ساحة الكروية الالعب الواعد حمد اإبراهيم ابن ال� 19 عاما، الذي �سارك يف 

و�سجل هدفاً اإىل جانب اأدائه القوي. دقيقة،   369 مبجموع  مباريات،   5
و يف نادي العني برز من االأ�سماء ال�ساعدة من االأكادميية كل من حممد عبا�س 
ابن ال�18 عاما، وهو الذي �سارك يف 7 مباريات، و�سجل هدفاً اإىل جانب جهده 
يف و�سط امليدان، كما ثبت خالد البلو�سي "22 �سنة" نف�سه يف ت�سكيلة الفريق 
هذا املو�سم، بامل�ساركة يف 16 مباراة، منها 13 مرة اأ�سا�سيا، و�سجل هدفاً و�سنع 
3 اأهداف اأخرى. و من الظفرة عب الالعب ال�ساعد اأحمد احلمادي عن نف�سه 
 21 ع��ام��اً،   20 ال���  �ساحب  خا�س  بعدما  املنق�سي،  املو�سم  خ��الل  جيد  ب�سكل 

مباراة، منها 18 مرة اأ�سا�سيا، و�سارك يف 125 التحاما و89 تغطية.
و جنح اأحمد �سحدة اأبو نامو�س العب بني يا�س ابن ال� 21 عاما يف تقدمي نف�سه 
بقوة فهو �ساحب اأحد اأجمل اأهداف املو�سم اأمام ال�سارقة يف لقاء الدور االأول، 
وباملجمل �سارك يف 25 مباراة و�سجل 4 اأهداف و�سنع هدفاً، اإىل جانب القيام 

ب� 37 مراوغة.
وبرغم هبوط فريق حتا اإىل دوري الدرجة االأوىل فقد قدم العبا �سابا مميزا 
هو عمر �سعيد الذي يبلغ من العمر "22 عاما"، وتوؤكد اأرقامه اأنه خا�س 14 
60 التحاما مع املناف�سني و50 تغطية  10 كاأ�سا�سي، و�سارك يف  مباراة، منها 
و4 متريرات موؤثرة. اأما نادي الن�سر فقد قدم عدة اأ�سماء اأي�ساً، منها ح�سني 

417 دقيقة، وقام ب�  14 لقاًء، بزمن  20 عاماً، الذي �سارك يف  مهدي ابن ال� 
ومل�س الكرة 285 مرة، والالعب البازيلي املقيم جلوبر دو�س  متريرة   238
اأحد  23 مباراة و�سجل هدفا. و يعتب �سباب االأهلي  �سانتو�س الذي �سارك يف 
املقيمني  الالعبني  م��ن  املو�سم، خ�سو�سا  ه��ذا  �ساعدة  م��واه��ب  ق��دم  م��ن  اأب���رز 
تاأثرياً وهو البازيلي اإيجور جي�سو�س ابن ال� 20 عاما الذي �سجل 12 هدفاً 
يف 24 مباراة و�سنع 8 اأهداف، كما قدم يف ختام املو�سم حارب عبد اهلل ابن ال� 
18 عاما، �ساحب امل�ستويات الواعدة.. وحجز علي �سالح مقعده ب�سكل معتاد يف 
�سفوف الو�سل، وهو البالغ من العمر 21 �سنة، حيث �سجل 4 اأهداف يف 22 

مباراة، و�سنع 4 اأهداف، مع قيامه ب� 57 مراوغة، و25 ت�سديدة.
وقدم اجلزيرة، البطل، العديد من االأ�سماء ال�سابة املميزة، حيث وا�سل خليفة 
احلمادي ابن ال� "22 عاما" تاألقه و�سارك يف 25 مباراة و�سجل هدفني، رغم 
164 التحاما و62 حماولة افتكاك  اأن دوره دفاعي باملقام االأول، و �سارك يف 
كرة و144 تغطية، وكذلك جنح زمالوؤه يف اجلزيرة حممد ربيع ابن ال� "20 
�سنة"، وعبداهلل اإدري�س "21 �سنة"، و اجلناح املايل املميز ابن ال� 18 عاما عمر 
تراوري. وبرغم هبوط الفجرية اإال اأنه قدم العبا واعدا يف مركز الدفاع هو عبد 
اهلل نا�سر ابن ال� 22 عاما، الذي �سارك مع الفريق يف 15 مباراة، لعبها جميعها 

كعن�سر اأ�سا�سي يف الت�سكيلة.
كما تاألق مع عجمان الالعب ع�سام فائز الذي خا�س 21 مباراة ور�سخ نف�سه 
بقوة مع الفريق.. ومن خورفكان قدم الالعب االيفواري ال�ساعد كوامي اأوتون 
ابن ال� 21 عاما م�ستويات مميزة خالل 20 مباراة �سارك فيها، و�ساند فريقه 

يف البقاء بالدوري.

•• اأبوظبي-وام:

 .. البية  القوات  قائد  نائب  ال�سام�سي  مبارك  الركن حميد  العميد  �سهد 
التدريبي  للعام  التفوق  درع  اأن�سطة  �سمن  لل�سباحة  الدفاع  وزارة  بطولة 
لالإدارة  التابع  الع�سكري  الريا�سية  الرتبية  مركز  نظمها  التي   2021

التنفيذية للتعليم والتدريب يف وزارة الدفاع.
حر�س  قيادة  تلتها  االأول  املركز  اإح���راز  من  البية  ال��ق��وات  قيادة  ومتكنت 

الرئا�سة باملركز الثاين يف حني حازت قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوية 
على املركز الثالث.

القوات  ق��ي��ادات  من  ق��ي��ادات   9 ميثلون  �سباحني   110 البطولة  يف  �سارك 
امل�سلحة وا�ستملت على 12 �سباقا خمتلفا.

الفائزين  بتتويج  ال�سام�سي  مبارك  حميد  الركن  العميد  ق��ام  اخلتام  ويف 
اإطار حر�س وزارة الدفاع على االهتمام بريا�سه  يف البطولة التي تاأتي يف 

ال�سباحة.

احتاد الكرة يعقد اجتماعا تن�سيقيا مع جلنة تاأمني الفعاليات ب�سرطة دبي

دوري اخلليج العربي مبو�سمه االأخري .. 20 موهبة 
كروية تت�سدر امل�سهد

قيادة القوات الربية تفوز ببطولة 
وزارة الدفاع لل�سباحة

قرارات الرتخي�س الأندية دوري الدرجة 
االأوىل للدورة الثانية 2021-2020

•• دبي -الفجر

االت�سال  نظام  عب  االأول  اجتماعها  االبتدائية  الرتاخي�س  جلنة  عقدت   
امل��رئ��ي ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ر احل���اي امل��ه��ريي ون��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة  خ��ال��د علي 
واأحمد  الرحمن  عبد  وحممد  عزير  يو�سف  من  كل  ومب�ساركة  اليحيائي، 
رابطة  ممثل  م��ب��ارك  اهلل  وع��ب��د  اللجنة  اأع�����س��اء  خليفة  وب��رك��ان  امل��ه��ريي 
ر�سالن  و�سريين  امل�سابقات  ق�سم  رئي�س  النقبي  �سرور  وحممد  املحرتفني 

م�سوؤول تراخي�س االأندية باالحتاد.
اأندية  ت��راخ��ي�����س  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى جميع  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل  اللجنة  واط��ل��ع��ت 
بطلب  للتقدم  وذل��ك  االأن��دي��ة  قبل  تقدميها من  والتي مت  االأوىل  الدرجة 
الرتخي�س املحلي لدوري الدرجة االأوىل للمو�سم 2021-2022، والتي 
قبل  واملعتمد من  املوحد   CLAS االإل��ك��رتوين  البنامج  تقدميها يف  مت 
االحتاد االآ�سيوي، وبعد اطالع اللجنة على جميع امللفات والتو�سيات التي 
مت عر�سها من قبل م�سوؤول تراخي�س االأندية يف االحتاد، قررت اللجنة منح 
الرتخي�س لكل من االأندية التالية : االإمارات - البطائح – العروبة - دبا 

