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ال�سحة تعلن توافر لقاح فايزر- بيونتك للفئة العمرية من
12-15 �سنة وتدعو لتلقي اجلرعة الداعمة من لقاح �سينوفارم

•• ابوظبي-الفجر:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن توفري لقاح فايزر بيونتك 
للفئة العمرية من 12-15 �صنة فما فوق،  كما دعت الوزارة  الذين 
اأخ���ذ اجلرعة  اإىل  ���ص��اي��ن��وف��ارم  ل��ق��اح  ب��ع��د تلقيهم  اأ���ص��ه��ر   6 اأك��م��ل��وا 
واملقيمني  املواطنني  لكبار  الأول��وي��ة  اأن  على  التاأكيد  م��ع  الداعمة 
تو�صيع  اإط��ار  يف  القرارات  هذه  وتاأتي  املزمنة.   الأمرا�ض  واأ�صحاب 
مظلة احلملة الوطنية لتطعيم كوفيد19- وال�صيطرة على املر�ض 
م��ن خالل  امل��واع��ي��د  خ��دم��ة حجز  ال����وزارة  ت��وف��ر  ومكافحته، حيث 
ت�صخري  اإط���ار  يف  وذل���ك  كوفيد19-.  وتطبيق  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 
الدولة قدراتها للركيز على تطعيم كوفيد19- لأكرب ن�صبة ممكنة 
التطعيمات  تعد  حيث  املكت�صبة،  املناعة  اإىل  للو�صول  املجتمع،  من 
الأمرا�ض  من  الوقاية  يف  واأجنحها  الطبية  التدخالت  اأف�صل  من 

والأوبئة.   )التفا�صيل �ض3(

�أجرت 215,689 فح�صا ك�صفت عن 1,968 �إ�صابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,954 حالة جديدة من كورونا

••اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�ض كورونا امل�صتجد 
 215،689 19 واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت ال��وزارة عن اإج��راء  كوفيد - 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل  جديدا  فح�صا 
اإج����راءات  تكثيف  ال��ط��ب��ي.   و�صاهم  الفح�ض  تقنيات  واأح����دث  اأف�����ص��ل  با�صتخدام 
التق�صي والفح�ض يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف 

الك�صف عن 1،968 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ض كورونا. )التفا�صيل �ض2(

وفد �إ�صر�ئيلي يف م�صر ملناق�صة تبادل �لأ�صرى مع حما�س

القاهرة تدعو الف�سائل الفل�سطينية لجتماع موحد

هيومن رايت�س: احلوثيون 
يعرقلون التطعيم �سد كورونا

•• عوا�صم-اأفب:

احلوثيني  املتمردين  الثالثاء  اأم�ض  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  منظمة  اتهمت 
مناطق  يف  كوفيد19-  وب���اء  مكافحة  اإط���ار  يف  التطعيم  مبنع  اليمن  يف 

�صيطرتهم رغم ارتفاع عدد الإ�صابات يف البلد الذي تنه�صه احلرب.
اإيران  م��ن  املقربون  احلوثيون  ين�صر  م��ا  ن���ادرا  اجلائحة  انت�صار  ب��دء  منذ 
والذين ي�صيطرون على جزء كبري من �صمال اليمن معلومات حول الوباء 

معلنني عن حالة وفاة واحدة حتى الآن. 
وقالت املنظمة يف بيان اإن قيادة احلوثيني حتجب املعلومات حول خماطر 
يف  اللقاحات  لتوفري  الدولية  اجلهود  وتقّو�ض  وت��اأث��ريه،  ك��ورون��ا  فريو�ض 

املناطق اخلا�صعة ل�صيطرتها.
واأ�صافت مل ت�صل اأي لقاحات اإىل املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلوثيني. على 
�صلطات احلوثيني اتخاذ خطوات فورية لت�صهيل اجلهود لتوفري اللقاحات 

يف �صمال اليمن ووقف ن�صر املعلومات امل�صللة حول الفريو�ض.
ووت�ض  رايت�ض  هيومن  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  مدير  نائب  بيج  مايكل  وق��ال 
القرار املتعمد من �صلطات احلوثيني باإخفاء العدد احلقيقي حلالت كورونا 
ومعار�صتها لّلقاحات يهددان حياة اليمنيني. التظاهر بعدم وجود فريو�ض 
معاناة  اإىل  اإل  ي���وؤدي  ول��ن  املخاطر  لتخفيف  ا�صراتيجية  لي�ض  ك��ورون��ا 
جماعية.يف نهاية مار�ض، تلقى اليمن 360 األف لقاح يف اإطار اآلية كوفاك�ض 

التي ت�صرف عليها الأمم املتحدة لتوفري اللقاحات لأفقر دول العامل.
مليون   1،9 على   2021 يف  ال��ب��الد  ح�صول  ت�صمل  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  وتن�ض 
لقاح، على ت�صليم جزء من اجلرعات اإىل مناطق �صيطرة احلوثيني. ونقلت 
تعاون اجلماعة مع  اإن عدم  قوله  ووت�ض عن م�صدر طبي  راتي�ض  هيومن 
اإىل  لقاحات  اأي  و�صول  منع  اليمنية  واحلكومة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

ال�صمال.

الف�صائل  ق��ادة  للقاء  غ��زة  قطاع 
الهدنة  وب���ح���ث  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ووقف النار واإع��ادة الإعمار، قبل 
اأن يغادر ع�صر اأم�ض، يف زيارة هي 
الأوىل لرئي�ض خمابرات م�صري 
القرن  اأوائ�����ل  م��ن��ذ  ال��ق��ط��اع  اإىل 

احلايل.
ال�صرق  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  فيما 
الأو�صط م�صاء الأحد، اأن الرئي�ض 
امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي وجه 
اجلهود  مب��وا���ص��ل��ة  امل�������ص���وؤول���ني 
م�صكلة  حل�����ل  والج�����ت�����م�����اع�����ات 
الأ�صرى واملفقودين بني اإ�صرائيل 

وحركة حما�ض.
وك��ان��ت م�صر دف��ع��ت ب��ق��وة خالل 
الأ����ص���اب���ي���ع امل���ا����ص���ي���ة، م����ن اأج����ل 
وق���ف ال��ت�����ص��ع��ي��د الإ���ص��رائ��ي��ل��ي - 
اندلع  الذي  الأخ��ري  الفل�صطيني 
يف العا�صر من مايو وا�صتمر 11 
والف�صائل،  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ني  ي��وم��ا 
ب�صبب  فل�صطيني  غ�صب  و���ص��ط 
الإ�صرائيلية  ال�صرطة  مداهمات 
امل�������ص���ج���د  جم�����م�����ع  حم�����ي�����ط  يف 
وخطط  ال���ق���د����ض،  يف  الأق�������ص���ى 
ل���ط���رد ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني م���ن حي 
ل�صالح  ب��امل��دي��ن��ة  ج����راح  ال�����ص��ي��خ 

م�صتوطنني يهود.

اإ�صرائيل قدمت  اأن  الإ�صرائيلية 
ل�صجناء  اأ�صماء  قائمة  حلما�ض 
اأم����ن����ي����ني م�������ص���ت���ع���دة لإط������الق 

�صراحهم يف اإطار ال�صفقة.
ال�����دف�����اع  وزي���������ر  اأن  وُي�������ذك�������ر 
الإ�صرائيلي بيني غانت�ض، تطرق 
للمو�صوع يف موؤمتر �صحايف مع 
م��را���ص��ل��ني اأج���ان���ب، وق���ال فيه: 
اإع����ادة اأب��ن��ائ��ن��ا وال���ه���دوء لفرة 

البث  ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت  ذل������ك،  اإىل 
اأن وف���داً  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة )ك�����ان( 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��اً ���ص��ي��زور ال��ق��اه��رة يف 
�صفقة  ملناق�صة  املقبل  الأ�صبوع 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني وجثث  ل���ص��ت��ع��ادة 
ل���دى ح��م��ا���ض يف قطاع  ج���ن���ود، 
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الإ�صرائيلي.
واأو���������ص��������ح��������ت ه�����ي�����ئ�����ة ال����ب����ث 

طويلة املدى،جزء من ال�صروط 
لإع���������ادة اإع�����م�����ار غ�������زة، وال���ت���ي 
الفل�صطينية  ال�صلطة  �صتنفذها 

ودول من املنطقة والعامل.
ويف وقت �صابق، قال قائد حما�ض 
يف غزة يحيى ال�صنوار اإن حما�ض 
م�صتعدة لجراء مباحثات فورية 
وغري مبا�صرة مع اإ�صرائيل حول 

�صفقة التبادل.

جندي اأمريكي ي�صري خلف اآليات ع�صكرية بالقرب من قاعدة باغرام الأمريكية الأكرب يف اأفغان�صتان
���ص��رق ك��اب��ول يف م��ق��اط��ع��ة ب����اروان، 
اأكرب قاعدة اأمريكية يف اأفغان�صتان.

وك���ان���ت ه���ذه ال��ق��اع��دة ال��ت��ي بناها 
ال�����ص��وف��ي��ات ع��ن��دم��ا اح��ت��ل��وا البالد 
يزيد  ما  توؤوي   )1989-1979(
عن 30 األف جندي ومدين اأمريكي 
ومن قوات احللف الأطل�صي، وبينها 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة، خ����الل ذروة  ال����ق����وات 

•• كابول-اأفب:

���ص��ت��ع��ي��د ال�����ق�����وات الم����ريك����ي����ة يف 
افغان�صتان قاعدة باغرام الأمريكية 
اجلي�ض  اىل  اأفغان�صتان  يف  الأك���رب 
ح���زي���ران   20 ب���ح���ل���ول  الف����غ����اين 
ي��ون��ي��و، وف���ق م��ا ذك���ر م�����ص��در امني 

افغاين لوكالة فران�ض بر�ض اأم�ض.
ال��ذي طلب  ق��ال امل�صوؤول الأف��غ��اين 
املقرر  من  هويته  عن  الك�صف  ع��دم 
اأن ت�صتغرق عملية ال�صتعادة حوايل 
هذه  تكون  ق��د  لكن  ي��وم��اً،  ع�صرين 

الفرة اأطول اأو اأق�صر.
وا�صاف اأن وزارة الدفاع �صكلت جلنة 
خا�صة ملراقبة واإدارة اإعادة القاعدة 

اىل اجلي�ض الفغاين.
اأكد متحدث با�صم القوات المريكية 
لوكالة  هويته  ع��ن  الك�صف  راف�صا 
فران�ض بر�ض �صنعيد قاعدة باغرام 
اجلوية لكن لي�ض لدي اأي تفا�صيل 

اأو جدول زمني حول ذلك.
بدء تدخلها  بعد ع�صرين عاما من 
 ،2001 اأك��ت��وب��ر  الأول  ت�صرين  يف 
تبقى  ما  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صحب 
من جنودها البالغ عددهم 2،500 

على الأرا�صي الأفغانية.
ف��ق��د اأم���ر ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي جو 

اجلنود  جميع  �صحب  باإمتام  بايدن 
يف  اأي  �صبتمرب،  اأي��ل��ول   11 بحلول 
العام  لهجمات  ال�صنوية  ال��ذك��رى 
2001، لكن العملية جتري ب�صكل 
تكتمل  اأن  امل���رج���ح  وم����ن  م��ت�����ص��ارع 

خالل ال�صيف.
الع�صكرية،  ب����اغ����رام  ق���اع���دة  ت��ع��د 
ك��م �صمال   50 ب��ع��د  ال��واق��ع��ة ع��ل��ى 

العمليات الع�صكرية يف عام 2011.
الأطل�صي  احل��ل��ف  ق���وات  ان�صحبت 
مهمتها  ان��ت��ه��اء  م���ع   2014 ع����ام 
باغرام  ق��اع��دة  كانت  القتالية.كما 
غالباً  وت��ع��ر���ص��ت  اع���ت���ق���ال،  م���رك���ز 
للتنديد من قبل العالم ومنظمة 
ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حت��دث��ت عن 

مراكز تعذيب يف م�صتودعاتها.

•• الفجر-تون�س

امل��ت��ق��اع��د كمال  اأك�����د الم�������ريال 
العكروت م�صت�صار المن القومي 
قائد  ال��ب��اج��ي  ال��راح��ل  للرئي�ض 
ال�صب�صي اأم�ض الثالثاء ان نهاية 
م���ن���ظ���وم���ة احل����ك����م احل���ال���ي���ة يف 
تون�ض ا�صبحت �صرورة تقت�صيها 
ال�صالمة ال�صحية متهما النظام 
القائم الذي قال انه اختنق جراء 

�صيا�صاته بال�صعي لبيع البالد.
تدوينة  يف  ال���ع���ك���روت  واع����ت����رب 
ن�����ص��ره��ا ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة على 
���ص��ف��ح��ت��ه مب���وق���ع ف��ي�����ص��ب��وك ان 
امل�صي�صي  ه�صام  احلكومة  رئي�ض 
يدفع  مل��ن  للبيع  ت��ون�����ض  ي��ع��ر���ض 
اأكرث م�صيفا انه يتم التفريط يف 
قال  الذي  وتراثها  تون�ض  ر�صيد 
للتون�صيني  الوحيدة  ال��رثوة  انه 

•• برلني-وكاالت:

اأعلنت وزارة اخلارجية الأملانية، اأن 
جديدة  جولة  �صت�صت�صيف  برلني 
يف  الليبية  ال�صالم  حم��ادث��ات  من 
بح�صور  اجلاري،  يونيو  من   23
الن��ت��ق��ال��ي��ة، يف م�صعى  احل��ك��وم��ة 
الذي  البلد  اإىل  لإعادة ال�صتقرار 

يعاين ال�صطراب منذ �صنوات.
مناق�صة  ���ص��ت��ت��م  ال��ب��ي��ان  يف  وج����اء 
اخلطوات املقبلة التي يحتاج اإليها 
حتقيق ا�صتقرار م�صتدام يف البالد 

خالل املوؤمتر.
خ�صو�صا  امل���ح���ادث���ات  و����ص���رّك���ز 

م�صددا  للم�صتقبل  ال��ن��ظ��ر  دون 
بالأمن  ي��ت��ع��ل��ق  الم�����ر  ان  ع��ل��ى 
الجيال  ور�صيد  وب��اإرث  الغذائي 

القادمة.
وا���ص��اف ال��ع��ك��روت ل��ط��امل��ا ارادت 

ح�����رك�����ة ال���ن���ه�������ص���ة وال�������ص������الم 
الرا�صي  يف  التفريط  ال�صيا�صي 
اأطلق  وامل�����ص��ي�����ص��ي  ال��ف��الح��ي��ة... 
العملية ويتعني علينا نحن منعه 

من ذلك. )التفا�صيل �ض13(

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات للتعليم ت�ستحدث اإجراء 
للتحقق  الوجه(  )ب�سمة  جديدًا 
من الطالب قبل دخوله المتحانات

•• دبي-حم�صنرا�صد:

ا���ص��ت��ح��دث��ت م��وؤ���ص�����ص��ة الإم��������ارات 
؛  ج��دي��داً  اإج���راء  املدر�صي،  للتعليم 
يتمثل يف ا�صتخدام خا�صية )ب�صمة 
قبل  الطالب  من  للتحقق  ال��وج��ه( 
وقررت  ؛  المتحانات  لأداء  دخوله 
امل��وؤ���ص�����ص��ة اإخ�������ص���اع ه����ذا الج�����راء 
الربعاء  ال��ي��وم  جت��ري��ب��ي  لخ��ت��ب��ار 
اأن يتم  امل���دار����ض ؛ ع��ل��ى  ب��ع��دد م��ن 
متابعته ومعاجلة اأي ق�صور لإجناح 
تعميمها  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ؛  ال��ت��ج��رب��ة 
ال�صبوع  الم���ت���ح���ان���ات  ب����دء  ع��ن��د 
ا�صتخدام  ب��ه��دف  وذل����ك  ؛  امل��ق��ب��ل 
ك��ام��ريا ال��ك��م��ب��ي��وت��ر م��ع ال��ط��ل��ب��ة ؛ 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��وج��ه م��ن خالل 
خا�صية )ب�صمة الوجه( لرتباطها 
مع رقم الهوية الإماراتية للطلبة، 
التح�صينات  من  للتحقق  بالإ�صافة 
اأداء  ن���ظ���ام  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال���ت���ي 
الختبارات املقررة جلميع ال�صفوف 
الدرا�صية. ور�صحت املوؤ�ص�صة مدر�صة 
من كل نطاق تعليمي ليتم جتريب 
املنظومة اجلديدة )ب�صمة الوجه( 
ف��ي��ه��ا واآل����ي����ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن خالل 
املدار�ض  يف  جتريبي  اختبار  اإج��راء 

التي حددتها اليوم .  
 )التفا�صيل �ض3(

رئي�ض املخابرات امل�صرية خالل اجتماعه مع قيادات حما�ض يف غزة

المريال كمال العكروت يتهم

اجراءات مل تثمر بعد

تقّل�س �ليد �لعاملة يقلق �لنظام:

هل ندمت ال�سني على �سيا�سة الطفل الواحد؟

دعا �إىل منع �لعملية:

الأمريال العكروت: هوؤلء يريدون بيع تون�س ملن يدفع اأكرث

جولة جديدة من حمادثات ال�سالم الليبية يف برلني

الإمارات �سمن الـ 20 الكبار عامليا يف
 5 موؤ�سرات خا�سة بال�سياحة وال�سفر خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

�صنفت الإمارات �صمن قائمة الدول ال� 20 الكبار على م�صتوى العامل خالل العام 
الدولة وذلك وفقا ملا  ال�صياحة يف  بتناف�صية قطاع  5 موؤ�صرات مرتبطة  2020 يف 

مت ر�صده من قبل املركز الحتادي للتناف�صية والح�صاء .
املركز  ور�صدها  ال�صياحي  القطاع  يف  ال��دول��ة  حققتها  التي   - الإجن����ازات  و�صملت 
تناف�صية  تقرير  ت�صمنها  التي  املوؤ�صرات   - اخل�صو�ض  بهذا  للتناف�صية  الحت���ادي 
الكتاب  اإىل  بالإ�صافة  العاملي  القت�صادي  املنتدى  عن  ال�صادر  وال�صفر  ال�صياحة 

ال�صنوي للتناف�صية العاملية الذي اأ�صدره املعهد الدويل للتنمية الإدارية.
بتواجد كربيات  املوؤ�صر اخلا�ض  عامليا يف  الأول  املركز  الإم���ارات على  دول��ة  وح��ازت 
جاءت  فيما   .. وال�صفر  ال�صياحة  تناف�صية  تقرير  بح�صب  ال�صيارات  تاأجري  �صركات 
باملرتبة ال�صاد�صة يف موؤ�صر ا�صتدامة وتنمية القطاع وال�صابعة يف موؤ�صر جودة البنية 
تعد  �صخمة  وم��راف��ق  متميزة  حتتية  ببنية  الإم���ارات  وتتمتع   . لل�صياحة  التحتية 

الأكرب يف منطقة ال�صرق الأو�صط واخلليج العربي.             )التفا�صيل �ض25(
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بلدية اأبوظبي تنجز الأعمال 
التجميلية جل�رس املفرق

اأخبار الإمارات

نيويورك تاميز: �شخط �شعبي 
على اأردوغان يف م�شقط راأ�شه

عربي ودويل

منتخبنا يرفع درجات ال�شتعداد ملواجهة 
ماليزيا غداً.. والجتماع الفني اليوم

الفجر الريا�شي

•• القاهرة-وكاالت:

الف�صائل  دع��وت��ه��ا  م�����ص��ر  اأك����دت 
عاجل  لج���ت���م���اع  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
الأ�����ص����ب����وع امل���ق���ب���ل يف ال���ق���اه���رة، 
التلفزيون  اأف��������اد  م����ا  ب��ح�����ص��ب 

الر�صمي، الثالثاء.
يهدف  الج��ت��م��اع  اأن  واأو���ص��ح��ت 
اإىل التو�صل لروؤية موحدة حول 
عدد من امللفات، من بينها تثبيت 

الهدنة.
فيما اأ�صارت و�صائل اإعالم حملية 
من  طلبت  حما�ض  حركة  اأن  اإىل 
م��دي��ر امل���خ���اب���رات امل�����ص��ري عقد 
اجتماع الف�صائل برعاية الرئي�ض 

الفل�صطيني حممود عبا�ض.
وك��ان��ت م�����ص��ادر ال��ع��رب��ي��ة اأف����ادت 
باأن  الث��ن��ني،  الأول  اأم�����ض  م�صاء 
زار  ال��ذي  امل�صري  الأمني  الوفد 
�صابقا  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  الأرا�����ص����ي 
ح�����ص��ل ع��ل��ى م��واف��ق��ة ع��ل��ى عقد 
فتح  حركتي  بني  مبا�صر  اجتماع 
اأن هناك  اأ���ص��اف��ت  كما  وح��م��ا���ض. 
توافقاً مبدئياً على ت�صكيل قيادة 

وطنية فل�صطينية موحدة.
يذكر اأن اللواء عبا�ض كامل، مدير 
املخابرات امل�صرية، كان و�صل اإىل 

مع  �سباق  يف  نتانياهو  خ�سوم 
الوقت لت�سكيل ائتالف حكومي

•• القد�س-وكاالت:

ي�����ص��اب��ق خ�����ص��وم رئ��ي�����ض ال������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
من  العقبات  ك��ل  لتخطي  ال��زم��ن 
اأجل ت�صكيل حكومة التغيري واإنهاء 
حقبة نتانياهو التي ا�صتمرت اثني 

ع�صر عاما من دون انقطاع.
واأجرى زعيم املعار�صة يائري لبيد 
بينيت  نفتايل  املتطرف  واليميني 
حم����ادث����ات ت��وا���ص��ل��ت ح��ت��ى وقت 
م��ت��اأخ��ر م��ن ال��ل��ي��ل ح���ول �صروط 
ائتالف التغيري، قبل انتهاء املهلة 
املحددة الأربعاء لت�صكيل احلكومة 
متحدث  واأك�������د  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة. 
فريق  جل�ض  بيان  يف  بينيت  با�صم 
اإحراز  الليل ومت  ط��وال  الئتالف 

تقدم جتاه ت�صكيل حكومة وحدة.
الذي  بينيت  اأن  املتحدث  واأو���ص��ح 
لبيد  �صيلتقي  ميينا  ح��زب  يتزعم 

مرة اأخرى بعد ظهر الثالثاء.
غ�صون  يف  راب��ع��ة  انتخابات  فبعد 
اآذار/مار�ض مل  اأقل من �صنتني يف 
ُكلف  ح��ا���ص��م��ة،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ت��ف�����ض 
اأن  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة،  ت�صكيل  لبيد 
تنتهي املهلة املمنوحة له منت�صف 

ليل الأربعاء.

•• الفجر-ريت�صارداأرزت–ترجمةخريةال�صيباين

اأكرث  هل �صيبلغ عدد �صكان ال�صني يف يوم من الأي��ام 
بكني  اأ���ص��ارت  م��اي��و،   11 يف  ن�صمة؟  مليار   1.5 م��ن 
»فقط«.   1،411،778،724 هم  ال�صينيني  اأن  اإىل 
بالتاأكيد اأن هذا ميثل 18.7 باملائة من �صكان الكوكب 
البالغ عددهم 7.7 مليار ن�صمة. لكن الإح�صاء الذي 
 ،2020 عام  الوطني لالإح�صاء طوال  املكتب  اأج��راه 

ي�صري اإىل اأن عدد ال�صكان ال�صينيني زاد بن�صبة 0.53 
 2000 ب��ني  بينما   .2010 ع��ام  منذ  �صنوًيا  باملائة 
اأن  باملائة.ُيحتمل   75،0 النمو  ه��ذا  ك��ان  و2010، 
ت��ك��ون ه���ذه الأرق�����ام م��ت��اح��ة ل��ق��ادة احل���زب ال�صيوعي 
يتوقعوا  مل  ولعلهم  م��ار���ض،  �صهر  مطلع  يف  ال�صيني 
ال�صكاين، وكان ل بد من  النمو  التباطوؤ يف  مثل هذا 
انعقاد جميع اأنواع الجتماعات يف بكني، مما اأدى اإىل 

تاأخري ن�صر هذه الأرقام. )التفا�صيل �ض15(

على التح�صري لنتخابات وطنية 
املقبل  دي�����ص��م��رب   24 يف  م���ق���ررة 
و�صحب  املرتزقة من ليبيا، بعدما 
منهم  الآلف  بجلب  تركيا  قامت 

لأجل دعم امليلي�صيات.
�صتنظر  ن���ف�������ص���ه،  امل����ن����ح����ى  ويف 
حم����ادث����ات ال�������ص���الم ال��ل��ي��ب��ي��ة يف 
م�صاألة ت�صكيل قوات اأمنية موّحدة 

يف البالد.
ب��ا���ص��م اخلارجية  ن��اط��ق��ة  واأف�����ادت 
تعبري  امل������وؤمت������ر  اأن  الأمل�����ان�����ي�����ة 
املتوا�صل  ال�������دويل  ال����دع����م  ع����ن 

لال�صتقرار يف ليبيا.
واأ�صافت اأن املجتمع الدويل يقف 

م�صتعدا ملوا�صلة دعمه البّناء وعن 
قرب لعملية ال�صالم التي تقودها 

الأمم املتحدة يف ليبيا.
وا�صت�صافت برلني اجلولة الأوىل 
الأمم  ب���رع���اي���ة  امل����ح����ادث����ات  م����ن 
 2020 ي��ن��اي��ر   19 يف  امل���ت���ح���دة 
النزاع  اأط��راف  فيها  �صارك  والتي 
رو�صيا  روؤ���ص��اء  ج��ان��ب  اإىل  الليبي 
م�صعى  يف  وم�صر  وفرن�صا  وتركيا 

لإحالل ال�صالم يف البالد.
الجتماع  خ���الل  ال���ق���ادة  وت��ع��ّه��د 
ب��و���ص��ع ح��د ل��ك��ل اأ���ص��ك��ال التدخل 
اخلارجي يف النزاع و�صمان تطبيق 

احلظر على الأ�صلحة.

بحثا عن �أ�صل كوفيد-19
بايدن يطلق جوا�سي�سه: 

كوالي�س التحّول الأمريكي!
•• الفجر-خريةال�صيباين

العلماء،  م��ن  والعديد  ب��اي��دن  لإدارة  بالن�صبة  الآن  اإىل 
واليمني  ترامب  دونالد  اتهم  متاًما:  غريبة  فكرة  انها 
يف  الفريو�صات  لعلم  ووه��ان  معهد  املتطرف،  المريكي 
اأدل��ة حمددة،  وب��دون  الوباء.  بامل�صوؤولية عن  وقت مبكر 
نظريات  لل�صني،  املناه�صة  ت��رام��ب،  حا�صية  �صاعفت 
بكني  اأن  ملتهب،  خطاب  با�صتخدام  تزعم  التي  املوؤامرة 
ملهاجمة  ب��ي��ول��وج��ًي��ا،  ���ص��الًح��ا  جلعله  ال��ف��ريو���ض  خلقت 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة... ال��دمي��ق��راط��ي��ون وج���زء كبري من 
انتقل  الفريو�ض  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن  العلمي،  املجتمع 
عن طريق الت�صال بحيوان، اأدانوا ت�صريحات وهجمات 

البيت الأبي�ض. فمن وجهة نظرهم، كان دونالد ترامب 
ي�صعى اإىل �صرف النتباه عن طريقة تعاطيه الكارثي مع 
الوباء، ومعاقبة ال�صني.نظرية حادث املخترب، امتزجت 
ل�صالح  العلماء  ورف�صها  امل��ج��ن��ون��ة،  ت��رام��ب  اأف��ك��ار  م��ع 
فر�صية النتقال الطبيعي ل� كوفيد19-، يلخ�ض �صتيفن 
ال�صراتيجية  الدرا�صات  مركز  يف  الباحث  موري�صون، 

والدولية.  )التفا�صيل �ض12(

ي�صم هذا املعهد املخترب الذي يحمله البع�ض م�صوؤولية انت�صار فريو�ض كورونا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  متا�صيا 
امل�صابة  املبكر وح�صر احل��الت  الكت�صاف  الدولة بهدف  الفحو�صات يف 
 .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 
ال�صاعات  خ��الل  جديدا  فح�صا   215،689 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�ض  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   1،968 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

حالت. احلالت امل�صجلة 572،804 
4 حالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت    كما 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،684 

حالة.

تعازيها  وخ��ال�����ض  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
بفريو�ض  مل�صابني  جديدة  حالة   1،954 �صفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 552،479 حالة.

اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي  م��ن ج��ه��ة اخ����رى 
 24 ال����  ال�����ص��اع��ات  "كوفيد19-" خ���الل  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   97،163
املا�صية وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ض 
لكل  جرعة   131.11 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   12،967،716

�صخ�ض.  100
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�صعياً 
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ض " كوفيد - 19".

�أجرت 215,689 فح�صا ك�صفت عن 1,968 �إ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,954 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 97,163 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل �لـ 24 �صاعة �ملا�صية

من�سور بن زايد يزور 
حمد بن �سهيل اخلييلي

••العني-وام:

زار �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
وذلك  اخلييلي  �صهيل  بن  حمد  �صعادة  الأول  اأم�ض  م�صاء  الرئا�صة  �صوؤون 

مبنزل الأ�صرة يف منطقة زاخر يف مدينة العني.
ورحب اخلييلي بزيارة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان .. معربا عن 

بالغ �صعادته وتقديره واأفراد اأ�صرته لهذه الزيارة.
وتبادل �صموه واحل�صور الأحاديث الودية التي تعك�ض عمق الروابط التي 
التوا�صل معهم  على  احل��ر���ض  وت��وؤك��د  ال��وط��ن  واأب��ن��اء  القيادة  ب��ني  جتمع 
امل�صت�صار  امل��زروع��ي  حممد  ف��ار���ض  معايل   .. اللقاء  بهم.ح�صر  والل��ت��ق��اء 

بوزارة �صوؤون الرئا�صة.

مركز النقل املتكامل يطلق منظومة اإلكرتونية لتتبع مركبات نقل املواد اخلطرة
:اأبوظبي-وام ••

اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، 
اإطالق منظومة اإلكرونية لتتبع مركبات نقل املواد اخلطرة، والتي تهدف 
اإىل تعزيز الأمن وال�صالمة على الطرق من خالل الر�صد واملراقبة والتتبع 

امل�صتمر حلركة املركبات التي تنقل املواد والنفايات اخلطرة.
املواد  لإدارة  املتكامل  النظام  متطلبات  لتحقيق  ال�صعي  اإط��ار  يف  ذلك  ياأتي 
والربامج  امل�صاريع  و�صمن  ابوظبي،  اإم��ارة  اخلطرة ومنظومة احلوكمة يف 
املواد اخلطرة يف  الإ�صراتيجية اخلم�صية لإدارة  اإطار  التي مت تنفيذها يف 
هيئة  تراأ�صه  ال��ذي  اخلطرة  امل��واد  اإدارة  عمل  فريق  مع  بالتعاون  الإم���ارة 
البيئة - اأبوظبي والذي ي�صم 28 جهة متثل جميع اجلهات املحلية املعنية 
ال�صالمة  لالرتقاء مب�صتويات  معاً  تعمل  والتي  الحتادية،  اجلهات  وبع�ض 

وتوفري بيئة اآمنة وم�صتدامة للجميع.
وذكر مركز النقل املتكامل اأن املنظومة الإلكرونية اجلديدة تتيح خا�صية 
التعرف اإىل طبيعة ونوعية املواد املنقولة مبا ميكن من تعزيز الرقابة على 
حوادث  اأي  اإىل  ال�صتجابة  �صرعة  وي�صمن  اخلطرة  والنفايات  امل��واد  نقل 
اأق�صى  توفري  اإىل  الرامية  اجلهود  املنظومة  تدعم  فيما  طارئة،  ح��الت  اأو 

التي  واملتطلبات  الإج����راءات  وف��ق  وذل��ك  والبيئة،  للمجتمع  احلماية  �صبل 
اإىل  اأبوظبي، الهادف  اإمارة  حددها النظام املتكامل لإدارة املواد اخلطرة يف 
�صمان التزام املن�صاآت التي تتعامل مع تلك املواد واإنتاجها وتخزينها ونقلها 
وا�صتخدامها بتلك الإجراءات واملتطلبات وال�صراطات البيئية التي توفر 

احلماية املنا�صبة للمجتمع وم�صتخدمي الطرق والبيئة.
وقد �صهد �صعادة اللواء مكتوم علي ال�صريفي مدير عام �صرطة اأبوظبي خالل 
زيارة قام بها اإىل مركز النقل املتكامل، اإطالق املنظومة الإلكرونية لتتبع 
مركبات نقل املواد اخلطرة .. واأكد اأن هذه املنظومة من خالل املزايا التقنية 
املتطورة التي تتميز بها، متثل نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون والتكامل بني 
الأمان  اأعلى م�صتويات  لتحقيق  العالقة  اأ�صحاب  ال�صراتيجيني  ال�صركاء 
احلكومي  العمل  ك��ف��اءة  تعزز  اأن��ه��ا  م�صيفاً  الإم����ارة،  ط��رق  على  وال�صالمة 
وم�صرية التحول الرقمي على م�صتوى اإمارة اأبوظبي وتوظيف التكنولوجية 
املتطورة يف خدمة املجتمع وحتقيق تنقل اآمن و�صهل للجميع، حيث ت�صهم يف 
احلفاظ على الأرواح واملمتلكات من خالل الإدارة الفاعلة حلركة املركبات 
املركبات  تلك  مراقبة  على  وال��ق��درة  اخل��ط��رة،  والنفايات  امل��واد  تنقل  التي 
اأن  املتكامل،  النقل  مركز  اأو���ص��ح  ذل��ك،  اأث��ن��اء  يف  متوا�صل.  ب�صكل  وتتبعها 
املنظومة الإلكرونية لتتبع مركبات نقل املواد والنفايات اخلطرة متّكن من 

تتبع حركة املركبات التي تنقل تلك املواد من خالل اأجهزة تتبع وا�صت�صعار 
مثبتة يف املركبات ومت�صلة عرب تقنيات الت�صال مع برامج وقاعدة البيانات 
اأ�صحاب  ال�صراتيجيني  وال�صركاء  املركز  يدعم  مبا  املنظومة،  يف  املركزية 
العالقة يف تتبع حركة املركبات والتعامل الأمثل مع هذه املواد يف احلالت 
اآين  اأن املنظومة تتيح خا�صية حتديد مواقع املركبات ب�صكل  الطارئة. كما 
ف�صاًل عن حتليل  وامل��رور،  ال�صري  بقواعد  ال�صائقني  التزام  ومراقبة مدى 
بيانات حركة املركبات وا�صتخراج موؤ�صرات الأداء اخلا�صة بكل من م�صغلي 
الأ�صاطيل وال�صائقني. وتوفر املنظومة الإلكرونية خ�صائ�ض حتديث حالة 
املركبة تلقائياً، وتوجيه اإ�صعارات التنبيه لالأحداث يف الوقت الفعلي، ومتكن 
واحد،  موقع  اأو  معينة  منطقة  يف  للمركبات  الإج��م��ايل  العدد  اإح�صاء  من 

وتتبع �صجل املركبة مع حتديد ال�صرعة واملوقع واحلالة.
ويف هذا ال�صياق دعا املركز ال�صركات واجلهات ذات ال�صلة بنقل املواد والنفايات 
اخلطرة، اإىل �صرورة تركيب وت�صغيل اأجهزة التتبع الإلكروين الالزمة يف 
املركبات وربطها باملنظومة الإلكرونية لتتبع نقل املواد اخلطرة، مو�صحاً 
هيئة  م��ن  ترخي�ض  اإىل  حتتاج  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  تعمل  جهة  اأو  �صركة  اأي  اأن 
�صهادة  على  باحل�صول  م�صروط  الرخي�ض  وه��ذا  امل��دين،  للدفاع  اأبوظبي 
الأجهزة  ه��ذه  تكون  اأن  على  املركز،  الإل��ك��روين من  التتبع  اأجهزة  تركيب 

اأن  املركز  واأكد  املعتمدة.  الفنية  املتطلبات  وت�صغيلها و�صيانتها متوافق مع 
جميع الإجراءات اخلا�صة بهذه اخلدمة وال�صركات املعتمدة املزودة متوفرة 
 –  www.itc.gov.ae للمركز  الإل��ك��روين  املوقع  على  وبالتف�صيل 

ق�صم نقل الب�صائع.
اآمنة  نقل  بيئة  لإر���ص��اء  املتكامل  النقل  م��رك��ز  ا�صراتيجية  م��ع  ومتا�صياً 
اأم����ن و�صالمة  ال��ن��ق��ل وال��ت��ن��ق��ل وحت��اف��ظ ع��ل��ى  وم�����ص��ت��دام��ة ت�صهل ح��رك��ة 
املركز،  امل��واد اخلطرة يف  نقل  تتبع مركبات  دعا فريق  الطرق،  م�صتخدمي 
ال�صائقني واجلهات املزاولة لن�صاط نقل الب�صائع اإىل توخي اأق�صى درجات 
احليطة واحلذر عند نقل تلك املواد واللتزام التام مبتطلبات وا�صراطات 
الطرق ويحول  �صالمة م�صتخدمي  يعزز من  اأبوظبي، مبا  اإم��ارة  النقل يف 
دون وقوع اأي حوادث قد يكون لها عواقب �صلبية على اأمن و�صالمة املجتمع 

والبيئة.
املبيدات  تت�صمن  والتي  اخلطرة  للمواد  ال�صليمة  الإدارة  اأن  بالذكر  جدير 
والأ�صمدة واملواد الكيميائية واملواد ال�صامة اأو القابلة لالنفجار اأو لال�صتعال 
وغريها، ُتعد ذات اأهمية ق�صوى، اإذ ان �صوء التعامل مع مثل هذه املواد �صواء 
كان اأثناء اإنتاجها اأو تخزينها اأو نقلها اأو ا�صتخدامها اأو التخل�ض منها، قد 

يوؤدي اإىل خماطر كبرية تهدد �صالمة ال�صكان واملمتلكات والبيئة.