- دبا احل�سن.  
وُتعد دورة تراخي�س اأندية دوري الدرجة االأوىل هي الثانية للمو�سم الريا�سي 
ال�سابق  الريا�سي  املو�سم  خالل  جتريبية  كانت  ما  بعد   ،  2021-2020
املحرتفني  رابطة  مع  وبالتعاون  الكرة  احت��اد  ويتطلع   ،2020-2019
اإىل  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحت��اد  قبل  من  مبا�سرة  ومبتابعة  االإم��ارات��ي��ة 
تطوير دوري الدرجة االأوىل  وتقلي�س الفجوة مع دوري املحرتفني والذي 
من �ساأنه اأن ُيعزز الدور الت�سويقي واال�ستثماري من خالل جلب الرعاية، 
على  وُي�ساعد  االأن��دي��ة  تطوير  يف  ي�سهم  االأن��دي��ة  تراخي�س  نظام  اأن  حيث 
تطبيق معايري اأ�سا�سية مطبقة عاملياً مثل : املعيار الريا�سي – معيار البنية 

التحتية – معيار املوظفني واالإدارة – املعيار القانوين – املعيار املايل.
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الفجر الريا�ضي

رد املدير الريا�سي لنادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي، 
ليوناردو اأرواغو، على ال�سائعات التي تربط مدرب الفريق 

ماوري�سيو بوكيتينو، مبغادرة النادي هذا ال�سيف.
ان��ت�����س��رت ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ائ��ع��ات يف االأي����ام االأخ����رية باأن 
ماوري�سيو بوكيتينو طلب الرحيل عن باري�س �سان جريمان 
هذا ال�سيف، و�سط رغبة ريال مدريد وتوتنهام للح�سول 
على خدماته. وو�سل بوكيتينو اإىل �سان جريمان يف يناير 
بلقب  الباري�سي  الفريق  مع  وتوج  املا�سي،  الثاين  -كانون 
الدوري  يف  ف��رط  لكنه  الفرن�سي،  وال�سوبر  فرن�سا،  كاأ�س 

الفرن�سي، بعد احتالله املركز الثاين خلف ليل البطل.
الفرن�سية  االإذاع���ي���ة  للمحطة  اأرواغ�����و  ل��ي��ون��اردو  و���س��رح 
ريال  اإىل  بوكيتينو  رحيل  �سائعات  عن   "Europe1"
باري�س  يف  هنا  عامني  مل��دة  عقد  لديه  "بوكيتينو  مدريد: 

�سان جريمان، ونحن �سعداء للغاية معه".
دوري  بلقب  توخيل  توما�س  انت�سار  وب�سوؤاله، كيف ع�ست 
اأنا  "هذه هي كرة القدم،  اأبطال اأوروب��ا؟، اأجاب ليوناردو: 
�سعيد جداً، باري�س قام بخيار جيد، هذه دورات حتدي داخل 

النادي، و�سعيد اأي�ساً لتياغو �سيلفا حتى ولو اُ�سيب".

الفرن�سي  ال�������دويل  امل���ه���اج���م  ع�����اد 
اجلهاز  اإىل  ه��رني  ت��ي��ريي  ال�سابق 
القدم  لكرة  بلجيكا  ملنتخب  الفني 
اأوروبا،  اأي��ام من انطالق كاأ�س  قبل 
البلجيكي  اأعلن االحت��اد  بح�سب ما 

للعبة.
لل�سياطني  الر�سمي  احل�ساب  كتب 
هرني  ت���ي���ريي  "ن�ستقبل  احل���م���ر 
�سمن اجلهاز الفني من اأجل كاأ�س 

اأوروبا 2020".
ملعاونة  ه����رني  ا���س��ت��دع��اء  ��ل  وي�����س��كرّ
املدرب االإ�سباين روبرتو مارتيني�س 
ع�������ودة م���ف���اج���ئ���ة ل���ن���ج���م اأر����س���ن���ال 
اال�سباين  وب��ر���س��ل��ون��ة  االن��ك��ل��ي��زي 

�سابقا.
املن�سة  ع���ب  ه����رني  ق����ال  ب�������دوره، 
وامتياز  ك��ب��ري  ���س��رف  "هذا  عينها 
اأن يتم ا�ستدعائي لتقدمي امل�ساعدة 

لروبرتو".
�سمن  ع���ام���ا(   43( ه����رني  وك�����ان 
اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل��ب��ل��ج��ي��ك��ا ب���ني عام 

و2018.  2016
وعلى غرار مونديال 2018 حيث 

ال��ث��ال��ث، يف  امل��رك��ز  يف  بلجيكا  حلت 
تاريخ م�ساركاتها،  اأف�سل نتيجة يف 
مهاجمي  مب���ل���ف  ه�����رني  ���س��ي��ه��ت��مرّ 
ميت�سي  ل��وك��اك��و،  روم��ي��ل��و  املنتخب 

بات�سواي وكري�ستيان بنتيكي.
ومل ي��ك��ن ه���رني م��ت��ع��اق��دا م���ع اأي 
�سباط/  25 يف  ا�ستقالته  منذ  ن��اد 
ف������باي������ر امل�����ا������س�����ي م������ن ت����دري����ب 

االأمريكي  ال�����دوري  يف  م��ون��رتي��ال 
اأ�س(  األ  )اأم  ال��ق��دم  لكرة  ال�سمايل 

ال�سباب عائلية.
مل  البلجيكي،  املنتخب  تركه  ومنذ 
واأوروبا   1998 ال��ع��امل  بطل  يكن 

2000 مقنعا يف من�سب املدرب.
موناكو  م��ع  فا�سلة  جت��رب��ة  خ��ا���س 
حمل  التي  االأندية  اأح��د  الفرن�سي، 

اأ�سهر  ث��الث��ة  بعد  ف��اأق��ي��ل  األ��وان��ه��ا، 
فقط مطلع العام 2019.

لكن مع املنتخب البلجيكي، يحظى 
ه���رني ب�����س��ع��ب��ي��ة، ف��ق��ال ل��وك��اك��و يف 
"ميلك  رحيله  اإعالن  بعد   2018
م  تيريي خبة ت�ساعدين على التقدرّ

با�ستمرار. رحيله �سيرتك فراغا".
عن  البلجيكية  ال�����س��ح��ف  وع����بت 

فيما  ه���رني،  ع���ودة  م��ن  مفاجاأتها 
هرني  ي����ك����ون  اأن  ب��ع�����س��ه��ا  ت����وق����ع 
رحيله  ب��ح��ال  ملارتيني�س  اخلليفة 

بعد كاأ�س اأوروبا.
"ُمطاَردا من  "�سود بري�س":  كتبت 
يتعر�س  قد  )االإنكليزي(،  توتنهام 
بعد  ل���الإغ���راء  مارتيني�س  روب��رت��و 
م���غ���ام���رة م����ن خ��م�����س ����س���ن���وات يف 
بالدنا. ميلك تيريي هرني ال�سرية 
املثايل  ل��ي��ك��ون اخل��ل��ي��ف��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 

لالإ�سباين".
 123 51 ه��دف��ا يف  ���س��ج��ل ه���رني 
فرن�سا،  م��ع منتخب  دول��ي��ة  م��ب��اراة 
وهو اأف�سل هداف يف تاريخ البالد. 
تاريخيا يف �سفوف  كما يعد هدافا 

اأر�سنال مع 228 هدفا.
اأح����رز ل��ق��ب ال����دوري االن��ك��ل��ي��زي يف 
انهى  ع��ن��دم��ا  و2004   2002
اأية  امل��و���س��م دون  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق 
خ�سارة. وُتعدرّ بلجيكا من املر�سحني 
الإح��راز كاأ�س اأوروب��ا وهي وقعت يف 
املجموعة الثانية التي ت�سم رو�سيا 

والدمنارك وفنلندا.