برنامج »�سند« يف كليات التقنية يح�سد جائزة �ستيفي العاملية
•• اأبوظبي-وام:

كليات  يف  "�صند"  ب���رن���ام���ج  ف�����از 
"�صتيفي  ب��ج��ائ��زة  العليا  التقنية 
ال�صرق  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  العاملية" 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
�صمن  اجل��ائ��زة  الربنامج  وح�صد 
جلائحة  ال�صتجابات  اأف�صل  فئة 
اأثبت  "كوفيد19-" حيث  كورونا 
فاعلية وتفوقا كبريين يف التعامل 
اجلائحة  ظ����روف  م���ع  الإب����داع����ي 
ا�صتدامة  واأ�صاليب  طرق  وتطوير 
ال��ع��م��ل والإجن������از واب��ت��ك��ار حلول 
العمل  ا�صتمرارية  لت�صهيل  ذكية 

كفاءة  اأث��ب��ت��وا  مم��ن  عملها  ف��ري��ق 
العمل �صمن  ف��رة  ومت��ي��ز خ��الل 
"�صند" واأبدوا رغبتهم يف موا�صلة 

م�صوارهم املهني يف الكليات.
على  العاملني  كافة  جهود  وثمن 
�صاهموا  وال��ذي��ن  "�صند"  برنامج 
وعملوا  التاأ�صي�ض  منذ  اجناحه  يف 
على ا�صتمرارية العمل بكفاءة على 
ال���ربن���ام���ج خ����الل ف����رة ك��وف��ي��د-

اجن����ازات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و����ص���ول   19
ملمو�صة مبا يدعم روؤية التوطني 
الطاقات  يف  ال�صتثمار  من  ويعزز 
قال  جانبه  من  ال�صابة.  الوطنية 
امل��ه��ن��د���ض ع��ب��داهلل امل��ه��ريي نائب 

عمل  عقود  على  للح�صول  فر�صة 
دائمة يف الكليات للمتميزين منهم 
م�صوارهم  موا�صلة  يف  والراغبني 

املهني يف الكليات.
نهاية  حتى  الربنامج  وا�صتقطب 
من  دف����ع����ة   12 امل����ا�����ص����ي  ال�����ع�����ام 
اللتحاق  يف  الراغبني  اخلريجني 
الفر�صة  ه��ذه  م��ن  وال�صتفادة  ب��ه 
وخريجة  خريجا   276 وع��دده��م 
م��ن��ه��م على  امل���ائ���ة  35 يف  ح�����ص��ل 
الكليات يف حني ح�صل  وظائف يف 
ال��ب��ق��ي��ة ع���ل���ى ����ص���ه���ادة خ�����ربة من 
فر�ض  على  للح�صول  اأهلهم  مم��ا 
وظيفية يف موؤ�ص�صات عمل خمتلفة. 

لهم، حيث  املوكلة  للمهام  واأدائهم 
يح�صل كل من ينت�صب ل�صند على 
ع��ق��د ع��م��ل م���وؤق���ت مل���دة 3 اىل 6 
كاأي  اإليه مهام عمل  وتوكل  اأ�صهر 
لكافة  يخ�صع  ك��م��ا  اآخ����ر  م��وظ��ف 
يف  بها  املعمول  والنظم  ال��ق��وان��ني 
العمل  اأنه مت  اإىل  واأ�صار  املوؤ�ص�صة. 
من  "�صند"  منت�صبي  متكني  على 
والأن�صطة  امل��ب��ادرات  م��ع  التفاعل 
اإىل  اأق��رب  ليكونوا  ال�صراتيجية 
مهاراتهم  ويعززوا  القرار  �صناعة 
اأن  ..م��وؤك��دا  القيادية  وخ��ربات��ه��م 
"�صتيفي"  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
ال���ع���امل���ي���ة مي���ث���ل دف����ع����ة ل����الأم����ام 

الإجراءات  التام على  مع احلفاظ 
ل�صالمة  ����ص���م���ان���ا  الح������رازي������ة 

اجلميع.
ويعد برنامج "�صند" اأحد املبادرات 
الداعمة  للكليات  ال�صراتيجية 
العام  اأط��ل��ق يف  ل��ل��ت��وط��ني وال����ذي 
 2018  -  2017 الأك�����ادمي�����ي 
اخلريجني  ا����ص���ت���ق���ط���اب  ب����ه����دف 
ومنحهم  اجل�������دد  واخل����ري����ج����ات 
ف��ر���ص��ة ال��ت��اأه��ي��ل ال��وظ��ي��ف��ي من 
ال��ك��ل��ي��ات بعقود  ال��ع��م��ل يف  خ���الل 
اأ�صهر   6 اىل  ت�����ص��ل  مل����دة  م��وؤق��ت��ه 
يح�صلون بعدها على �صهادة خربة 
تدعم فر�صهم الوظيفية مع منح 

الإداري����ة  ل��ل�����ص��وؤون  الكليات  م��دي��ر 
مبراحل  م��ر  "�صند"  ب��رن��ام��ج  اإن 
اإط��الق��ه يف العام  ت��ط��وي��ري��ة م��ن��ذ 
اىل  ه��دف��ت  روؤي�����ة  وف���ق   2017
مت���ك���ني اخل���ري���ج���ني اجل�������دد من 
تخطي ع��ائ��ق ���ص��ه��ادة اخل���ربة مبا 
ي��ف��ت��ح ل��ه��م ف���ر����ض ال��ت��وظ��ي��ف يف 

خمتلف املوؤ�ص�صات.
ت��اأ���ص��ي�����ض مكتب  اأن����ه مت  واأ�����ص����اف 
"�صند" �صمن اإدارة املوارد الب�صرية 
ب���ه���دف م��ت��اب��ع��ة كل  ال���ك���ل���ي���ات  يف 
اإىل  املنت�صبني  ب�����ص��وؤون  يتعلق  م��ا 
الربنامج منذ التقدمي واملقابالت 
الكليات  يف  عملهم  مراحل  وحتى 

وعرب �صعادة الدكتور عبداللطيف 
م��دي��ر جم��م��ع كليات  ال�����ص��ام�����ص��ي 
التقنية العليا عن �صعادته بح�صول 
عاملي  تقدير  "�صند" على  برنامج 
وذل�����ك ب��ع��د ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى م���دار 
ن��ح��و اأرب����ع ���ص��ن��وات ح��ق��ق خاللها 
اجن��ازات كبرية على م�صتوى دعم 
ت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج��ني اجل����دد عرب 
متكينهم من معاي�صة جتربة عمل 
�صهادة  ع��ل��ى  واحل�������ص���ول  واق��ع��ي��ة 
التوظيف  فر�ض  لهم  تفتح  خ��ربة 
امل��ب��ك��ر م��ن��وه��ا اىل ال���ص��ت��ف��ادة من 
تفخر  ال��ذي��ن  اخلريجني  ك��ف��اءات 
�صمن  اليها  بان�صمامهم  الكليات 

التطوير  م����ن  م����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأن  اإىل  ي�صار  للربنامج.  والجن��از 
من  تعد  "�صتيفي" العاملية  جائزة 
اجلوائز املرموقة لتقدير الأعمال 
جميع  يف  والجن���������ازات  ال����رائ����دة 

اأنحاء العامل.

الوطني لالأر�ساد يطلق حزمة مميزة من اخلدمات 
الإلكرتونية اجلديدة

�سدور العدد 569 من جملة اجلندي 

•• اأبوظبي-وام:

نيابة عن �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
املركز  املندو�ض، مدير  الدكتور عبداهلل  �صعادة  اأطلق  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير 
اأم�ض، حزمًة  الآ�صيوي لالأر�صاد اجلوية،  رئي�ض الحتاد  الوطني لالأر�صاد 
ج��دي��دة م��ن اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي يقدمها امل��رك��ز. وق���ال الدكتور 
اأ�صبحت  الر�صيدة،  القيادة  من  امل�صتمر  الدعم  ظل  يف   : املندو�ض  عبداهلل 
دول��ة الإم��ارات ت�صطلع ب��دور حم��وري فاعل يف دعم ال��دور الرائد للمركز 
الوطني لالأر�صاد على ال�صاحة املحلية والعاملية يف جمال الأر�صاد اجلوية 
وذلك متا�صياً مع روؤية الإمارات 2021 الرامية اإىل اأن تكون دولة الإمارات 

�صمن اأف�صل دول العامل من حيث التنمية القت�صادية والجتماعية.
للجمهور  وتوفريها  بتطويرها  املركز  فريق  قام  التي  تلك اخلدمات  وعن 
العام وكافة املتخ�ص�صني يف الأر�صاد اجلوية من حول العامل .. اأو�صح عمر 
اإطالق  اأنه مت  باملركز  والتدريب  والتطوير  البحوث  اإدارة  اليزيدي، مدير 
العر�ض  ي��راع��ي �صهولة  ال���ذي  امل��ط��ور ب�صكله اجل��دي��د  امل��وق��ع الل��ك��روين 
وخدماته  املركز  ون�صاطات  بالطق�ض  املتعلقة  املعلومات  لكافة  والو�صول 
ف�صاًل عن اإ�صافة خدمات جديدة مثل عر�ض خرائط الأقمار ال�صطناعية، 
وعر�ض وتتبع الأعا�صري املدارية ور�صد الزلزل وطلب معلومات الطق�ض 
لل�صركات واجلمهور عن طريق املوقع. وقال اليزيدي : لأول مرة يف العامل 
متكنا   ،https://www.rain.ae/radar3d املوقع  خالل  ومن 
الذي  اجل���ودة،  عالية  الأب��ع��اد  ثالثية  بتقنية  ال���رادار  معلومات  عر�ض  من 
ميكن املخت�صني م�صاهدة كيفية ت�صكل ال�صحب وعر�صها من زوايا واأحجام 
خمتلفة، كما ميكنهم عر�صها مقطعيا ب�صكل اأفقي وعمودي لت�صور حجمها 
الأحيان ومتكن  اأكرث من مائة كيلومر يف بع�ض  اإىل  الذي ي�صل  الفعلي 
هذه املعلومات كذلك املخت�صني من معرفة كمية املياه التي حتملها ال�صحب 

يف الوقت احلايل وبع�ض احلالت ال�صابقة.
وتطوير  بحث  كم�صروع  وال�����رادار  الطق�ض  ب��ي��ان��ات  ت�����ص��ورات  تطوير  ومت 

MapTiler.ae، الذي يوفر خرائط خلفية عاملية باللغة  م�صرك مع 
منتجاتها  يف  اخلرائط  بت�صمني  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  ي�صمح  مما  العربية 

وخدماتها.
واأطلق املركز اأي�صا خدمة فريدة من خالل املوقع Rain.ae الذي يقدم 
بطريقة  ع��امل��ي،  ن��ط��اق  على  ج��دي��د  ب�صكل  الطق�ض  معلومات  خ��الل��ه  م��ن 
مبتكرة لعر�ض التنبوؤات اجلوية للع�صرة اأيام القادمة ب�صكل متحرك عايل 
اجلودة مع اإمكانية اختيار عنا�صر الطق�ض املتعددة على ارتفاعات خمتلفة 

وبا�صتخدام تكنولوجيا متقدمة.
ويعر�ض موقع Rain.ae ملحة عامة عن اأمناط الطق�ض العاملية، بالإ�صافة 
اإىل تنبوؤات دقيقة للحرارة والرطوبة والأمطار والرياح وال�صغط اجلوي 

وارتفاع املوج يف اأي موقع حول العامل.
وتوفر �صفحة غيث �صمن املوقع الإلكروين للمركز، يف ن�صختها املحدثة، 
معلومات هامة لأفراد املجتمع وخمت�صي الأر�صاد اجلوية على حد �صواء، 
اأهم خم�صة مناذج تنبوؤات  اإىل بيانات  حيث متكنهم ال�صفحة من الو�صول 
عددية على نطاق حملي واإقليمي وعاملي واملقارنة بينها .. وحتتوي خرائط 
ارت��ف��اع��ات متعددة  ع��ل��ى  الطق�ض  م��ن عنا�صر  ال��ع��دي��د  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  غ��ي��ث 
 World ب�صكل دقيق.  واأطلق املركز الوطني لالأر�صاد تطبيقه اجلديد 
Weather /طق�ض العامل/ الذي يوفر للم�صتخدمني تنبوؤات الطق�ض 
اأيام   10 م��دى  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الرئي�صية  للمدن  ال�صاعية 
بالإ�صافة اإىل توقعات الطق�ض ملدة 4 اأيام يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
�صيعر�ض  لالأر�صاد،  الوطني  للمركز  املتطورة  التحتية  البنية  وبا�صتخدام 
املا�صية  �صاعة   24 ل���  ل��ه  التابعة  الطق�ض  حمطات  ر�صد  اأي�صا  التطبيق 
اإمكانية  على  ف�صال  بالدولة  القادمة  الثالثة  لالأيام  اجلوية  والتوقعات 
ال���رادار  و���ص��ور  ال��ت��ح��ذي��رات  اآخ���ر  تعر�ض  ال��ت��ي  الطق�ض  خ��رائ��ط  م�صاهدة 
 - التطبيق  مل�صتخدمي  ميكن  كما   .. العددية  التنبوؤات  من��اذج  وخم��رج��ات 
الذي يتوفر على الأجهزة العاملة بنظامي iOS و Android - اأي�صاً 

التحقق من مواقيت ال�صالة واجتاه القبلة من اأي مكان يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:
ل�صهر   569 الدفاع عددها رقم  ل��وزارة  "اجلندي" التابعة  اأ�صدرت جملة 

يونيو 2021.
بالبحث  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  ال�صادر  اجلديد  العدد  وتناولت 
والتحليل عدداً من الق�صايا واملو�صوعات احليوية واأهم الفعاليات والأخبار 

املتعلقة بوزارة الدفاع والقوات امل�صلحة الإماراتية.
وجاءت "كلمة اجلندي" حتت عنوان "القوات امل�صلحة.. درع الوطن وح�صنه 
وحدات  بني  امل�صرك  الع�صكري  التمرين  " اإن   : فيها  قالت  املنيع" حيث 
انطلق يف  ال��ذي  امل�صرية،  الربية  وال��ق��وات  الإم��ارات��ي��ة  الربية  ال��ق��وات  من 
 3 اأر�ض الدولة، حتت ا�صم زايد  احلادي والع�صرين من مايو املا�صي، على 
، يكت�صب اأهمية خا�صة، بالن�صبة اإىل العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية ال�صقيقة".
واأ�صافت : " اأن هذه التمارين املنتظمة، التي هي يف الأ�صل امتداد ل�صل�صلة 
مترين "زايد"، تعك�ض عمق العالقات بني البلدين، وحر�ض قيادتيهما على 
الع�صكري،  املجال  بينها  ومن  املجالت،  خمتلف  يف  بها  والرت��ق��اء  تعزيزها 
حيث تهدف اإىل تطوير وتعزيز العالقات بني البلدين من خالل التدريبات 
واجلاهزية  الكفاءة  رف��ع  اأج��ل  م��ن  الع�صكرية  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�صركة، 

القتالية للقوات امل�صلحة يف كال البلدين".
والأمنية،  والع�صكرية  ال�صيا�صية  الأح����داث  اأب���رز  اجل��دي��د  ال��ع��دد  وير�صد 
واأخبار جديد ال�صالح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي و�صلت اإليها 

التقنيات احلديثة والذكاء ال�صطناعي يف املجال الع�صكري.
عن  للحديث   2021 يونيو  �صهر  لعدد  الرئي�صي  ملفها  املجلة  وخ�ص�صت 
حيث  ل��الأرواح،  ح�صداً  الأ�صلحة  اأكرث  تعد  التي  البيولوجية"  "الأ�صلحة 
اأفردت م�صاحات مهمة من �صفحاتها لإلقاء ال�صوء على خماطر هذا النوع 
الرئي�ض  رو،  بربنارد  املجلة  " التقت  العدد  " لقاء  ب��اب  ويف  الأ�صلحة.  من 
التنفيذي ل�صركة " تالي�ض" الإمارات وناق�صت معه قدرات ال�صركة وجمالت 
بالقطاع  املتعلقة  الأخ���رى  والق�صايا  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  وتعاونها  عملها 

الدفاعي.
الإنفاق  " ت��زاي��د  ب��ع��ن��وان:  درا���ص��ة  اأع���دت  وحتليالت"،  "درا�صات  ب��اب  ويف 
"زيادة  ب��ع��ن��وان:  درا���ص��ة  ون�صرت   ،" كوفيد19-  ظ��ل  يف  العاملي  الع�صكري 
بريطانيا ملخزونها من الأ�صلحة النووية.. الأبعاد والدللت" ودرا�صة ثالثة 

بعنوان: "الطائرات البحرية بدون طيار كم�صاعفات اأمنية".
واأفردت املجلة م�صاحات من �صفحاتها ل�صتعرا�ض اآراء وحتليالت نخبة من 
الكتاب الإماراتيني والعرب للحديث عن خمتلف الق�صايا والأمور التي تهم 
 ،1973 عام  "اجلندي" تاأ�ص�صت يف  اأن جملة  اإىل  الإ�صارة  القراء. وجتدر 
و�صدر العدد الأول منها يف �صهر اأكتوبر من العام نف�صه، بهدف تغطية اأخبار 

ون�صاطات وزارة الدفاع والقوات امل�صلحة بدولة الإمارات .
الكتاب  اأب�����رز  ن��خ��ب��ة م���ن  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ع���رب  "اجلندي" م��ن��ذ  وت��ع��م��ل جم��ل��ة 
العامل، على  اأنحاء  والأمني من خمتلف  الدفاعي  املجال  واملتخ�ص�صني يف 
ن�صر درا�صات وبحوث وتقارير وملفات ع�صكرية متخ�ص�صة، تتناول بالبحث 
والتحليل عدداً من الق�صايا واملو�صوعات احليوية التي تهم املتابع يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة واملنطقة العربية والعامل.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س �ساحية اخلالدية يقدم 2.3 مليون درهم لالأ�سر املتعففة 

•• ال�صارقة-وام:

درهم  األ��ف  و343  مليونني  بال�صارقة  اخل��ال��دي��ة  �صاحية  جمل�ض  ق��دم 
وللجهات  ال�صاحية  اخت�صا�ض  م��ن��اط��ق  يف  ال��ق��اط��ن��ة  املتعففة  ل��الأ���ص��ر 

واملوؤ�ص�صات اخلريية خالل العام املا�صي.
واأ�صار �صعادة خلفان �صعيد املري رئي�ض املجل�ض اإىل اأن جمل�ض ال�صاحية 
يوا�صل خالل العام اجلاري تنفيذ مبادراته و تقدمي الدعم ل� 163 اأ�صرة 
يف ال�صاحية منفذا 14 مبادرة وفعالية ر�صخت من دور املجل�ض يف تعزيز 
توا�صله مع الأ�صر واأفراد املجتمع تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة 
املجتمعي  التالحم  تعزيز  يف  دوره��ا  ل��ت��وؤدي  املجال�ض  اإن�صاء  من  وروؤي��ت��ه 
اجلريان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وتوطيد  الجتماعي  ال��راب��ط  اأوا���ص��ر  وتقوية 

والأهايل يف احلي ال�صكني الواحد.
وجلنته  اأع�صائه  خ��الل  وم��ن  ت��ام��ه  وب�صرية  املجل�ض  اأن  امل���ري  واأو���ص��ح 
الن�صوية تدخل للتوفيق بني الأ�صر واإنهاء العديد من اخلالفات التي تقع 
اأ�صرية  يف البيت الواحد .. م�صريا اإىل اأن املجل�ض عالج ور�صد 246 حالة 

وخدمية منذ اإن�صاء جمل�ض �صاحية اخلالدية حتى الآن .
تعاونه  ظل  ويف  اخلالدية  �صاحية  جمل�ض  اأن  امل��ري  �صعيد  خلفان  واأ�صار 
املتقاعدين  م��ن  جل��ن��ة  �صي�صكل  ال�����ص��ارق��ة  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 
مع  التن�صيق  ب��دور  ليقوموا  ال�صرطي  ال�صلك  يف  عملوا  ممن  املتطوعني 
اجلهات املخت�صة للوقاية من اجلرمية وتوفري بيئة اآمنة وتوعية الأفراد 
اجلهات  مع  بالتن�صيق  منها  والوقاية  الجتماعية  النحرافات  مبخاطر 
خدمة  يف  والقرى  ال�صواحي  اأف��راد  ومهارات  طاقات  وا�صتثمار  املخت�صة 

جمتمعهم .

تعاون بني الأعمال اخلريية العاملية ومركز حممد بن را�سد لطباعة امل�سحف ال�سريف
•• عجمان-وام:

را�صد  ب��ن  حممد  وم��رك��ز  العاملية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  هيئة  وق��ع��ت 
لالإنتاج،  دب���ي  مب��دي��ن��ة  امل��رك��ز  مب��ق��ر  ال�����ص��ري��ف،  امل�صحف  لطباعة 
اتفاقية تعاون لطباعة مليون ن�صخة من القراآن الكرمي وتفا�صريه 
وترجمة معانيه بلغات خمتلفة يف �صوء ال�صروط واملوا�صفات الفنية 
اإىل م�صلمي  الإم���ارات  اأه��ل  ليقدم هدية من  الهيئة،  التي حتددها 

العامل.
التفاقية،  توقيع  خ��الل   ،» العاملية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  »هيئة  مّثل 
�صعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة الأمني العام للهيئة، فيما 
مثل مركز حممد بن را�صد لطباعة امل�صحف ال�صريف، �صعادة في�صل 
�صامل بن حيدر مدير عام املركز، وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني 

لكال اجلانبني.
واأك����د د.خ��ال��د اخل��اج��ة اأن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ج���اءت لإر����ص���اء وتعزيز 
ال�صريف  امل�صحف  املركز بهدف طباعة  امل�صرك مع  التعاون  اأوجه 

وتفا�صريه وترجمة معانيه اإىل خمتلف اللغات.
وتوجه الأمني العام للهيئة بال�صكر للمح�صنني ورعاة حملة "مليون 
التي  اخلريية  وم�صاريعها  للهيئة  امل�صتمر  دعمهم  على  م�صحف" 
تنفذها داخل الدولة وخارجها، داعيا اأهل اخلري اإىل تقدمي املزيد 

من الدعم لهذه امل�صاريع املباركة.
ومن جانبه، رحب في�صل �صامل بن حيدر مدير املركز، بتوقيع هذه 
هذا  ي�صهم  اأن  راجيا  العاملية  اخلريية  العمال  هيئة  مع  التفاقية 
التعاون يف دعم حتقيق الأهداف امل�صركة يف خدمة العمل اخلريي 

والإن�صاين.

يف �إطار تو�صيع مظلة �حلملة �لوطنية لتطعيمات كوفيد- 19

وزارة ال�سحة تعلن توفر لقاح فايزر- بيونتك للفئة العمرية من 12-15 �سنة وتدعو لتلقي اجلرعة الداعمة من لقاح �سينوفارم
•• اأبوظبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
امل��ج��ت��م��ع ع��ن ت��وف��ري ل��ق��اح فايزر 
-12 العمرية من  بيونتك للفئة 
دعت  ك��م��ا  ف����وق،   ف��م��ا  �صنة   15
ال�����وزارة  ال��ذي��ن اأك��م��ل��وا 6 اأ�صهر 
اإىل  �صاينوفارم  لقاح  تلقيهم  بعد 
اأخذ اجلرعة الداعمة مع التاأكيد 
املواطنني  لكبار  الأولوية  اأن  على 
الأمرا�ض  واأ����ص���ح���اب  وامل��ق��ي��م��ني 
املزمنة. وت��اأت��ي ه��ذه ال��ق��رارات يف 
اإطار تو�صيع مظلة احلملة الوطنية 
وال�صيطرة  كوفيد19-  لتطعيم 
ع��ل��ى امل���ر����ض وم��ك��اف��ح��ت��ه، حيث 
توفر الوزارة خدمة حجز املواعيد 

الر�صيدة  القيادة  توجيهات  على 
املجتمع  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
اأول���وي���ة وت��ع��م��ل دوماً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الإمكانيات  ك��اف��ة  ت�����ص��خ��ري  ع��ل��ى 
هذا  وي�صكل  املجتمع.  لتح�صني 
مل���رح���ل���ة مهمة  م����دخ����اًل  ال����ق����رار 
كوفيد19-  م��واج��ه��ة  يف  ل��ل��غ��اي��ة 
تعود  ح��ت��ى  ال��ت��ع��ايف،  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور 
ويتعزز  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اإىل  احل����ي����اة 

التفاوؤل والطمئنان يف املجتمع.
اإىل  الرند  الدكتور  �صعادة  واأ���ص��ار 
حققتها  التي  املثمرة  النتائج  اأن 
كوفيد- للقاح  الوطنية  احلملة 
اأفراد  من  الكبري  والإق��ب��ال   19
املراكز  ت�����ص��ه��ده  ال�����ذي  امل��ج��ت��م��ع 
اللقاح،  ع��ل��ى  للح�صول  احل��ال��ي��ة 

الطارئ  ال����ص���ت���خ���دام  ل��ت�����ص��ري��ح 
والتقييم املحلي الذي يتوافق مع 
املوافقة  امل��ع��ت��م��دة، وب��ع��د  ال��ل��وائ��ح 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  م��ن  ع��ل��ي��ه 

."FDA" الأمريكية
مرحلة  ال���ل���ق���اح  اع���ت���م���اد  ومي���ث���ل 
ح��ا���ص��م��ة ت��ع��زز وق��اي��ة ه���ذه الفئة 
ت�صريع  ي����دع����م  مب�����ا  ال���ع���م���ري���ة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  التعايف  عملية 
ورغم  املجتمع.  اأف����راد  وحت�صني 
الأطفال،  فئة  بني  الإ�صابات  قلة 
يف  ج��داً  مهماً  يعد  التطعيم  ف��اإن 
املدار�ض  اإىل  ال��ط��الب  ع���ودة  ظ��ل 
القادم، مما  العام  تدريجياً خالل 
واحلفاظ  ب��الأم��ان  ال�صعور  ي��ع��زز 
الطلبة،  و����ص���الم���ة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى 

احل�صول  م��راك��ز  وت��زوي��د  جتهيز 
بالكوادر  كوفيد19-  ل��ق��اح  على 
واملدربة  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتوفري املعدات الطبية، ل�صتقبال 
الأعداد املتوقعة من الفئة العمرية 
 6 اأك��م��ل��وا  وم���ن  ���ص��ن��ة،   15-12
اأ���ص��ه��ر ب��ع��د اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
اجلرعة  لتلقي  ���ص��ي��ن��وف��ارم  ل��ق��اح 
ال���داع���م���ة، وذل�����ك ���ص��م��ن جهود 
دولة الإمارات ال�صاملة واملتكاملة 
من  املجتمع  اأف���راد  وقاية  لتعزيز 
وتوفري   19 ك���وف���ي���د-  ج���ائ���ح���ة 
الآمنة للحفاظ على  ال�صبل  كافة 

�صالمتهم و�صحتهم.
على  ج���اٍر  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ال�صتيعابية  ال����ط����اق����ة  زي���������ادة 

م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����روين 
يف  وذل���ك  كوفيد19-.  وتطبيق 
قدراتها  ال���دول���ة  ت�����ص��خ��ري  اإط�����ار 
للركيز على تطعيم كوفيد19- 
املجتمع،  من  ممكنة  ن�صبة  لأك��رب 
املكت�صبة،  امل��ن��اع��ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
اأف�صل  من  التطعيمات  تعد  حيث 
واأجن��ح��ه��ا يف  الطبية  ال��ت��دخ��الت 

الوقاية من الأمرا�ض والأوبئة. 
وي���اأت���ي ه���ذا الإع�����الن ب��ع��د اإج���ازة 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
للقاح  ال������ط������ارئ  ال������ص�����ت�����خ�����دام 
بيونتيك"  "فايزر  كوفيد19- 
 15 اإىل   12 من  العمرية  للفئة 
الدرا�صات  نتائج  على  ب��ن��اء  �صنة، 
ال�صريرية والتقييم ال�صارم املتبع 

بكفاءة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��ة  ي���وؤك���د 
وجدارة الإج��راءات التي اتخذتها 
الثقة  الإم�������ارات وي���ع���زز  ح��ك��وم��ة 
بالدولة،  ال�����ص��ح��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
اأ�صارت التقارير العاملية اإىل  حيث 
اأن دولة الإم��ارات من اأف�صل دول 
العامل يف التعامل مع كوفيد19- 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��ور  ن���ظ���راً 
وا���ص��ت��ث��م��ار اخل������ربات وال���ق���درات 
على  ل����ل����ح����ف����اظ  والإم�������ك�������ان�������ات 

املكت�صبات. 

جاهزية عالية للمر�فق �ل�صحية 
واأو���ص��ح��ت ال��دك��ت��ورة ن��دى ح�صن 
ال�صحة  اإدارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي 
العامة والوقاية اأن الوزارة اأجنزت 

الوطنية  اجل��ه��ود  ت��ك��ات��ف  يف ظ��ل 
كوفيد19-  ف����ريو�����ض  مل��ك��اف��ح��ة 
ال��������ذي ي�����وؤك�����د ع���ل���ى ن���ه���ج دول�����ة 
والهتمام  ال���ص��ت��ب��اق��ي  الإم�����ارات 
ب�صحة و�صالمة كل فرد من اأفراد 

املجتمع.

ت�صريع �لتعايف وتعزيز �لتفاوؤل
عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع املراكز والعيادات ال�صحية 
دولة  ق����رار  اأن  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��ح��ة 
الإم���������ارات ت���وف���ري ل���ق���اح ف���اي���زر-
ب��ي��ون��ت��ك ل��ل��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 12-

الداعمة  الثالثة  واجل��رع��ة   15
م��ن ل��ق��اح ���ص��ي��ن��وف��ارم، ي��اأت��ي بناء 

اللقاح  تقدمي  ملراكز  والت�صغيلية 
من  امل��ت��زاي��دة  الأع����داد  ل�صتيعاب 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ح�����ص��ول على 
اإىل  م��ن��وه��ة  كوفيد19-.  ل��ق��اح 
انتهاء  يعني  ل  ال��ل��ق��اح  ت��وف��ر  اأن 
من  ولب�����د  كوفيد19-،  ف����رة 
بال�صلوكيات  الل���ت���زام  ا���ص��ت��م��رار 
للمحافظة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
املجتمع  وحت�صني  املكت�صبات  على 

من اأي �صاللت متحورة.

الإمارات للتعليم ت�ستحدث اإجراء جديدًا »ب�سمة الوجه« للتحقق من الطالب قبل دخوله المتحانات
•• دبي-حم�صنرا�صد:

يف  يتمثل  ؛  جديداً  اإج��راء  املدر�صي،  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  ا�صتحدثت 
لأداء  دخوله  قبل  الطالب  من  الوجه" للتحقق  "ب�صمة  خا�صية  ا�صتخدام 
اإخ�صاع هذا الإجراء لختبار جتريبي اليوم  المتحانات ؛ وقررت املوؤ�ص�صة 
الربعاء بعدد من املدار�ض ؛ على اأن يتم متابعته ومعاجلة اأي ق�صور لإجناح 
التجربة ؛ على اأن يتم تعميمها عند بدء المتحانات الأ�صبوع املقبل ؛ وذلك 
الوجه من  ؛ والتعرف على  الطلبة  الكمبيوتر مع  ا�صتخدام كامريا  بهدف 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  رق��م  م��ع  " لرتباطها  ال��وج��ه  " ب�صمة  خا�صية  خ��الل 
اأداء  نظام  تنفيذها يف  التي مت  التح�صينات  للتحقق من  بالإ�صافة  للطلبة، 

الختبارات املقررة جلميع ال�صفوف الدرا�صية.
املنظومة  جتريب  ليتم  تعليمي  نطاق  ك��ل  م��ن  مدر�صة  املوؤ�ص�صة  ور�صحت 

اختبار  اإج���راء  خ��الل  م��ن  التنفيذ  واآل��ي��ة  الوجه" فيها  "ب�صمة  اجل��دي��دة 
اإتاحة  �صيتم  بحيث  – الأرب��ع��اء-  اليوم  حددتها  التي  امل��دار���ض  يف  جتريبي 
الختبار تقنيا طوال اليوم ويكون وقت الختبار مرناً للمدار�ض لتختار كل 

مدر�صة الوقت املنا�صب لطلبتها.
واأكدت املوؤ�ص�صة، يف خماطبتها للمدار�ض املختارة التي �صيتم جتريب املنظومة 
اأوقات  يف  امل��دار���ض  قبل  م��ن  اخل��دم��ة  ا�صتخدام  يكون  اأن  يف�صل  اأن��ه  معها، 
ال�صتخدام  متابعة  من  اخلدمة  دع��م  فريق  ليتمكن  اليوم  خ��الل  خمتلفة 
ا�صعارات  ار�صال  �صيتم  اأنه  اإىل  اأي نقاط حتتاج اىل حت�صني، م�صرية  ور�صد 
للطلبة على بوابة التعلم الذكي بامل�صاركة وجناح التجربة واملالحظات التي 

يجب عليها لتجريب املنظومة.
اإن  معها،  املنظومة  جت��ري��ب  �صيتم  ال��ت��ي  للمدار�ض  خماطبتها  يف  وق��ال��ت، 
العادي مثل جوجل  املت�صفح  متاحا من خالل  �صيكون  التجريبي  الختبار 

 Demo" كروم جلميع ال�صفوف يف "�صويفت ا�صي�ض" حتت برنامج ا�صمه
 General Information" ا���ص��م��ه��ا  وم������ادة   "Program
يت�صمن  الكامريا"،  با�صتخدام  تدريبي  خالل"اختبار  من   ،"Course
�صوؤال واحد عام غري مرتبط مبادة معينة، مدته5 دقائق فقط وذلك بهدف 
جتربة ا�صتخدام الكامريا مع الطلبة والتعرف على الوجوه وارتباطها مع 
رقم الهوية الإماراتية والتحقق من التح�صينات التي مت تنفيذها يف النظام. 
 " منظومة  جتريب  �صيتم  التي  للمدار�ض  توجيهات  عدة  املوؤ�ص�صة  وح��ددت 
ب�صمة الوجه" على الطلبة فيها قبل الدخول لالختبار التجريبي للنظام، 
"مايكرو�صوفت  وخ�صو�صاً  التطبيقات  جميع  اإغ��الق  من  التاأكد  بينها  من 
الدخول  ثم  الكامريا،  ي�صتخدم  تطبيق  اأي  وج��ود  ع��دم  من  تيمز" للتاأكد 
لالختبار عن طريق رابط املدر�صة، وبعد الو�صول لالختبار، وال�صغط على 
ر�صالة  لتظهر  عليها،  ال�صغط  يتم  تعبريي،  وجه  بها  �صا�صة  �صتظهر  اب��داأ، 

تطلب الإذن بفتح الكامريا ويتم ال�صماح بذلك.
لتجريب  املختارة  للمدار�ض  والتوجيه  الإر�صادية  الإج���راءات  ت�صمنت  كما 
تقريب  ويجب  �صا�صة  تظهر  الكامريا،  بتفعيل  ال�صماح  وبعد  اأن��ه  املنظومة، 
التي تظهر  الزوايا اخل�صراء  بني  ال�صا�صة حتى ي�صبح موجوداً  الوجه من 
على ال�صا�صة ويظهر خيار اأ�صفل ال�صورة يتم ال�صغط عليه للتقاط ال�صورة 
ويجب اأن تكون الإ�صاءة جيدة وال�صورة وا�صحة دون ارتداء قبعة اأو اأي �صيء 

يغطي الوجه.
�صورة  وداخ��ل��ه��ا  ال�صابقة  لل�صا�صة  والن��ت��ق��ال  ال���ص��ت��م��رار  يتم  اأن���ه  و�صملت 
الطالب ومن ثم يتم ال�صغط على ال�صتمرار وبدء اختبار النظام امل�صتحدث 
)ب�صمة الوجه(، ويف حال وجد الطالب اأي م�صكلة تتعلق بتفعيل الكامريا، 
يرجى التاأكد من اإغالق جميع التطبيقات التي قد تكون ت�صتخدم الكامريا 

ومن ثم عمل حتديث لل�صفحة.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  ا�صتقبل 
اأبوظبي - وف��دا من طلبة كلية الدفاع  ال���وزارة يف  ال��دويل - بديوان ع��ام 
الوطني بح�صور �صعادة اللواء ركن عقاب �صاهني عقاب العلي قائد الكلية.

على  وحثهم   .. بالطلبة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ورح��ب 
الأكادميية  ال�صروح  اأه��م  اأح��د  تعد  وال��ت��ي  بالكلية  درا�صتهم  يف  الجتهاد 
بالتوفيق  الدولة واملنطقة. واأعرب �صموه عن متنياته للطلبة  املتميزة يف 
والتميز يف رحلتهم العلمية خالل درا�صتهم يف الكلية .. موؤكدا على دورهم 
التميز  اإجنازاته وحتقيق  الوطن و�صون  املهم يف م�صرية تعزيز مكت�صبات 
اأع��رب وفد طلبة  والريادة لدولة الإم��ارات يف املجالت كافة. من جانبهم 
اعتزازهم  م��وؤك��دي��ن   .. �صموه  بلقاء  �صعادتهم  ع��ن  الوطني  ال��دف��اع  كلية 
اأبرز  اأحد  تعد  والتي  الوطني  الدفاع  كلية  بالدرا�صة يف  الكبري  وبفخرهم 

املوؤ�ص�صات الأكادميية يف الدولة واملنطقة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني

فتح باب الت�سجيل يف طب وعلوم للطلبة املواطنني والنتائج خالل �سهرين
•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ال�����ص��ح��ة ب��دب��ي ام�����ض ع��ن فتح 
الطلبة  رع���اي���ة  ب��رن��ام��ج  ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف  ب����اب 

ا�صتقطاب  ب��ه��دف  وعلوم"  "طب  امل��واط��ن��ني 
اجلامعات  وط��الب  العامة  الثانوية  خريجي 
امل�صاند  وال����ط����ب  ال����ط����ب  ت��خ�����ص�����ص��ات  يف 

والتمري�ض.
واأو�صحت الهيئة اأن تقدمي طلبات اللتحاق يف 
الربنامج �صي�صتمر عرب موقعها الإلكروين 
الفرة  خ���الل   www.dha.gov.ae
املقبل  يوليو   1 اجل��اري وحتى  يونيو   1 من 
ال��ط��ال��ب ح��ا���ص��اًل على  ي���ك���ون  اأن  ���ص��ري��ط��ة 
معدل يف الثانوية العامة ل يقل عن 95% 
و85%  واجلراحة  الطب  تخ�ص�ض  لدرا�صة 
وال�صيدلة  الطبيعي  ال��ع��الج  لتخ�ص�صات: 
لتخ�ص�ض  و80%  والأ����ص���ع���ة  وامل���خ���ت���ربات 

التمري�ض.

واأكدت الدكتورة وديعة حممد �صريف مديرة 
اإدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة ال�صحة 
بدبي على الهتمام البالغ الذي توليه الهيئة 
ل�صتقطاب الكوادر الوطنية للعمل يف القطاع 
ال�صحي م�صرية اإىل النجاحات الكبرية التي 
حققها برنامج "طب وعلوم" منذ اطالقه عام 
ا�صتقطاب ع�صرات  من  متكن  حيث   2016
الثانوية  �صهادة  حملة  من  املتميزين  الطلبة 
ال��ع��ام��ة ل���ص��ت��ك��م��ال درا���ص��ات��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة يف 
وال�صحية  الطبية  العلوم  جم��الت  خمتلف 
ب��وج��ه عام  ال��دول��ة  م��ع توجهات  يتوافق  مب��ا 

وتطلعات دبي ب�صكل خا�ض.
وا�صتعر�صت المتيازات التي يوفرها الربنامج 
حتمل  يف  امل�صاهمة  ومنها  امللتحقني  للطلبة 

الدرا�صي  التخ�ص�ض  ح�صب  الدرا�صة  تكاليف 
بالرعاية  امل�����ص��م��ول  ال��ط��ال��ب  وم��ن��ح  امل��ع��ت��م��د 
الدرا�صية مكافاأة �صهرية تراوح بني 5000 
ال�صحي  التاأمني  وتوفري  دره��م   6500 اإىل 
بدل  وتوفري  الدرا�صية  الرعاية  ف��رة  ط��وال 

حا�صب اآيل وبدل الكتب الدرا�صية.
ت��ق��دمي طلب  اإن  ���ص��ري��ف  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
زيارة  خ��الل  من  يتم  الربنامج  يف  اللتحاق 
امل���وق���ع الل����ك����روين ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة بدبي 
تتم  ح���ي���ث   www.dha.gov.ae
مع  منها  املتوافق  واختيار  الطلبات  مراجعة 
�صروط اللتحاق يف الربنامج متوقعة اأن يتم 
للقبول خالل  النهائية  النتائج  الإع��الن عن 

�صهرين.
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العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دانة اخلليج للدواجن ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3758016 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نا�صر حممد �صالح حمد الربيكى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / نا�صر حممد �صالح حمد الربيكى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صني �صالح �صليم ح�صن املنهاىل

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ دانة اخلليج للدواجن ذ.م.م
DANA AL KHALEEJ POULTRY L.L.C

اإىل/ دانة اخلليج للدواجن - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
DANA AL KHALEEJ POULTRY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عو�ض �صالح العامري لل�صيانة العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3956810 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ناديه احمد ندى  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عو�ض �صالح عو�ض �صالح العامرى
تعديل اإ�صم جتاري من/ عو�ض �صالح العامري لل�صيانة العامه

AWAD SALEH ALAMERI GENERAL MAITENANCE

اإىل/ روز اند مور للمقاولت العامه
ROSE AND MORE GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  4329901

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
اخل�صروات  لبيع  النيادي  مطر  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والفواكة  رخ�صة رقم:2961814 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد �صامل حممد �صعيد البلو�صى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مطر م�صبح عمري النيادي
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل مطر النيادي لبيع اخل�صروات والفواكة

MATAR ALNEYADI FRUITS AND VEGETABLES SHOP

اإىل / حمل احمد البلو�صي للمواد الغذائية
AHMED ALBLOOSHI FOODSTUFF TRADING SHOP 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الأ�صماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة  4721006

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
�صركة   - للمحاماة  ال�ص�����ادة/املر�صد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�ض الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1095588 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد عتيق على م�صوط املرى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�صف عبدالرحيم عبداهلل

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل اإ�صم جتاري من/ املر�صد للمحاماة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 AL MORSHED ADVOCATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ خالد عتيق املري للمحاماة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
KHALID ATIQ ALMARRI ADVOCATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
انابيب  لركيب  ال�ص�����ادة/بيروماري�ض  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حقول النفط ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1280616 

تعديل اإ�صم جتاري من/ بيروماري�ض لركيب انابيب حقول النفط ذ.م.م
 PETRO MARYS OIL & GAS EQUIPMENT INSTALLATION & MAINTENANCE L.L.C

�صركة   - والغاز  النفط  حقول  انابيب  و�صيانة  لركيب  بيروماري�ض  اإىل/ 
ال�صخ�ض الواحد ذ م م

PETRO MARYS OIL & GAS EQUIPMENT INSTALLATION & MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم هف اند بف برجر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2080067 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم هف اند بف برجر
HUFF & PUFF BURGER RESTAURANT

اإىل/ مطعم هف اند بف برجر - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
HUFF & PUFF BURGER RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة بحر الباهية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1100545 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ابراهيم نا�صر على حممد احلو�صنى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 حذف في�صل احمد حممد �صلطان العبيدىل
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيلبي للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1138915 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صاقب ريا�ض بابر ن�صر اهلل جان  %49
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 عي�صى عبداهلل �صديق حممد اخلورى من 50 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف مرمي عبداهلل �صديق حممد اخلورى
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
موزانيا  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجميل  رخ�صة رقم:1095808 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز موزانيا للتجميل

MOZANIA BEAUTY CENTRE

اإىل/ مركز ديفا بيال للتجميل
DIVA BELLA BEAUTY CENTER 

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
رقم:CN 2108083 بال�صم التجاري:اعتماد العاملية 
للنقليات العامة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

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

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

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
الماراتية  ال�ص�����ادة/املربع  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3701678 

اإ�صافة جمموعة �صركات اخلالدية  ال�صركاء تنازل وبيع /  تعديل 
الدولية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 AL KHALIDIYAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اخلالدية  �صركات  جمموعة  حذف   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 
الدولية  ذ م م

AL KHALIDIYAH INTERNATIONAL GROUP - WLL

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارلندو 

لإدارة العقارات
 رخ�صة رقم:CN 1013488  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اكادميية 

اول هريو الريا�صية
 رخ�صة رقم:CN 2645105  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/متا�صو 

للكتابة والت�صوير
 رخ�صة رقم:CN 1093025  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ديليمون 

للخدمات والت�صميمات الرقمية
 رخ�صة رقم:CN 3829024  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صارلند 

لل�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 2412339  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صروجن 

موتر لتجارة قطع غيار ال�صيارات
 رخ�صة رقم:CN 2034805  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صركة كولر لل�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ال�صناعيه، ال�صناعية-العرا�ض، �صارع اخلام�ض والع�صرون، 

�صقة، مبارك فرج عبداهلل
CN 1530803 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية وال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م    ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/5/26 

وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
لدى كاتب العدل بالرقم:2105012631 - تاريخ التعديل:2021/6/1

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�إعـــالن )تنويه(
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/�صتايروفوم ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م 

IN-1002421 :رقم الرخ�صة ال�صناعية
 2021/4/5 بتاريخ   13207 العدد  الفجر  بجريدة  ال�صادر  العالن  اىل  بال�صارة 
بخ�صو�ض الرخ�صة ال�صناعية رقم: IN-1002421 بال�صم التجاري : �صتايروفوم 

ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م
ينوه مكتب تنمية ال�صناعة بانه ورد خطاأ يف العالن امل�صار اليه اعاله التايل:

تعديل راأ�ض املال من:930.000.00 درهم اماراتي
 اىل:250.000.00 درهم اماراتي

وال�صحيح هو تعديل راأ�ض املال من:100.000.00 درهم اماراتي
 اىل:250.000.00 درهم اماراتي

بال�صافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�صابق
تنمية  مكتب  مراجعة  اأعاله  املذكور  الجراء  على  اعرا�ض  لديه  من  كل  وعلى 
ال�صناعه خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرا�ض 

بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية �ل�صناعة

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة املجموعة ال�صت�صارية للتنمية 
فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  فل�صطني(  )اجلن�صية:  والعمار 
املدينة -  ابوظبي )العنوان: �ض.ب 99757 -و�صط  اإمارة  ال�صركة يف 
بناية �صيف �صامل الدرمكي - العني - �ض.ب:99757( واملقيدة حتت 
رقم )2968( يف �صجل ال�صركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام 
التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رقم  الحتادي  القانون 
وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد 
باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�ض  اجراءات  دليل 
يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
العرا�ض ان يتقدموا باعرا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز 
اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

جن������ح ق�������ص���م امل����خ����ت����رب اجل���ن���ائ���ي 
ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  بالقيادة 
حديثة  اأن�����واع  خم�صة  اك��ت�����ص��اف  يف 
املُ�صّنعة  ال��ق��ن��ب��ي��ات  خم����درات  م��ن 
واملعروفة "بال�صباي�ض" بعد جتارب 
وممار�صات بحثية با�صتخدام اأحدث 

الطرق العلمية والفنية.
اأحمد  ع��ادل  العقيد مهند�ض  وق��ال 
املازمي رئي�ض ق�صم املخترب اجلنائي 
بالإنابة ب�صرطة ال�صارقة اإنه يجرى 
م�صروع  م�صودة  على  حاليا  العمل 
�صمن  امل�����واد  ه����ذه  لإدراج  ق���ان���ون 
ج��داول القانون الحت��ادي اخلا�ض 
ب��امل��واد امل��خ��درة وامل��وؤث��رات العقلية 
"�صدا جديدا" يف  اإدراج��ه��ا  معتربا 

وجه اإنت�صار هذه الآفة بالدولة.
واأك�����د اأن م���ا حت��ق��ق م���ن اإجن�����از يف 

ت��ت��ب��ع ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة يف 
جم��ال امل���واد امل��خ��درة ي��اأت��ي كثمرة 
ل��ل��ج��ه��ود ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة التي 
ِقبل اخل���رباء والفنيني  ُب��ذل��ت م��ن 
بق�صم املخترب اجلنائي م�صتفيدين 
احلديثة  الأج�����ه�����زة  م����ن  ذل�����ك  يف 

واملتطورة التي ميتلكها الق�صم .

•• ال�صارقة-وام:

ت����راأ�����ض ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�ض  ال�صارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
اأم�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ���ص��ب��اح  امل��ج��ل�����ض 
ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  "الثالثاء" 
�صلطان  ب����ن  �����ص����امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�صارقة  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الجتماع   .. املجل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����ض  الأ����ص���ب���وع���ي 

لإمارة ال�صارقة.
بحث الجتماع - الذي عقد يف مكتب 
�صمو احلاكم - عددا من املو�صوعات 
�صمن  اأعماله  ج��دول  على  املدرجة 
التي  امل�����ص��ت��م��رة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ���ط���ط 
القطاعات  كافة  الإم��ارة يف  تتبناها 
ومبا ينعك�ض على م�صتوى اخلدمات 
الكرمية  احلياة  وتوفري  احلكومية 

اأر�ض  على  والقاطنني  للمواطنني 
اإمارة ال�صارقة.

ر����ص���وم خدمات  امل��ج��ل�����ض  واع���ت���م���د 
والتي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة 

القطاع  الأع��م��ال يف  �صري  تعزز من 
من  حم��ف��زة  بيئة  وت��وف��ر  ال�صحي 
خالل اأف�صل اخلدمات والإجراءات 
املن�صاآت  ب��ك��اف��ة  وت��رت��ق��ي  وامل���راف���ق 

ال�صحية القائمة وامل�صتقبلية.
ال�صحية  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 
م��درو���ص��ة ل�صتقطاب  خ��ط��ط  وف���ق 
وال�صركات  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  اأف�������ص���ل 

ال�صحي  القطاع  يف  وال�صتثمارات 
الرعاية  م�صتوى  على  ينعك�ض  مبا 
ال�صحية وتوفري الو�صائل العالجية 

املتنوعة لكافة الخت�صا�صات.
التفاهم  م��ذك��رة  امل��ج��ل�����ض  واع��ت��م��د 
املزمع اإبرامها بني جمل�ض ال�صارقة 
للتعليم واملركز الإقليمي للتخطيط 
هذه  وت��اأت��ي  اليون�صكو،   - ال��رب��وي 
اإط����ار ح��ر���ض اجلهتني  امل���ذك���رة يف 
ال��ت��ع��اون وتنفيذ  اأوا���ص��ر  على دع��م 
والأن�صطة  امل�����ص��رك��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخلا�صة بالتعليم، ورغبة يف توحيد 
اجلهود الربوية امل�صركة يف تنمية 
وبناء قدرات املتخ�ص�صني يف جمال 
التعليم، واإجراء البحوث والدرا�صات 
امل�صركة لتطوير خمرجات التعليم 
ون�����ص��ر اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات. وتهدف 
باملنظومة  الرت����ق����اء  اإىل  امل���ذك���رة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال����رب����وي����ة لإم�������ارة 

اخلربات  من  وال�صتفادة  ال�صارقة، 
حتقيق  يف  الطرفني  بني  امل�صركة 
وتوفري  ال�صراتيجية،  اأهدافهما 

فر�ض متكافئة يف التعليم.
واطلع املجل�ض على رد دائرة التنمية 
املجل�ض  تو�صيات  حول  القت�صادية 
ب�صاأن  ال�صارقة  لإم���ارة  ال�صت�صاري 

وت�صمن  ال��دائ��رة،  �صيا�صة  مناق�صة 
الرد التو�صيات التي عملت الدائرة 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، واخل����ط����وات التي  ع��ل��ى 
باقي  ل��و���ص��ع  عليها  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري 

التو�صيات مو�صع التنفيذ.
اأعمال  ج��دول  على  املجل�ض  واط��ل��ع 
اجل���ل�������ص���ة ال���ث���ام���ن���ة ع�������ص���رة ل����دور 

النعقاد العادي الثاين من الف�صل 
للمجل�ض  ال���ع���ا����ص���ر  ال���ت�������ص���ري���ع���ي 
والتي  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري 
���ص��ت��ع��ق��د ي����وم اخل��م��ي�����ض امل���واف���ق 3 
يونيو 2021م واملت�صمنة مناق�صة 
العقاري يف  الت�صجيل  دائرة  �صيا�صة 

اإمارة ال�صارقة.

••  دبي-د.حممودعلياء

افتتح معايل حممد املر م�صاء اأم�ض الأول يف ندوة الثقافة والعلوم "معر�ض 
بالل  بح�صور  الثالثة  دورت���ه  يف  اخلا�صة"  واملقتنيات  للهوايات  الإم����ارات 
البدور وعلي عبيد الهاملي ود. �صالح القا�صم وعائ�صة �صلطان ود. حماد بن 
حماد و�صاحلة عبيد وجمال اخلياط اأع�صاء جمل�ض الإدارة ود. �صعيد حارب 
املطريي  وعبداهلل  امل�صلم  عبدالعزيز  ود.  غبا�ض  رفيعة  ود.  الغرير  وجمال 

ونخبة من املهتمني.
واأ�صاد معايل حممد املر باملقتنيات و�صدد على اأهمية تنويع الهواية والعتناء 
بها فالقتناء �صغف وا�صتمرارية، ومتابعة وقراءة حتى تتبلور الهواية وتنمو 

بال�صكل الأمثل.
وذكر بالل البدور اأن انعقاد الدورة الثالثة للمعر�ض هذا العام ياأتي بعد اأن 
مت تاأجيله نتيجة جائحة )كورونا( كوفد 19، وقد �صارك يف الدورة الأوىل 
للمعر�ض عام 2018 اأحد ع�صر م�صاركاً يف هوايات ومقتنيات متعددة، ويف 
تنوعت  وق��د  م�صاركاً،  ع�صر  ت�صعة   2019 ع��ام  عقدت  التي  الثانية  ال���دورة 
مناذجهم باإ�صافات ثرية، وبناء على متيز الدورتني ومطالبة مقتنني وهواة 
ال��ذي ميثل رعاية  لتوؤكد جن��اح ه��ذا الربنامج  ال���دورة  اآخ��ري��ن، تعقد ه��ذه 
اأبناء  لدفع  ومقتنياتهم،  هواياتهم  ودع��م  واملقتنني  ال��ه��واة  م��ن  جمموعة 
والتي  باملقتنيات.  والع��ت��ن��اء  خمتلفة،  ه��واي��ات  يف  للتفكري  اجل��دي��د  اجليل 
ت�صجل تاريخاً ما�صياً اأو توثيقاً لإبداع جديد، واإبرازاً للجهود البتكارية يف 

هذا املجال.
البع�ض منهم �صبقت  م�����ص��ارك��اً،  ال����دورة واح���د وع�����ص��رون  وي�����ص��ارك يف ه��ذه 
ونثمن  مب�صاركاتهم،  نرحب  الأوىل،  للمرة  ي�صارك  والبع�ض  امل�صاركة،  له 

جهودهم واإبداعهم. 
وتنوعت املقتنيات واختلفت الهوايات ومتيزت ما بني العمق والده�صة واخلفة 
والإثارة، وكما يقول ال�صاعر "هي اأ�صياء ل ت�صرى" فقد �صغف حممد �صيف 
املهريي باملقتنيات الريا�صية املحلية والعربية والدولية وعر�ض ميدالية بطل 
كاأ�ض العامل الأ�صلية لعام 2010، وميدالية بطل دورة اخلليج الأ�صلية لعام 
الف�صية لكاأ�ض اآ�صيا عام 1996 بالإ�صافة  امليدالية  اإىل  بالإ�صافة   ،2007

اإىل باقة متنوعة من التذكارات الأ�صلية ملختلف بطولت كاأ�ض العامل.
الباحث عبداهلل  ال��ذي عر�صه  العربية  املجالت  الأول من  الإ�صدار  وح��ازت 
الثانوية  املدر�صة  ملجلة  الأول  الإ�صدار  م�صاركته  الإعجاب ف�صمت  املطريي 
جملة  اأول  �صندباد  جملة  م��ن  الأول  وال��ع��دد   ،1923 ع��ام  م�صر  يف  امللكية 
�صمري  ملجلة  الأول  وال��ع��دد   ،1952 ع��ام  م�صر  يف  ���ص��درت  عربية  اأط��ف��ال 

امل�صرية عام 1956 وغريها من الإ�صدارات.
اأوائ��ل القرن  اأحمد عبيد املن�صوري �صور نادرة لزعماء العامل منذ  وعر�ض 
من  من��اذج  بو�صابر  اأحمد  ح�صن  وعر�ض  ن��ادرة،  كال�صيك  و�صيارات  املا�صي 
حمل املداوي املتمثل يف عالج الأوجاع من خالل الأع�صاب الطبية والأدوية 

القدمية.
لكبار  اخلا�صة  الأق���الم  من  متميزة  مبجموعة  تهلك  عبدال�صكور  و���ص��ارك 

املاركات العاملية.
العلماء  �صلطان  عبدالرحيم  حممد  للدكتور  املميزة  ال��ن��وادر  دار  و�صاركت 

مبجموعة متنوعة من امل�صكوكات الذهبية والف�صية لدولة الإمارات.
و�صارك املهند�ض ر�صاد بوخ�ض بنماذج من مالحات الأطعمة من حول العامل، 
ود. �صعيد حارب بقبعات غريبة الأ�صكال والألوان مثرية للده�صة والنبهار 

من بلدان متعددة.

الأحجار  خمتلفة  امل�صابيح  من  متنوعة  مبجموعة  اجل��الف  خالد  و���ص��ارك 
والأ�صكال والألوان واحلجم.

القيادة  اأحمد �صيف احل�صاوي مبجموعة متنوعة من رخ�ض  واأتت م�صاركة 
والأحجام  الأ���ص��ك��ال  ق��ه��وة متعدد  ب���دلل  ���ص��ارك  �صاحوه  ال��ق��دمي��ة، وج��م��ال 

والألوان لقيت اإعجاب احل�صور.
املدر�صية  والكتب  ال�صهادات  م��ن  بنماذج  حماد  ب��ن  حماد  نا�صر  ���ص��ارك  كما 

القدمية من مرحلة اخلم�صينيات من القرن املا�صي.
وك���ان ل��ه��واة ال�����ص��ورة ن�صيب يف احل�����ص��ور ف�����ص��ارك ع��ل��ي ع��ب��داهلل ال�صريف 
اآلة  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صكال  خمتلف  )الأف���الم(  النيجاتيف  من  مبجموعة 

عر�ض للنيجاتيف قدمية.
ب��ن��م��اذج متنوعة الأ���ص��ك��ال والأل�����وان من  اآل �صالح  و���ص��ارك م��اج��د ع��ب��داهلل 

امليداليات وعالقات املفاتيح. 
ال�صيخة  ف�صاركت  وال�صغف  والعذوبة  بالرقة  الن�صائية  امل�صاركات  ومتيزت 
جن���الء حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ب��ف��وا���ص��ل ال��ك��ت��ب ال��ت��ي اأث�����ارت ده�����ص��ة احل�صور 

وا�صتح�صانهم وتنوعت مبختلف الأ�صكال والألوان للكبار وال�صغار.
عبداهلل  ع��ب��دال��رزاق  ف�صارك  امل�����ص��ارك��ة،  يف  ن�صيب  وه��وات��ه��ا  للطوابع  وك���ان 
العبداهلل جمموعة من الطوابع الربيدية لدولة الإمارات، كما �صارك عامر 

الزرعوين ببطاقات بريدية تذكارية لالإمارات.
اأنحاء  اأكيا�ض ال�صكر من معظم  و�صاركت وفاء املحي�صن بنماذج متنوعة من 
العامل، ود. ميثاء اخلياط بنماذج من اأكواب القهوة الورقية، وغاية اآل �صالح 
بقطع جاذبة من املغناطي�ض، ونوف ح�صن اآل علي بقوارير العطور ال�صغرية 

املده�صة.
واأنهى احل�صور جولتهم يف املعر�ض و�صط اإعجاب وده�صة القتناء.

•• عجمان-وام:

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مت��ك��ن��ت 
يقارب  م����ا  ���ص��ب��ط  م����ن  ع���ج���م���ان 

تبلغ  مقلدة،  قطعة   120،000
قيمتها 30 مليون درهم.

حممد  خالد  العميد  �صعادة  وق��ال 
النعيمي نائب مدير عام العمليات 

الق�صية  تفا�صيل  اإن  ال�����ص��رط��ي��ة 
اإدارة  اإل���������ى  ب�������الغ  ب�������ورود  ب�������داأت 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
تفيد  العاملية  ال�صركات  بع�ض  من 

املحالت  م����ن  جم���م���وع���ة  ب����وج����ود 
ال��ت��ج��اري��ة ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان تقوم 
املقلدة  ال��ب�����ص��ائ��ع  وب��ي��ع  ب��ت��خ��زي��ن 
التجارية  ال��ع��الم��ة  حت��م��ل  وال��ت��ي 

للماركات العاملية.
التاأكد من �صحة  بعد  اأنه  واأو�صح 
عمل  ف��ري��ق  ت�صكيل  مت  امل��ع��ل��وم��ات 
اإدارة  م�����ن  وال����ب����ح����ث  ل���ل���ت���ح���ري 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال���ت���ح���ري���ات 
الأ�صخا�ض  وت��ف��ت��ي�����ض  ل�����ص��ب��ط 
وامل�����ح�����الت ال���ت���ج���اري���ة ح���ي���ث مت 
ملاركات  مقلدة  ب�صائع  عدة  �صبط 
متت  اأن�������ه  اإىل  م�������ص���ريا  ع����امل����ي����ة، 
اتخ�اذ  م��ع  قانونا  ال�صلع  م�صادرة 
الإجراءات القانونية الرادع�ة بحق 

املخالفني.
اأن  النعيمي  خ��ال��د  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
�صرطة عجمان ت�صع ن�صب عينيها 

الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة 
ومكافحة كل ما من �صاأنه الإ�صرار 
وتتخذ  الدولة،  اقت�صاد  مب�صلحة 
ال��الزم��ة ملواجهة  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة 
مروجي الب�صائع املقلدة ..م�صريا 
���ص��ت��وا���ص��ل ج��ه��وده��ا يف  اأن���ه���ا  اإىل 

ال�صلبية  ل��ل��م��م��ار���ص��ات  ال��ت�����ص��دي 
من  البع�ض  اإليها  يتجه  ق��د  التي 
اأجل حتقيق ربح �صريع من خالل 
ت����داول وب��ي��ع ال�����ص��ل��ع امل��ق��ل��دة دون 
الهتمام بال�صرر الذي �صيقع على 
التجارية  العالمات  تلك  اأ�صحاب 

���ص��رط��ة عجمان  اأن  ع��ل��ى  ..و����ص���دد 
بكل  و�صتتعامل  باملر�صاد  �صتكون 
ح���زم م���ع ك���ل م���ن ي��ح��ت��ال بتقليد 
ارت��ك��اب ج��رائ��م الغ�ض  اأو  امل��ارك��ات 
ال��ت��ج��اري، وال��ع��ب��ث ب��اأم��ن الوطن 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سرطة عجمان ت�سبط 120 األف قطعة مقلدة 
لعالمات جتارية عاملية بقيمة 30 مليون درهم

•• ال�صارقة-الفجر:

للمبادرات  التميز  ج��ائ��رة  الج��ت��م��اع��ي  للتمكني  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  ن��ال��ت 
اأوبيلي�صك  ذا  دب��ي  �صوفيتل  فندق  اأقيم  حفل  يف  والجتماعية  القت�صادية 
 2021 الذكية  الفائزين بجائزة احلكومة  �صمن  فعاليات مرا�صم تكرمي 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائب  ممثل  فريحات  حيدر  الدكتور  بح�صور 
والأمني التنفيذي - اللجنة الإقت�صادية والإجتماعية لغربي اآ�صيا " ا�صكوا 
" للتكنولوجيا والإبتكار، وممثل موؤ�ص�صة التميز الدولية، فلوريدا-الوليات 

املتحدة المريكية املهند�ض عادل العدوان .
وح�صدت املوؤ�ص�صة هذه اجلائزة  يف اإطار اجلهود التي تبذلها لرعاية جوانب 
التمكني القت�صادي والجتماعي ملنت�صبيها و التي تت�صمن برامج ومبادرات  
الرتقاء  ت�صاهم يف  و  والإجتماعية  الإقت�صادية  الأيتام  اأ�صر  حتاكي حاجات 

بالعمل املوؤ�ص�صي مبا يهيئ بيئة داعمة لرعاية الأيتام. 
اأطلقتها  التي  والجتماعية  القت�صادية  للمبادرات  التميز  جائرة  وتكت�صب 
ال�صبكة العربية للم�صوؤولية الجتماعية م�صداقية  و ثقة واعراف هيئات 

الأمُم  برناِمج  و  املتحدة،  العاملي لالأمم  امليثاق  اإقليمية عدة مثل:  و  عاملية 
املُتحدة للبيئة ،و جامعة الدول العربّية.

وتعتمد اجلائزة اإىل معايري �صارمة ت�صتند اإىل معايري دولية رائدة اأبرزها: 
العاملية  امل��ب��ادرة  معايري  و  املتحدة،  ل��الأمم  العاملي  للميثاق  الع�صرة  امل��ب��ادئ 
لالأمم  امل�صتدامة  التنمية  واأه����داف  الأوروب����ي  التميز  من���وذج  و  غ،  ل��الب��ال 
القت�صادي  التمكني  ج��وان��ب  على  ال��رك��ي��ز  امل�����ص��ارك��ة  وت�صمنت  امل��ت��ح��دة. 
الجتماعي  التمكني  ب��رام��ج  فتحر�ض   ، للمنت�صبني  املقدمة  والجتماعي 
على مواكبة احتياجات اأ�صر الأيتام و تاأمني معي�صة كرمية وم�صتقرة مادياً 
ومعنوياً ، فقدمت املوؤ�ص�صة العديد من امل�صاريع والربامج على مدى �صنوات 
عطائها التي خ�ص�صت لدعمهم وتوفري احلياة الكرمية لهم وفتح لهم اآفاق 

من الدعم القت�صادي.
و�صرحت �صعادة منى بن هده ال�صويدي-مدير عام موؤ�ص�صة ال�صارقة للتمكني 

الجتماعي-:"يف اإطار تكامل جهود فريق عمل املوؤ�ص�صة يف �صعيهم لتوفري 
من  اجل��ائ��زة  ه��ذه  لنيل  ال��ي��وم  جميعنا  �صرفنا  الأي��ت��ام  لأ���ص��ر  متميزة  بيئة 
منطلق �صعينا املوؤ�ص�صي امل�صتمر لتقدمي خدمات �صاملة ملنت�صبينا، حيث يربز 
بالدور  ُتبذل لالرتقاء  التي  املوؤ�ص�صة على اجلائزة ترجمة للجهود  ح�صول 
القت�صادي والجتماعي لأ�صر الأيتام ،و الذي يعزز العراف بتلك اجلهود 
اأف�صل املمار�صات يف جمال امل�صوؤولية  لالرتقاء بالعمل الإن�صاين من خالل 
الجتماعية ، وتتفرد املوؤ�ص�صة بالهتمام بتقدمي برامج رعاية �صاملة لالبن 
اليتيم �صواء يف اجلوانب املادية اأو املعنوية و التي نتطلع دائما من خاللها 
اإىل خدمة جوانب مهمة لهم ،والركيز على جوانب مهمة من �صخ�صياتهم 

حمافظني على كرامتهم ، �صاعني لتقدمي الأف�صل لهم ." 
من  جملة  تقدمي  القت�صادي  التمكني  جانب  يف  املوؤ�ص�صة  جهود  و�صملت 
باملعرفة  اإم��داده��م  اإىل  اإ���ص��اف��ة   ، اإليها  املنت�صبة  لالأ�صر  امل��ادي��ة  امل�����ص��اع��دات 

ل��ه��م معي�صة ك��رمي��ة وم�صتقرة  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة  وال��ث��ق��اف��ة وال�����دورات 
لتاأمني  اجلانب  هذا  ويهدف   ، اقت�صادياً  منت�صبيها  وعي  ،لدعم  اقت�صادياً 
املعي�صة الكرمية وتوفري الدعم املادي يف كافة املوا�صم، لي�صاهم بدوره يف رفع 

العبء عن كاهل الو�صي القائم برعاية اأموال اليتيم.
اجتماعيا  اأبناءها  التمكني الجتماعي  لتمكني  برامج  املوؤ�ص�صة   تتبنى  كما 
اجتماعياً  وتاأهيلهم  املحيط،  باملجتمع  وارت��ب��اط��اً  فاعلية،  اأك���رث  وجعلهم 
ليكونوا ذو م�صوؤولية يف بيئتهم ومكان اإقامتهم مع ذويهم، فتعك�ض خدمات 
وهو  اإليه  للو�صول  تطمح  التي  ال�صراتيجي  الهدف  الجتماعي  التمكني 
ب��ن��اء ق���درات الأب��ن��اء فت�صعى م��ن خ��الل ه��ذه اخل��دم��ة اإىل ت��ق��دمي امل�صورة 
والتوجيه للمنت�صبني فيما يتعلق بامل�صكالت التي تواجههم و ذلك من خالل 

متابعة الأبناء يف تنفيذ اجلوانب الإر�صادية التي مت تقدميها لهم.
و �صكلت برامج التمكني الجتماعي دور مهم يف  الركيز على تنمية اجلوانب 
والعمل على خلق  الإجتماعية واحلياتية يف نفو�ض منت�صبيها  و  ال�صخ�صية 
والفعاليات  بالربامج  الأبناء  باإ�صراك  املوؤ�ص�صة  ،فتقوم  لالأيتام  داعمة  بيئة 

املعدة من قبل املوؤ�ص�صة اأو من خالل امل�صاركات املجتمعية.