ب�سبب  باإ�سادة هائلة،  دائماً  االإ�سباين جو�سيب غوارديوال  املدرب  يحظى 
قدراته اخلططية، ونبوغه على م�ستوى اختيار طريقة اللعب املنا�سبة يف 

مباريات الفرق التي يدربها.
لكن غوارديوال رمبا تعر�س لبع�س اخلداع من قبل موهبته اخلططية، 

بعدما ف�سل جمدداً يف الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا.
قاد  االإ���س��ب��اين،  بر�سلونة  االأ���س��ب��ق  ف��ري��ق��ه  ت��دري��ب  يف  م�سريته  وخ���الل 
غوارديوال الفريق الكاتالوين لتقدمي حقبة رائعة، معتمداً على اأ�سلوب 

ال�"تيكي تاكا".
وكان هذا االأ�سلوب يعتب هو االأف�سل خططياً يف ذلك الوقت، واأثمر فوز 

الفريق بلقب دوري االأبطال حتت قيادة بر�سلونة يف 2009 و2011.
ولكن ملك اال�سرتاتيجيات واخلطط، الذي فر�س �سيطرته يف اإ�سبانيا 

�سابقاً، يبدو االآن ك�سمكة خرجت من املاء على االأقل على امل�ستوى 
القاري.

وا���س��ت��غ��رق غ���واردي���وال 10 اأع�����وام، ب��ع��د ف���وزه بلقبه 
ليبلغ  االأبطال،  دوري  يف  بر�سلونة  مع  الثاين 

ولكن  ال���ب���ط���ول���ة جم���������دداً،  ن���ه���ائ���ي 
املرة  ه��ذه  اخلططية  خياراته 
بددت اآمال مان�س�سرت �سيتي يف 
الفوز بلقب البطولة التي مل 
ي�سبق للفريق الفوز بها، بل اإن 
االأول  النهائي  خا�س  الفريق 
االأب��ط��ال، وخ�سر  ل��ه يف دوري 
االإجنليزي  ت�����س��ي��ل�����س��ي  اأم������ام 

.1-0
غ���������واردي���������وال  ي�������دف�������ع  ومل 
ب����ال����الع����ب����ني ف���رين���ان���دي���ن���و 
امللعب، وهو  ورودري يف و�سط 
ي��ث��ري العديد  ك���ان خ���ي���اراً  م���ا 
ال�سعب  وم��ن  الت�ساوؤالت  من 

فهمه.

كان  امل��و���س��م،  ه���ذا  يف  �سيتي  مان�س�سرت  خا�سها  م��ب��اراة   61 ب��ني  وم���ن 
الالعبان حا�سرين يف الت�سكيلة االأ�سا�سية للفريق يف 59 مباراة. وبعد 
حقبته مع بر�سلونة، ف�سل غوارديوال يف اإحراز اللقب االأوروبي اأي�ساً مع 
ف��ري��ق��ه ال�����س��اب��ق ب��اي��رن ميونخ 
ث��الث��ة موا�سم  م����دار  ع��ل��ى 
ق�������س���اه���ا م�����ع ال���ف���ري���ق، 
لتدريب  االن��ت��ق��ال  ق��ب��ل 

مان�س�سرت �سيتي.
وي���ع���ت���ب ب�����اي�����رن حتت 
ق��ي��ادة غ���واردي���وال هو 
الفريق االأكرث هيمنة 
ت���اري���خ  يف  و����س���ي���ط���رة 
ولكنه  االأمل�����اين،  ال����دوري 
الذهبي  املربع  من  خ��رج 
ل������دوري االأب����ط����ال يف 
ث�����الث�����ة م����وا�����س����م 

متتالية.

عودة هرني ملعاونة مارتيني�س يف قيادة بلجيكا 

غوارديوال.. ملك اخلطط يخفق 
جمددًا يف دوري االأبطال

بنزميا يودع زيدان بكلمات موؤثرة
كمدرب  زي��دان  الدين  زي��ن  مواطنه  ب�سفات  بنزميا  ك��رمي  الفرن�سي  اأ�ساد 
ورجل، بعد قراره برتك من�سبه كمدير فني لفريق ريال مدريد االإ�سباين 

لكرة القدم للمرة الثانية.
اأعلن الريال رحيل زيدان عن الفريق اخلمي�س املا�سي، عقب خروج الفريق 

دون األقاب خالل املو�سم املن�سرم.
ورغ��م ذل��ك، ق��اد زي���دان ال��ري��ال للتتويج بلقب ال���دوري االإ���س��ب��اين مو�سم 
املنتخب  م��ع  ت��واج��ده  خ��الل  بنزميا  حديث  ك��ان  فيما   ،2020-2019
الفرن�سي، بعد ا�ستدعائه املفاجئ لقائمة اأبطال العامل، مفعماً بالثناء على 

زيدان.
"اإنه م��درب رائ��ع للغاية، وعلى  وحت��دث ه��داف الريال عن زي��دان قائاًل: 

امل�ستوى االإن�ساين، فاإنه الرجل املثايل".
ريال  �سيغادر  الأن��ه  اأم��ل  بخيبة  اأ�سعر  معي،  رائ��ع��اً  "كان  بنزميا:  واأو���س��ح 

مدريد، ولكن هذا ما يحدث، احلياة ت�ستمر".
وحافظ الريال على �سجله خالياً من الهزائم يف مبارياته ال�18 االأخرية 

بالدوري االإ�سباين، حمققاً 13 فوزاً وخم�سة تعادالت، وهي اأطول فرتة مل 
2014، عندما  اأي خ�سارة بامل�سابقة، منذ مار�س -اآذار  يتلق فيها الفريق 
االإيطايل  البطولة حتت قيادة مدربه  وثالثة تعادالت يف  ف��وزاً   15 حقق 

االأ�سبق كارلو اأن�سيلوتي.
املو�سم  االإ���س��ب��اين خ��الل  ال���دوري  للريال يف  ه��دف��اً   32 بنزميا يف  و�ساهم 
املنق�سي، بعد ت�سجيله 23 هدفاً وقيامه بت�سع متريرات حا�سمة، وهو ما 
�ساهم  اأن  �سبق  بعدما  ب��ال��دوري،  واح��د  له يف مو�سم  اأف�سل ح�سيلة  ميثل 
ب�31 هدفاً بامل�سابقة خالل مو�سم 2015-2016، التي �سهدت ت�سجيله 
24 هدفاً و�سبع متريرات حا�سمة. ودفع امل�ستوى الالفت لبنزميا مدرب 
بكاأ�س  امل�ساركة  الفريق  لقائمة  ل�سمه  دي�����س��ان،  ديدييه  فرن�سا  منتخب 
االأمم االأوروبية "يورو 2020". ويتواجد املنتخب الفرن�سي يف املجموعة 
اأملانيا  منتخبات  برفقة  القارية  للم�سابقة  املجموعات  مبرحلة  ال�ساد�سة 
والبتغال واملجر، حيث يبداأ م�سريته يف البطولة مبواجهة نظريه االأملاين 

يف 15 يونيو -حزيران اجلاري.