فوز ال�سارقة للتمكني الجتماعي بجائزة التمٌيز للمبادرات القت�سادية والجتماعية

املخترب اجلنائي ب�سرطة 
ال�سارقة يكت�سف 5 اأنواع 

حديثة من خمدرات ال�سباي�س

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل 
م�ست�سار جلنة ال�سوؤون الع�سكرية 

يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي
•• اأبوظبي-وام:

اأم�ض  �صباح  ال��دف��اع  وزارة  وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري  ���ص��امل  مطر  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبل 
ال�صيد ايريك تراجر م�صت�صار جلنة ال�صوؤون الع�صكرية يف جمل�ض ال�صيوخ 

الأمريكي .
دولة  بني  القائمة  والتعاون  ال�صداقة  عالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية واأهمية تعزيز هذا التعاون وتطويره 

مبا يخدم امل�صالح امل�صركة للبلدين وال�صعبني ال�صديقني.
املنطقة  يف  الأو���ص��اع  م�صتجدات  جتاه  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما 

�سغف القتناء والهواية يف ندوة الثقافة والعلوموبحثا عددا من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرك بني البلدين.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لدائرة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  اأجن���زت 
جل�صر  التجميلية  الأع���م���ال  وال��ن��ق��ل،  ال��ب��ل��دي��ات 
املفرق، بهدف تعزيز املظهر اجلمايل الذي تتميز 
زراعة  الأع���م���ال  وت�صمنت   . اأب��وظ��ب��ي  ج�����ص��ور  ب��ه 
جمموعة كبرية من الأ�صجار والنباتات على �صكل 
األف   113 بلغت  م�صاحة  على  متنا�صقة  خطوط 
مر مربع، وت�صكيل دوائر متنا�صقة على م�صاحة 
األ����ف م��ر م��رب��ع م��ف��رو���ص��ة باحل�صى   55 ب��ل��غ��ت 
الأعمال  م��ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  ب�صكل  امل��ل��ون  التجميلي 

الرمل  اأعمال  تنفيذ  وكذلك  للج�صر،  التجميلية 
مربع.  م��ر  األ���ف   67 بلغت  م�صاحة  على  املثبت 
ب�صعة  م��ي��اه  خ���زان  اإن�����ص��اء  الأع��م��ال  ت�صمنت  كما 
500 مر  اآخ��ر ب�صعة  مر مكعب وخ��زان   600
اإىل  بالإ�صافة  مياه،  �صخ  غرفتي  واإن�صاء  مكعب، 
�صبكة  واإن�صاء  حتكم،  لوحات  و3  ري  �صبكة  اإن�صاء 
اأعمال  اأن  لت�صريف مياه الأمطار. جدير بالذكر 
تطوير  م�صروع  �صمن  تاأتي  املفرق  ج�صر  جتميل 
احلفاظ  بهدف  الرئي�صي،  للرب  ال�صريعة  الطرق 
مرافق  وت��ق��دمي  التحتية،  وبنيتها  كفاءتها  على 

خدمية ع�صرية واإ�صفاء مل�صات جمالية عليها .

بلدية اأبوظبي تنجز الأعمال التجميلية جل�سر املفرق

•• دبي-وام:

تراأ�ض �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
�صباح  الق�صائي  دبي  جمل�ض  رئي�ض 
اأم�������ض اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����ض ال����ذي ُعقد 
حاكم  ال�صمو  ���ص��اح��ب  دي����وان  مب��ق��ر 
دب���ي، وذل���ك يف اإط����ار ح��ر���ض �صموه 
املجل�ض  ع���م���ل  ����ص���ري  م��ت��اب��ع��ة  ع���ل���ى 
العمل  ����ص���ري  ع���ل���ى  والط����م����ئ����ن����ان 
الق�صائي بالنهج الذي يكفل تر�صيخ 
اأ���ص�����ض ���ص��رع��ة الإجن�����از يف اإج�����راءات 
ال�صفافية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ق��ا���ص��ي 
والنزاهة الكاملة و�صمان رد احلقوق 
اإىل اأ�صحابها بحكم القانون كركيزة 
ال��ك��رمي��ة. واطلع  ل��ل��ح��ي��اة  رئ��ي�����ص��ي��ة 
الج��ت��م��اع على خطط  خ��الل  �صموه 
والتو�صيات  الق�صائي  دب��ي  جمل�ض 
اإجن���������ازه من  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة وم�����ا مت 
تو�صيات طرحت خالل الجتماعات 
الجتماع  ال�صابقة، كما جرى خالل 
املدرجة  املوا�صيع  من  ع��دد  مناق�صة 

املتعلقة  املجل�ض  اأع��م��ال  ج��دول  على 
اعتماد  ك��م��ا مت  ال��ق�����ص��ائ��ي،  ب��ال��ع��م��ل 
التطويرية  امل������ب������ادرات  م����ن  ع�����دد 
وكان  دب����ي،  يف  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  لل�صلطة 
الق�صائية  الأداء  بطاقات  اأهمها  من 
اأداء العمل  الذكية حلوكمة ومتابعة 

الق�صائي.

وث����ّم����ن ���ص��م��و رئ���ي�������ض جم��ل�����ض دبي 
املجل�ض  اأع�������ص���اء  ج��ه��ود  ال��ق�����ص��ائ��ي 
املنظومة  ت��ع��زي��ز  يف  واإ���ص��ه��ام��ات��ه��م 
الغاية  اأن  موؤكداً  دب��ي،  يف  الق�صائية 
حقوق  �صمان  دائ��م��اً  تبقى  الأ���ص��م��ى 
النا�ض وفق الأطر القانونية املعمول 
القوانني  وك���ذل���ك  الإم�������ارة،  يف  ب��ه��ا 

اأحكام  ل��ت��ظ��ل  ال�����ص��اري��ة،  الحت���ادي���ة 
ي�صون  الذي  الآم��ن  ال�صياج  القانون 
ويحمي  م���ق���درات���ه  امل��ج��ت��م��ع  ع���ل���ى 
م��ك��ت�����ص��ب��ات��ه وي��ك��ف��ل جل��م��ي��ع اأف�����راده 

احلياة الهانئة امل�صتقرة.
و����ص���ّدد ���ص��م��و ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي على 
ركيزة  مي��ث��ل  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال��ع��م��ل  اأن 

الهدف  حتقيق  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�صا�صية 
�صاحب  ح���ّدده  ال��ذي  ال�صراتيجي 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم، 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي" رعاه اهلل" 
اأن تكون دبي املدينة الأف�صل للحياة 
من  القانون  �صيادة  لكون  العامل،  يف 

املتح�صرة  املجتمعات  مم��ي��زات  اأه���م 
ال��ت��ي ت�����ص��ون ح��ق��وق الإن�����ص��ان ، مبا 
العمل  موا�صلة  من  ذل��ك  ي�صتدعيه 
لإي���ج���اد ك��اف��ة امل��ق��وم��ات ال��ت��ي ت�صل 
ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة يف دب���ي اإىل 
اأعلى م�صتويات كفاءة الأداء، وت�صمن 
العدل  واإقامة  القانون  �صيادة  اإق��رار 

معايل  الجتماع  ح�صر  النا�ض.  بني 
اإب���راه���ي���م ال�����ص��ي��ب��اين، نائب  حم��م��د 
و�صعادة  ال��ق�����ص��ائ��ي،  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
احلميدان،  عي�صى  ع�صام  امل�صت�صار 
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام لإم����ارة دب���ي، و�صعادة 
املن�صوري،  ع���ي���د  ط����ار�����ض  اخل���ب���ري 
وال�صتاذ  دب����ي،  ع���ام حم��اك��م  م��دي��ر 

الدكتور �صيف غامن ال�صويدي، اأمني 
واأع�صاء  الق�صائي  دب��ي  جمل�ض  ع��ام 

جمل�ض دبي الق�صائي.
وع��ل��ى ه��ام�����ض الج��ت��م��اع ك����ّرم �صمو 
دبي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  حاكم  نائب 
بن  را�صد  خليفة  امل�صت�صار  الق�صائي 
امل��ح��ام��ي العام  ال�����ص��وي��دي،  دمي��ا���ض 
للنائب  الفني  املكتب  ورئي�ض  الأول 
ال��ع��ام ال�صابق  ب��دب��ي، الأم����ني  ال��ع��ام 
بدوره  م�صيداً  الق�صائي،  للمجل�ض 
خالل توليه مهام من�صبه كاأمني عام 
املا�صية،  �صنوات  ال�صبع  يف  للمجل�ض 
ومثمناً ا�صهاماته يف تاأ�صي�ض الأمانة 
اأعمالها  ع��ل��ى  والإ������ص�����راف  ال��ع��ام��ة 
خ����الل ت��ل��ك ال���ف���رة، م��ث��ن��ي��اً �صموه 
الكثري  ا�صت�صدار  على جمهوداته يف 
واللوائح  والأنظمة  الت�صريعات  من 
ب��دوره��ا يف  اأ�صهمت  التي  وال��ق��رارات 
امل��ج��ل�����ض الإ����ص���رايف على  ت��ع��زي��ز دور 
دبي،  اإم����ارة  يف  الق�صائية  ال�صلطة 
عمله  م��ه��ام  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه  متمنياً 

احلالية.

الفجر:اأبوظبي ••

ال�صرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اأط���ل���ق���ت 
الأو�������������ص������������ط اأم�������������������ض ت���ط���ب���ي���ق 
 MYMEDICLINIC
لإدارة  بوابة جديدة  24x7، وهي 
عن  ال�صت�صارة  وخ��دم��ات  امل��واع��ي��د 
بعد ع��رب الإن��رن��ت. ع��رب  تطبيق  
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عر�ض  للمر�صى  مي��ك��ن   24X7
امل�����ل�����ف�����ات ال����ت����ع����ري����ف����ي����ة لأط�����ب�����اء 
الرعاية  ومم��ار���ص��ي  ميديكلينيك 
امل�صت�صفيات  ج��م��ي��ع  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 
ال����ع����ي����ادات  م�����ن   20 و  ال�������ص���ب���ع���ة 

اخلارجية يف دبي واأبوظبي والعني
الأطباء  واخ��ت��ي��ار  ال��ب��ح��ث  واأي�����ص��ا 
بح�صب التخ�ص�ض واملوقع واللغات 
والتغطية التاأمينية واجلن�ض ويتيح 

املواعيد  ج��م��ي��ع  ع��ر���ض  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املتاحة �صخ�صًيا وبالفيديو واختيار 
واي�صا   ، املنا�صبني  والتاريخ  الوقت 
واإعادة  الإنرنت  املوعد عرب  حجز 
وتلقي  احل���ج���ز،  اإل���غ���اء  اأو  ج���دول���ة 
متاًحا  الطبيب  اأ�صبح  اإذ  اإ�صعارات 
اإ�صعارات  ،وت��ل��ق��ي  اأق�����رب  وق����ت  يف 
الطبيب  وا�صت�صارة  باملوعد  تذكري 
عرب الفيديو وحتميل جميع وثائق 
وحجز  ال��الزم��ة  وال��ت��اأم��ني  الهوية 

واإدارة املواعيد لأفراد الأ�صرة.
بالتكنولوجيا  م��دع��وم  والتطبيق 
ال������ت������ي اأن�������������ص������اأت������ه������ا اوك���������������ادوك 
حجز  م��ن�����ص��ة   ،)Okadoc(
الإن����رن����ت يف دبي،  الأط����ب����اء ع���رب 
وال������ت������ي اأ�����ص����ب����ح����ت مم����ك����ن����ة من 
خ�����الل ال���ت���ك���ام���ل م����ع ت������راك كري 
معلومات  نظام   ،)Trakcare(

اجلديد  امل��وح��د  ال�صحية  الرعاية 
انر�صي�صتم  م��ن  ميديكلينيك  يف 
 ، )I n t e r s y s t e m s (
مي�����������������������ن�����������������������ح ت������������ط������������ب������������ي������������ق 
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ميديكلينيك  م��ر���ص��ى    24x7

ال�����ص��رق الأو����ص���ط امل��رون��ة يف حجز 
يف  افرا�صياً  اأو  �صخ�صًيا  املواعيد 
للمر�صى  ��ا  اأي�����صً وي�صمح  وق��ت،  اأي 
ب����اإج����راء ا���ص��ت�����ص��ارة ب��ال��ف��ي��دي��و مع 

طبيبهم اإذا رغبوا يف ذلك.
اإيك،  ف��ان  هاين  ق��ال  ال�صاأن  وبهذا 
لال�صراتيجية  التنفيذي  الرئي�ض 
الأو�صط:  ال�صرق  ميديكلينيك  يف 
ميديكلينيك  ال���ت���زم���ت  “لطاملا 
اأعلى  ب��ت��ق��دمي  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق 
معايري الرعاية ال�صحية ملر�صاها، 
امل�صتوى من  ه��ذا  ي��ب��داأ  اأن  وي��ج��ب 
الرعاية  رح��ل��ة  ب��داي��ة  اخل��دم��ة يف 
ال�صحية ملر�صانا معنا. مع تطبيق 
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خ����دم����ات  �����ص����ت����ك����ون   ،  24x7
اأيدي  متناول  يف  ال�صحية  الرعاية 
اختيار  مي��ك��ن��ه��م  ح��ي��ث  م��ر���ص��ان��ا. 

اأو  م��واع��ي��ده��م،  حجز  اأو  طبيبهم، 
املواعيد،  اإل���غ���اء  اأو  ج��دول��ة  اإع�����ادة 
وح���ت���ى اإج������راء ال���ص��ت�����ص��ارات عرب 
الفيديو، كل ذلك يف غ�صون ب�صع 
املحمولة  اأج��ه��زت��ه��م  ع��ل��ى  ن���ق���رات 
نحن  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر.  اأج������ه������زة  اأو 
من�صة   ل��ت��ق��دمي  ج����ًدا  متحم�صون 
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دولة  يف  اجل��م��ه��ور  اإىل   24x7
اأنه  الإم���ارات، ونحن على ثقة من 
والراحة  والفورية  املرونة  �صيوفر 
التي يتوقعها مر�صانا وي�صتحقونها 

."
واأ�صاف فو�صيل بنتوركيا، الرئي�ض 

التنفيذي وموؤ�ص�ض اوكادوك: 
ميديكلينيك،  مع  التعاون  ي�صعدنا 
الرعاية  اأكرب مزودي خدمات  اأحد 
من  املنطقة،  يف  املتميزة  ال�صحية 

متكاملة  م��ن�����ص��ة  ت���وف���ري  خ�����الل 
عمليات  ل��ت�����ص��ه��ي��ل  ل���ه���م،  مت����اًم����ا 
ح���ج���ز امل����واع����ي����د ل���ل���م���ر����ص���ى، مما 
مع  العمالء  ر�صا  زي��ادة  يف  ي�صاهم 
الإيرادات  وحت�صني  التكلفة  تقليل 
اوكادوك  تقنية  ت�صمن  والربحية. 
وجود نظام اأ�صا�صي متعدد القنوات 
قابل للتطوير مدمج بالكامل عرب 
مما  واحل��ا���ص��وب،  املحمول  الهاتف 
يقلل من امل�صكلة ال�صائدة يف جمال 
احل�صور  وع��دم  ال�صحية،  الرعاية 
خف�صت  الآن،  ح��ت��ى  ل��ل��م��واع��ي��د. 
اوكادوك عدد حالت عدم احل�صور 
ملقدمي اخلدمات ال�صحية ال�صريكة 
بن�صبة %75 و�صهدت حتوًل ي�صل 

املحجوزة  املواعيد  من   30% اإىل 
الإنرنت  اإىل  الت�صال  مراكز  من 
ال�صراكة هي  على م��دار ع��ام. ه��ذه 
عالقتنا  يف  اأخ�����رى  ب�����ارزة  ع��الم��ة 
امل�صتمرة، ودعم م�صار ميديكلينيك 

نحو التحول الرقمي. "

ــي �أبــــي رعـــد,  كــمــا �ــصــرح عــل
ملنطقة  �لإقـــلـــيـــمـــي  ـــر  ـــدي �مل
�لــ�ــصــرق �لأو�ـــصـــط و�لــهــنــد يف 

�نرت�صي�صتم: 
ال�صامل  احل���ل  ن��ق��دم  اأن  ي�����ص��ع��دن��ا 
ملجموعات الرعاية ال�صحية الرائدة 
دمج  مثل ميديكلينيك، من خالل 
من  بنا  اخل��ا���ض  امل��وح��د   EMR

ت�����راك ك���ري م���ع م��ن�����ص��ة اوك������ادوك 
املتقدمة لال�صت�صارة عن بعد. يوفر 
ال��ت��ك��ام��ل ال��ك��ام��ل ب��ني اوك������ادوك و 
ملجموعة  انر�صي�صتم  و  ت��راك كري 
متقدمة  ت��ق��ن��ي��ة  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
والتي  ُب��ع��د  ع��ن  ال�صحية  للرعاية 
املبا�صر  ال��و���ص��ول  للمر�صى  تتيح 
الرعاية  وخ���دم���ات  اأط��ب��ائ��ه��م  اإىل 
املر�صى  ح�صول  وت�صمن  ال�صحية 
يحتاجونها عن  التي  الرعاية  على 
ُبعد بطريقة اآمنة ".ويتوفر تطبيق  
 MYMEDICLINIC
اأجهزة  ع��ل��ى  للتحميل   24X7
اأب����ل واأن����دروي����د اأو مي��ك��ن��ك��م زي���ارة 

www.mediclinic.ae
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ي�صارك فريق دولة الإمارات اخلا�ض 
 – الجتماعات  يف  املناخي  بالعمل 
ب�صاأن  للمفاو�صات    - الفرا�صية 
التفاقية  الأط���راف يف  ل��دول  املناخ 
للمناخ  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  الإط���اري���ة 
التي انطلقت اأول اأول اأم�ض وت�صتمر 
للتمهيد  اجل���اري،  يونيو   17 حتى 
لأهم النقا�صات التي �صتطرح خالل 
 "26 "كوب  الأط���راف  دول  موؤمتر 
الذي �صيعقد يف جال�صكو يف اململكة 

املتحدة نوفمرب املقبل.
املفاو�صات  ب���ن���ود  اأه�����م  و���ص��ت�����ص��م��ل 
خالل  حولها  النقا�ض  �صيتم  ال��ت��ي 
الن�صاف  م���ب���داأ  ت��ع��زي��ز  الج��ت��م��اع 
يتناول  وال����ذي  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  يف 
بالدول  املنوطة  اللتزامات  الأدوار 
املتقدمة والأخرى النامية يف العمل 
الكربون  انبعاثات  وخف�ض  املناخي 

ال��ط��اق��ة واأه���م���ي���ة تقدمي  وحت�����ول 
الدعم الالزم للدول النامية للوفاء 
اآليات  اإىل  بالإ�صافة  بالتزاماتها، 

ت�صعري �صوق الكربون العاملي.
و����ص���ريك���ز ف���ري���ق دول������ة الإم��������ارات 
بقيادة وزارة التغري املناخي والبيئة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز م�����ص��ال��ح ال����دول����ة يف 
جهود العمل املناخي العاملي، واإبراز 
منجزاتها يف العمل من اأجل مواجهة 
وخف�ض  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  حت�����دي 
تداعياته  م��ع  وال��ت��ك��ي��ف  ان��ب��ع��اث��ات��ه 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
الطوعية  ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا  ووف���ائ���ه���ا 
مبوجب التفاقية الإطارية لالأمم 
باري�ض  واتفاق  املناخ،  ب�صاأن  املتحدة 
للمناخ، وتوجهاتها وا�صراتيجياتها 
امل�صتقبلية وجهودها اخلا�صة بن�صر 
املتجددة  الطاقة  حلول  وا�صتخدام 
حملياً  الكربون  انبعاثات  وخف�ض 

وعامليا الطوعي.

�صرورة  على  ال��ف��ري��ق  �صيوؤكد  كما 
واللتزام  احل����راك  وت���رية  ت�����ص��ري��ع 
العاملي بالعمل من اأجل املناخ، ودعم 
للم�صاهمة  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  ج��ه��ود 
املناخي  التغري  م�صببات  خف�ض  يف 
وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته 
لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  ل�صمان 

احلالية واملقبلة.
وي�صم فريق دولة الإمارات امل�صارك 
مكتب  امل���ف���او����ص���ات  اج��ت��م��اع��ات  يف 
امل��ب��ع��وث اخل��ا���ض ل��دول��ة الإم����ارات 
من  ال��ع��دي��د  ع��ن  وممثلني  للمناخ، 
العالقة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
بالعمل املناخي ومنها وزارة الطاقة، 
وهيئة  اأبوظبي،  يف  الطاقة  ودائ��رة 
كهرباء  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،   – البيئة 
ومياه دبي واملجل�ض الأعلى للطاقة 
يف دب���ي و���ص��رك��ة ب����رول الإم�����ارات 

الوطنية "اأينوك" .
و�صيتناول فريق الدولة يف نقا�صاته 

خ��الل الج��ت��م��اع��ات ج��ه��ود الدولة 
وعلى  الإط���اري���ة  الت��ف��اق��ي��ة  �صمن 
راأ�صها اللتزام بتحقيق م�صتهدفات 
املحددة  للم�صاهمات  الأول  التقرير 
خف�ض  ����ص���ع���ي���دي  ع����ل����ى  وط����ن����ي����اً 
وتعزيز  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  م�����ص��ب��ب��ات 
وم�صتهدفات  ال���ت���ك���ي���ف،  ق��������درات 
رفعه  ال�����ذي مت  ال���ث���اين  ال��ت��ق��ري��ر 
لالأمانة العامة لالتفاقية دي�صمرب 
تركيز  بنوده  اأه��م  و�صملت  املا�صي، 
من  انبعاثاتها  خف�ض  على  الدولة 
اإىل حتقيق  الدفيئة و�صوًل  غ��ازات 
عن   23.5% ب��ن�����ص��ب��ة  ان��خ��ف��ا���ض 
ال��و���ص��ع الع��ت��ي��ادي ل��الأع��م��ال لعام 
خف�صاً  ي���ع���ادل  م���ا  وه����و   ،2030
مطلقاً لالنبعاثات بنحو 70 مليون 
طن، وتطوير وزيادة ح�صة الطاقة 
قدرة  اإىل  لت�صل  املحلية  النظيفة 
بحلول  وات  جيجا   14 اإن��ت��اج��ي��ة 
والتو�صع يف م�صروع   ،2030 العام 

الكربون الأزرق عرب زراعة ماليني 
التي  القرم  اأ�صجار  الأ�صجار، ومنها 
مليون   30 زراع������ة  امل��خ��ط��ط  م���ن 
�صتله منها لغاية 2030، واللتزام 
بال�صتمرار يف منظومة اعتماد نظم 
الزراعة امل�صتدامة والذكية مناخياً، 
والتو�صع يف جهود خف�ض م�صتويات 
�صلوكيات  وت���ع���زي���ز  ال���ط���ع���ام  ه����در 

الإنتاج وال�صتهالك امل�صتدامني.
و�صريكز الفريق خالل الجتماعات 
التاأييد  وا�صتقطاب  ال��ت��اأك��ي��د  على 
ال��������الزم ل���ط���ل���ب دول�������ة الإم����������ارات 
ا�صت�صافة موؤمتر دول الأط��راف يف 
املتحدة  لالأمم  الإطارية  التفاقية 
ب�صان املناخ "كوب 28" يف 2023، 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ع��ن��ه  اأع���ل���ن���ه  وال������ذي 
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د وزي���ر اخلارجية 
�صهر مايو  ال��دويل خالل  والتعاون 

املا�صي.
دولة  من��وذج  الفريق  و�صي�صتعر�ض 

املناخ  اأج��ل  الإم����ارات يف العمل م��ن 
امل�صتويني  ع��ل��ى  م��ن��ج��زات��ه��ا  واب����رز 
ت�صمل  وال����ت����ي  وال����ع����امل����ي  امل���ح���ل���ي 
ال��ط��اق��ة حملياً،  ل��ت��ح��ول  ت��ع��زي��زه��ا 
 2009 م��ن  ال��ف��رة  ح��ي��ث متكنت 
قدراتها  رف���ع  م��ن   2020 وح��ت��ى 
 10 ال�صم�صية من  انتاج الطاقة  يف 
وات،  ميجا   2400 اإىل  ميجاوات 
ويجري العمل حالياً للو�صول بهذا 
القدرة اإىل اأكرث من 8000 ميجا 
وت�صغيلها   ،2030 ب��ح��ل��ول  وات 
للمحطة الأوىل من م�صروع براكة 
�صيوفر  وال�����ذي  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
م��ع الن��ت��ه��اء ال��ك��ام��ل م��ن��ه 25% 

اج��م��ايل الح��ت��ي��اج��ات املحلية  م��ن 
واإطالقها  الكهربائية،  الطاقة  من 
ل���ل���ع���دي���د م����ن امل������ب������ادرات ل����زراع����ة 
م��الي��ني الأ����ص���ج���ار ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف 
الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  امت�صا�ض 
ومنها  الكربون  تخزين  وم��ب��ادرات 
على  بالإ�صافة  "الريادة"،  م�صروع 
الهيدروجني  انتاج  م�صروع  اإط��الق 
ملنظومة  ج��دي��د  ك���راف���د  الأخ�����ص��ر 

اإنتاج الطاقة يف دولة الإمارات.
وا�صتخدام  ن�صر  ج��ه��ود  دع��م��ت  كما 
عرب  عاملياً  املتجددة  الطاقة  حلول 
�صراكة بني الوكالة الدولية للطاقة 
و"�صندوق  "اآيرينا"،  امل���ت���ج���ددة 

م�صدر  و�صركة  للتنمية"،  اأبوظبي 
ومن خاللها مت تنفيذ العديد من 
للبحر  اجلزرية  ال��دول  يف  امل�صاريع 
املحيط  اجل���زر يف  ودول  ال��ك��اري��ب��ي، 
الهادي، بقيمة متويلية بلغت 450 

مليون دولر.
وع������رب ال����ص���ت���ث���م���ار وال���������ص����راك����ات 
"م�صدر"  �صركة  باتت  ال�صتثمارية 
الإماراتية واحدة من اأهم الالعبني 
الدوليني يف جمال م�صاريع الطاقة 
امل���ت���ج���ددة، وت���دي���ر ح��ال��ي��اً حمفظة 
بقدرة  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  م�����ص��اري��ع 
يف   واط  جيجا   11 تبلغ  اإن��ت��اج��ي��ة 

اأكرث من 30 دولة حول العامل.

تر�أ�س �جتماع جمل�س دبي �لق�صائي و�طلع على �إجناز�ته وتو�صياته

مكتوم بن حممد: موا�سلة العمل ل�سمان اأعلى م�ستويات كفاءة الأداء للمنظومة الق�سائية يف دبي اإقرارًا ل�سيادة القانون واإقامة العدل بني النا�س

تركز على خف�س �نبعاثات �لكربون 

الإمارات ت�سارك يف مفاو�سات املناخ 
متهيدًا لقمة »كوب 26«

ت�صمن ح�صول �ملر�صى على �لرعاية �لتي يحتاجونها عن ُبعد بطريقة �آمنة 

ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط تطلق تطبيقًا جديدًا حلجز املواعيد وال�ست�سارة عن ُبعد

تنفيذي اأم القيوين ي�ستعد للخم�سني بجل�سات 
التوجيه ال�سخ�سي ملوظفي احلكومة

•• اأمالقيوين-وام:

اختتمت اإدارة القيادات والقدرات احلكومية بالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي لإمارة اأم القيوين 
جل�صات التوجيه ال�صخ�صي "Coaching" جلميع موظفي حكومة اأم القيوين والتي قدمها 
املدرب عبداهلل حمدان اجلنيبي . وقالت فاطمة بوهارون مدير اإدارة القيادات والقدرات احلكومية 
اإن اجلل�صات اأقيمت بهدف قيا�ض اأثر الدورات التدريبية على موظفي حكومة اأم القيوين وحتليل 
اأجل  م��ن  املوظفني  �صخ�صية  يف  وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  على  وال��وق��وف  ق��رب  ع��ن  احتياجاتهم 
تلبية  اإىل  تهدف  احلكومية  والقدرات  القيادات  اإدارة  مبادرات  اأن  واأك��دت  �صخ�صياتهم.  تطوير 
اأهداف وتطلعات حكومة اأم القيوين والعمل على مواكبة روؤية حكومة دولة الإمارات وال�صتعداد 

للخم�صني عاماً املقبلة من خالل تطوير كفاءات املوظفني.

على ثقة �أن �لتطبيق �صيوفر �ملرونة و�لفورية و�لر�حة �لتي يتوقعها مر�صانا وي�صتحقونها  �إيك:نحن  فان  • هاين 
• فو�صيل بنتوركيا: ي�صاهم يف زيادة ر�صا �لعمالء مع تقليل �لتكلفة وحت�صني �لإير�د�ت و�لربحية

• علي �أبي رعد:يوفر �لتكامل �لكامل بني �وكادوك و تر�ك كري و �نرت�صي�صتم ملجموعة ميديكلينيك تقنية متقدمة للرعاية �ل�صحية
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•• اأبوظبي-وام:

ق�������ام م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن اأح����م����د 
ل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال����ب����واردي 
ال����دف����اع ب��ج��ول��ة ���ص��ب��اح اأم�������ض يف 
ملهارات  الوطنية  امل�صابقة  اأجنحة 
حتت  تقام  التي   2021 الإم���ارات 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رع��اي��ة 
الن�صائي  الحت����اد  رئ��ي�����ص��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������ص���ة امل���ج���ل�������ض الأع���ل���ى 
الرئي�صة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وينظمها 
والتدريب التقني واملهني يف مركز 

اأبوظبي للمعار�ض.
واط����ل����ع م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى جم���ري���ات 
ملهارات  الوطنية  امل�صابقة  فعاليات 
���ص��ريه��ا و�صروط  واآل��ي��ة  الإم�����ارات 
اللتحاق بها وجمالتها التناف�صية 

حتفز  ال��ت��ي  فيها  التحكيم  وط���رق 
البتكار  على  الوطن  وبنات  �صباب 
والإب�����داع، يف ه��ذا احل���دث العلمي 
وامل�����ع�����ريف وال���ع���م���ل���ي امل����ه����م ال����ذي 

يحتفي باملواهب الإماراتية ال�صابة، 
مهاراتهم  ����ص���ق���ل  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل 
امل����ج����الت  وت���ن���م���ي���ة ق����درات����ه����م يف 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  التقنية 

التي ترتبط ب�صكل مبا�صر بوظائف 
امل�صتقبل.

والتقى وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع 
خ���الل ج��ول��ت��ه ب��ن��خ��ب��ة م���ن �صباب 

الذين  امل�صاركني  الإم��ارات  وفتيات 
هند�صياً  جمال   17 يف  يتناف�صون 
وت��ق��ن��ي��اً وف��ن��ي��اً وت���وق���ف ع��ن��د عدد 
م�صاريع  �صمنها  من  امل�صاريع  من 
والنحت  ال�صناعي  التحكم  اأنظمة 
ال�صيارات  وت���ق���ن���ي���ة  ب���احل���ا����ص���وب 
وحلول برجميات تقنية املعلومات. 
 - خ��ت��ام جولته  - يف  معاليه  وق���ال 
امل�صاريع  على  ب��الط��الع  ف��خ��ورون 
واجلامعات  املدار�ض  لطلبة  املميزة 
الوطنية  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  الإم���ارات���ي���ة 
اأثبتوا  ح��ي��ث  الإم���������ارات  مل����ه����ارات 
التقنية  وم���ه���ارات���ه���م  ج���دارت���ه���م 
واملهنية امللهمة ..موؤكدا اأن امل�صابقة 
الوطنية ملهارات الإمارات ت�صهم يف 
مهارات  م��ن  ال��وط��ن  �صباب  متكني 
جهود  ل��دع��م  واإع���داده���م  امل�صتقبل 
الدولة لر�صيخ اقت�صاد قائم على 

املعرفة.

•• دبي-وام:

اعتمدت جلنة �صوؤون التعليم والثقافة 
وال�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة والإع�������الم يف 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت������ادي خالل 
اجتماعها الذي عقدته يف مقر الأمانة 
برئا�صة  دب����ي،  يف  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة 
رئي�ض  اليماحي  نا�صر حممد  �صعادة 
اللجنة، خطة عملها ملناق�صة مو�صوع 
وال�صباب" ..  الثقافة  وزارة  "�صيا�صة 
اإعداد تقريرها النهائي  كما بداأت يف 
ب�صاأن م�صروع قانون احتادي بتعديل 
رقم  الحت��ادي  القانون  اأحكام  بع�ض 
الأر�صيف  ب�����ص��اأن   2008 ل�صنة   7

الوطني.
ح�صر الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة 
مقررة  فلكناز  حمم�د  ���ص��ارة  م��ن  ك��ل 
ال�صحاك  ح��واء  وال��دك��ت��ورة  اللجنة، 
امل���ن�������ص���وري، و�����ص����ذى ���ص��ع��ي��د عالي 
���ص��ي��خ��ة عبيد  ال��ن��ق��ب��ي، وال���دك���ت���ورة 
بالهول،  حميد  و���ص��رار  الطنيجي، 

وعفراء بخيت العليلي.
رئي�ض  اليماحي  نا�صر  �صعادة  وق��ال 
اللجنة اإنه مت خالل الجتماع اعتماد 
خ��ط��ة ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ب�����ص��اأن مو�صوع 

وال�صباب"  الثقافة  وزارة  "�صيا�صة 
اللجنة  اإىل  املجل�ض  قبل  من  املحال 
النعقاد  دور  من   12 ال���  اجلل�صة  يف 
الت�صريعي  للف�صل  ال��ث��اين  ال���ع���ادي 
مايو   25 ب��ت��اري��خ  امل��ع��ق��ودة   17 ال���� 
لبدء  مت����ه����ي����دا  وذل���������ك   ،2021

مناق�صته.
واأ�صاف اأنه مت ا�صتعرا�ض خطة عمل 
ت�����ص��م��ل ع����دة مراحل  ال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة 
ال���رق���اب���ي بهدف  امل���و����ص���وع  ل���ت���ن���اول 
املجتمع  فئات  خمتلف  مع  مناق�صته 

ومنها  واحلقائق،  املعلومات  وتق�صي 
واملخت�صني  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  دع����وة 
ل�����ل�����ت�����ع�����رف ع�����ل�����ى م����الح����ظ����ات����ه����م 
املو�صوع،  ع��ن  ال��ع��ام��ة  واإجت��اه��ات��ه��م 
وع����ق����د ح���ل���ق���ات ن��ق��ا���ص��ي��ة وال���ق���ي���ام 
الثقافية  للمراكز  ميدانية  ب��زي��ارات 
الإعالمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال�����ص��ب��اب��ي��ة 
والتعرف  ح���ول���ه  ال��ن��ق��ا���ض  لإث�������راء 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ق���رب  ع���ن 
مبحاوره، م�صريا اإىل مناق�صته كذلك 
مع ممثلي احلكومة بهدف ال�صتماع 

ب�����ص��اأن��ه وال��ت��ع��رف على  اإىل روؤي��ت��ه��م 
ومن  ب�صاأنه،  والتحديات  ال�صعوبات 
اللجنة  تقرير  ومناق�صة  اإع����داد  ث��م 
واإحالته  واع��ت��م��اده  ح��ول��ه  ال��ن��ه��ائ��ي 

للمجل�ض للمناق�صة يف جل�صة عامة.
�صعادة  اأ����ص���ارت   .. مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 
اللجنة  اأن  اإىل  العليلي  عفراء بخيت 
ب�صاأن  حتليلية  درا���ص��ة  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت 
تعزيز  ح���ي���ث  م����ن  ال����ع����ام  امل���و����ص���وع 
الوطنية  والهوية  الوطنية  الثقافة 
ال�صناعات  قطاعات  وتطوير  ودع��م 

الثقافية والإبداعية، كما مت الطالع 
على دور مراكز ال�صباب واأهميتها يف 
يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  املجتمع 
اأبدت  اللجنة  اأن  اإىل  لفتة  ال�صباب، 
املعلومات  وح��������ددت  م���الح���ظ���ات���ه���ا 
عنها  وال�صتف�صار  طلبها  ت��ود  ال��ت��ي 
واملعنية  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  م����ن 

واملخت�صة.
واأو�صحت اأن اللجنة تناق�ض مو�صوع 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ���ص��ي��ا���ص��ة 
���ص��م��ن ث��الث��ة حم����اور رئ��ي�����ص��ي��ة هي 

ا�صراتيجية الوزارة يف تعزيز الهوية 
قطاعات  وتطوير  الوطني  والنتماء 
مبا  والإبداعية  الثقافية  ال�صناعات 
امل�صتدامة،  التنمية  اأه����داف  يحقق 
املراكز  ودع��م  اإن�صاء  يف  ال���وزارة  ودور 
ومواهب  ق���درات  وتطوير  ال�صبابية 
روؤية  م�صتهدفات  لتحقيق  ال�صباب 
تطوير  يف  ال��وزارة  وجهود   ،2071
امل��ن��ظ��وم��ة الإع��الم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة مبا 

يحقق روؤية 2071.
اأخ���رى ق��ال��ت ���ص��ع��ادة �صارة  م��ن جهة 

اللجنة  اإن  اللجنة"  "مقررة  فلكناز 
ان��ت��ه��ت خ���الل الج��ت��م��اع ك��ذل��ك من 
قانون  م�صروع  م��واد  جميع  مناق�صة 
احتادي بتعديل بع�ض اأحكام القانون 
الحتادي رقم 7 ل�صنة 2008 ب�صاأن 
التوافق  مت  واأن��ه  الوطني،  الأر�صيف 
م����ع مم���ث���ل���ي احل���ك���وم���ة ع���ل���ى كافة 
التعديالت التي اأجرتها اللجنة على 
مواده وبنوده التي مت �صياغتها ب�صكل 
اأن اللجنة �صتبداأ  نهائي، م�صرية اإىل 
يف اجتماعها املقبل يف اإعداد التقرير 

النهائي ب�صاأن م�صروع القانون املحال 
اإليها من املجل�ض يف اجلل�صة العا�صرة 
الثاين  ال����ع����ادي  الن���ع���ق���اد  دور  م���ن 
ال�����ص��اب��ع ع�صر  ال��ت�����ص��ري��ع��ي  ل��ل��ف�����ص��ل 
 2021 اأب��ري��ل   20 بتاريخ  املعقودة 
لرئا�صة  ورف���ع���ه  لع���ت���م���اده  مت��ه��ي��دا 
عامة.  جل�صة  يف  ملناق�صته  امل��ج��ل�����ض 
الواردة  الإي�صاحية  امل��ذك��رة  وح�صب 
القانون  م�صروع  ف��اإن  احلكومة،  من 
ا�صتبدال  م��ن��ه��ا  م�����واد،   7 ي��ت�����ص��م��ن 
عبارات ومواد قانونية، واإ�صافة مواد 
املتعلقة  والأح��ك��ام  ج��دي��دة،  قانونية 
لتنفيذ  والأنظمة  ال��ق��رارات  باإ�صدار 
اأحكام القانون، والإلغاءات والن�صر يف 
اجلريدة الر�صمية والعمل بالقانون.

�صرار  �صعادة  اأو���ص��ح  اآخ��ر  من جانب 
اعتمدت  اللجنة  اأن  ب��ال��ه��ول  حميد 
خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ت��ق��ري��ره��ا حول 
ب�صاأن تو�صيات  ال��وزراء  قرار جمل�ض 
�صاأن  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
الربية  وزارة  "�صيا�صة  م��و���ص��وع 
����ص���اأن الإ�����ص����راف على  وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
التقرير  رف��ع  �صيتم  واأن���ه  املدار�ض"، 
ال�����ذي مت ع��ر���ص��ه واع���ت���م���اده خالل 

الجتماع اإىل هيئة مكتب املجل�ض.

جلنة بالوطني الحتادي تعتمد خطة عملها ملناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

•• الريا�س-وام:

التقى معايل �صقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي 
عادل اجلبري معايل وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية ال�صعودي 
ال�صراتيجية  وال�صراكة  التعاون  ع��الق��ات  اللقاء  ت��ن��اول   .
ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  و  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
وما حققته زيارة وفد املجل�ض للمملكة من نتائج من بينها 
الإعالن عن تاأ�صي�ض اأول جمعية �صداقة برملانية بني املجل�ض 

الوطني الحتادي وجمل�ض ال�صورى ال�صعودي.
لرئي�ض  الأول  النائب  الرحومي  حمد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
را�صد  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي، وم��ع��ايل  املجل�ض 

ال�صيخ  و�صعادة  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ض  ع�صو  النعيمي 
نهيان بن �صيف بن حممد اآل نهيان �صفري الدولة لدى اململكة. 
ال�صقيقني  البلدين  بني  العالقات  عمق  على  اجلبري  واأك��د 
التي باتت منوذجاً يحتذى به فيما اأ�صار معايل �صقر غبا�ض 
اإىل تطابق الروؤى واملواقف بني اجلانبني يف خمتلف امللفات 
ع�صاء  ماأدبة  اأق��ام  الدولة  �صفري  وك��ان  والدولية.  الإقليمية 
اأك��د معايل �صقر غبا�ض على  املجل�ض حيث  �صرف وفد  على 
الدور املهم واملتميز الذي تقوم به �صفارات دولة الإمارات يف 
�صتى دول العامل خلدمة م�صالح الدولة واملواطنني، م�صددا 
الربملانية  الدبلوما�صية  تواكب  اأن  على  املجل�ض  على حر�ض 
ال�صيا�صة الر�صمية للدولة يف طرح وجهة نظر الدولة حيال 

خمتلف الق�صايا الإقليمية والدولية.
ح�صر ماأدبة الع�صاء �صمو الأمري فهد بن م�صعد بن في�صل 
اآل �صعود ع�صو جمل�ض ال�صورى ال�صعودي، ومن وفد املجل�ض 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ���ص��ع��ادة ك��ل م��ن: حمد اأح��م��د الرحومي 
النائب الأول لرئي�ض املجل�ض، ومعايل د.علي را�صد النعيمي، 
وخلفان را�صد النايلي ال�صام�صي، و�صابرين ح�صن اليماحي، 
و�صمية عبداهلل ال�صويدي، ويو�صف عبداهلل البطران، وحميد 
وحممد  ال��ع��ف��اري،  ن��خ��رية  و�صهيل  ال�صام�صي،  ال��ع��ب��ار  علي 
اأحمد اليماحي، و�صعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني العام 
للمجل�ض، و�صعادة عفراء را�صد الب�صطي الأمني العام امل�صاعد 

لالت�صال الربملاين.

وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع : امل�سابقة الوطنية ملهارات 
الإمارات ت�سهم يف متكني �سباب الوطن من مهارات امل�ستقبل

•• اأبوظبي-الفجر

واأخالقيات  ملبادئ  ميثاقاً  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ�صدرت 
مبادئ  اأرب��ع��ة  يت�صمن  حيث  اأع��م��ال��ه��ا،  �صمن  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صتخدام 
الهيئة  يف  ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  الأخ��الق��ي  ال���ص��ت��خ��دام  لتمكني  ا���ص��ر���ص��ادي��ه 
وت�صميم  بتطوير  املعنيني  العالقة  اأ�صحاب  وتعريف  ودون متييز،  مب�صوؤولية 
واأخالقيات  مببادئ  خمرجاته  من  وامل�صتفيدين  ال�صطناعي  الذكاء  اأنظمة 

ا�صتخداماته.
اأوائل الهيئات احلكومية  اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية من  وتعد هيئة 
الذكاء  ا���ص��ت��خ��دام  واأخ��الق��ي��ات  مل��ب��ادئ  ت�صدر ميثاقاً  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
البيانات احلكومية  اإدارة  التزامها بخطة برنامج  اإطار  ال�صطناعي، وذلك يف 
ي�صتهدف  والذي  ال�صطناعي،  للذكاء  الوطني  والربنامج  اأبوظبي  يف حكومة 
على  والعتماد  العمل،  جمالت  كافة  يف  ال�صطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  تبني 

تطبيقاته يف تطوير وحت�صني اخلدمات وحتقيق ر�صا و�صعادة املتعاملني.
توافق  ل�صمان  الأنظمة  واح���رام  بالنزاهة  امليثاق  من  الأول  البند  ويخت�ض 

اأدوات وعمليات الذكاء ال�صطناعي مبا يتما�صى مع الأنظمة  ت�صميم وتنفيذ 
والقوانني املعمول بها يف الهيئة ، وكذلك التعامل بنزاهة عند تطوير وتطبيق 
املبداأ  ين�ض  بينما   ، الهيئة  اأع��م��ال  جم��الت  يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  خمرجات 
من  امل�صتفيدين  اأو  للم�صتخدمني  وامل���رون���ة  ال�صفافية  ���ص��م��ان  ع��ل��ى  ال��ث��اين 
وا�صتخدامات  وتطبيقات  باأ�صاليب  يتعلق  فيما  ال�صطناعي،  الذكاء  خمرجات 

الذكاء ال�صطناعي و�صمان �صهولة الو�صول للبيانات وفهم طرق معاجلتها.
اأما املبداأ الثالث فريكز على املو�صوعية والعدالة ل�صمان عدم التحيز يف تطوير 
وت�صميم ا�صتخدامات الذكاء ال�صطناعي، كذلك الأمر بالن�صبة للم�صتخدمني 
وامل�صتفيدين من خمرجات الذكاء ال�صطناعي لدى الهيئة، فيما ين�ض املبداأ 
الرابع على الأمن واملوثوقية والدقة ل�صمان ا�صتخدام بيانات دقيقة ومعتمدة 
الزراعية  ال���ص��ت��دام��ة  ي��خ��دم  ال�صطناعي مب��ا  ال��ذك��اء  م��ب��ادرات  تطبيق  ت��ع��زز 

والأمن الغذائي والأمن احليوي وال�صالمة الغذائية. 
  وتتوىل اإدارة الإح�صاء والتحليل يف هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية 
اإدارة وتطوير وتطبيق تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي �صمن اأعمال الهيئة وفق 
منظومة عمل معتمدة وموثقة، نظراً لفوائدها الكبرية يف رفع كفاءة الأعمال 

اإنرنت  تطبيق  خالل  من  واملتعاملني،  للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  وحت�صني 
الأم��ن احليوي من  تعزيز منظومة  ت�صاعد على  الأ�صياء وتطوير خوارزميات 
والن�صان،  احليوان  �صحة  وتهدد  املا�صية  ت�صيب  التي  الأوبئة  مكافحة  خالل 
حيث جنحت الهيئة يف تطوير خوارزمية ذكية تهدف اإىل ال�صيطرة وا�صتئ�صال 
ال�صاأن واملاعز من خالل  ال�صغرية" وتعزيز مناعة  "طاعون املجرات  مر�ض 

التح�صني املنتظم. 
وقالت عائ�صة النايلي ال�صام�صي مدير اإدارة الإح�صاء والتحليل، كبري م�صوؤويل 
القيمي  اجل��ان��ب  اإن  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  البيانات 
والأخالقي لتطبيقات الذكاء ال�صطناعي يكت�صب اأهمية متزايدة عاملياً، ومن 
هنا بادرت الهيئة اإىل اإ�صدار هذا امليثاق الذي ي�صع اإطاراً اأخالقياً ل�صتخدامات 
من  امل�صتفيدين  اأو  لأنظمته  واملطبقني  للمطورين  �صواء  ال�صطناعي  الذكاء 

نتائجه وخمرجاته �صمن اأعمال الهيئة.
واأو�صحت "يجب ت�صميم اأنظمة الذكاء ال�صطناعي بناء على مبادئ تتيح تقييم 
النزاهة  و�صمان  وامل��رون��ة  ال�صفافية  لتحقيق  مو�صوعي  ب�صكل  الأنظمة  ه��ذه 
واحرام الأنظمة وامل�صاءلة، و�صمان الأمن واملوثوقية، وتلك هي املبادئ التي 

يت�صمنها ميثاق الهيئة، موؤكدة اأن اللتزام بهذه املبادئ �صيكون نهجاً م�صتداماً 
لتعزيز ون�صر الرقمنة يف قطاع الزراعة والغذاء، والعتماد على تقنيات الذكاء 
ال�صطناعي يف تطوير �صال�صل التوريد اأو مكافحة الأوبئة والأمرا�ض والآفات 

التي تهدد هذا القطاع ال�صراتيجي.
تنفذ  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأن  اإىل  ال�صام�صي  واأ���ص��ارت 
بتحليل  تقوم  حيث  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  املعتمدة  امل�صاريع  م��ن  العديد 
البيانات ال�صخمة وتطبيق اإنرنت الأ�صياء وتطوير اخلوارزميات يف م�صاريع 
اأ�صاليب مكافحة الأمرا�ض التي ت�صيب الرثوة احليوانية وم�صاعدة  لتح�صني 
اأن  اإىل  لفتة  احلديثة،  التكنولوجيا  خمرجات  من  ال�صتفادة  على  امل��زارع��ني 
طاعون  مر�ض  ل�صتئ�صال  وطبقتها  ذكية،  خوارزمية  ط��ورت  قد  كانت  الهيئة 
امل���ج���رات ال�����ص��غ��رية ال����ذي ي�صيب ال�����ص��اأن وامل���اع���ز  ل��ت��ع��زي��ز م��ن��اع��ة ال���رثوة 
احليوانية وتنميتها، حيث حققت نتائج مذهلة، منها خف�ض نفوق احليوانات 
املتاأثرة مبر�ض طاعون املجرات ال�صغرية، وزيادة اإنتاجية الأطباء البيطريني 
العزب وبالتايل زيادة  اأكرب عدد ممكن من  زي��ارة  ومتكني فرق التح�صني من 

روؤو�ض املا�صية املح�صنة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�ض الوطني الحتادي عن 
اإطالق مبادرتني لتعزيز ون�صر ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية 
بني موظفي احلكومة الحتادية تتمثالن يف تنظيم دورة 
يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ثقافة  ح��ول  افرا�صية  تدريبية 
اإلكرونية  اإىل اإطالق مبادرة تعريفية  اإ�صافة  الإم��ارات 
التعلم  من�صة  �صمن  الربملاين"  وعيك  "اخترب  بعنوان 

الإلكروين والتدريب يف احلكومة الحتادية "املورد".
امل���ب���ادرت���ان ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب��ربن��ام��ج التمكني  وت���رك���ز 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  ال�صيا�صي 
"حفظه اهلل" وبالعمل  اآل نهيان رئي�ض الدولة  بن زايد 
الربملاين يف الدولة وانتخابات املجل�ض الوطني الحتادي 
الوطن  خلدمة  املجل�ض  بها  يقوم  التي  والأدوار  وامل��ه��ام 

واملواطن.
وقال �صعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�صوؤون 
ال�صيا�صي  ال��وع��ي  تعزيز  اإن  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
يتم  التي  امل��ب��ادرات  وه��ذه  وم�صتمرة،  متوا�صلة  عملية 
اإطالقها اليوم تتما�صى مع التزامنا بالتوا�صل مع جميع 
فئات املجتمع، وال�صتفادة من الأدوات والقنوات املبتكرة 
امل�صاهمة بدعم جهودنا يف ن�صر وتعزيز  �صاأنها  التي من 

ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية على نطاق وا�صع يف املجتمع.

والور�صة  ال��ربمل��اين  وعيك  اخترب  م��ب��ادرت��ي  اأن  واأو���ص��ح 
املبادرات  منظومة  �صمن  تاأتي  الإلكرونية  التدريبية 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي حت��ر���ض ال������وزارة ع��ل��ى اإط��الق��ه��ا ب�صكل 
م�صتمر، مع التوظيف الأمثل جلميع املن�صات التي متكن 
..موؤكداً  املجتمع  اأف��راد  مع  التفاعل  نوع من  اإيجاد  من 
وع��ي ومعرفة موظفي  لتعزيز  امل��ب��ادرة موجهة  ه��ذه  اأن 
اأخرى  مبادرات  اإط��الق  يتم  و�صوف  الحتادية  احلكومة 
العمل  ب��اإجن��ازات  والتعريف  التوعية  م�صرية  ملوا�صلة 
ال��ربمل��اين يف دول���ة الإم�����ارات وت��ط��وي��ر ث��ق��اف��ة امل�صاركة 

ال�صيا�صية لدى املجتمع.
برنامج  على  ال�����ص��وء  حمتواهما  يف  امل��ب��ادرت��ان  وت�صلط 
املجل�ض  به  الذي يقوم  الدور  واإظهار  ال�صيا�صي  التمكني 
احتياجات  وتلبية  الوطن  خدمة  يف  الحت���ادي  الوطني 
والرقابية  الت�صريعية  اأدواره  ممار�صة  ع��رب  امل��واط��ن��ني 
جميع  وم��ن��اق�����ص��ة  ل��ط��رح  ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  ال��ت��ي  والأدوات 
كما  لها،  املنا�صبة  احللول  واإيجاد  تهمهم  التي  الق�صايا 
تربز التعديالت الد�صتورية التي �صهدها العمل الربملاين 
يف دولة الإمارات والإجنازات التي حتققت خالل جميع 
وما  الإم���ارات،  دول��ة  �صهدتها  التي  النتخابية  ال���دورات 
النتخابية،  العمليات  اإدارة  يف  كبري  تطور  م��ن  رافقها 
امل�صاركة  حتفيز  يف  ت�صهم  التي  ال��ق��رارات  اإ���ص��دار  وم��ن 

الفاعلة للمواطن يف ال�صتحقاقات النتخابية.

•• دبي-وام:

ملن�صاآت  الإن�صائية  احل��ال��ة  موؤ�صر  اأن  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
الطرق من ج�صور واأنفاق وملحقاتها يف اإمارة دبي بلغ 98،95% .

الأنظمة  اأح���دث  خ��الل  م��ن  فنيا  ال��ط��رق  من�صاآت  تقييم حالة  وي��ج��رى 
التقنية يف جمال ال�صيانة با�صتخدام برنامج نظام اإدارة �صيانة اجل�صور 

.  Bridges Maintenance Management System
وتتبنى الهيئة ا�صراتيجيات �صيانة مطابقة للمعايري العاملية اخلا�صة 

.ISO55001 و ISO55000 باإدارة الأ�صول
واأكدت املهند�صة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق 
اأن موؤ�صر احلالة الإن�صائية ملن�صاآت  يف هيئة الطرق واملوا�صالت يف دب�ي 
ال�صيانة  ب��رام��ج  تطبيق  نتيجة  ج���اء    98.95% ب��ل��غ  ال���ذي  ال��ط��رق 

واإجراء    Predictive Maintenance وال�صتباقية  الوقائية 
اأعمال التقييم الفني ال�صامل جلميع عنا�صر من�صاآت الطرق با�صتخدام 
التطور  ملواكبة  ال�صطناعي  الذكاء  وتقنيات  احلديثة  التقنيات  اأح��دث 
يعد  ال��ذي  الأم��ر  ال�صيانة  الرابعة يف جمال  ال�صناعية  والثورة  التقني 
دبي  لإم����ارة  التحتية  البنية  اأ���ص��ول  على  احل��ف��اظ  يف  اأ�صا�صياً  عن�صراً 

وا�صتدامتها.

ونوهت باأهمية الدور الذي تلعبه املوؤ�ص�صة ف�ي اإدارة اأ�صول البنى التحتية 
التابعة للهيئة للمحافظة على مكت�صبات امل�صاريع ال�صخمة التي نّفذتها 
"الريادة  املتمثلة يف  الهيئة  روؤي��ة  الهيئة مبا يخدم  اإن�صاء  املوؤ�ص�صة منذ 
العاملية يف التنقل ال�صهل و امل�صتدام" و الغاية ال�صراتيجية "ا�صتدامة 
املوا�صالت  و  ال��ط��رق  لهيئة  ال�صراتيجية  اخل��ط��ة  �صمن  الأ�صول" 

.  2024-2020

�سقر غبا�س يلتقي اجلبري

ل�صمان �لنز�هة و�ل�صفافية و�لدقة و�ملو�صوعية 

الزراعة وال�سالمة الغذائية ت�سدر ميثاقًا ملبادئ واأخالقيات الذكاء ال�سطناعي

�سوؤون الوطني الحتادي تطلق مبادرتني 
لتعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية

دبي: 99 % موؤ�سر احلالة الإن�سائية ملن�ساآت الطرق
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• برونوتريتري

عدة   ... وال�صتقالل  والهجرة  الأ�صماك  �صيد     
ق��ن��اب��ل م��وق��وت��ة ت��ه��دد ك���اًل م���ن الت��ف��اق��ي��ات مع 

الحتاد الأوروبي ووحدة اململكة املتحدة.
   يف بداية مفاو�صات الربيك�صيت، اأحب امل�صوؤولون 
بني  ال�صلمية  احل��دود  التحدث عن  الربيطانيون 
الرنويج وال�صويد، قائلني اإنهم يريدون ال�صتلهام 
لندن  بني  امل�صتقبلية  الرتيبات  بخ�صو�ض  منها 
والحت���اد الأوروب����ي. �صرعان م��ا ت��ب��ددت الأوه���ام، 
وب��ي��ن��م��ا مت ح���ل ب��ع�����ض ال��ق�����ص��اي��ا احل����دودي����ة يف 
اجت��اه مر�ٍض اإىل حد ما جلميع الأط��راف، و�صع 
التي  الأر���ص��ي��ة  الأل��غ��ام  م��ن  ال��ع��دي��د  الربيك�صيت 
الأوروب���ي  ك��اًل م��ن التفاقيات م��ع الحت���اد  تهدد 

وم�صتقبل اململكة املتحدة.
   لقد تباطاأت حركة املرور عرب املان�ض فعال، لكن 
الآث��ار احلقيقية للربيك�صيت على  بعد  يت�صح  مل 
النتقالية. ولئن مل  املرحلة  زلنا يف  التجارة -ما 
اململكة  لأن  الأ�صخا�ض،  مراقبة  اإج���راءات  تتغري 
فاإن  �صنغن،  منطقة  م��ن  ج����زًءا  ت��ك��ن  مل  امل��ت��ح��دة 
ل��ن��دن ���ص��ّع��ب��ت ال���دخ���ول ع��ل��ى امل��ق��ي��م��ني الأجانب 
يتم  مل  فرن�صا،  يف  اأحياًنا  ن�صمعه  ما  عك�ض  )على 
ن��ق��ل احل����دود اأب����ًدا اإىل ك��ال��ي��ه: “ل ت���زال ت��ق��ع يف 
منت�صف املان�ض، ولكن يتم اإجراء مراقبة الهجرة 
ب�صكل م�صبق يف املحطات واملوانئ، على كل جانب(. 
اأما بالن�صبة لالتفاق على اإدارة م�صايد الأ�صماك، 
فهو ل يزال يثري ا�صكاليات، كما يت�صح من احللقة 
ال�صريالية، اإىل حد ما، يف اأوائل �صهر مايو، والتي 
اجلزر  حول  لع�صالتهما  الدولتني  اإظهار  �صهدت 

الأجنلو-نورمان.

�إيرلند� �لهاج�س �لرئي�صي
   وم��ع ذل���ك، ل ت��وج��د م�صكلة ك��ب��رية م��ن جانب 
التاج:  وراء  فيما  ال��واق��ع��ة  الأوروب���ي���ة  الأق��ال��ي��م 
مل ت��ك��ن ه���ذه ج�����زًءا م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي. مت 
)القواعد  قرب�ض  يف  الربيطانية  اجليوب  اإدراج 
الع�صكرية( يف الحتاد اجلمركي ... و�صتبقى، حتى 
لو كان لبد من ترتيب املراقبة على عبور اخلط 
الأخ�صر هناك. ويف جبل طارق، مت اإبرام اتفاقية 

�صتنتمي  احل�����دود:  ع���رب  امل�����رور  ح��رك��ة  لت�صهيل 
املنطقة اإىل منطقة �صنغن )تف�صل لندن ال�صيغة 

املتوا�صعة “�صيتم ربطها«(. 
2021، ا�صتيقظت امل�صالتني     لكن يف ربيع عام 
ُيخ�صى  ك��ان  م��ا  وف��ق  والإ�صكتلندية،  الإي��رل��ن��دي��ة 
والحتاد  لندن  القطيعة بني  اتفاقية  توقيع  منذ 

الأوروبي.
   يف ال��وق��ت احل��ا���ص��ر، ت��ظ��ل اإي��رل��ن��دا ه��ي جمال 
الهتمام الرئي�صي. لقد اأ�صيب املفاو�صون بال�صلل 
ب�صبب فكرة تعري�ض ال�صالم، الذي ا�صتمر منذ عام 
1998، للخطر، وكان عليهم اأن يكونوا مبدعني 
للحفاظ على حرية احلركة ال�صارية يف اجلزيرة. 
ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ الرقابة اجلمركية على 
حركة الب�صائع يف املوانئ. ال ان الوحدويني غري 
را�صني عن هذا احلل، وي�صغطون الآن على لندن 
لإعادة النظر يف التفاقية. ويف نف�ض الوقت، تتقدم 
فكرة اإعادة توحيد اجلزيرة ببطء. ففي اأول�صر، 
والدميوغرافيا  “البقاء”.  ب���  الأغ��ل��ب��ي��ة  �صوتت 

تغّلب الكاثوليك على ح�صاب الربوت�صتانت...
   ثم هناك بالطبع ا�صكتلندا، التي اأدى احتادها مع 
بريطانيا العظمى )1707( اإىل ميالد اململكة يف 
6 مايو قوة  اأك��دت انتخابات  �صكلها احل��ايل. وقد 
ا�صكتلندا  ق��ان��ون  ان  غ��ري  الن��ف�����ص��ال��ي��ة،  احل��رك��ة 
ا�صتفتاء  بتنظيم  ل��الإق��ل��ي��م  ي�صمح  ل   )1988(
ترف�ض  والتي  لندن.  موافقة  دون  القرار  لتخاذ 
منحه يف الوقت احلايل -على عك�ض عام 2012. 
عن  طويلة  ل��ف��رة  الإ�صكتلنديون  �صري�صى  ه��ل 
املناطق  ����ص���وت���ت  ل����و  ال�����راه�����ن؟ وم�������اذا  ال���و����ص���ع 
احلدودية يف اإجنلرا، يف القراع امل�صتقبلي، على 
افتتاح  ذل��ك  بعد  �صرنى  وه��ل  اململكة؟  يف  البقاء 
مفاو�صات لتبادل الأرا�صي، على غرار املفاو�صات 

اجلارية حالًيا بني �صربيا وكو�صوفو؟
    دون احت�صاب الآثار غري املبا�صرة لهذه املناق�صات 
اليوم  النف�صال  حركة  اأ�صبحت  حيث  ويلز،  على 

ق�صة، ولكن ميكن اإعادة تن�صيطها ...
   وهكذا، فاإن الربيك�صيت هو قنبلة بفتيل بطيء، 
على  لنفجارها  اجلانبية  ب��الآث��ار  ال�صعور  ميكن 

مدار العقد.
ترجمة خرية ال�صيباين

الآثار اجلانبية للربيك�سيت...!

* متخ�ص�ض يف التحليل اجليو�صيا�صي، ونائب مدير موؤ�ص�صة البحوث ال�صراتيجية 
وزميل اأول يف معهد مونتني.

بريوت وحتى اليوم، ف�صلت كلها، والأ�صباب عديدة ولكن اأبرزها اإقليمي. 
حيث ل تزال مفاو�صات فيينا بني املجتمع الدويل واإي��ران هي احلدث 
لبنان،  والأمنية يف  ال�صيا�صية  التطّورات  بقية  تقا�ض عليه  الذي  الأهم 
اإي��ران وعرب  اإل  اأوًل لدى املجتمع ال��دويل،  اأن لبنان مل يعد هما  رغم 
“احلر�ض الثوري” التي ت�صتعمله كورقة ميكن حتريكها والتهديد بها 

كلما �صدت الأبواب يف املحادثات.
احلكومة،  لتاأليف  جديدة  مبادرة  برزت  املعقد،  الإقليمي  الو�صع  اأم��ام 
ولكنها مبادرة من اأطراف ل ميكن اأن تعد الأقوى يف الداخل اللبناين، 
حكومة  لت�صكيل  اهلل،  حزب  ميلي�صيات  “توجيهات”  كرث  ينتظر  حيث 
من جديد، اأو النتظار لوقت اأطول بحثاً عن �صغوط خارجية ترتبط 
اأيام جاء  اإي��راين يغري معادلت عدة يف املنطقة. وقبل  بتوافق اأمريكي 

ولكن اأمام هذا احلل عقبات عديدة، منها موافقة عون وحزب اهلل من 
الوزيرين  ا�صمي  على  املوافقة  وبعدها  بال�صكل،  الق���راح  على  خلفه 
املقرحني، وبعدها اأ�صماء بقية الوزراء يف احلكومة، حيث تقول امل�صادر 
اإن اأي خطوة لالأمام �صتجد اأمامها عقبات كثرية تعيدها خطوات كثري 
اإىل اخللف. وتتوقع امل�صادر اأن تذهب فرن�صا باقراح �صادم لل�صيا�صيني، 
يطالبهم باإعطاء مهّمة �صيا�صّية اأو تنفيذية اإىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف 
املرحلة املقبلة، و�صط النهيار املتفاقم الذي بات ي�صّكل تهديداً متزايداً 
لال�صتقرار الجتماعي والأمني. اأمام هذا الو�صع ينتظر لبنان اأ�صابيع 
حا�صمة، مع تعنت حزب اهلل وحلفائه، فاإما ت�صكيل احلكومة واإعطائها 
التقهقر،  اإىل م��زي��د م��ن  ال���ذه���اب  واإّم�����ا  ال��ن��ي��اب��ي،  امل��ج��ل�����ض  ال��ث��ق��ة يف 

وال�صيناريوهات غري املح�صوبة.

•• بريوت-وكاالت

تعي�ض الأزمة اللبنانية على �صفاف التوترات الإقليمية، اقت�صاد منهار 
و�صالح ميلي�صيوي متفلت ينقل املاآ�صي داخلياً وخارجياً، ومينع ت�صكيل 
ال�صيا�صيون  ي�صفه  رئا�صي  عهد  املاآ�صي  وف��وق  اخت�صا�صيني،  حكومة 

بالأف�صل يف تاريخ هذا البلد الذي كان يو�صف يوماً ب�صوي�صرا ال�صرق.
اأغ�صط�ض  الرابع من  ال�صيا�صية تاأخرت بت�صكيل احلكومة منذ  الطبقة 
“نيرات  )اآب( ال��ع��ام امل��ا���ص��ي بعد وق���وع ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب���ريوت مب���ادة 
لنحو  واأدى  املنازل  اآلف  ودم��ر  �صخ�ض   200 قتل  ال��ذي  الأمونيوم”، 
اأو�صاط  ت��رى  احلكومة،  ت�صكيل  مللف  بالن�صبة  ومعوق.  جريح  اآلف   7
اإىل  الفرن�صي  الرئي�ض  و�صول  منذ  حتركت  التي  املبادرات  اأن  �صيا�صية 

كالم زعيم امليلي�صيات ح�صن ن�صر اهلل يف امللّف احلكومي لري�صم �صورة 
للهيكلية ال�صيا�صية للنظام اللبناين، م�صرياً اإىل دوره الرئي�صي بتقرير 
الوراء  اإىل  الأم��ور خطوتني  القدرة على حتريك  �صيء حيث لديه  كل 

كلما تقدم بع�ض ال�صيا�صيني مبفاو�صاتهم لت�صكيل احلكومة.
اآفاق  م�صتطلعاً  ب��ريوت  و�صل  احل��ري��ري  �صعد  املكلف  احلكومة  رئي�ض 
نبيه  النيابي  املجل�ض  رئي�ض  ب��ه  تقدم  جديد  اق���راح  نقا�ض  ع��رب  ح��ل، 
بري، واحلل اإعطاء بري حق ت�صمية وزيرين م�صيحيني يوافق عليهما 
من جهة الرئي�ض مي�صال عون ومن خلفه حزب اهلل، ومن جهة اأخرى 

احلريري.
البطريرك  ل��دى  اأي�����ص��اً  م��واف��ق��ة  وج���دت  للت�صكيل  املتقدمة  اخل��ط��وة 
املاروين ب�صارة الراعي، بح�صب م�صادر يف بريوت حتدثت ملوقع “24”، 

حكومة لبنان.. خطوة اإىل الأمام خطوتان لـ »امليلي�سيات«

•• عوا�صم-وكاالت

تقييمات مت�صاربة تلف حمادثات 
فيينا حول اإحياء التفاق النووي، 
م���ا ب���ني ت���اأك���ي���دات اإي���ران���ي���ة على 
اإح����راز امل��ح��ادث��ات ت��ق��دم��ا، واإق���رار 
بتعقد  اأخ���رى  ناحية  م��ن  اأوروب����ي 
ال��ت��ي تواجه  امل��ه��م��ة وال�����ص��ع��وب��ات 
امل��ف��او���ص��ات، م��ا يفر�ض ح��ال��ة من 
ومدى  نتائجها،  ح��ول  الغمو�ض 

اإمكانية التو�صل لتفاق قريب.
»كلما اقربنا من النهاية، اأ�صبحت 
وتعقيدا”،  �صعوبة  اأك��رث  مهمتنا 
اإعالمية  تقارير  تناقلته  ت�صريح 
ع��ل��ى ل�����ص��ان دب��ل��وم��ا���ص��ي اأوروب�����ي 
رفيع امل�صتوى، على هام�ض اجلولة 
اخل��ام�����ص��ة م��ن امل��ح��ادث��ات، يعك�ض 
ال��ت��ي يواجهها  ال�����ص��ع��وب��ات  ح��ج��م 
امل��ف��او���ص��ون يف ال��وق��ت ال���ذي نفى 
ف��ي��ه ال��ت��و���ص��ل لت���ف���اق ع��ل��ى رفع 
امل��ف��رو���ص��ة على  ال��ع��ق��وب��ات  معظم 

اإيران.
وقال الدبلوما�صي الأوروبي: “مل 
الق�صية”،  تلك  من  النتهاء  يتم 
الرئي�ض  ت�صريحات  ب��ذل��ك  نافيا 
الإي��������راين ح�����ص��ن روح������اين بهذا 

اخل�صو�ض.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ص��ار 
اأنتوين بلينكن، يف مقابلة قبل اأيام 
اإىل  مع �صبكة “اإي بي �صي نيوز”، 
اأن املفاو�صات املنعقدة يف العا�صمة 
النم�صاوية “نتائجها غري وا�صحة 
ال�����ذي  ال�����وق�����ت  يف  الآن”،  اإىل 
الإيرانيون  املفاو�صون  فيه  يقول 
تقدما  ت�����ص�����������ه��د  امل��ح��ادث��������������ات  اإن 

ملحوظا.