ري��ال مدريد  اأ�سباب رحيله عن  للك�سف عن  زي��دان اخل��روج عن �سمته  الدين  زي��ن  الفرن�سي  امل��درب  ر  ق��ررّ
االإ�سباين للمرة الثانية، مبراً القرار بعدم "ح�سويل على الثقة التي اأنا بحاجة اليها" ملوا�سلة مهامه 

يف النادي امللكي.
بعد  وذلك  الثانية،  للمرة  ريال  عن  االفرتاق  قرار  املا�سي  اخلمي�س  واتخذ بطل مونديال 1998 

اأيام معدودة على تنازل النادي امللكي عن لقبه بطاًل للدوري االإ�سباين ل�سالح جاره اللدود اأتلتيكو.
ر كالعب يف العام 2006، ثم رحيله االأول كمدرب يف اأيار-مايو 2018 بعد خم�سة اأيام  وبعد وداع مظفرّ
من فوزه بدوري اأبطال اأوروبا لثالث مرات متتالية يف اإجناز غري م�سبوق، ترك زيدان ريال مدريد هذه 

املرة باأرقام باهتة ومو�سم خاٍل من اأي لقب.
املو�سم احل��ايل يف ن�سف  ري��ال مدريد من دوري االأبطال  اأق�سي  ال��دوري،  ف��اإىل جانب خ�سارة لقب 

النهائي على يد ت�سل�سي االإنكليزي.
لكن يف الر�سالة املفتوحة التي ن�سرتها  اأم�س االثنني �سحيفة "اأ�س" ب�سكل ح�سري، قال "لقد 
قررت االآن املغادرة واأريد اأن اأ�سرح االأ�سباب ب�سكل �سحيح. اأنا رحلت لي�س الأين اأريد التهرب من 

امل�سوؤولية اأو الأين تعبت من التدريب".
االنت�سارات  من  العديد  مع  ون�سف،  عامني  بعد  الأنه  غادرت   2018 اأيار-مايو  "يف  واأو�سح 
والعديد من االألقاب، �سعرت اأن الفريق بحاجة اىل نهج جديد للبقاء يف اأعلى م�ستوى. يف الوقت 
احلايل، االأمور خمتلفة. �ساأغادر الأين اأ�سعر باأن النادي مل يعد يثق بي بالقدر الذي اأنا بحاجة 

اليه، وال بالدعم الالزم من اأجل بناء �سيء ما على املدى املتو�سط اأو الطويل".
وتابع "اأفهم كرة القدم واأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد. اأعلم اأنه عندما ال تفوز، عليك 
ببنائه يومياً، وما جلبته  ن�سيان كل ما قمت  للغاية. مت  �سيء مهم  ن�سيان  تغادر. لكن مت  اأن 

بعالقاتي مع الالعبني، مع ال� 150 �سخ�ساً الذين يعملون مع الفريق وحوله".
و�سدد "اأنا �سخ�س اأحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز باالألقاب، لكن االأهم من ذلك 
هو االأ�سخا�س وم�ساعرهم واحلياة نف�سها ولدي اإح�سا�س باأن هذه االأ�سياء مل يتم اأخذها 
يف االعتبار. كان هناك ف�سل يف َفِهِم اأن هذه االأ�سياء حتافظ اأي�ساً على ديناميكيات 

النادي العظيم. لقد مت انتقادي اىل حد ما ب�سبب ذلك".
وتوجه ابن ال�48 عاماً اىل جمهور النادي امللكي الذي ع�سقه كالعب بعدما توج 
والكاأ�س  اأوروب���ا  اأبطال  ودوري   )2003( االإ�سباين  ال��دوري  من  كل  بلقب  معه 
ال�سوبر االأوروبية وكاأ�س االنرتكونتيننتل )2002( والكاأ�س ال�سوبر االإ�سبانية 
)2001 و2003(، قائاًل "اأعزائي املدريدي�ستا، على مدى ع�سرين عاماً، من 
االأبي�س،  القمي�س  وارتديت  فيه قدمي مدينة مدريد  وط��اأت  ال��ذي  االأول  اليوم 
منحتموين احلب، لطاملا �سعرت اأن هناك �سيئاً مميزاً جداً بيننا، لقد حظيت ب�سرف 
كبري لكوين العباً ومدرباً الأهم ناد يف التاريخ، لكن قبل كل �سيء اأنا جمرد العب يف 
ريال مدريد، لكل هذا، اأردت اأن اأكتب لكم هذه الر�سالة الأقول لكم وداعاً واأ�سرح اأ�سباب 

قراري ترك من�سبي كمدرب للفريق".
الرغبة  راأي��ت  "الأين  الفريق مرة ثانية كان  العودة لالإ�سراف على  "زيزو" اأن قرار  وك�سف 
بعودتي يف عيونكم كل يوم. كلما التقيت باأحدكم يف ال�سارع �سعرت بالدعم والرغبة يف روؤية 
النادي  ريال مدريد، هذا  ِقيَّم  اأوا�سل م�ساركة  اأن  اأردت  الفريق، الأنني  اأخ��رى مع  نف�سي مرة 

الذي ينتمي اىل اأع�سائه، م�سجعيه واىل العامل باأ�سره".
وتابع "حاولت اأن اأنقل هذه الِقيَّم بنف�سي يف كل ما فعلته، حاولت اأن اأكون مثااًل. اإن ق�ساء ع�سرين 
لفلورنتينو  كله  بذلك  اأين مدين  اأعلم  واأن��ا  ح��دث يل يف حياتي  ما  اأجمل  ك��ان  يف مدريد  عاماً 
بريي�س )رئي�س النادي( الذي راهن عليرّ يف عام 2001، والذي قاتل من اأجلي، ليجعلني اأكون هنا 
واأتوىل م�سوؤولية الفريق يف الوقت الذي كان هناك البع�س �سدي، واأقولها من كل قلبي �ساأكون 

دائماً ممتناً للرئي�س بريي�س على ذلك، اىل االأبد".
وَكرُثَ احلديث عن اإمكانية عودة زيدان اىل فريقه ال�سابق يوفنتو�س االإيطايل لال�سراف عليه خلفاً 
األيغري مهمة تدريب  "ال�سيدة العجوز" �سابقاً ما�سيميليانو  اأن ي�ستلم مدرب  الأندريا بريلو على 
النادي امللكي. لكن األيغري قرر العودة اىل يوفنتو�س، ما يجعل مواطنه اأنتونيو كونتي الذي ترك 
2010، من  االأوىل منذ  للمرة  املحلي  ال��دوري  للقب  قيادته  اأي��ام معدودة على  بعد  اإن��رت ميالن 
اأبرز املر�سحني خلالفة زيدان. كما ر�سحت بع�س التقارير هداف الفريق ال�سابق راوول غون�سالي�س 
ال�ستالم املهمة وال�سري على خطى زيدان، فيما ا�ستبعدت فكرة التعاقد مع االأرجنتيني ماوري�سيو 
لقب  عن  التنازل  رغ��م  به  التم�سك  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  اأك��د  بعدما  بوكيتينو 

الدوري املحلي واخلروج من ن�سف نهائي دوري االأبطال.

زيدان: مل اأح�سل على الثقة 
يف ريال مدريد

هل يرحل بوكيتينو اإىل ريال مدريد؟

بفريو�س  �سلبية  نتيجة  تقدمي  اأو  اللقاح  تلقي  امل�سجعني  على  �سيكون 
املقررة يف طوكيو  االأوملبية  االألعاب  التمكن من ح�سور  اأجل  كورونا من 

ال�سيف املقبل، وذلك بح�سب ما اأفادت �سحيفة يابانية اأم�س االثنني.
كما �سيتم منع الهتاف الت�سجيعي، الطعام، امل�سافحة اأو احت�ساء الكحول 
خالل االألعاب املوؤجلة من ال�سيف املا�سي ب�سبب تداعيات "كوفيد19-"، 
مبوجب �سوابط يجري النظر فيها بح�سب ما اأفادت �سحيفة "يوميوري 

ا�سمه. عن  تك�سف  مل  حكومي  م�سدر  عن  نقاًل  �سيمبون" اليابانية 
ومن املتوقع اأن يعلن املنظمون يف حزيران-يونيو عدد املتفرجني الذين 

�سي�سمح لهم بح�سور االألعاب، اإذا كان �سُي�سمح لهم بذلك اأ�ساًل.
و�سبق اأن اتخذ القرار بح�سر احل�سور اجلماهريي باملقيمني يف اليابان، 
لكن التقرير ال�سادر االثنني عن �سحيفة "يوميوري �سيمبون" يفيد باأن 
اأو طردهم منها يف حال  املقيمني من دخول املالعب  اإمكانية ملنع  هناك 

خمالفة القواعد اخلا�سة بفريو�س كورونا.
وقالت ال�سحيفة اإن "اخلطة هي اإيقاف العدوى خالل االألعاب من خالل 

اإجراءات م�سادة �سارمة".