م�صار �صعب
ال�����������ص�����وؤون  يف  ال�����ب�����اح�����ث  ي�����ق�����ول 
الإي��ران��ي��ة، حم��م��د خ���ريي، اإن ما 
املتباينة  ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ت��ظ��ه��ره 
وتقييم  امل���ح���ادث���ات  م�����ص��ار  ب�����ص��اأن 
يعك�ض  “اإمنا  الآن  حتى  نتائجها 
عدم التو�صل ل�صيء، ويعك�ض اأي�صا 
ما كان متوقعا جلهة عدم التو�صل 

لنتائج فورية«.
ملوقع  ت�صريحات  يف  خريي  واأ�صار 
اأن  اإىل  عربية”  ن���ي���وز  “�صكاي 
العقوبات  رف���ع  ت�����ص��رط  “اإيران 
والإفراج عن الأموال املجمدة من 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  قبل 
بينما ترف�ض وا�صنطن من جانبها 
بعودة  ذلك  وتربط  العقوبات  رفع 
واللتزام  ال��ن��ووي  لالتفاق  اإي���ران 
تقلي�ض  ع���ن  وال���راج���ع  ب��ب��ن��وده، 
عن  ف�صال  به،  التزاماتها  طهران 

الإفراج عن مزدوجي اجلن�صية«.
بال�صاأن  املخت�ض  اخلبري  ويعتقد 
ال�صراطات  ت��ل��ك  ب���اأن  الإي�����راين 
اأن  ال�������ص���ع���ب  “من  الأم����ريك����ي����ة 
ول  الإي������راين  امل��ف��او���ض  يتقبلها 
�صيما يف  الإي���ران���ي���ة، ل  احل��ك��وم��ة 
ظ��ل ظ���روف الن��ت��خ��اب��ات احلالية 
تيار  ل�صالح  هند�صتها  وحم��اولت 
عدم  مرجحا  بعينه”،  مر�صح  اأو 

التو�صل لتفاق قبل النتخابات.
بعد  “حتى  ق�����ائ�����ال:  واأ��������ص�������اف 
م�صاألة  ����ص���ت���ك���ون  الن����ت����خ����اب����ات 
ال��ت��و���ص��ل ل��ل��ع��ودة ل��الت��ف��اق اأم���را 

•• الفجر-خريةال�صيباين
بايدن  لإدارة  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  الآن  اإىل 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ل��م��اء، ان��ه��ا فكرة 
ترامب  دونالد  اتهم  متاًما:  غريبة 
املتطرف، معهد  واليمني المريكي 
ووه����ان ل��ع��ل��م ال��ف��ريو���ص��ات يف وقت 
مبكر بامل�صوؤولية عن الوباء. وبدون 
حا�صية  ���ص��اع��ف��ت  حم�������ددة،  اأدل�������ة 
نظريات  لل�صني،  املناه�صة  ترامب، 
با�صتخدام  ت���زع���م  ال���ت���ي  امل����وؤام����رة 
خلقت  ب��ك��ني  اأن  م��ل��ت��ه��ب،  خ���ط���اب 
الفريو�ض جلعله �صالًحا بيولوجًيا، 
مل���ه���اج���م���ة ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة... 
ال��دمي��ق��راط��ي��ون وج����زء ك��ب��ري من 
املجتمع العلمي، الذين يعتقدون اأن 
الفريو�ض انتقل عن طريق الت�صال 
بحيوان، اأدانوا ت�صريحات وهجمات 
البيت الأبي�ض. فمن وجهة نظرهم، 
كان دونالد ترامب ي�صعى اإىل �صرف 
النتباه عن طريقة تعاطيه الكارثي 

مع الوباء، ومعاقبة ال�صني.
“امتزجت  امل��خ��ت��رب،  ح���ادث  نظرية 
مع اأفكار ترامب املجنونة، ورف�صها 
النتقال  فر�صية  ل�صالح  العلماء 
يلخ�ض  كوفيد-19”،  ل�  الطبيعي 
�صتيفن موري�صون، الباحث يف مركز 
الدرا�صات ال�صراتيجية والدولية.

الأي���ام الخ���رية، ويف حتّول  لكن يف 
بايدن  الرئي�ض  اأعلن  م�صبوق،  غري 
املخابرات  اأج����ه����زة  م���ن  ط��ل��ب  اأن�����ه 
“م�صاعفة” جهودها لتحديد اأ�صل 
كوفيد-19 الذي اأودى بحياة اأكرث 
الوقت  يف  �صخ�ض  مليون   3.4 من 

احلا�صر. 
كما ك�صف اأنه طلب يف مار�ض تقريراً 
حول  التج�ص�ض  عن  امل�صوؤولني  من 
ا�صتنتاجاته  ك��ان��ت  امل��و���ص��وع،  نف�ض 
جهاز  اإن  وق����ال،  حا�صمة”.  “غري 
نظرية  نحو  “مييل”  ا�صتخبارات 
خطاأ يف التعامل داخل معهد ووهان، 
بينما يعتقد اثنان اآخران يف انتقاله 
عن طريق الت�صال بحيوان، قبل اأن 
اأن هذه التحاليل ل تتمتع  ي�صيف، 

مب�صداقية كبرية.

ل ميكن ��صتبعاد 
�حتمال وقوع حادث

وكان رحيل دونالد ترامب وحلفائه 
من اتباع نظرية املوؤامرة وان�صارها، 

اأك�����رب ق����در م���ن ت��خ��ف��ي��ف واإزال������ة 
املفاو�صات  ج���ولت  يف  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
فيما  قليلة،  اأ�صهر  منذ  امل�صتمرة 
الأم���ر على اأر����ض ال��واق��ع خمتلف 
الإدارة  اأك�����دت  ح��ي��ث  م���ا  ح���د  اإىل 
الأمريكية اأنه ل ميكن رفع جميع 
من  عقوبات  هناك  واأن  العقوبات 

ال�صعب اإزالتها.
ال�������ص���وؤون  ال���ب���اح���ث يف  واأو������ص�����ح 
مل�صاألة  تنظر  “اإيران  اأن  الإيرانية 
النقطة  اأن��ه��ا  على  العقوبات  رف��ع 
وترغب  املفاو�صات  ه��ذه  الأه��م يف 
من خاللها يف حتقيق اأق�صى قدر 
م��ا يطيل  وه���و  ل��ه��ا،  م��ن تخفيف 
اختالفا  وي�صبب  التفاو�ض  عملية 
يف ال��رواي��ات. ولكن على اأي��ة حال، 
حققت  قد  املفاو�صات  جولت  فاإن 
تقدما خالل الفرة املا�صية، وقد 
ات�����ص��ح ذل���ك م���ن م���ّد ف���رة عمل 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
�صهرا اآخر يف اإي��ران بعد اأن انتهت 
مبوجبها  والتي  اجل��اري،  مايو  يف 
بو�صع  ال���وك���ال���ة  مل��ف��ت�����ص��ي  ي�����ص��م��ح 
كامريات مراقبة يف مواقع نووية 

ل�صهر اآخر«.
املتحدث  ح����ذر  ���ص��اب��ق،  وق����ت  ويف 
�صعيد  الإيرانية،  اخلارجية  با�صم 
خطيب زاده، مما �صماه مبحاولت 
الوليات املتحدة وبريطانيا لك�صب 
التفاق  م�صاألة  يف  اإ�صرائيل  ر�صا 

النووي.
ووا�صنطن  لندن  م�صاعي  واع��ت��رب 
من  ل��ل��ه��دف  “حتريف”  مب��ث��اب��ة 
مباحثات فيينا، قائال اإن اإ�صرائيل 
ه�����ي ال�����ع�����دو ال������ل������دود ل���الت���ف���اق 

النووي.

م�صتدل على ذلك  لي�ض بالي�صر”، 
الثوري  احلر�ض  قائد  بت�صريحات 
�صالمي،  ال��ل��واء ح�صني  الإي����راين، 
مطلع الأ���ص��ب��وع، وال��ت��ي ق��ال فيها 
ا�صتقرارا  ت�صهد  ل��ن  امل��ن��ط��ق��ة  اإن 
الرئي�ض  واأن  ب��اي��دن،  اإدارة  ظل  يف 
الأم��ريك��ي احل��ايل ل يختلف عن 

�صلفه ترامب.
ومب���وازاة ذل��ك مل ي�صتبعد خريي 
ال����ت����ن����ازلت بعد  ب���ع�������ض  ت����ق����دمي 
من  اأي  من  الإيرانية  النتخابات 
مفاو�صات  اأي���ة  ك��ح��ال  ال��ط��رف��ني، 
التنازل  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
هو  طهران  قدمته  ال��ذي  الوحيد 

يف حمادثات فيينا.
تباين يف تقييم

 نتائج �ملحادثات
نتائج  تقييم  يف  ال��وا���ص��ح  التباين 
اللحظة،  ح��ت��ى  ف��ي��ي��ن��ا  حم���ادث���ات 
ال���������ص����وؤون  ال����ب����اح����ث يف  ي���رج���ع���ه 
اإىل م�صاألة  الإيرانية علي عاطف، 
رف����ع ال���ع���ق���وب���ات امل���ف���رو����ص���ة على 
اإي���ران، وال��ت��ي يقول اإن��ه��ا م��ن اأهم 
امللفات التي ل تزال ت�صبب اختالفا 

يف الت�صريحات.
ملوقع  ت�صريحات  يف  عاطف  ولفت 
اأن  اإىل  عربية”  ن���ي���وز  “�صكاي 
اجلانب الإيراين يرغب يف حتقيق 

تقلي�ض عدد اأجهزة الطرد املركزي 
املتطور يف من�صاأة نطنز.

وم���ددت اإي���ران ات��ف��اق امل��راق��ب��ة مع 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
مل����دة ���ص��ه��ر، ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه يف 22 
مايو، واأعلن مدير الوكالة رفاييل 
غرو�صي، موا�صلة عمليات املراقبة 
ل��ل��م��واق��ع ال��ن��ووي��ة الإي��ران��ي��ة، مع 
اإي���ران���ي���ة على  ����ص���روط  اأي  رف�����ض 

عمل الوكالة.
اخلام�صة  اجل����ول����ة  ت����ك����ون  وق�����د 
طبقا  الأخ�����������رية،  ه�����ي  احل����ال����ي����ة 
الدائم لرو�صيا  املمثل  لت�صريحات 
ميخائيل  الدولية،  املنظمات  لدى 

اأن ت�صل  وال��ذي توقع  اأول��ي��ان��وف، 
اأوائ����ل  يف  نتيجة  اإىل  امل��ف��او���ص��ات 
ال�صيا�صي  امل���دي���ر  وك�����ان  ي���ون���ي���و. 
ل��الحت��اد الأوروب������ي اإن���ري���ك مورا 
)ال�������ذي ي���دي���ر امل�����ح�����ادث�����ات(، قد 
باملفاو�صات  ت���ق���دم  ع����ن  حت�����دث 
اأ�صار  بنهاية اجلولة الرابعة، لكنه 
عالقة”  “اأمور  ل��  نف�صه  الوقت  يف 
م�صاألة  اأولها  عليها،  العمل  يتعني 

العقوبات املفرو�صة على اإيران.
وو����ص���ف رئ��ي�����ض ال���وف���د الإي�����راين 
املو�صوعات  ع����راق����ج����ي،  ع���ب���ا����ض 
“مو�صوعات  ب����اأن����ه����ا  ال���ع���ال���ق���ة 
اختالف  حمل  ت��زال  ل  ح�صا�صة” 

ال�صحة  منظمة  ب��ت��ق��ري��ر  م��ت��ب��وًع��ا 
مار�ض،  ل��ل��ج��دل يف  امل��ث��ري  ال��ع��امل��ي��ة 
وال������ذي اع���ت���رب اأط����روح����ة احل����ادث 
مبثابة  للغاية”،  م��رج��ح��ة  “غري 

تغيري يف قواعد اللعبة.
يف الأ���ص��اب��ي��ع الأخ������رية، امل��زي��د من 
وو�صائل  ال�صحة  وخ���رباء  العلماء 
الإعالم، ال�صامتني حتى الآن خوًفا 
م���ن ت��وظ��ي��ف��ه��م ���ص��ي��ا���ص��ي��ا، ب���ات���وا ل 
�صكوكهم.  التعبري عن  ي��رددون يف 
ن�صر ثمانية ع�صر من علماء الحياء 
امل�صهورين، على �صبيل املثال، ر�صالة 
فيها  ي��ع��ت��ق��دون  “علم”  جم��ل��ة  يف 
“قابلتان  الأط��روح��ت��ني  ه��ات��ني  اأن 
“حتقيق  اإىل  وي��دع��ون  للتطبيق”، 

جاد«.
كولينز،  فران�صي�ض  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

لل�صحيفة  ووف����ًق����ا  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر. 
قواعد  اإىل  ت�صتند  ف��ه��ي  ال��ي��وم��ي��ة، 
ال�صينية،  الت���������ص����الت  ب����ي����ان����ات 
وحت�����رك�����ات م���وظ���ف���ي امل���خ���ت���ربات، 
والتطور اجلغرايف للوباء يف ووهان. 
ال�صغط على بكني،  اإىل  وبالإ�صافة 
دفع  يف  ��ا،  اأي�����صً ب��اي��دن  اإدارة  ت��اأم��ل 
ا�صتخباراتهم  واأج����ه����زة  ح��ل��ف��ائ��ه��ا 
لإل���ق���اء ن���ظ���رة ف��اح�����ص��ة ع��ل��ى هذه 

النظرية وتقا�صم نتائجهم.
يف غ�صون ذلك، هناأ دونالد ترامب 
لتورط  ال�صريع  فهمه  على  نف�صه 
بيان  وق�����ال يف  ال�����ص��ي��ن��ي.  امل��خ��ت��رب 
“بالن�صبة يل كان الأمر وا�صحا منذ 
لنتقادات  تعر�صت  لكنني  البداية، 

�صديدة كما جرت العادة«.
عن لك�صربي�س

لل�صحة،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اه��د  م��دي��ر 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  “انه  للكوجنر�ض: 
يكون هذا الفريو�ض قد انتقل ب�صكل 
ا�صتبعاد  ميكننا  ل  ول��ك��ن  طبيعي، 
احتمال وقوع حادث ما يف املخترب«.

اأن��ه ل توجد  ه��و  للف�صول،  وامل��ث��ري 
اأي من  ت���دع���م  م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة 
املدافعون  وي��ع��ت��م��د  ال��ف��ر���ص��ي��ت��ني. 
ب�صكل  ال��ت��ع��ام��ل  ف���ك���رة خ���ط���اأ  ع���ن 
ث��الث��ة من  اأن  ع��ل��ى حقيقة  خ��ا���ض 
باملر�ض  اأ���ص��ي��ب��وا  م��وظ��ف��ي ووه����ان 
باأعرا�ض   2019 ع���ام  خ��ري��ف  يف 
لكن هل هو عن  كوفيد،  ل�  م�صابهة 
ط��ري��ق ال��ع��دوى اأث��ن��اء جت��ارب��ه��م اأم 
بالفعل  ينت�صر  ك��ان  ال��ف��ريو���ض  لأن 

يف املدينة؟
خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي الأرب����ع����اء 

املا�صي، ق��ال اجل��رنال م��ارك ميلي، 
رئي�ض اأركان القوات امل�صلحة، اإنه مل 
اأو  “اأدلة قاطعة يف هذا الجت��اه  ير 
وخل�ض بقوله: “ل نعرف«. ذاك”، 

ول��ي�����ص��ت ال�����ص��ني م���ن ���ص��ي�����ص��اع��د يف 
ال��ت��و���ص��ي��ح. ق���ال���ت ب��ك��ني اإن���ه���ا “ل 
اآخر،  حتقيق  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعتزم” 
ا�صتياء وا�صنطن.  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر 
ل��ذل��ك اأع���ل���ن ج���و ب���اي���دن ع��ل��ًن��ا اأنه 
ط��ل��ب ت��ق��ري��ًرا ج���دي���ًدا م��ن اأجهزة 
الفريو�ض.  اأ���ص��ول  لفهم  املخابرات 
وي���ج���ب ت�����ص��ل��ي��م ال���ص��ت��ن��ت��اج��ات له 
اأ���ص��ه��ر. وح�صب  ث��الث��ة  يف غ�����ص��ون 
ت���امي���ز، تقوم  ن���ي���وي���ورك  ���ص��ح��ي��ف��ة 
اأجهزة التج�ص�ض الأمريكية بفح�ض 
ال��ت��ي تتطلب  امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة 
حتاليل  م���ن  عادي”  غ���ري  “قدًرا 

ــرب: ــغ ــم ــل ـــا ل ـــانـــي ـــب اإ�ـــس
فتح  ــول  ــب ــق امل غـــري  مـــن   
احلدود على �سبيل الحتجاج

•• مدريد-وكاالت

الإ�صبانية،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  اأك���د 
غري  “من  اأن������ه  ���ص��ان�����ص��ي��ز،  ب������درو 
اأن  للمغرب  املقبول ب�صكل مطلق” 
يقول “اإن احلدود تتعر�ض لهجوم، 
اآلف   10 يدخل  تفتح حتى  واأن��ه��ا 
ب�صبب  جم��������اورة  دول�������ة  ���ص��خ�����ض 
اخلارجية«.  ال�صيا�صة  يف  خ��الف��ات 
نظريه  م���ع  ���ص��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ويف 
مورافيت�صكي،  ماتيو�ض  البولندي 
الت�صريحات  ب���ه���ذه  ���ص��ان�����ص��ي��ز  رد 
على وزارة اخلارجية املغربية، التي 
بيان،  الثنني يف  الأول  اأم�ض  قالت 
ب�صبب  لي�صت  الثنائية  الأزم����ة  اإن 
البولي�صاريو،  جبهة  زع��ي��م  ع���الج 
م�صت�صفى  يف  غ�������ايل،  اإب����راه����ي����م 
اإ�صباين، لكن ب�صبب موقف اإ�صبانيا 
رئي�ض  ورف�����ض  “ال�صحراء«.  اإزاء 
احلكومة موقف املغرب وو�صفه باأنه 
“غري مقبول على الإطالق” وذّكر 
البلد املجاور باأنه “يجب األ ين�صى 
اأنه لي�ض لديه حليف اأف�صل اأو اأكرب 
يف الحت��اد الأوروب��ي من اإ�صبانيا«. 
الإ�صباين،  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  وق����ال 
املغرب  اأن  ه��و  ي��ق��ال  م��ا  ك���ان  “اإذا 
قد ا�صتخدم الهجرة والتعدي على 
اأكرث  قبل  م��ن  الإ�صبانية  احل���دود 
غ�صون  يف  م��غ��رب��ي  اآلف   10 م��ن 
48 �صاعة، فاإنه يبدو غري مقبول 
اأنا  وبالتايل  يل،  بالن�صبة  اإط��الق��اً 

اأرف�ض هذا الت�صريح«.

ما الذي يعك�سه ت�سارب التقييمات حول حمادثات فيينا النووية؟

بحثا عن �أ�صل كوفيد-19

بايدن يطلق جوا�سي�سه: كوالي�س التحّول الأمريكي...!

ــــر  حتـــقـــيـــق �آخ
تــــوفــــر  دون 
معلومات جديدة 
من  �أي  تـــدعـــم 
�لــفــر�ــصــيــتــني

ـــدن  ـــاي ـــب ب ـــل ط
مــــــن �أجـــــهـــــزة 
ــــر�ت  �ملــــخــــابـــــ
م�صـدر  حتديـد 
كورونـا فريو�س 

ي�صم هذا املعهد املخترب الذي يحمله البع�ض م�صوؤولية انت�صار فريو�ض كورونا

بايدن يريد تقريرا ا�صتخباراتيا
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عربي ودويل

•• القاهرة-وكاالت

حتركات م�صرية متوا�صلة يف ملف الق�صية الفل�صطينية، 
حتظى  مل��ا  ا�صتثمارا  ج��اد،  �صيا�صي  م�صار  لإط���الق  توؤ�ص�ض 
للبناء  يوؤهلها  ال��دويل،  باملجتمع  ونفوذ  ثقة  به م�صر من 
على الدور الذي قامت به يف التو�صل للهدنة الأخرية بني 

اإ�صرائيل والفل�صطينيني.
تثبيت  على  العمل  من  بداية  امل�صرية  التحركات  وحتظى 
الهدنة وو�صول لإحياء مفاو�صات ال�صالم على اأ�صا�ض حل 
القاهرة،  عليها  تعمل  عري�صة  مب��ه��ام  م���رورا  ال��دول��ت��ني، 
وتبادل  الإع��م��ار  اإع���ادة  وملف  الإغاثية  اجلهود  بينها  من 
الأ�صرى، وحتى ملف امل�صاحلة الفل�صطينية، بتاأييد وا�صع 
من اجلانب الفل�صطيني ب�صكل خا�ض، ملا تتمتع به القاهرة 

من �صالت قوية مع خمتلف الأطراف الفاعلة يف امللف.
و�صيا�صية  اأمنية  ج��ه��ود  ب��ني  م��ا  امل�صرية  اجل��ه��ود  وت��ت��وزع 
املعنية  الأج���ه���زة  فيها  تت�صافر  واإن�����ص��ان��ي��ة،  ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
اللواء  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��ام��ة  امل��خ��اب��رات  ب��ال��دول��ة، ل�صيما ج��ه��از 

عبا�ض كامل.
امل�صاحلة  “اإجناز  ع��ل��ى  ال��ق��اه��رة  ت��ع��م��ل  ذل���ك  ومب������وازاة 
وجود  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  وقت”،  اأق�����رب  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ا�صراتيجية فل�صطينية موحدة يدعم املوقف الفل�صطيني 

يف اأي م�صار �صيا�صي.
الأول  اأم�ض  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�ض  و�صدد 
الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  “تدعم  ب����الده  اأن  ع��ل��ى  الث���ن���ني   
الداخلية  اجلبهة  توحيد  ���ص��رورة  على  م��وؤك��دا  وقادته”، 

الفل�صطينية حتت مظلة منظمة التحرير.

�مل�صار �ل�صيا�صي
يقول ال�صيا�صي الفل�صطيني، امل�صت�صار يف العالقات الدولية 
اأ�صامة �صعث، اإن “التحركات امل�صرية الأخرية فيما يت�صل 
وحممودة  م��ه��م��ة  حت��رك��ات  ه��ي  الفل�صطينية  بالق�صية 
فئاته  بكل  الفل�صطيني  “ال�صعب  اأن  اإىل  م�صريا  وبناءة”، 
القومي  دوره����ا  ويف  م�صر  يف  وال��ث��ق��ة  ب��الط��م��ئ��ن��ان  ي�صعر 
من  الفل�صطيني  ال�صعب  اأب��ن��اء  اأ�صقائها  حلماية  العروبي 
ملدينة  التهويدية  الإج����راءات  ول��وق��ف  والق�صف  ال��ع��دوان 
الأق�صى  للم�صجد  واق��ت��ح��ام��ات  اع���ت���داءات  م��ن  ال��ق��د���ض 
ال��ه��وى و�صلوان  وب��ط��ن  ال�صيخ ج���راح  وحم����اولت ه��دم يف 

وغريهم«.
نيوز  “�صكاي  مل��وق��ع  خا�صة  ت�صريحات  يف  �صعث  وي���ردف 
ومازالت  “م�صر حت��رك��ت  ق��ائ��ال:  ال��ق��اه��رة،  م��ن  عربية” 
امل��ل��ف��ات وامل�����ص��ارات ك��اف��ة وب�صكل  ت��ب��ذل ج��ه��ودا م�صنية يف 

متواز ومتوا�صل، من اأجل اإيجاد حل عادل و�صامل للق�صية 
الأمني،  وامل�صار  امللف  هو  امللفات  هذه  اأول  الفل�صطينية«. 
والذي ت�صطلع به املخابرات العامة امل�صرية، وي�صمل وقف 

اإطالق النار وتثبيت التهدئة ومفاو�صات تبادل الأ�صرى.
التهدئة كما  تثبيت  دور م�صر وقدرتها على  �صعث  ويثّمن 
2009 و2012  فعلت ذلك م�صبقا يف مفاو�صات الهدنة 
و2014 وقبل ذلك اأي�صا طيلة عقود من ال�صراع، فمازالت 
م�صر تتوىل عملية وقف اإطالق النار والتهدئة منذ توقيع 

اتفاق الهدنة الدائمة 1949.
ويتابع قائال: “اأما بخ�صو�ض م�صاألة تبادل الأ�صرى، فقد 
جنحت م�صر قبل ذلك يف اإجناز وعقد �صفقة تبادل اأ�صرى 

يف 2012«.
امللف الثاين الذي تتحرك فيه م�صر هو حتقيق امل�صاحلة 
الوطنية، والتي اأ�صبحت �صرورة ملحة يتعني اإجنازها بني 

القوى الفل�صطينية املختلفة.
ملف  تولت  “م�صر  اأن  اإىل  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  وي�صري 
امل�صاحلة يف 2005 وجنحت اأكرث من مرة بعقد اتفاقات 

م�صاحلة بني القوى الفل�صطينية املنق�صمة«.
الوزارات  به  وتقوم  الإن�����ص��اين،  بامللف  يتعلق  الثالث  امللف 
الغذائية  امل��ع��ون��ات  اإر����ص���ال  م��ن  ب���دوره���ا،  امل�����ص��ري��ة  املعنية 

والطبية العاجلة، وا�صتقبال امل�صابني.
وكذلك ونتيجة اخلربة امل�صرية يف البناء والإعمار وت�صييد 
البنية التحتية، �صتتوىل م�صر اإدارة عملية اإعادة الإعمار يف 
غزة، علما باأنها احت�صنت قبل ذلك موؤمتر اإعادة الإعمار يف 
الفل�صطيني يف معر�ض حديثه  ال�صيا�صي  ويلفت   .2014
الأه��م هو  “امللف  اأن  اإىل  نيوز عربية”  “�صكاي  مع موقع 

ممثلة  امل�صرية  الدبلوما�صية  تعمل  اإذ  ال�صيا�صي،  امل��ل��ف 
وو�صع  ال�صالم  عملية  اإحياء  اإع��ادة  على  اخلارجية  ب��وزارة 
اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  الفل�صطينية،  للق�صية  �صامل  �صيا�صي  ح��ل 
مو�صحا  قرارات ال�صرعية الدولية ومبداأ حل الدولتني”، 
واإ�صناد  فل�صطيني  واأمل  بر�صا  القاهرة حتظى  “جهود  اأن 

عربي وانفتاح دويل على هذه اجلهود«.
وقف  اتفاق  لتثبيت  حثيثة  جهودا  اأي��ام  منذ  م�صر  وتقود 
امل�صلحة،  الفل�صطينية  والف�صائل  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ني  اإط���الق 

و�صمان عدم تكرار الت�صعيد، الذي حدث قبل اأيام قليلة.
بنيامني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ا�صتقبل  والأح�����د، 
نتانياهو، عبا�ض كامل، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون 

الإ�صرائيلي امل�صري وق�صايا اإقليمية.
كما عقد كامل اجتماعا مع الف�صائل الفل�صطينية الثنني، 
اأ�صكنازي  غ��اب��ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  زار  ف��ي��م��ا 
خارجية  لوزير  زي��ارة  اأول  يف  القاهرة،  امل�صرية  العا�صمة 

اإ�صرائيلي مل�صر منذ 13 عاما.

جولت مكوكية
وثمة تعويل فل�صطيني وا�صع على الدور امل�صري واجلولت 
فاإن  ولذلك  القاهرة،  تقودها  التي  ال�صيا�صية  “املكوكية” 
و�صع  يف  امل�صرية  اجلهود  عاتق  على  يقع  الكبري  ال��ره��ان 
الأمور يف ن�صابها، لإطالق “م�صار �صيا�صي حقيقي وجاد”، 
بح�صب ما يوؤكده يف ت�صريحات خا�صة ملوقع “�صكاي نيوز 
عربية” من القاهرة، القيادي بحركة فتح، واأ�صتاذ العلوم 

ال�صيا�صية بجامعة القد�ض، جهاد احلرازين.
لل�صالم  دويل  موؤمتر  لعقد  الدعوة  اإىل  احلرازين  وي�صري 

مبني على اأ�صا�ض قرارات ال�صرعية الدولية ومبادة ال�صالم 
ال����دويل، لإن��ه��اء الح��ت��الل ووق���ف اأي  العربية وال��ق��ان��ون 
اعتداءات جديدة خالل املراحلة املقبلة حتى تنعم املنطقة 

باأ�صرها بحالة من الهدوء وال�صتقرار.
يف  كبرية  جهودا  تبذل  م�صر  “مازالت  احلرازين:  ويقول 
على  وذل���ك  الفل�صطينية،  بالق�صية  املتعلق  الجت���اه  ه��ذا 
اإعادة  وملف  والإغاثية  ال�صيا�صية  �صواء  كافة،  امل�صتويات 
اإ���ص��رائ��ي��ل من  م��ع  العالقة  وك��ذل��ك على �صعيد  الإع��م��ار، 
اأجل تهيئة الأجواء لإيجاد م�صار �صيا�صي، وهو الأمر الذي 
داأبت عليه القيادة امل�صرية، ولزالت تعمل عليه من خالل 
الزيارات والت�صالت املختلفة، بدء بزيارة وزير اخلارجية 
اإىل رام اهلل ثم تلى ذلك الوفود الأمنية امل�صرية التي تنقلت 
اأبيب، وحتى زي��ارة وزير اخلارجية  بني رام اهلل وغزة وتل 
لتل  امل�صرية  املخابرات  رئي�ض  وزيارة  للقاهرة  الإ�صرائيلي 

اأبيب وقطاع غزة«.
ك��ل ذل���ك مي��ث��ل ح��ال��ة م��ن احل����راك ال��ك��ب��ري ال����ذي تقوده 
وفقا  ه��ذا الجت���اه، نحو حتقيق معادلة ج��دي��دة  م�صر يف 
ملجموعة من امل�صارات. هذه املعادلة -وفق القيادي بحركة 
ترى  ال��ذي  ال�صيا�صي  امل�صار  على  بالأ�صا�ض  ت�صتند  فتح- 
ظل  يف  حمققة  الآن  فر�صة  ه��ن��اك  اأن  م�صر  خ��الل��ه  م��ن 
ح��ال��ة اإج��م��اع دويل وت��غ��ري امل���زاج ال���دويل ب��اجت��اه الق�صية 
املياه  الأمر ي�صب يف م�صلحة حتريك  الفل�صطينية، وهذا 
الراكدة يف عملية ال�صالم، بال�صراك مع جمموعة ميونخ، 
عرب روؤية لإطالق عملية ال�صالم وحتريك م�صار املفاو�صات 

الفل�صطينية الإ�صرائيلية.
ال�صيا�صي،  ل��دوره��ا  امل��وازي��ة  امل�صرية  الأدوار  اإىل  وي�صري 
الإع��م��ار، ف�صاًل  اإع���ادة  الإغ��اث��ي وعملية  ال��دور  بداية من 
الفل�صطيني،  اجلهد  توحيد  اأج��ل  م��ن  القاهرة  �صعي  ع��ن 
العمل على وج��ود حكومة وح��دة وطنية، عرب  م��ن خ��الل 
واحدة  روؤي��ة  على  الفل�صطينية  الف�صائل  جمموعة  اتفاق 
با�صراتيجية فل�صطينية ت�صتطيع م�صر الرويج لها اأمام 
الدعوة  ظ��ل  يف  خا�صة  ال�صيا�صي،  امل�صار  واإط���الق  ال��ع��امل 
لعقد موؤمتر دويل لل�صالم والتي اأطلقها الرئي�ض حممود 
قبل  من  “الكبري”  ب�  و�صفه  ره��ان  عن  ويتحدث  عبا�ض. 
املنطقة،  يف  الوا�صع  امل�صري  ال���دور  على  ال���دويل  املجتمع 
بعد ع���ودة ال��ق��اه��رة ل��ق��ي��ادة زم���ام الأم����ور ودوره����ا الفاعل 
طويلة  وال��ت��ه��دئ��ة  ال�صيا�صي  امل��ل��ف  حت��ري��ك  على  وال��ق��ادر 
الأمد، مردفا: “اأعتقد باأن م�صر �صتحظى بنجاح كبري يف 
هذا امللف ملا تتمتع به من ثقل �صيا�صي ومكانة كبرية لدى 
والدول  ال��دويل،  واملجتمع  والإ�صرائيليني  الفل�صطينيني 

العربية التي تعترب �صندا لل�صعب الفل�صطيني«.

“الت�صهري  بتهمة  م��ع��روف  م���دون  �صجن  �صينية  حمكمة  ق���ررت   
بال�صهداء” بعدما اأ�صار اإىل اأن ح�صيلة قتلى ال�صتباكات احلدودية 
التي وقعت بني ال�صني والهند العام املا�صي تتجاوز اأربعة اأ�صخا�ض 
اأُعلن عنهم ر�صميا. و�صدر حكم ب�صجن ت�صيو زميينغ، الذي يحظى 
النظري ال�صيني  “ويبو”،  2،5 مليون متابع على �صبكة  باأكرث من 
اأعلنت حمكمة يف مدينة ناجنينغ  �صنوات، على ما  لتوير، لثماين 
بند  مب��وج��ب  ي�صجن  �صخ�ض  اأول  ت�صيو  وي��ع��د  ال��ث��الث��اء.  )���ص��رق( 
بال�صهداء  “الت�صهري  مينع  اجلنائي  ال�صني  قانون  يف  اأدرج  جديد 
يف  ال�صيني  اجلي�ض  اأعلن  لأ�صهر،  ا�صتمر  �صمت  وبعد  والأب��ط��ال«. 
�صباط/فرباير اأن اأربعة جنود قتلوا يف مناو�صات مع جنود هنود يف 
اأ�صواأ  وادي غالوان املتنازع عليه يف حزيران/يونيو العام املا�صي، يف 
نزاع حدودي بني البلدين منذ عقود. ومت تكرمي القتلى باعتبارهم 
“اأبطال مدافعني عن احلدود«. ويف من�صورات على و�صائل التوا�صل 
الجتماعي، اأ�صار ت�صيو اإىل اأن العدد الفعلي للقتلى قد يكون اأعلى 
من ذاك الذي اأعلن عنه ر�صميا. كذلك، اعترب اأن ال�صابط الذي قاد 
العمليات جنا نظرا اإىل اأنه كان “ال�صابط الأعلى رتبة يف املكان”، يف 
ت�صريحات اأثارت حفيظة امل�صوؤولني. وجاء يف قرار املحكمة اأن ت�صيو 

“تعدى على �صمعة و�صرف اأبطال و�صهداء.. واعرف بجرائمه«.

اإن  حملية  اإع��الم  وو�صائل  الأوغ��ن��دي  اجلي�ض  با�صم  متحدثة  قالت 
يف  و�صائقه  ابنته  وقتلوا  اجلي�ض  يف  �صابقا  قائدا  اأ�صابوا  م�صلحني 
حماولة لغتياله. وكان الهجوم ي�صتهدف اجلرنال كاتومبا وامال 
والنقل، ووقع يف �صاحية  الأ�صغال  وزير  ي�صغل حاليا من�صب  الذي 
فالفيا  الربيجادير  املتحدثة  وقالت  كمبال.  بالعا�صمة  كيا�صا�صي 
امل�صت�صفى  اإىل  اأ�صيب وُنقل  نار...  اإطالق  “وقع  بايكوا�صو لرويرز 
التي  ابنة وام��ال  اأن  اإن.ب��ي.اإ���ض املحلية  وُقتل �صائقه«. وذك��رت قناة 
واأظهرت �صور متداولة على  اأي�صا.  ُقتلت  ال�صيارة  كانت برفقته يف 
تلطخت  وق��د  ���ص��ي��ارة  خ���ارج  كاتومبا  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
مالب�صه بالدماء، كما اأظهرت �صور اأخرى ثقوبا خلفتها ر�صا�صات 
غام�صة  ووف��ي��ات  اغتيالت  ع��دة  اأوغ��ن��دا  و�صهدت  �صيارة.  ن��اف��ذة  يف 
مل�صوؤولني رفيعي امل�صتوى يف الأعوام املا�صية مما اأثار تكهنات ب�صاأن 
اجلناة ودوافعهم. ومن بني ال�صحايا ع�صو يف الربملان و�صابط كبري 

يف ال�صرطة والنائب العام وزعماء م�صلمون كبار وغريهم.

قال الأمني العام حللف �صمال الأطل�صي ين�ض �صتولتنربغ اإن احللف 
يف  لديه  الدبلوما�صية  بيالرو�صيا  بعثة  يف  العاملني  حركة  �صيقيد 

مقره بعد اإجبار طائرة ركاب على الهبوط يف مين�صك.
تربطها  لكن  الأطل�صي  �صمال  حلف  يف  ع�صواً  لي�صت  وبيالرو�صيا 
عالقات به منذ عام 1992 يف اأعقاب انهيار الحتاد ل�صوفيتي ولها 

بعثة دبلوما�صية لديه منذ عام 1998.
واجتماعات  ن���دوات  البي�صاء  رو�صيا  م��ن  اأف���راد  يح�صر  اأن  وميكن 
�صراكة  اإط��ار  يف  فيه  الأع�صاء  ال��دول  ويف  الأطل�صي  �صمال  يف حلف 

تعاونية تخت�ض بق�صايا مثل احلد من الت�صلح والتعليم الع�صكري.
دفاع  وزراء  اج��ت��م��اع��ات  قبل  �صحايف  م��وؤمت��ر  يف  �صتولتنربغ  وق���ال 
اأن يديل  ال��ث��الث��اء، دون  اأم�����ض  وخ��ارج��ي��ة احل��ل��ف -يف وق��ت �صابق- 
رو�صيا  م��ن  الأف�����راد  ح��رك��ة  تقييد  “قررنا  التفا�صيل  م��ن  مب��زي��د 
تابعة  اإجبار طائرة  واأث��ار  الأطل�صي«.  �صمال  البي�صاء يف مقر حلف 
ل�صركة رايان اإير يف طريقها من اأثينا اإىل فيلنيو�ض على الهبوط يف 
مين�صك لعتقال �صحايف معار�ض غ�صب الغرب. ومع ذلك مل يقر 
البي�صاء  رو�صيا  م�صاركة  بتعليق  اقراحاً  احللف  يف  الدبلوما�صيون 
يف التعاون الثنائي للحلف والذي يعرف بال�صراكة من اأجل ال�صالم، 
اإثارة  خ�صية  الق��راح  على  اعر�صت  تركيا  اإن  دبلوما�صيون  وق��ال 

غ�صب رو�صيا احلليف الوثيق لرو�صيا البي�صاء.

عوا�صم

بكني

كمبال

بروك�شيل

اإ�سرائيل ترفع غالبية قيود فريو�س كورونا 
•• القد�س-اأفب

رفعت اإ�صرائيل  اأم�ض الثالثاء غالبية القيود التي فر�صتها لحتواء فريو�ض 
كورونا، مع ا�صتمرار عدد الإ�صابات بكوفيد-19 عند م�صتوى متدن بعد 

حملة تطعيم وطنية وا�صعة النطاق يف هذه الدولة.
فلم يعد ُيطلب من النا�ض اإظهار �صهادات اللقاح لدخول املطاعم واأماكن 
الرفيه، فيما رفعت القيود املفرو�صة على التباعد م�صافة مرين يف املحال 

التجارية. وابقت ال�صلطات على لزوم و�صع الكمامة يف الأماكن املغلقة.
وقال وزير ال�صحة يويل اإدل�صتاين اإن مكتبه �صيناق�ض اإنهاء مطلب و�صع 

الكمامة يف الأماكن املغلقة خالل الأ�صبوعني املقبلني.
ول تزال البالد مغلقة اإىل حد كبري اأمام الوافدين من اخلارج، با�صتثناء 
الأق��ارب من الدرجة الأوىل وبع�ض اخلرباء وال�صياح الذين ح�صلوا على 

اللقاح، يف اإطار برنامج جتريبي على ما قالت وزارة ال�صياحة.
اإ�صابات جديدة بالفريو�ض، فيما ل يزال  اأربع  الثالثاء  ا�صرائيل  و�صجلت 
اإ�صابة  اآلف   10 ت�صجل  اإ�صرائيل  وكانت   . العالج  يتلقون  م�صابا   350
التغيري  وحت��ق��ق   .2021 ال��ع��ام  مطلع  يف  ال��وب��اء  انت�صار  ذروة  يف  يوميا 
اإ�صرائيل على ماليني اجلرعات من لقاح فايزر/بايونتيك  بعدما ح�صلت 
الأمريكي-الأملاين. وتلقى اأكرث من 90 باملئة ممن هم فوق �صن اخلم�صني 
الأط��ف��ال يف  ي��زال يتعني على  ال��ف��ريو���ض. ول  م��ن  تعافوا  اأو  اللقاح  ع��اًم��ا 
املدار�ض و�صع الكمامة اذ مل يطعم الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 18 

عاًما باأعداد كبرية.
يف  الفل�صطينيني  بني  ك��ورون��ا  بفريو�ض  الإ�صابة  ح��الت  تراجعت  كذلك، 
ال�صفة الغربية املحتلة يف الأ�صابيع الأخرية، بعدما بداأت ال�صلطة تطعيم 
املواطنني اإثر ح�صولها على دفعات من اللقاحات عرب اآلية كوفاك�ض العاملية 

للدول الفقرية يف حماولة لحتواء تف�صي الفريو�ض.
الذين  الفل�صطينيني  معظم  تطعيم  لرف�صها  انتقادات  اإ�صرائيل  وواجهت 
للح�صار  اخل��ا���ص��ع  غ���زة  ق��ط��اع  اأو  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  يف  يعي�صون 
ال�صفة  م�صتوطنات  يف  يعي�صون  ال��ذي��ن  اليهود  ح�صل  فيما  الإ�صرائيلي 

الغربية على اللقاح.

حتليل: م�سر تقود جهود اإطالق م�سار �سيا�سي جاد للق�سية الفل�سطينية

العراق.. اأموال الدولة »غنائم« للدعاية النتخابية

�سوؤون الالجئني:لجئو الروهينجيا فى خميمات كوك�س بازار مل يتلقوا جرعة لقاح
وق���ال���ت امل��ف��و���ص��ي��ة المم���ي���ة يف ت��ق��ري��ر اإن����ه ف���ى ح���ني تلقى 
اإل  اللقاح  من  الوىل  جرعتهم  نيبال  فى  الالجئني  بع�ض 
فى  ب����ازار  ك��وك�����ض  ف��ى خم��ي��م��ات  الروهينجيا  ال��الج��ئ��ني  اأن 
بنجالدي�ض مل يتلقوا اأية جرعة من اللقاح حتى الن. وحذر 
ك��ورون��ا بني  ال�صابة بفريو�ض  ح��الت  ع��دد  اأن  التقرير من 
هوؤلء قد ارتفع ب�صكل كبري فى ال�صهرين املا�صيني ومت تاأكيد 
اأكرث من 1188 حالة اإ�صابة ن�صفها فى �صهر مايو وحده .

وقال املتحدث اإن النظم ال�صحية فى بلدان املنطقة كافحت 
املرافق  واأن  للفريو�ض خا�صة  الأخ��رية  الطفرة  للتعامل مع 
واأ�صرة  الأوك�صجني  نق�ض  اأن  معتربا  ه�صة  هناك  ال�صحية 
امل�صت�صفيات وحمدودية قدرات وحدات العناية اأدى اإىل تفاقم 

النتائج بالن�صبة للم�صابني حمذرا من وجود خطورة كبرية 
من انت�صار �صريع ملتغري الفريو�ض الذى ظهر فى الهند مبا 
ت�صهم  اأن  ميكن  “حيث  باملنطقة  ال��الج��ئ��ني  ب��ني  ذل��ك  ف��ى 
الماكن املزدحمة التى يقيمون فيها و�صوء امكانات ال�صرف 
ال�صحى وحمدودية مرافق املياه فى زيادة اعداد امل�صابني ».

واأعلنت املنظمة عن حاجتها اإىل متويل اإجماىل لحتياجاتها 
التكميلية  دولر لالحتياجات  مليون   455 ت�صمل  باملنطقة 
فريو�ض  مبكافحة  املتعلقة  لالأن�صطة  دولر  مليون   469 و 
 252.8 ت�صلمت  امل��ف��و���ص��ي��ة  ب���اأن  امل��ت��ح��دث  .واأف�����اد  ك��ورون��ا 
اإجماىل  % من   27 “حواىل  الآن  مليون دولر فقط حتى 

املتطلبات« .

••جنيف-وام:

لالمم  التابعة  الالجئني  ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  طالبت 
كورونا  ل��ق��اح��ات  لتوفري  ق��وى  دع��م  بتقدمي  اأم�����ض  امل��ت��ح��دة 

لالجئني فى اآ�صيا.
وقال اندريه ماهي�صيت�ض املتحدث با�صم املنظمة فى موؤمتر 
�صحفى اأم�ض اإن هناك خطرا كبريا من نق�ض اللقاحات فى 
من  ع��دد  اأك��رب  �صهدت  والتى  الهادى  واملحيط  اآ�صيا  منطقة 
ال�صهرين  الوفاة على م�صتوى العامل فى  ال�صابات وحالت 
 80 من  العظمى  الغالبية  اآ�صيا  ت�صت�صيف  بينما  املا�صيني 

مليون نازح ق�صريا فى العامل.

•• بغداد-وكاالت

العراق،  يف  التحذيرات  حدة  ت�صاعدت 
من ا�صتغالل بع�ض الأحزاب واجلهات 

ال�صيا�صية، الأموال العامة، يف الدعاية النتخابية، وذلك 
التناف�ض  امل��و���ص��م الن��ت��خ��اب��ي، و����ص���راوة  ا���ص��ت��داد  يف ظ��ل 

احلا�صل بني الأطراف.
ومن املقرر اأن ُيجري العراق، انتخابات مبكرة، يف العا�صر 
�صهدتها  التي  لالحتجاجات  ا�صتجابة  املقبل،  اأكتوبر  من 

البالد عام 2019.
حكومة  واإ����ص���رار  انتخابيا،  امل�صحونة  الأج����واء  ظ��ل  ويف 
م�صطفى الكاظمي على اإجراء القراع يف موعده، حذرت 
ا�صتغالل  م��ن  معنية،  واأط�����راف  الن��ت��خ��اب��ات،  مفو�صية 
تخ�صي�ض  اأو  النتخابية،  الدعاية  �صمن  الدولة،  اأم��وال 
الدوائر  �صمن  تقع  مناطق  اإىل  لتوجيها  العامة،  امل��وارد 

النتخابية لبع�ض املر�صحني.
ك��م��ا ات��ه��م��ت اأح����زاب م�����ص��ارك��ة يف الن��ت��خ��اب��ات، نظريتها، 
الناخبني،  اأ����ص���وات  لك�صب  ال��ع��ام��ة،  الأم�����وال  با�صتغالل 
احلكومة  لرئي�ض  مطالبات  و�صط  ملر�صحيهم،  والرويج 

بالتدخل، لوقف نزيف املال العام.

ترويج حزبي
وي��وؤك��د ال��ن��ائ��ب يف ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي، حم��م��د اخلالدي، 
امل�صوؤولني  خ��الل  من  يتم  ال��دول��ة،  اأم���وال  “ا�صتغالل  اأن 
ال��ت��اب��ع��ني ل��ت��ل��ك الأح������زاب، ع��رب تن�صيط م�����ص��روع��ات يف 
وفق  لل�صكان،  ع��اج��ل��ة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  امل��ن��اط��ق،  بع�ض 
الخت�صا�ض، ف�صال عن ق�صايا الر�صاوى، والدفع املبا�صر، 
والوعود النتخابية، وهو ما ت�صاعد ب�صكل وا�صح خالل 

الأيام املا�صية«.
واأ�صاف اخلالدي خالل حديثه ملوقع “�صكاي نيوز عربية” 
الفرة  خ���الل  ح���دث  ال���ذي  امل��ن��ا���ص��ب  ع��ل��ى  “ال�صراع  اأن 
الرويج  املواقع يف  تلك  ا�صتغالل  اأج��ل  املا�صية، جاء من 
النتخابي، اإذ اأن الأ�صخا�ض الذين ميتلكون �صلطة ونفوذا 
اأو وجاهة قبل النتخابات، تكون حظوظهم بالفوز اأكرب، 
وهذا ما يجعل التناف�ض على املواقع احلكومية، والأموال 

العامة، ي�صتد ب�صكل كبري، وكاأنها غنائم«.

ميول  وح�صب  �صفافة،  غري  بطريقة  الإرهابية  العمليات 
عرب  ال��ك��الم  �صار  حتى  معينة،  �صيا�صية  جهة  وتوجهات 
وا�صح  متويل  عن  خجل  بال  والقنوات  التوا�صل  مواقع 
منطقة،  ك��ل  يف  حم��ددي��ن  ملر�صحني  انتخابية  حل��م��الت 
وجتري مراحل بع�ض امل�صاريع باإ�صراف مبا�صر من نواب 

ومر�صحي كتلة حمددة وب�صورة مك�صوفة«.
واأ�صاف: “ناأمل �صحب يد رئي�ض ال�صندوق وتخويل فريق 
اأي حزب  بعيدا عن  اإدارة م�صاريعه  بالإ�صراف على  مهني 
توزيع  اإيقاف  على  التاأكيد  و�صرورة  انتخابي،  حتالف  اأو 
عليها  املالية  اللجنة  م�صادقة  بعد  اإل  امل�صاريع  وتنفيذ 

وح�صب تبويب املوازنة املعتمدة«.
اإن الأح����زاب يف  ال��ع��راق��ي��ة،  وت��ق��ول مفو�صية الن��ت��خ��اب��ات 
وهناك  امل�����ص��ارف،  يف  اأم��وال��ه��ا  ���ص��ت��ودع  تاأ�صي�صها  ب��داي��ة 
�صجالت منتظمة للح�صابات تت�صمن الإيرادات والنفقات، 
و���ص��ي��ق��دم ت��ق��ري��ر ���ص��ن��وي ب�����ص��اأن، ذل���ك وي��رف��ع اىل ديوان 

الرقابة املالية. 
عو�ئق متنع �لر�صد

هيئة  مثل  املعنية،  اجل��ه��ات  ت��دخ��ل  “�صرورة  اإىل  ول��ف��ت 
النزاهة، وجلنة النزاهة يف الربملان، ف�صال عن مفو�صية 
م�صائل  يف  وا���ص��ح��ة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات، 

ال�صتغالل النتخابي، وفر�ض عقوبات �صارمة«.
الت�صريعات  غياب  اأن  ال��ع��راق��ي،  لل�صاأن  م��راق��ب��ون  وي��رى 
التي حتا�صب الأحزاب ب�صاأن م�صادر التمويل مّكنتها من 
النتخابات،  �صري  يف  توؤثر  مالية  اإم��رباط��وري��ات  تاأ�صي�ض 
الدعاية  على  وال�صيطرة  ال��ذمم  ���ص��راء  طريق  ع��ن  ���ص��واء 
الإعالمية، اأو ال�صالح املنفلت، الذي ميّول باملال ال�صيا�صي 

لتاأثريه يف العملية ال�صيا�صية والنتخابية.
ال��ذي يراأ�صه رجل  “حتالف عزم”  ق��ال  الث��ن��ني،  وي��وم 
الأعمال ال�صني، خمي�ض اخلنجر، اإن هناك قلقا من اإدارة 
�صندوق اإعمار املناطق املحررة، فيما طالب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء بالتدخل ب�صاأن “حتول اأموال ال�صعب اىل دعايات 

انتخابية«.
طريقة  ب��ال��غ  بقلق  “يتابع  اإن���ه  ب��ي��ان:  يف  التحالف  وق���ال 
املت�صررة من  املناطق  اإعمار  اإع��ادة  اإدارة م�صاريع �صندوق 

بال�صاأن  وم��ه��ت��م��ون  م��راق��ب��ون  وي����رى 
التي  الأم���وال  ر�صد  �صعوبة  العراقي، 
البيئة  ب�صبب غياب  الأح��زاب،  حتققها 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، و���ص��ع��ف الإج�������راءات 
ال��ت��ي ي��ج��ب عليها م��راق��ب��ة م�صادر  امل��ف��و���ص��ي��ة،  م��ن ق��ب��ل 
الأم��وال، خا�صة يف ظل امتالك بع�ض الأح��زاب، لهيئات 
اقت�صادية، متار�ض الأعمال التجارية، على ح�صاب ال�صالح 
الباحث يف  ويعتقد  البالد.  باقت�صاد  وتلحق �صررا  العام، 
ال�صاأن القت�صادي، �صرمد ال�صمري، اأن “�صبط احلمالت 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، ي��ك��ون ع��رب حت��دي��د مبلغ م��ع��ني ل��ك��ل حملة 
بيانات  وال�صخ�صيات،  الأح���زاب  تقدم  اأن  على  انتخابية، 
اأدلة تثبت حقيقة  امل�صروفات، مع  ب�صاأن طبيعة  وا�صحة، 
هذا الإنفاق، مع اإجراءات تقوم بها املفو�صية للتحقق من 
اأن  “�صكاي نيوز عربية”  ال�صمري ملوقع  ذل��ك«. وي�صيف 
الكتل  ب��ني  احلا�صل  التقا�صم  وب�صبب  العليا  “املنا�صب 
الأح��زاب، مع قرب موعد  لكل  اأ�صبحت هدفا  ال�صيا�صية، 
الن��ت��خ��اب��ات، مل��ا ت��وف��ره ت��ل��ك امل��ن��ا���ص��ب، م��ن ق���وة معنية، 
ومادية، يف مواجهة اخل�صوم، و�صربهم، اأو اإق�صائهم، وغري 
ذلك«. ولفت اإىل “�صرورة فتح هذا امللف ب�صكل كامل من 
قبل الأحزاب والكتل واملفو�صية، وجميع املعنيني بالعملية 
احلكومية،  الإج���راءات  على  القت�صار  وع��دم  النتخابية، 

فالعملية تكاملية، ويجب اإ�صراك اجلميع فيها«.
ويف نهاية ال�صهر املا�صي، �صدد رئي�ض احلكومة العراقية، 
وزراء  ا�صتغالل  ع��دم  ���ص��رورة  على  الكاظمي،  م�صطفى 

حكومته وزاراتهم لأغرا�ض انتخابية.
اأنه  ال������وزراء:  ال��ك��اظ��م��ي خ���الل جل�صة جم��ل�����ض  واأو����ص���ح 
ملتابعة  امليداين  والعمل  لدوائرهم  النزول  ال��وزراء  “على 
متطلبات املواطنني وحل الإ�صكالت وت�صهيل الإجراءات، 
وكذلك الطالع على اإجراءات ال�صالمة يف جميع املباين”، 
ول  خ��دم��ات  حكومة  احلالية  “احلكومة  اأن  اإىل  م�صريا 
ت�صعى للتناف�ض النتخابي لتحقيق اأهداف �صيا�صية، فقد 
و�صعت ن�صب اأعينها خدمة املواطن اأول واأخريا«. وخاطب 
الكاظمي وزراء حكومته قائال: “عليكم اأن تتذكروا اأنكم 
ولي�ض  �صعبنا،  اأب���ن���اء  خل��دم��ة  خ��دم��ات��ي��ة  لأ���ص��ب��اب  جئتم 
لالنتخابات،  بالر�صح  التفكري  قبل  �صيا�صية  لأه����داف 

وعليكم عدم ا�صتغالل وزاراتكم لالنتخابات«.

•• الفجر-تون�س

القومي  الم��ن  م�صت�صار  العكروت  كمال  املتقاعد  الم���ريال  اأك��د 
نهاية  اأن  الثالثاء  اأم�ض  ال�صب�صي  قائد  الباجي  الراحل  للرئي�ض 
تقت�صيها  ���ص��رورة  ا�صبحت  تون�ض  يف  احلالية  احل��ك��م  منظومة 
ال�صالمة ال�صحية متهما النظام القائم الذي قال انه اختنق جراء 

�صيا�صاته بال�صعي لبيع البالد.
واعترب العكروت يف تدوينة ن�صرها باللغة الفرن�صية على �صفحته 
مبوقع في�صبوك ان رئي�ض احلكومة ه�صام امل�صي�صي يعر�ض تون�ض 
تون�ض  التفريط يف ر�صيد  يتم  انه  اأك��رث م�صيفا  يدفع  ملن  للبيع 
النظر  دون  للتون�صيني  الوحيدة  ال��رثوة  ان��ه  ق��ال  ال��ذي  وتراثها 

وباإرث  الغذائي  بالأمن  يتعلق  الم��ر  ان  على  م�صددا  للم�صتقبل 
ور�صيد الجيال القادمة.

وا�صاف العكروت "لطاملا ارادت حركة النه�صة وال�صالم ال�صيا�صي 
التفريط يف الرا�صي الفالحية... وامل�صي�صي اأطلق العملية ويتعني 
علينا نحن منعه من ذلك".  و�صبق ان توجه الأم��ريال العكروت 
ال��ّراي العام'، دعا  ب�� 'بيان اىل  اأعلن خو�صه غمار ال�صيا�صة  الذي 
الف�صِل  "منظومِة  ا�صماه  مم��ا  ال��ب��الد  تخلي�ض  ���ص��رورة  اىل  فيه 
الوقت  اأن  موؤكدا  تو�صيفه،  " ح�صب  ال�صيا�صِيّ والتحّيِل  وال��رداءِة 

حان لتغيري حقيقي قبل فوات الأوان.
 ووج���ه ال��ع��ك��روت لأب��ن��اء وط��ن��ه ر���ص��ال��ة م��ف��اده��ا اأن���ه يجب اتخاذ 
للمالية  �صامل  ح�صاب  ج��ْرد  اأولها  العاجلة  القرارات  من  تر�صانة 

العمومّية.
 ودعا الأمريال اىل التخل�ض من منظومة ِا�صتبداد الأحزاب واعادة 
من  تون�ض  اإخ���راج  يف  �صي�صاهم  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  عب  لل�ًصّ ال�ّصيادة 
م�صتنقع الف�صل والفو�صى والف�صاد عرب اإنفاذ �صلطة القانون على 
اجلميع.  وحّذر العكروت من املنظومة ال�صيا�صّية احلالية التي ل 
تقدم �صيئا �صوى انتاج اأزمات احُلكم ومن الطبقًة ال�صيا�صية التي ل 
هدف لها غري اِل�صتحواذ على ال�ّصلطة وا�صفا احلكومات املتتالية 
اىل  التون�صيني  الديون وحولت  البالد يف  اغرقت  التي  بالفا�صلة 
مت�صولني، وا�صفا كذلك الربملان باأنه فاقد لكِلّ م�صداقّية، واأكد 
املمنهِج  الّتدمري  من  �صنوات  ع�صر  نتيجة  هو  احل��ايل  الو�صع  اأن 

للوطن واأمنه.

دعا �إىل منع �لعملية:

الأمريال العكروت: هوؤلء يريدون بيع تون�س ملن يدفع اأكرث
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عربي ودويل
»بوؤر ل�سناعة التطرف«.. مدار�س الإخوان من ال�سرق الأو�سط لأوروبا

الجتماعية، من جانب تنظيم الإخوان، والت�صلل با�صتغالل ال�صعارات الدينية 
لدى اجلاليات الإ�صالمية لتجنيد اأكرب عدد من الأع�صاء داخل التنظيم.

اأنه يوجد اأكرث من 1000  مدر�صة �إخو�نية.. وذكرت الدرا�صة   1000
مدر�صة اإخوانية يف 100 دولة حول العامل اأغلبها يف اأوروبا، كما اأو�صحت اأنه 
من النادر، “ما مت اتهام املنظمات التعليمية جلماعة لإخوان بق�صايا اإرهابية 
ب�صكل مبا�صر يف اأوروبا، بينما ل ميكن تغافل م�صاهمتها يف تعليم املتطرفني 
العنف، لذا ل يبدو نبذ مدار�ض الإخوان للعنف يف اأوروبا حقيقيا، فجماعة 
الإرهابية  العمليات  ي��وؤي��دون  منهم  الأوروب��ي��ني  الأع�صاء  وخا�صة  الإخ���وان 
تبني  يوؤكد  الغرب، مما  العنف يف  اأعمال  يدينون  بينما  الأو�صط،  ال�صرق  يف 

جماعة الإخوان لأعمال عنف يف الغرب اإذا ما �صنحت لهم الفر�صة«.
ويرى الكاتب واملحلل ال�صيا�صي ومدير موقع �صوت ال�صفتني بباري�ض، نزار 
لت�صاهل بع�ض  نتاج  اأوروب��ا هي  املنت�صرة يف  الإخوانية  املدار�ض  اأن  اجلليدي، 

•• عوا�صم-وكاالت

اأقرها الحتاد  اإطار ا�صراتيجياتها ملكافحة الإرهاب والتي  اأوروبا يف  ت�صعى 
الأوروبي نهاية 2020، لفر�ض قيود على كافة املوؤ�ص�صات التي تتبع املنظمات 
ذات الن�صاط املتطرف بالبالد، ويف مقدمتها املدار�ض الإخوانية التي تزايدت 
املتطرف، وفق  الفكر  ن�صر  اأحد منابر  وباتت متثل  املا�صية،  ال�صنوات  خالل 
ومكافحة  الأوروب�����ي لال�صتخبارات  امل��رك��ز  ع��ن  اأح��ده��م��ا  ���ص��درت  درا���ص��ت��ني 

الإرهاب، والأخرى عن املركز امل�صري للفكر والدرا�صات ال�صراتيجية.
وح����ذرت ال��درا���ص��ة امل�����ص��ري��ة ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان “ذراع ال��ت��ط��رف: دللت 
م��ن ال��ت��زاي��د غ��ري امل�����ص��ب��وق لأع���داد  ان��ت�����ص��ار م��دار���ض الإخ�����وان يف اأوروبا”، 
اإ�صبانيا  يف  خا�صة  املا�صيني،  العقدين  خ��الل  اأوروب���ا  يف  الإخوانية  امل��دار���ض 
للموؤ�ص�صات  املمنوحة  وفرن�صا وهولندا وبريطانيا، م�صتغلة م�صاحة احلرية 

الأنظمة الغربية مع ن�صاط وحتركات جماعة الإخوان، امل�صنفة اإرهابية، من 
جانب عدة دول، م�صريا اإىل اأن �صيا�صة الي�صار الفرن�صي الذي حكم البالد يف 
الت�صعينيات، ات�صمت بالت�صاهل و�صمحت بتواجد عدد كبري من تلك املدار�ض، 
ذات  الفرن�صية  ال�صواحي  يف  خا�صة  املتطرف  الفكر  لن�صر  ب��وؤرا  متثل  التي 

الكثافة ال�صكانية للجاليات امل�صلمة.
ويقول اجلليدي يف ت�صريح ملوقع “�صكاي نيوز عربية” اإن معظم اجلمعيات 
التي مت تاأ�صي�صها يف البالد يف الفرة من 1990 اإىل 2005، تعمل حتت 
ن�صر  يف  حم��وري��ا  دورا  تلعب  الأم���ر  حقيقة  يف  لكنها  واإن�����ص��اين  ثقايف  غطاء 
الإرهاب والتطرف داخل البالد، وجتنيد اأجيال جديدة لالن�صمام جلماعة 

الإخوان وغريها من التنظيمات املتطرفة.
الظروف  ا�صتغلت  املدار�ض،  اأو  اجلمعيات  �صواء  املنظمات  تلك  اأن  اإىل  واأ�صار 
امل�صلمة،  اجلاليات  خا�صة  ال�صواحي  بع�ض  ل�صكان  والثقافية  الجتماعية 

اأبنائها،  ل��دى  والتكفريي  املتطرف  الفكر  لن�صر  املتناق�صات  على  ولعبت 
واأ�صبحت حلقات لتعليم قيم العن�صرية والتطرف الديني، لفتا اإىل عملية 
والتي  املوؤ�ص�صات،  تلك  تتلقاها  التي  ال�صخمة  والتمويالت  الأم��وال  غ�صيل 
لتجنيد  ب��وؤرة  وجعلتها  امل��وؤي��دي��ن،  من  �صخمة  �صبكات  بتكوين  لها  �صمحت 

الأع�صاء يف التنظيمات الإرهابية خارج البالد.
الإره���اب  ملكافحة  �صاملة  ا�صراتيجية  يف  بالفعل  �صرعت  اأوروب����ا  اأن  وب���نّي 
املوؤ�ص�صات  على  الرقابة  بفر�ض  وب��داأت  ديني،  اأ�صا�ض  على  القائم  والتطرف 
جمعيات  عوا�صم  ع��دة  اأغلقت  كما  امل��دار���ض،  وخ�صو�صا  ل��الإخ��وان  التابعة 

وموؤ�ص�صات دعوية تتبع التنظيم كما هو احلال العا�صمة النم�صاوية فيينا.
خالل  باأوروبا  انت�صرت  التي  املنفردة  “الذئاب  ظاهرة  اأن  اجلليدي  واأو�صح 
ال�صنوات املا�صية، ونفذت عمليات اإرهابية ل�صالح تنظيم داع�ض الإرهابي، بعد 

مبايعته عرب الإنرنت مل تكن �صوى نتاجا لهذه البوؤر«.

نيويورك تاميز: �سخط �سعبي على اأردوغان يف م�سقط راأ�سه
•• وا�صنطن-وكاالت

“نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  ك�����ص��ف��ت 
الرئي�ض  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  تاميز” 
ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اإردوغ�������ان، 
اأ�صعل احتجاجات يف م�صقط راأ�صه، 
�صده،  ال�صيا�صية  قاعدته  وقلب 
من  حجارة  مقلع  لبناء  بخططه 
ُي���دم���ر غ���اب���ة، حم���وًل  اأن  ���ص��اأن��ه 
مع  معركة  �صاحة  اإىل  املحافظة 

خ�صومه ال�صيا�صيني.
فيه  يتعر�ض  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 
�صيا�صية  ل�������ص���غ���وط  اأردوغ�����������ان 
�صهدت  ال��وط��ن��ي،  ال�صعيد  ع��ل��ى 
اأ�صابيع  ريزا على مدى  حمافظة 
اأردوغان  خطط  �صد  احتجاجات 
لإن�صاء مقلع ُيهّدد بتدمري 220 
ف��دان��اً م��ن الأ���ص��ج��ار، ال��ت��ي متّثل 
اأكيزيديرا  ملنطقة  اأ�صا�صياً  م��ورداً 

الريفية.
وقال غونغور با�ض: “هذه جنتنا، 
اعتدنا اأن ن�صرب من النبع، لكنفي 

الأيام الع�صرة املا�صية، بات علينا 
زجاجات”،  يف  املعباأة  املياه  �صرب 
يف اإ�صارة اإىل جمرى مائي اختنق 
ب�صبب  ال��ط��ني  ت��ر���ص��ب��ات  ب�����ص��ب��ب 

احلفر يف املنطقة.
املقلع  �صد  احتجاجات  وخ��رج��ت 
يف ال�صهر املا�صي يف ريزا، م�صقط 
راأ�ض اأردوغان. وتوافد ال�صيا�صيون 
لدعم  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  امل��ع��ار���ص��ون 
الأهايل بعدما ا�صتخدمت �صرطة 
م��ك��اف��ح��ة ال�����ص��غ��ب ال��ع��ن��ف، لقمع 

املظاهرات يف ريزا.
وُيعترب املقلع، املوجود قرب قرية 
غوردير الأحدث بني العديد من 
عنها  دافع  التي  الكبرية  امل�صاريع 
النمو  تعزز  باعتبارها  اأردوغ����ان، 
مدى  على  ال��ب��الد  يف  والتوظبف 

ال�صنوات ال�19 املا�صية.
اأردوغ��������ان، يرون  ول��ك��ن خ�����ص��وم 
ت����زاي����داً  اإي����ك����ي����زدي����ر  ت����دم����ري  يف 
لال�صتبداد واملح�صوبيات يف عهده، 
لها  باتت  ال��ك��ربى  ال�صركات  واأن 

احلكومة  تعمل  بينما  الأول��وي��ة، 
اإنفاذ القانون يف خدمة  و�صلطات 

�صركات البناء ل ال�صعب.
اأوغلو،  اأوك��وم��و���ض  يعقوب  وق���ال 
وه����و حم����ام ب��ي��ئ��ي مُي���ّث���ل بع�ض 
القرويني يف املنطقة: “هذا مثال 
امل�����ص��م��م��ة لك�صب  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى 
تقدم  ه����ذا  اأن  اأع���ت���ق���د  ل  امل������ال. 