وتن�س هذه االإجراءات ال�سارمة على �سرورة اأن يظهر امل�سجعون �سهادة 
على  له  تلقيهم اللقاح اأو نتيجة �سلبية الختبار "كوفيد19-" يخ�سعون 

نفقتهم، وذلك قبل اأ�سبوع من دخولهم امللعب.
وعلى امل�سجعني ارتداء الكمامات الواقية وملء اأوراق الفح�س ال�سحي، 
اأو م�سافحة  ال��ه��ت��اف  ع���دم  ع��ل��ي��ه��م  ي��ت��وج��ب  امل���الع���ب  ي��دخ��ل��وا  اأن  وم���ا 

بع�سهم.
�سلوك  ملراقبة  املدرجات  �سيتمركزون يف  االأم��ن  رج��ال  اأن  التقرير  واأف��اد 
امل�سجعني، على اأن يتم تقلي�س اأو اإلغاء االأحداث العامة املخ�س�سة ملتابعة 

احلدث خارج املالعب.
وياأتي احلديث عن هذه االإجراءات بعد قرابة اأ�سبوع على دعوة �سحيفة 
الذي و�سفته  اإلغاء احلدث  اىل  لالألعاب،  الر�سمي  ال�سريك  "اأ�ساهي"، 
"تهديد لل�سحة" يف وقت ت�سهد فيه البالد حالياً موجة رابعة  اأنه  على 

من تف�سي جائحة كورونا.
وح�ست ال�سحيفة يف افتتاحيتها االأربعاء املا�سي رئي�س الوزراء الياباين 
يو�سيهيدي �سوغا على "درا�سة الو�سع بهدوء ومو�سوعية" و"اتخاذ قرار 

اإلغاء االألعاب االأوملبية هذا ال�سيف".
�سد  اليابانيون  ال�سكان  يقف  االأل��ع��اب،  دورة  �سهرين من  اأق��ل من  وقبل 

اإقامة االألعاب، وفقاً ال�ستطالعات راأي عدة.
وقررت اليابان اجلمعة متديد حال الطوارئ يف طوكيو ومناطق اأخرى 
يف البالد حتى 20 حزيران-يونيو املقبل، اي قبل 33 يوًما من انطالق 

االألعاب االأوملبية. وت�سمل حال الطوارئ طوكيو وت�سع مناطق اأخرى.
ال�سهر  ع��دد احل��االت منذ منت�سف  "تراَجَع  �سوغا  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

احلايل لكن الو�سع ال يزال مقلقا".
اأي��ار-م��اي��و احل��ايل، لكن  اأن تنتهي ح��ال ال��ط��وارئ يف نهاية  وك��ان مقرًرا 

ملواجهة  ال��وق��ت  م��ن  امل��زي��د  اىل  حاجة  يف  اإن��ه��ا  قالت  اليابانية  احلكومة 
تقييد  الطوارئ خ�سو�سا على  وتن�س حالة  رابعة من اجلائحة.  موجة 
ن�ساط بع�س االأعمال التجارية، وال �سيما فر�س االإغالق املوقت للحانات 
مالية.  غرامة  طائلة  حتت  الكحولية،  امل�سروبات  تقدم  التي  واملطاعم 

كذلك مت اإغالق بع�س املتاجر ودور ال�سينما.
واأعرب العديد من الريا�سيني اليابانيني بينهم العب الغولف هيديكي 
عن  االأخ���رية،  االأي��ام  يف  اأو�ساكا،  ناومي  امل�سرب  ك��رة  والعبة  مات�سوياما 

حتفظات ب�ساأن جدوى االألعاب االأوملبية يف خ�سم الوباء.
ويف حال امل�سي قدماً باقامة االألعاب، فموعدها �سيكون بني 23 متوز-

يوليو و8 اآب-اغ�سط�س املقبلني.
اأبدى  "يوميوري �سيمبون"  اأم�س االثنني،  ا�ستطالع جديد ن�سرته  ويف 
49 باملئة من الذين �ساركوا فيه من �سكان العا�سمة اأنهم يريدون امل�سي 

باإلغائها. باملئة  قدماً باالألعاب، فيما طالب 48 
واأراد 25 باملئة اأن تقام االألعاب بح�سور عدد حمدود من امل�سجعني، فيما 

راأى 24 باملئة اأنه من االأف�سل اإقامتها خلف اأبواب مو�سدة.

اللقاح اأو نتيجة اختبار �سلبية حل�سور االأوملبياد   



يواعد 14 امراأة مبجموعة درد�سة واحدة باخلطاأ
 14 اإىل  نف�سها   الر�سالة  اأر���س��ل  اأن  بعد  اأعماله  �سر  وق��ع رج��ل يف 
امراأة حاول مواعدتهن، واالأ�سواأ من ذلك اأنه اأ�سافهن جميعاً اإىل 

املجموعة نف�سها  يف تطبيق للدرد�سة.
وذكر موقع 9Honey اأن الرجل الذي يدعى ويل جرب حظه مع 

جمموعة من الن�ساء يف عام 2020 على موقع
وباء  اأزم���ة  ب�سبب  منهن  اأي���اً  يلتق  مل  لكنه  للتعارف،   Bumble
British Will لكن  ا���س��م  ال��درد���س��ة  وي��ل على  واأط��ل��ق  ك��ورون��ا. 

British Will's Angels الفتيات غرين ا�سم الدرد�سة اإىل
وكانت االأمور ت�سري على نحو جيد مع ويل، لكنه اأف�سد كل �سيء 
ع��ن��دم��ا اأج����رى حم��ادث��ة جماعية ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ م��ع جميع 

الفتيتات اللواتي كان يخطط ملواعدة اإحداهن.
اأن  االأم���ر  يف  والطريف  ح��دث،  م��ا  الفتيات  اكت�سفت  م��ا  و�سرعان 

الفتيات ال� 14 قررن اللقاء والتعرف على بع�سهن البع�س.
ام���راأة يف وقت   14 للتو  را�سلت  لقد  اإل��ه��ي!  "يا  اإح��داه��ن  وعلقت 

واحد! وداعاً اأيها ال�سيد".
على  اأ���س��دق��اء  نكون  اأن  اأردت���ن  اإذا  "�سيداتي،  اأخ���رى  فتاة  وق��ال��ت 

اإن�ستغرام فاأعدكن اأننا �سن�ستمتع اأكرث بعيداً عن هذا االأحمق".

ال�سرطة تطارد مغت�سب 3 فتيات
على  للقب�س  االأمريكية،  ال�سلطات  بها  تقوم  مكثفة  بحث  عملية 

رجل اأقدم على جرائم اعتداءات "�سنيعة" بحق فتيات مراهقات.
مدينة  �سرطة  ت��الح��ق  البيطانية،  "ال�سن"  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
نيويورك رجال يبلغ من العمر 41 عاما، متهم بتخدير واغت�ساب 

3 فتيات مراهقات يف منزله، خالل االأ�سهر الثمانية املا�سية.
ووف��ق��ا لل�سلطات، ف��اإن دوي��ن غ���وردون، وه��و اأم��ريك��ي م��ن اأ�سول 
اإفريقية، قام بتخدير واغت�ساب 3 فتيات بعمر 13 عاما، بني فرتة 
اأكتوبر 2020 ومايو 2021. وطالبت �سرطة نيويورك مب�ساعدة 
غ����وردون، يف ح��ال م�سادفته يف  ع��ن  ت��وف��ري معلومات  ال��ع��ام��ة يف 
الفتيات  اأقنع  غ��وردون  اأن  ال�سلطات  وقالت  خارجه.  اأو  نيويورك 
عن  اإ���س��اف��ي��ة  تفا�سيل  تك�سف  ومل  ل��الح��ت��ف��ال،  مل��ن��زل��ه  ب��امل��ج��يء 
�سحايا   3 من  اأك��رث  هناك  يكون  اأن  ال�سلطات  وتتوقع  الوقائع. 

لغوردون مل يك�سف عنهم حتى االآن.

فتاة متنع هجومًا يف الفندق بحيلة 
روت اإحدى م�ستخدمات تيك توك كيف متكنت من منع رجلني من 
م�ستعينة  15 عاماً  الفندق عندما كانت بعمر  اقتحام غرفتها يف 
فيديو  مقطع  امل��راأة  و�ساركت  والدتها.  زوج  لها  قدمها  بن�سيحة 
االأبواب  اأ�سفل  اإدخ��ال��ه  ميكن  جهاز  فيه  ويظهر  ت��وك،  تيك  على 
 13 من  باأكرث  وحظي  الداخل،  من  املقب�س  ل�سحب  وا�ستخدامه 
مليون م�ساهدة. وتقول جوزي باورز اإن احلادثة وقعت لها عندما 
كانت يف اإجازة مع عائلتها، وو�سفتها باأنها اأكرث التجارب رعباً يف 
حياتها. وتقول جوزي اإنها كانت مراهقة عندما اأقامت يف اأو�سن 
يف  مبفردها  وكانت  املتحدة،  بالواليات  ماريالند  والي��ة  يف  �سيتي 
ال  عائلتها  اأف��راد  باقي  كان  بينما  للخروج،  ت�ستعد  الفندق  غرفة 
يزالون على ال�ساطئ. وعندما كانت على و�سك اال�ستحمام، قالت 
يف  ظهرت  التي  الغريبة  االأداة  اأن  ووج��دت  �سو�ساء  �سمعت  اإنها 
الفيديو قد و�سعت حتت الباب، وقبل اأن يتاح لها الوقت للتفكري، 
تقول جوزي اإن رجاًل بداأ يف فتح الباب، و�سرعان ما اأغلقته مرة 

اأخرى وو�سعت القفل عليه.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يتخل�س من ال�سداع بف�سل طبيبة عنيدة
اأن يتماثل لل�سفاء بف�سل  12 عاماً، قبل  عانى رجل كندي يدعى كري�س، من نوبات �سداع �سديدة ملدة زادت عن 

طبيبة اأع�ساب عنيدة اأ�سرت على معرفة �سبب �سداعه.
قال كري�س )38 عاماً( اإنه كان يعاين من نوبات �سداع مفاجئة كلما وقف اأو جل�س يف ال�سرير اأو حاول االنحناء 
الأداء مهام معينة مثل ربط حذائه، اأو العط�س اأو ال�سعال. وكان الو�سع الوحيد الذي يجلب له الراحة هو اال�ستلقاء 

وراأ�سه منخف�س عن بقية ج�سده.
يف 2008 اأ�سيب كري�س بفريو�س �سائع ا�ستغرق التعايف منه ثالثة اأ�سهر كاملة، وبقي اأحد اأعرا�سه، وهو ال�سداع 

امل�ستمر.
ومت اإر�سال كري�س اإىل طبيب اأع�ساب �سخ�س حالته على اأنها �سداع ن�سفي واأعطاه اأدوية مل جُتد نفعاً. ومل ُيظهر 
الفح�س بالت�سوير املقطعي املحو�سب والت�سوير بالرنني املغناطي�سي لدماغه اأي ورم، ومل ي�ستطع طبيب االأع�ساب 

تقدمي اأي حلول مل�سكلته.
وبعد قرابة �سنة من املعاناة، تلقى كري�س ن�سيحة من اأحد اأ�سدقائه بزيارة طبيبة اأع�ساب متخ�س�سة يف ا�سطرابات 
ال�سداع يف م�ست�سفى كلية الن�ساء، تدعى كري�ستني الي، وح�سل على اإحالة اإىل امل�ست�سفى وا�سطر لالنتظار عدة 

اأ�سهر حتى يحني دوره.
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�سفدع ال�سوكوالتة.. اكت�ساف جديد 
اأ�سرتايل  عامل  اكت�سف  اجلديدة،  غينيا  يف  املطرية  الغابات  م�ستنقعات  يف 

نوعا جديدا من ال�سفادع، عرف با�سم "�سفدع ال�سوكوالتة".
وكان �ستيف ريت�ساردز، املتخ�س�س يف ال�سفادع مبتحف جنوب اأ�سرتاليا، قد 
2016، لكن ب�سبب  الكاكاو، الأول مرة يف عام  امللون بلون  اكت�سف املخلوق 
�سعوبة البيئة التي يعي�س فيها ال�سفدع، مل يتمكن من درا�سته ب�سكل كامل 

والتاأكد من اأنه ينتمي لف�سيلة جديدة اإال موؤخرا.
وقال: "هذا هو ال�سبب يف اأن االأمر ا�ستغرق وقتا طويال للعثور على هذا 
البعو�س احلامل للمالريا،  ال�سفدع، فهو يعي�س يف م�ستنقع حيث يوجد 
"غارديان"  ذك��رت �سحيفة  ما  وفق  وج��ود متا�سيح هناك"،  اإىل  باالإ�سافة 

البيطانية.
ورغم �سعوبة تلك البيئة، متكن ريت�ساردز من احل�سول على بع�س العينات، 
وبعد �سنوات من البحث امل�سني والتحليل اجليني، اأ�سبح باإمكانه التاأكيد 

على اأن "ليتوريا مريا" ف�سيلة جديدة )غري مكت�سفة( من ال�سفادع.
والذي  غريفيث،  وجامعة  كوينزالند  متحف  م��ن  اأول��ي��ف��ر،  ب��ول  واأو���س��ح 
"ليتوريا مريا" على  اإط��الق ا�سم  اأنه مت  كان م�سوؤوال عن العمل اجليني، 

ال�سفدع، الأن كلمة "مريا" تعني مفاجاأة اأو ال�سيء الغريب بالالتينية.

�سرطة لندن ت�سادر اأكرب مبلغ نقدي يف تاريخها
لندن، قادت  البيطانية،  العا�سمة  االأمن يف  ب�سيطة من رجال  مالحظة 

اإىل الك�سف عن مبلغ مايل �سخم، تبني الحقا اأنه غري �سرعي.
اأنها  اإن" االأمريكية،  اإن  "�سي  �سبكة  نقلت  ما  وف��ق  لندن،  �سرطة  وذك��رت 
�سادرت 5 ماليني جنيه اإ�سرتليني )ما يعادل 7 ماليني دوالر( نقدا، هو 

اأكب مبلغ نقدي ت�سادره �سرطة العا�سمة البيطانية على االإطالق.
وبداأت الق�سة بعدما الحظ اأحد رجال ال�سرطة �سخ�سا يواجه م�سكلة يف 

حقائب تبني اأنها مليئة بالنقود.
يف  عنوان  من  يخرج  وه��و  �سوهد  �سم�سدينوف  �سالن  اإن  ال�سرطة  وقالت 
ب�سكل ملحوظ" حلمل حقائب  "يعاين  وك��ان  لندن،  فولهام، جنوب غرب 

ثقيلة و�سعها يف �سيارة متوقفة قريبة.
وبح�سب بيان لل�سرطة، فقد اأوقفه رجال ال�سرطة بعدما ارتابوا يف اأمره، 

ووجدوا "مبلغا كبريا من املال" يف احلقائب.
االأم���وال  لغ�سيل  خمطط  ع��ن  ك�سف  ال�سقة  تفتي�س  اإن  ال�سرطة  وق��ال��ت 

واأموال تزيد قيمتها عن خم�سة ماليني جنيه اإ�سرتليني.
وقالت ال�سرطة اإنه مت العثور على اأموال اأخرى تقدر ب� 39 األف يورو )47 
اإ�سرتليني )11346 دوالرا( يف  األف دوالر( واأكرث من ثمانية اآالف جنيه 

عنوان منزل الرجل.

القب�س على ال�سائح 
الربازيلي املتحر�س مب�سر

امل�سرية  االأم�������ن  اأج����ه����زة  األ����ق����ت 
ال���ق���ب�������س ع���ل���ى ط���ب���ي���ب وم������دون 
برازيلي �سهري، وذلك خالل جولة 
االأق�����س��ر يف  ل��ه مب��دي��ن��ة  �سياحية 

ال�سعيد جنوبي القاهرة.
ال�سبب يف القب�س عليه هو خمالفة 
املتهم للقوانني امل�سرية وللقواعد 
حول  لل�سياح  واحل��اك��م��ة  املنظمة 
بفتاة  لفظيا  العامل، حيث حتر�س 
اأوراق  ب��ي��ع  اأح����د م��راك��ز  ت��ع��م��ل يف 
باالأق�سر، وفقا  التذكارية  البدي 
ملوقع  امل�سدر  وق��ال  اأم��ن��ي.  مل�سدر 
اأجهزة  اإن  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ر�سدت  االأم����ن 
يت�سمن  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ت������داول 
مواقع  اأح��د  على  التحر�س  واقعة 
ب�سبكة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
االإن������رتن������ت، ومت���ك���ن���ت االأج����ه����زة 
عليها  املجني  حتديد  من  االأمنية 
القب�س  واألقي  الواقعة،  ومرتكب 

عليه قبل مغادرته البالد.
ا�ستجواب  مت  فقد  امل�سدر  وح�سب 
اأنه  م��وؤك��دا  بالواقعة  واأق���ر  املتهم 
اأنها  كان ميزح، ولكن الفتاة اأكدت 
ت��ل��ك االألفاظ  اأن���ه ق���ال  مل ت��ع��رف 
����س���وره معها  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و  يف 
اأنه  تعتقد  وك��ان��ت  عملها  مب��ح��ل 
م�سر  ع��ن  ت��ذك��اري  فيديو  ي�سور 
ل��الح��ت��ف��اظ ب����ه، خ��ا���س��ة اأن���ه���ا ال 
ال��بت��غ��ال��ي��ة التي  ال��ل��غ��ة  ت��ف��ف��ه��م 
تلك  وق��ال  الفيديو  بها يف  حت��دث 
االأل����ف����اظ. ق���ام���ت اأج���ه���زة االأم����ن 
باتخاذ االإج��راءات القانونية جتاه 
امل��ت��ه��م ب�����س��اأن اإب����الغ ���س��ف��ارة بالده 
يف  للتحقيق  النيابة  على  وعر�سه 

الواقعة.

نهاية ماأ�ساوية لطرازان
 يف حادث طائرة

ل��ق��ي امل��م��ث��ل االأم���ريك���ي ج���و الرا، 
�سخ�سية  ب��������اأداء  ا���س��ت��ه��ر  ال������ذي 
طرزان، م�سرعه، يف حادث حتطم 
طائرة بوالية تيني�سي االأمريكية.

وكان النجم االأمريكي )58 عاًما( 
واحدا من 7 اأ�سخا�س لقوا حتفهم 
عندما حتطمت طائرة �سغرية يف 
�سمرينا  بلدة  من  بالقرب  بحرية 

بوالية تيني�سي.
اأن  بر�س  اأ�سو�سيتد  وكالة  وذك��رت 
���س��ام��ب��ل��ن الرا و5  زوج���ت���ه ج��وي��ن 
اآخرين كانوا من بني القتلى، فيما 
ال�سلطات يف مكان احلادث  اأ�سارت 

اإىل عدم وجود ناجني.
�ساندرز،  ج��و���س��وا  ال��ن��ق��ي��ب  وق����ال 
مقاطعة  يف  االإن������ق������اذ  م���������س����وؤول 
روثرفورد، خالل موؤمتر �سحفي: 
جهود  من  جهودنا  حتولت  "لقد 
االإنقاذ اإىل جهود التعايف. مل نعد 
اأح��ي��اء يف هذه  ع��ن �سحايا  نبحث 

املرحلة".
الفيدرالية  الطريان  اإدارة  وقالت 
بر�س  اأ�سو�سيتيد  لوكالة  بيان  يف 
اإن ال��ط��ائ��رة ال�����س��غ��رية وه���ي من 
حتطمت   ،501 �سي  �سي�سنا  ط��راز 
يف بحرية بري�سي بري�ست بالقرب 
بعد  تيني�سي  ب��والي��ة  �سمرينا  م��ن 
اإق��الع��ه��ا يف ح����وايل ال�����س��اع��ة 11 
���س��ب��اًح��ا، ال�����س��ب��ت، وك��ان��ت متجهة 
ال���دويل يف  ب��امل بيت�س  اإىل م��ط��ار 

فلوريدا.

باإطاللة رعاة البقر..�سمرية 
�سعيد ت�سّوق متابعيها 

�ست الفنانة املغربية  �سمرية �سعيد  متابعيها  حمرّ
طرحها  تنوي  التي  اجلديدة  املنفردة  الأغنيتها 
و�ساركت  بالليل ".  " اتنني  ع��ن��وان  حت��ت  ق��ري��ب��اً 
اإط��الل��ة مب��الب�����س رعاة  ل��ه��ا م��ن  �سعيد ���س��ورة 
اأو  ال��داك��ن  ال��رم��ادي  ال��ل��ون  اخ��ت��ارت لها  البقر 
الر�سا�سي وبدت فيها وقد اعتمرت قبعة رعاة 
بع�ساً  لتخفي  جبينها  غطت  وق��د  وب��دت  البقر 
�سعرها  ت�سفيف  واعتمدت  وجهها،  مالمح  من 
على �سكل �سفريتني طويلتني، وو�سعت العديد 
من  عدد  عن  عبارة  الف�سية  االإك�س�سوارات  من 
ال�����س��ال���س��ل ح���ول رق��ب��ت��ه��ا وق���رط���ني م���ن اللون 
عند  ب�"�سرا�سيب"  جاكيت  ارت���دت  فيما  نف�سه 
جاءت  فيما  ال��ه��واء  م��ع  متطايرة  ب��دت  ني  الكمرّ
 Etneen": خلفية ال�سورة داكنة، وعلقت عليها
قريبا..".  بالليل..  اتنني   Belleil.. SOON
وتعاونت �سمرية يف االأغنية املذكورة مع ال�ساعر 
امل�سري  وامللحن  ح�سني   امل�سري  تامر  الغنائي 
عزيز ال�سافعي اأما التوزيع فل� و�سام عبد املنعم.

عمره 97 عاما.. وينال �سهادة جامعية
بيل  االأم��ريك��ي  ت��رك  الثانية،  العاملية  احل��رب  خ�سم  يف 
غو�سيت، جامعته لكي يلتحق بحي�س بالده الذي انخرط 

يف احلرب.
عاما(   97( غو�سيت  اأن  اأم��ريك��ي��ة  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وذك���ر 
�سالح  يف  بها  انتهى  االأم���ر  لكن  لينكولن،  بكلية  التحق 

اجلو االأمريكي قبل اأن يتم درا�سته اجلامعية.
اإىل  غو�سيت  يعد  مل  اأوزاره����ا،  احل��رب  و�سعت  اأن  وبعد 
�سركة  اإدارة  يف  العمل  ذل��ك  عن  عو�سا  فف�سل  اجلامعة 

العائلة.
غو�سيت  فوجد  العمل،  يف  �سريعا  العمر  �سنوات  وم��رت 
نف�سه يف الت�سعينيات من عمره، لكنه مل ين�س العودة اإىل 

اجلامعة.
وميثل الرجل االأمريكي هذا منوذجا يحتذى يف التم�سك 
عقود  م�سي  بعد  حتى  اجلامعية  الدرا�سة  اإكمال  بحلم 

طويلة من الزمن.
وقالت كلية لينكولن بوالية اإيلينوي اإن امل�سن االأمريكي 
الكلية  اإىل �سفوف  العودة  2019، طالبا  عام  اإليها  جاء 
عنها  انقطع  التي  اجلامعية  درا�سته  ا�ستكمال  اأج��ل  من 

منذ عقود طويلة.
ال��ط��ال��ب، مع  اإع���ادة ت�سجيل  اأن��ه��ا ق���ررت  وذك���رت الكلية 
القرن  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  حققها  ال��ت��ي  ال��ع��الم��ات  اع��ت��م��اد 

املا�سي.

على عك�س املعتاد.. الع�سابات تطارد رجال ال�سرطة
�سعار  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ن��ف  امل�����س��ه��ورة  خالي�سكو  ع�����س��اب��ة  ردت 
ال�سرطة اجلديد يف املك�سيك "العناق ال الر�سا�س" بنهج 
خا�س بها، حيث قامت بخطف العديد من اأفراد القوات 
للح�سول على  اخلا�سة يف والية غواناخواتو، وعذبتهم 
وقتل  مب��ط��اردة  االآن  وت��ق��وم  زمالئهم،  وعناوين  اأ�سماء 
واأمام  اأيام عطالتهم،  ال�سرطة يف منازلهم، ويف  عنا�سر 

عائالتهم.
هذا النوع من الهجوم املبا�سر على �سباط ال�سرطة نادًرا 
التي  ال���دول  اأك��رث  املك�سيك، وه��ي م��ن  ُي�ساهد خ��ارج  م��ا 

تعاين من عنف الع�سابات يف اأمريكا الو�سطى.
كما ت�سكل هذه الع�سابات التحدي االأبرز ل�سيا�سة الرئي�س 
اأي  رف�س  يف  املتمثلة  اأوب����رادور،  لوبيز  مانويل  اأندري�س 

تعامل عنيف اأو خارج القانون �سد هذه الع�سابات.
احلكومة،  ع��ل��ى  احل���رب  بالفعل  اأع��ل��ن��ت  ال��ع�����س��اب��ة  ل��ك��ن 
بهدف الق�ساء على قوة الدولة املعروفة با�سم "املجموعة 
اأع�سائها  مبعاملة  الع�سابة  تتهمها  ال��ت��ي  التكتيكية" 

معاملة قا�سية.
يف  املباين  اأح��د  على  الع�سابة  علقتها  الفتة  على  وكتب 
احلرب،  تريدون  كنتم  "اإذا  مايو:  يف  غواناخواتو  والي��ة 
اأماكنكم.  اأننا نعرف  بالفعل  اأو�سحنا  �سن�سن حرًبا. لقد 

نحن قادمون من اأجلكم جميًعا".
"مقابل كل فرد من ع�سابتنا  اأخ��رى:  وكتب على الفتة 
تعتقلونه �سيقتل اثنان من قوتكم التكتيكية، اأينما كانوا، 

يف منازلهم، اأو يف �سيارات الدوريات اخلا�سة بهم".

عاملة م�سرية تك�سف كوالي�س بحثها عن �سمكة اأده�ست العامل
علمية  جم��م��وع��ة  ب�����داأت   2014 ع����ام  م��ط��ل��ع  يف 
مل��غ��ام��رة بحثية ج��دي��دة وهي  ُت��خ��ط��ط  م�����س��ري��ة 

البحث عن ق�سة �سمكة القمر امل�سرية.
وا�ستمرت اجلهود النظرية ملدة عام تقريبا، ومنذ 
 6 ب��اإج��راء  الفريق  ق��ام   2020 حتى   2015 ع��ام 
نتائج  اإىل  ال��و���س��ول  بف�سلها  ا�ستطاع  رح���الت، 
بن�سر درا�سة علمية هامة يف دورية  ُكللت موؤخًرا 
اأحدثت دويا يف االأو�ساط  "جيولوجي" املرموقة، 
ملجموعة  التابع  ه��ا  اأع��درّ التي  الدرا�سة  العلمية. 
املن�سورة،  بجامعة  �سالم  ه�سام  امل�سري  ال��ع��امل 
ال�سلوك  ر���س��د  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  ع��ل��ى  ا�ستطاعت 
العلمي  وا�سمها  امل�سرية  القمر  ل�سمكة  املده�س 
لعديد  هامة  حفريات  على  العثور  بعد  "ميني" 
التابعة  غ���ارب  راأ�����س  منطقة  يف  االأ���س��م��اك،  م��ن 

ملحافظة البحر االأحمر �سرقي م�سر.
الباحث  ال�سيد  �سناء  امل�سرية  الباحثة  وتك�سف 
التي  اأهميتها،  ع��ن  ال��درا���س��ة  ه��ذه  يف  الرئي�سي 
املزيد  اإىل  للتو�سل  العلمي  املجتمع  عليها  يعول 
من النتائج خا�سة فيما يتعلق بظاهرة االحتبا�س 

احلراري. و�سمَّ الفريق امل�سري من مركز "�سالم 
الب" حتت اإ�سراف عامل احلفريات امل�سري ه�سام 
املن�سورة،  جامعات  من  م�سريني  باحثني  �سالم 
وط��ن��ط��ا، واجل��ام��ع��ة االأم��ريك��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة، اإىل 
جانب التعاون مع عامل احلفريات مات فريدمان 

من جامعة ميت�سيغن.
وبح�سب ال�سيد، تعود فرتة البحث الذي اأجرتها 
ال�سيد مع فريقها اإىل نحو 56 مليون �سنة؛ حيث 
ع��ان��ى ك��وك��ب االأر�����س حينها م��ن ظ��اه��رة عرفت 
نعانيها  كالتي  القدمي"  احل���راري  ب�"االحتبا�س 
ارت��ف��ع��ت درجة  ال��زم��ن،  يف زمننا ه���ذا. ويف ذل��ك 
احل��رارة مبقدار 5 اإىل 7 درج��ات مئوية يف احلد 

الفا�سل بني الع�سر الباليو�سيني واالإيو�سيني.
اإن  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  ال�سيد  وت��ق��ول 
درج��ات احل���رارة يف ه��ذا الزمن ت��راوح��ت درجات 
احلرارة حينها بني 35 اإىل 40 درجة مئوية، وهو 
م�ستوى مرتفع من درج��ات احل���رارة، وم��ع مثل 
هذا التغريرّ تبداأ الكائنات احلية يف انتهاج �سلوك 

خمتلف عن الطبيعي.

ممثلة بوليوود كاجنانا رانوت اأمام املعبد الذهبي يف اأمريت�سار »ا ف ب«

بريتني �سبريز تعلق على 
غناء �سيلينا غوميز اأغنيتها

لها على  العاملية  �سيلينا غوميز  فيديو  الفنانة  ن�سرت  اأيام قليلة  قبل 
طفولتها  م��ن  االجتماعي  التوا�سل  م��وق��ع  على  اخل��ا���س��ة  �سفحتها 
الفنانة االأمريكية  بريتني �سبريز  اأغنية �سهرية لزميلتها  وهي تغني 

�سا�سة  ووراءه��ا   ،"don't go knockin' on my door" ، بعنوان 
 19 اأك��رث من  على  الفيديو  وح��از  �سم�سية  نظارات  وترتدي  متحركة 
�سخ�سية  يعك�س  للغاية  ط��ري��ف  املعلقون  واع��ت��به  م�ساهدة  مليون 

�سيلينا الطريفة.
ال�سو�سيل  على  بقوة  انت�سر  ال��ذي  الفيديو  بريتني  راأت  ناحيتها،  من 
ميديا وعلقت على املو�سوع وكتبت: هذا هو ال�سيء االأكرث روعة الذي 

راأيته على االإطالق.