لل�صعب«.
وك���ان���ت ري�����زا م���وق���ع���اً ل���ع���دد من 
م�صاريع التنمية ال�صخمة الأخرى 
ال���ت���ي اأ�����ص����رف ع��ل��ي��ه��ا اأردوغ��������ان 
ال�صدود،  ذل����ك  يف  مب���ا  ب��ن��ف�����ص��ه، 
على  وامل��وان��ئ  ال�صريعة،  والطرق 
طول  على  امل�صت�صلحة،  الأرا�صي 

�صاحل البحر الأ�صود.
�صركات  اأكرب  �صركتان من  وفازت 
تربطهما  ال��رك��ي��ة،  الإن�������ص���اءات 
ع�����الق�����ات وث���ي���ق���ة ب���احل���ك���وم���ة، 
واأ�صرفتا على العديد من م�صاريع 
ميناء  لبناء  باملناق�صة  الرئي�ض، 
جديد يف بلدة اإيايدري، وبرخ�صة 

لهذا  الأ������ص�����ود  ال����ب����ازل����ت  م��ق��ل��ع 
امليناء يف غ��وردي��ري، وكالهما يف 

اإيكيزديرا.
املت�صررون  ال����ق����روي����ون  ون���ف���ى 

ا�صت�صارتهم على م�صروع املقلع. 
وق������ال مو�ص�ى يلماظ، رجل اأعمال 
�صاعد يف تنظي������م الحتجاج، اإنهم 
���ص��ائ��ع��ات عن  م���رة  ���ص��م��ع��وا لأول 
خطط لبن������اء املقل����ع منذ عامني، 
املا�صي،  ال�����ص��ه��ر  اأواخ�������ر  يف  ث����ّم 
�صوت  على  القرويون  ا�ص�������تيقظ 

احلف���ارات، مُتزق الغابة.
“خيمة  امل����ت����ظ����اه����رون  ون�������ص���ب 
عن  ع���ب�����������ارة  وه������ي  املقاومة” 
اأ���ص��ف��ل موقع  م��ع�����ص��ك��ر اح��ت��ج��اج 
امل��ق��ل��ع��ن راف����ع����ني ���ص�����������������������ع��ار “ل 
و�ص���نبقى  امل�ص����روع،  ه��ذا  نري��د 
ه��ن��ا ح��ت��ى ي��ت��وق��ف�����وا، ل ي��ج��ب اأن 
اأج��������ل  م���ن  الطبيع�����ة  ُن���دم���ر 

احلج������ارة«.
دم القرويون عندما اكت�صفوا  و�صُ
مر�صوماً  وق������ع  اأردوغ�������������ان  اأن 

يف الو�صول اإليها لإظهار دعمهم. 
وك�������ص���ف اأوغ�����������ور ب���ريك���ت���وت���ان، 
ال�صعب  ح��زب  عن  املحلي  النائب 
اجلمهوري، اأكرب حزب معار�ض يف 
تركيا، اأن امل�صروع ك�صف العالقات 
البناء  �صركات  ال�صحية بني  غري 

“اإنه  م���ن���زل���ه���ا:  ق�����رب  الأر����������ض 
اإىل  اإ���ص��ارة  املنطقة، يف  ه��ذه  اب��ن 
اأن يحمينا، لكنه  اأردوغ��ان، يجب 

ل يفعل«.
وب��ع��د اأي����ام م��ن الح��ت��ج��اج��ات يف 
املعار�صة  �صيا�صيو  ب��داأ  اإي��ك��ي��زدي، 

مب�صادرة اأرا�صيهم قبل اأيام فقط 
اإن  وقالوا  احلفارات.  و�صول  من 
حوايل 15 اأ�صرة �صتفقد اأرا�صيها 
ال�صاي،  زراع������ة  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 

ورعي املا�صية.
حترث  وهي  با�ض،  عائ�صة  وقالت 

وحكومة اأردوغان. وبدوره، ياأمل 
بيكار  امل���ع���ار����ض حم��م��د  ال��ن��ائ��ب 
اأوغلو تاأخري عمل املنّقني وح�صد 
مت�صائم  لكنه  لالحتجاج،  الدعم 
لنتمكن  �صئيلة  ف��ر���ص��ة  “هناك 

من وقف هذا«.

ن�سف مليون قتيل يف احلرب ال�سورية خالل 10 �سنوات
•• بريوت-اأفب

اأ�صفرت احلرب يف �صوريا عن مقتل 
بينهم  �صخ�ض،  ن�صف مليون  نحو 
املر�صد  األ��ف متكن  اأك��رث من مئة 
موؤخراً  الإن�صان  حلقوق  ال�صوري 
جديدة  ح�صيلة  يف  توثيقهم،  من 
للنزاع امل�صتمر منذ اأكرث من ع�صر 

�صنوات.
 494،438 مقتل  املر�صد  ووث��ق 
�صوريا  يف  النزاع  بدء  منذ  �صخ�صاً 
يف اآذار/مار�ض العام 2011، حني 
خرجت احتجاجات �صلمية تطالب 
النظام  واإ����ص���ق���اط  ب���الإ����ص���الح���ات 
قبل اأن تواجهها ال�صلطات بالقمع 

وتتحول اإىل نزاع م�صلح.
وك������ان امل���ر����ص���د اأح�������ص���ى يف اآخ����ر 
اندلع  ذك���رى  يف  ن�صرها  ح�صيلة 

�صوريا  يف  امل��ع��ارك  ح��دة  وتراجعت 
منذ اأكرث من عام خ�صو�صاً جراء 
اإطالق  لوقف  تركي  رو�صي  اتفاق 
اإدل���ب وحميطها  ال��ن��ار يف منطقة 
اإث��ر هجوم  البالد،  �صمال غرب  يف 
وا����ص���ع ل���ق���وات ال��ن��ظ��ام ب��دع��م من 
مو�صكو، ومن ثم يف ظل تداعيات 

تف�صي فريو�ض كورونا.
للحرب  ال���ع���ا����ص���ر  ال����ع����ام  و����ص���ج���ل 
اندلع  منذ  للقتلى  ح�صيلة  اأدن��ى 

النزاع.
وتت�صمن ح�صيلة القتلى الأخرية 
اأكرث  بينهم  م��دن��ي��اً،   159،774
األ��ف طفل. وقتل غالبية   25 من 
ع�صكرية  هجمات  ج���راء  امل��دن��ي��ني 
لقوات النظام ال�صوري واملجموعات 

املوالية لها.
وب�����ني ال��ق��ت��ل��ى اأك������رث م����ن 168 

النزاع يف اآذار/مار�ض املا�صي مقتل 
اأكرث من 388 األف �صخ�ض.

رام��ي عبد  املر�صد  واأو���ص��ح مدير 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض بر�ض 
�صهدت  التي  لأخ���رية،  الأ���ص��ه��ر  اأن 
النزاع،  يف  م�����ص��ب��وق  غ���ري  ه������دوءاً 
“اأتاحت لنا فر�صة لتوثيق ع�صرات 
لدينا  كانت  ال��ذي��ن  القتلى،  اآلف 

معلومات غري موثقة حولهم«.
وم�����ن�����ذ م���ط���ل���ع ال�����ع�����ام احل�������ايل، 
مت��ك��ن امل��ر���ص��د م��ن ت��وث��ي��ق مقتل 
واأو����ص���ح  ���ص��خ�����ص��اً.   105،015
هوؤلء  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ق�����ص��وا ب��ني ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 2012 
ونهاية 2015، وبينهم 42103 
م��دن��ي��ني، ف���ارق ج���زء ك��ب��ري منهم 
احلياة حتت التعذيب يف معتقالت 

النظام ال�صوري.

النظام  ق�����وات  م���ن  م��ق��ات��ل  األ�����ف 
واملجموعات املوالية لها، اأكرث من 
ال�صوريني،  اجل��ن��ود  م��ن  ن�صفهم 
ق��ت��ي��اًل من   79844 ف�����ص��اًل ع��ن 
و27765  امل��ق��ات��ل��ة،  ال��ف�����ص��ائ��ل 
اآخ��ري��ن م��ن جم��م��وع��ات متطرفة 
)جبهة  ال�صام  حترير  هيئة  بينها 
و40628  ����ص���اب���ق���اً(،  ال���ن�������ص���رة 

عن�صراً من تنظيم داع�ض.
يف   57567 مقتل  املر�صد  ووث��ق 
معتقالت النظام و�صجونه، فيما ل 
يزال يعمل على توثيق مقتل اأكرث 
اأي�صاً حتت التعذيب  األفاً   47 من 
ال�صيئة.  ال�صجون  ظ��روف  وج��راء 
الآلف  ع�����ص��رات  م�صري  ي���زال  ول 
لدى  واملخطوفني  املفقودين  من 

اأطراف النزاع كافة جمهوًل.
من  حا�صم  ع�صكري  دع��م  وبف�صل 

باتت  رو���ص��ي��ا،  ث��م  اإي����ران  حليفيها 
على  ت�صيطر  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات 
فيما  ال��ب��الد،  م�صاحة  ثلثي  ن��ح��و 
تداعيات  م���ن  ال�����ص��وري��ون  ي��ع��اين 
اقت�صادية خانقة مع ن�صوب  اأزمة 
موارد الدولة وانهيار قيمة العملة 
املحلية، يف ظل عقوبات اقت�صادية 

غربية.
على  ال�صام  حترير  هيئة  وت�صيطر 
حمافظة  م�����ص��اح��ة  ن�����ص��ف  ن���ح���و 
لها،  حم����اذي����ة  وم����ن����اط����ق  اإدل��������ب 
ف��ي��م��ا ت���ق���ع م���ن���اط���ق ح����دودي����ة يف 
القوات  �صيطرة  حتت  حلب  �صمال 
ال�صورية  وال��ف�����ص��ائ��ل  ال���رك���ي���ة 
املوالية لها. وت�صيطر قوات �صوريا 
الذاتية  والإدارة  الدميوقراطية 
ال��ك��ردي��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق وا���ص��ع��ة يف 

�صرق و�صمال �صرق البالد.
واأدت ع�صر �صنوات من احلرب اإىل 
وا�صتنزاف  التحتية  ال��ب��ن��ى  دم���ار 
القت�صاد ونزوح وت�صريد اأكرث من 
البالد  داخ��ل  �صوريا  �صكان  ن�صف 

وخارجها.
اأع��ي��د انتخاب  والأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، 
الأ�صد،  ب�����ص��ار  ال�����ص��وري  ال��رئ��ي�����ض 
كما كان متوقعاً، لولية رابعة، يف 
الثانية منذ  انتخابات رئا�صية هي 
ال��ن��زاع. وق��د �صككت قوى  ان���دلع 
ب�”نزاهتها”.  وم��ع��ار���ص��ة  غ��رب��ي��ة 
على  ال�صلطات،  وفق  الأ�صد،  وح��از 

95،1 يف املئة من الأ�صوات.
نتيجة  اأن  حم����ل����ل����ون  وي����������رى 
النتخابات �صكلت “امل�صمار الأخري 
الدبلوما�صية  اجل��ه��ود  نع�ض”  يف 
ينهي  �صيا�صي  ح��ل  اإىل  للتو�صل 
اأن��ه��ا ر�صالة  ال��ن��زاع ال���دام���ي، ك��م��ا 
الإطاحة  “اأحالم  ب��اأن  الأ���ص��د  م��ن 

به تال�صت«.

بعد �سد النه�سة.. اإثيوبيا تهدد باإقامة �سدود اإ�سافية عوا�صم-وكاالت ••

نية  اأك��دت  اإثيوبية،  الواجهة بعد ت�صريحات  اإىل  النه�صة  اأزم��ة �صد  ع��ادت 
اأرا�صيها، ما  النيل، يف  ���ص��دود ج��دي��دة، على ط��ول نهر  اإق��ام��ة  اأب��اب��ا  اأدي�����ض 

ا�صتدعى رف�صاً �صريحاً وقاطعاً.
وح�صب �صحف عربية اأم�ض الثالثاء، تك�صف الأزمة الراهنة، نية اجلانب 
ع�صف  الذي  ال�صيا�صي  الرتباك  بعد  م�صر  يف  الو�صع  ا�صتغالل  الإثيوبي 
بها، اإثر ثورتي 25 يناير )كانون الثاين( 2011 و30 يونيو )حزيران( 
اأزمة  اإن  ال��ورواري  قال حممود  “ال�صرق الأو�صط”،  يف �صحيفة   .2013
م�صر  ح�صة  على  الإث��ي��وب��ي  الع��را���ض  حلقات  م��ن  حلقة  النه�صة  �صد 
وال�صودان وعلى اتفاقية 1929. وقال الورواري اإن اجلانب امل�صري يعرف 
جيداً العقلية الإثيوبية، واأن الأزمة لي�صت يف �صد النه�صة، وهذا ذكره وزير 

اخلارجية امل�صري مراراً.
واأو�صح الورواري اأن “الأزمة احلقيقية تعود اإىل تاريخ 1929 وحتديداً 
احلكومة  اأبرمتها  اتفاقية  وهي   ،1929 النيل  مياه  تقا�صم  اتفاقية  اإىل 
الربيطانية، نيابة عن عدد من دول حو�ض النيل، اأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، 
مع احلكومة امل�صرية، يت�صمن اإقرار دول احلو�ض بح�صة م�صر املكت�صبة 
اإن�صاء هذه الدول  من مياه النيل، واأن مل�صر احلق يف العرا�ض يف حالة 
وت�صكك  التفاقية  ه��ذه  ترف�ض  واإثيوبيا  النهر.  على  جديدة  م�صروعات 
فيها، وتعر�ض على ح�صة م�صر وال�صودان البالغة 74 مليار مر مكعب 
وال�صودان  م��ي��اه،  مكعب  م��ر  مليار   55.5 م�صر  ن�صيب  واإج��م��ايل  م��اء، 

18.5 مليار«.
ويعترب الكاتب اأن “اإ�صرار اإثيوبيا على امللء الثاين هو حماولة من رئي�ض 
امل�صجب  على  وتعليقها  الداخلية  اأزماته  ت�صدير  على  اأحمد  اآب��ي  وزرائها 

تريد  ل  م�صر  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��و���ص��ح 
اإث��ي��وب��ي��ا، ولكن  اإرادت���ه���ا على  ف��ر���ض 
ت�صعى اإىل �صمان ا�صتمرار النيل نهراً 
جميعا،  و�صعوبها  دول��ه  يخدم  دول��ي��اً 
قائاًل: “ل نريد اأن نعكر مياه النيل 
�صواء بني  ُت��ه��در،  دم��اء  ب��اأى  املقد�صة 
دوله، اأو بني القوميات داخل اإثيوبيا، 
اأجل  م��ن  معا  نعمل  اأن  ن��ري��د  واإمن���ا 
فلي�ض  مثمر،  وتعاون  اإقليمى،  �صالم 
م���ن ح���ق اأح�����د، م��ه��م��ا ي��ك��ن، حتويل 
امل�صب  تغيري  اأو  ب��ح��رية،  اإىل  النهر 
النهائى ليكون فى بنى �صنقول بدل 
من قدره الذى ينتهى فى م�صار اإىل 

م�صر، بل �صحرائها وتعمريها«.
اأ�صارت  الأط��راف،  ومتعددة  الثنائية  الدبلوما�صية،  اجلهود  مع  وبالتوزاي 
م�صر  ب��ني  امل�صركة  الع�صكرية  امل��ن��اورات  اإىل  الإخ��ب��اري��ة،  ال��روؤي��ة  �صبكة 

وال�صودان، “حماة النيل«. 
اأم�ض الإث��ن��ني، يف  امل��ن��اورات التي انتهت  اأن ه��دف  ال�صبكة روؤي��ة  واع��ت��ربت 
امل�صركة  الع�صكرية  القدرات  جتهيز  طريق  على  اأخ��رى  خطوة  ال�صودان، 
للبلدين، من اأهم املناورات بني البلدين لتزامنها مع الت�صعيد اجلديد يف 
اأزمة �صد النه�صة، لتكون اأقرب اإىل “ر�صالة اأمن وردع لالأعداء” منها اإىل 

امل�صري«.
ظن  ال�����ذي  اأح���م���د،  “اآبي  وُي�����ص��ي��ف 
نيله جائزة  ب��ع��د  دول��ي��اً  اأن���ه م��دع��وم 
كثري  الآن يف  غ����ارق  ل��ل�����ص��الم،  ن��وب��ل 
اإق��ل��ي��م التيغراي  اأزم���ة  امل�����ص��اك��ل،  م��ن 
6 ماليني  اأك�����رث م���ن  ي�����ص��م  ال�����ذي 
ال�صودانية  احل�����دود  واأزم�����ة  ن�����ص��م��ة، 
ال�صودانيني  اإقليم الف�صقة بعد جناح 
اأزماته  اإىل  بالإ�صافة  ا�صتعادته،  يف 
م�صروعاً  ي���ري���د  ه���و  الق���ت�������ص���ادي���ة. 
اإىل  جديد  م��ن  نف�صه  تقدمي  ليعيد 
ال�����ص��ع��ب الإث��ي��وب��ي ب��اع��ت��ب��اره حامي 
احل��م��ى وامل���داف���ع ع��ن احل��ق��وق، لكن 
اللعب يف ملف ميثل حياة اأو موت مع 

دولة بحجم م�صر وتاريخها وقوتها العربية والأفريقية، يعترب انتحاراً«.
يف بوابة “الأهرام” امل�صرية، قال اأ�صامة �صرايا، اإن اإثيوبيا اأطلقت “عدواناً 
باحل�صابات،  م��درك��ة،  غ��ري  ح��رب  اإع���الن  حالة  اإىل  يرقى  وهمجياً  �صافراً 
معنى احلروب الوجودية، ب�صعيها اإىل امللء الثانى ل�صد النه�صة دون اتفاق 
مر�ٍض، وهذا اعتداء �صريح على م�صدر احلياة للم�صريني ككل، منذ بدء 
اأرا�صى ال�صودان، ومياهه، و�صدوده،  اخلليقة حتى الآن، واعتداء اآخر على 

وهو اعتداء قائم منذ �صنوات على احلدود ال�صودانية الإثيوبية«.

التدريب الروتيني.
ونقلت ال�صبكة يف هذا ال�صياق عن رئي�ض هيئة الأركان باجلي�ض ال�صوداين، 
اأن “حماة النيل، تدريب نوعي وا�صراتيجي يف ظل التحديات الإقليمية” 
امل�صرية  “القوات  ا���ص��ت��ع��داد  امل�����ص��ري،  اجل��ي�����ض  اأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����ض  وع���ن 
من  اأخ��رى  ن�صخة  لإج���راء  النيل  حماة  م��ن��اورات  يف  امل�صاركة  وال�صودانية 

التدريبات يف اأقرب وقت ممكن«.
واأو�صح خرباء ع�صكريون، ح�صب ال�صبكة، اأن “التدريبات الع�صكرية املتتالية 
بني م�صر وال�صودان تهدف يف املقام الأول لتعزيز التعاون الع�صكري ب�صكل 
مت�صل، على خلفية التوتر املت�صاعد بني م�صر وال�صودان من طرف، دولتا 
اأزمة �صد النه�صة الذي يهدد الأمن املائي  امل�صب واإثيوبيا، دولة املنبع يف 

للقاهرة واخلرطوم«.
املياه  وخبري  اجليولوجيا  اأ�صتاذ  عن  اليوم”  “امل�صري  نقلت  جهتها  من 
بجامعة القاهرة عبا�ض �صراقي اأن اإعالن اإثيوبيا اإن�صاء اأكرث من 100 �صد 
الزده��ار احلاكم  النتخابية حلزب  الدعاية  تاأتي �صمن  �صغري ومتو�صط 
مثل  الت�صريحات،  ه��ذه  اأن  ال�صحيفة  ح�صب  �صراقي  وي�صع  اإثيوبيا.  يف 
“الدعاية النتخابية  الثاين يف يوليو )متوز( يف �صياق  امللء  �صابقتها عن 
تدين  نتيجة  املنخف�صة  احلكومة  �صعبية  لإن��ق��اذ  احلاكم  الزده���ار  حل��زب 
الأو�صاع املعي�صية، وت�صاعد ال�صراع بني املجموعات العرقية مثل التيغراى 

والأمهرة وبنى �صنقول«.
واعترب �صراقي اأن ال�صدود املتو�صطة اأو الكربى التي تفوق �صعتها مليار مر 
مكعب، هي “ميكن اأن توؤثر على م�صر وال�صودان، اذا كانت يف حو�ض النيل 
الثيوبي، ويجب الت�صاور فيها قبل البدء ولي�ض كما حدث يف �صد النه�صة 
با�صتغالل الأو�صاع الداخلية بعد 2011” اأما ال�صدود الأ�صغر فهي بال 

تاأثري ُيذكر على النهر، وعلى ح�ص�ض م�صر وال�صودان، من مياهه. 

ناخبو اأر�س ال�سومال اقرتعوا بهدوء 
•• مقدي�صو-اأفب

)�صوماليالند(،  ال�����ص��وم��ال  اأر������ض  يف  ال��ن��اخ��ب��ون  اأدىل 
اجل��م��ه��وري��ة الن��ف�����ص��ال��ي��ة ع��ن ال�����ص��وم��ال، ب��اأ���ص��وات��ه��م يف 
اقراع  يف  بالهدوء،  اّت�صمت  وحملّية  ت�صريعية  انتخابات 
ا�صتحقاق  تنظيم  على  قدرتها  اإظهار  ال�صلطات  منه  اأرادت 
ال�صديدة  دميوقراطي و�صلمي يف منطقة القرن الأفريقي 

ال�صطراب.
ودعي اأكرث من مليون ناخب للتوّجه اإىل �صناديق القراع 
يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة الن��ف�����ص��ال��ي��ة ال���واق���ع���ة يف ���ص��م��ال غرب 
عن  ا�صتقاللها  واح��د  جانب  م��ن  اأعلنت  وال��ت��ي  ال�صومال 
الكيان  هذا  اأّن  من  الّرغم  وعلى  عاماً.   30 قبل  مقدي�صو 
النف�صايل لديه حكومته وبرملانه وجي�صه وعملته، اإل اأّنه 
ف�صل حتى اليوم يف احل�صول على اعراف دويل به وهو ل 

يزال تابعاً ر�صمياً لل�صومال.
وق����ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ���ص��وم��ال��ي��الن��د عبد 
القراع  �صناديق  اإّن  لل�صحافيني  علي  حممد  الر�صيد 
اأغلقت كما كان مقّرراً يف ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء )15:00 
اللجنة  اأّن  م��وؤّك��داً  بهدوء”،  اق��رع��وا  “النا�ض  واإّن  غ(  ت 

اأجرت “انتخابات ناجحة«.
ومن املقّرر اأن ت�صدر النتائج يف غ�صون خم�صة اأيام. وكان 

رئي�ض �صوماليالند مو�صى بيهي عبدي، وزعيمي احلزبني 
هرجي�صا،  العا�صمة  يف  جميعاً  �صوتوا  الذين  املعار�صني، 
اإىل ح�صن �صري الق��راع. وكتب مو�صى على ح�صابه  دع��وا 
يف موقع توير اإّن “جمهورية اأر�ض ال�صومال ت�صّوت من 

اأجل ال�صالم. اإّنه �صرف ل�صعبنا وللقرن الإفريقي باأ�صره«.
ال�����ص��ّن القانونية  15 ع���ام���اً،  ال��ن��اخ��ب��ون م��ن ع��م��ر  وُدع����ي 
للت�صويت، لالختيار من بني حواىل 250 مر�ّصحاً ل�صغل 
األف  ب��ني نحو  82، وم��ن  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��ربمل��ان  مقاعد 

مر�صح ل�صغل 249 مقعداً يف املجال�ض املحلّية.
تاأّخرت  بعدما  واملحلّية  الت�صريعية  النتخابات  ونّظمت 
�صنوات. وتعود اآخر انتخابات ت�صريعية يف �صوماليالند اإىل 
2005. وقال فريق مراقبني م�صتقّل ممّول من بريطانيا 
اإّن هذه النتخابات متّثل “حلظة مهمة للدميوقراطية يف 

�صوماليالند«.
القراع  ن��ظ��ام  وف��ق  الن��ت��خ��اب��ات يف �صوماليالند  وج���رت 
املبا�صر بال�صوت الواحد اأو “�صخ�ض واحد، �صوت واحد”، 

وهو اأمر مل ي�صبق ح�صوله يف ال�صومال منذ 50 عاماً.
بعد  مقدي�صو  ع��ن  ا�صتقاللها  ال�����ص��وم��ال  اأر�����ض  واأع��ل��ن��ت 
�صقوط نظام الرئي�ض حممد �صياد بري يف 1991. وعلى 
الّرغم من فقرها املدقع، فقد متّتعت هذه املنطقة بال�صالم 

وال�صتقرار، فيما انزلقت ال�صومال نحو الفو�صى.
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عربي ودويل

�ستفقد   ,2050 عــام  بحلول 
 200 ـــن  م ـــــرث  اأك ــني  ــس ــ� ال
العمل  �سن  يف  �سخ�س  مليون 

�ل�صني تتجه نحو و�صع يكون فيه 
عدد �ملتقاعدين �أكرث من �لعاملني

�لثمانينات  �ل�صني يف  �لأولوية يف  كانت 
�لتنمية �لقت�صادية, حتى  ت�صريع  هي 
كبرية دميوغر�فية  بتكلفة  كانت  لــو 

ال�سينيني  بــعــدد  الن�سغال 
طــويــل  تــقــلــيــد  يف  ــزل  ــن ــت ي
الإمرباطورية الإدارة  اأر�سته 

تقّل�س �ليد �لعاملة يقلق �لنظام:

هل ندمت ال�سني على �سيا�سة الطفل الواحد...؟
•• الفجر-ريت�صارداأرزت–ترجمةخريةال�صيباين

   هل �صيبلغ عدد �صكان �ل�صني يف يوم من �لأيام �أكرث 
من 1.5 مليار ن�صمة؟ يف 11 مايو, �أ�صارت بكني �إىل �أن 
�ل�صينيني هم 1,411,778,724 “فقط”. بالتاأكيد 
�لبالغ  �لكوكب  18.7 باملائة من �صكان  �أن هذ� ميثل 

عددهم 7.7 مليار ن�صمة. لكن �لإح�صاء �لذي �أجر�ه 
ي�صري   ,2020 عام  طو�ل  لالإح�صاء  �لوطني  �ملكتب 
 0.53 بن�صبة  ز�د  �ل�صينيني  �ل�صكان  عدد  �أن  �إىل 
 2000 بني  بينما   .2010 عام  منذ  �صنوًيا  باملائة 

و2010, كان هذ� �لنمو 75,0 باملائة.
   ُيحتمل �أن تكون هذه �لأرقام متاحة لقادة �حلزب 

مل  ولعلهم  مار�س,  �صهر  مطلع  يف  �ل�صيني  �ل�صيوعي 
يتوقعو� مثل هذ� �لتباطوؤ يف �لنمو �ل�صكاين, وكان ل 
بد من �نعقاد جميع �أنو�ع �لجتماعات يف بكني, مما 

�أدى �إىل تاأخري ن�صر هذه �لأرقام.
مليون   264 هناك  �أن  �إىل  �لإح�صاء  هــذ�  ي�صري     
باملائة   18.7 �أو  �ل�صني,  �ل�صتني يف  �صن  �صخ�س فوق 

باملائة.   13.3 كانو�   ,2010 عام  �ل�صني.  �صكان  من 
�لعمل,  �صن  فئة   ,59-15 �لعمرية  �لفئة  ومتثل 
63.3 باملائة من �ل�صينيني, وكانو� عام 2010, 70 
فقد  عام  كل  ي�صجل  �لذي  �ملو�ليد  عدد  �أما  باملائة. 
 12 �إىل   ,2019 عــام  مليون   14.65 من  �نخف�س 

مليون عام 2020.

   ينق�صم اخلرباء ال�صينيون بني 
اأن عدد  اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ق��درون 
���ص��ك��ان ال���ب���الد ���ص��ي��ن��خ��ف�����ض بعد 
عام  الأق�صى  احلد  اإىل  الو�صول 
2027، واأولئك الذين يعتقدون 
من  انطالقا  �صتكون  البداية  اأن 

عام 2025.
ينبغي  ل  الأح�������������وال،  ك�����ل  ويف 
ولدة  م��ل��ي��ون   50 ال����  ت��ك��ون  اأن 
 2029 ب��ح��ل��ول ع����ام  امل��ن��ت��ظ��رة 
�صيخوخة  ت�������ص���ارع  مل���ن���ع  ك���اف���ي���ة 

ال�صكان ال�صينيني.

�لهدف: �لإثر�ء
    الن�صغال بعدد ال�صينيني هو 
اأر�صته  ط��وي��ل  ت��ق��ل��ي��د  م���ن  ج����زء 
ظل  يف  الإم���رباط���وري���ة.  الإدارة 
ال�صالم  م����ّك����ن  م���ي���ن���غ،  ����ص���الل���ة 
من  الزراعية  التقنيات  وحت�صني 
مليون   70 م���ن  ال�����ص��ك��ان  زي�����ادة 
 130 اإىل   1400 يف  ن�����ص��م��ة 
يف  وب��امل��ث��ل،   .1650 يف  م��ل��ي��ون 
ذروة  ع�����ص��ر، يف  ال��ث��ام��ن  ال���ق���رن 
من  ال�صني  منت  ت�صينغ،  �صاللة 
اإىل   1700 يف  م��ل��ي��ون   150

330 مليون يف 1800.
   عام 1949، عندما توىل احلزب 
مل  ال�صلطة،  ال�صيني  ال�صيوعي 
ي��ك��ن حت��دي��د ال��ن�����ص��ل م���درًج���ا يف 
ال��ب��ل��د يف ذلك  ك����ان  ب���رن���اجم���ه. 
الوقت ي�صم ما يقرب من 500 
القادة  ن��ظ��ر  ويف  ن�����ص��م��ة،  م��ل��ي��ون 
ال�صراكية  ���ص��ت�����ص��م��ح  اجل������دد، 
لكل  والتغذية  والعمل  بالتعليم 
اإجنابي  خطاب  ب��داأ  كما  �صيني. 
تونغ،  ت�صي  ماو  ويعتقد  ير�صخ، 
اأن  ال�صيني  لل�صعب  “اإهانة  اأن��ه 

يرغب يف احلد من عدده«.
الثورة  ب��داي��ة  1966، يف     ع��ام 
الثقافية، كان هناك حوايل 700 
1978، بعد  مليون �صيني. عام 
عامني من وف��اة م��او، ق��ّدر تعداد 
ن�صمة.  مليون   969 ب���  ال�صكان 
الزيادة  ع��ن  ال��رق��م  ه��ذا  ويك�صف 
ال�صكانية املتفاقمة مبا ل يتوافق 
م���ع ه����دف اإث������راء ال���دول���ة الذي 
اأط��ل��ق��ه دن���غ ���ص��ي��او ب��ي��ن��غ، الرجل 

الول اجلديد للنظام.
  وهكذا، اعتباًرا من عام 1980، 
�صيتم منع الأزواج ال�صينيني من 
اإجن�����اب اأك�����رث م���ن ط��ف��ل واح����د. 
اأت������اين، عاملة  اإي���زاب���ي���ل  وت��و���ص��ح 
اجلينات  وع��امل��ة  ال��دمي��وغ��راف��ي��ا 
للدرا�صات  ال���وط���ن���ي  امل��ع��ه��د  يف 
ذلك  يف  اأن������ه  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة، 
الوقت، “كانت ح�صابات احلكومة 
الطفل  �صيا�صة  اأن تظل  ال�صينية 
����ص���اري���ة ط��ي��ل��ة ثالثني  ال����واح����د 
ل��ف��رة تعادل  اأي  ت��ق��ري��ًب��ا.  ع��اًم��ا 
الأولوية  وكانت  ال��واح��د.  اجليل 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات هي  ال�����ص��ني يف  يف 
القت�صادية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت�����ص��ري��ع 
حتى لو كانت تنطوي على تكلفة 

دميوغرافية كبرية ».

�لإجها�س وو�أد �لأطفال
ل�صمان  ك����ب����رية،  وب�������ص���رع���ة      
اح���������رام ق����ي����ود ال�������������ولدات، مّت 
مليون  ن�صف  ت�صم  اإدارة  اإن�����ص��اء 
يقدمون  اإداري����اً،  م��دين.  موظف 
الوطنية  اللجنة  اإىل  تقاريرهم 
�صتلحق  ال��ت��ي  الأ����ص���رة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
بوزارة ال�صحة. يقومون بتفتي�ض 
املدن والقرى، ويفر�صون عمليات 

احلوامل  الن�صاء  على  الإجها�ض 
بطفل ثان، حتى لو كان حملهن 
و�صدر  الن����ت����ه����اء.  و����ص���ك  ع���ل���ى 
على  ين�ض   1982 ع���ام  ق��ان��ون 
لديهما  ال��ل��ذي��ن  “الزوجني  اأن 
طفلني اأو اأكرث يجب اأن يخ�صعا 

للتعقيم«.
   يف حال الولدات غري القانونية، 
هناك عقوبات تراوح من الف�صل 
غ���رام���ات كبرية  اإىل  ال��ع��م��ل  م��ن 
وعدم اإ�صدار “هوكو” للمولود. 
حمروم من �صهادة الإقامة هذه، 
مكان  �صيني  لكل  تخ�ص�ض  التي 
ب�  ي�صمى  ما  ي�صتطيع  ل  ولدت���ه، 
“الطفل الأ�صود” دخول املدر�صة 
اخل����دم����ات  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  اأو 
ال�صحية. ومن امل�صتحيل معرفة 
ع���دد الأ���ص��خ��ا���ض ال���ذي���ن ه���م يف 

هذه احلالة.
الر�صمية  ل��ل��ت��ق��دي��رات  ووف���ًق���ا     

اأك��رث من طفل اإىل عبء  اإجن��اب 
ثقيل على الأ�صرة. اأخرًيا، خم�صة 
الدعاية  م����ن  ع����اًم����ا  وع�������ص���رون 
الر�صمية ل�صالح الطفل الوحيد 
رفع  ورغ��م  ب�صماتها.  تركت  ق��د 
من  العديد  يعتقد  الآن،  القيود 
الأف�صل  م���ن  اأن�����ه  ال�����ص��ي��ن��ي��ني، 
اإجناب طفل واحد فقط، اأو حتى 

عدم اإجناب طفل على الإطالق.
    اىل درجة اأن موقف القادة قد 
الولدات  من  ح��دوا  لقد  انقلب: 
ب�صكل قا�ض، وهم يحاولون اليوم 
ت�صجيعها. وجتري حالًيا مناق�صة 
�صرائب  لفر�ض  بكني  يف  خطط 
املرتفع  الدخل  ذوي  الأزواج  على 
وت�صجع  ط��ف��ل��ني.  ينجبا  ان  اىل 
بع�ض البلديات اأكرث: فهي توفر 
احلوامل،  للن�صاء  مرنة  �صاعات 
-اأطول،  -واأب��وة  اأمومة  واإج���ازات 
مميزة  ق���رو����ض  ن�����ص��ب  ح��ت��ى  اأو 

ال�صحة،  وزارة  ع���ن  ال�������ص���ادرة 
مت اإج�����راء م���ا ي��ق��رب م���ن 330 
مليون عملية اإجها�ض يف ال�صني 
نتيجة  و2010   1971 ب���ني 
هذه،  ال���واح���د  ال��ط��ف��ل  ل�صيا�صة 
“�صيا�صة  با�صم  ا  اأي�صً وامل��ع��روف��ة 
عدد  وب���ل���غ  الأ�صرة”.  ت��ن��ظ��ي��م 
ح�����الت الإج���ه���ا����ض ذروت������ه بني 
من  ب����اأك����رث  و1992   1982
10 م��الي��ني ���ص��ن��وًي��ا، وب�����ذروات 
 1983 14 مليوًنا عامي  فاقت 

و1991.
الريف،  اخ�����رى، يف  م���ن ج��ه��ة     
ه���ن���اك ت��ف�����ص��ي��ل ل���ل���ذك���ور: فهم 
ال��ذي��ن ي��دمي��ون ع��ب��ادة الأج���داد، 
الأر�ض  ا�صتغالل  يف  وي�صتمرون 
لأن���ه���م، ع��ل��ى ع��ك�����ض ال��ف��ت��ي��ات، ل 
اأخرى عندما  اأ�صرة  اإىل  يذهبون 
حدوث  هي  والنتيجة  يتزوجون. 
البنات  واأد  ح����الت  م��ن  ال��ع��دي��د 

ق�صية حتديد الن�صل. وهذا يعني 
�صتتمتع  العاجل،  القريب  يف  اأن��ه 
ك���ل اأ����ص���رة ���ص��ي��ن��ي��ة ب��احل��ري��ة يف 
اإجن������اب اأك�����رب ع����دد ت���ري���ده من 

الأطفال.
���ص��ل�����ص��ل��ة من  م���ن خ����الل  اذن،     
�صتكمل  ال�����ص��ري��ع��ة،  اخل����ط����وات 
القيود  رف��ع  ال�صينية،  ال�صلطات 
امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى ال��������ولدات. ول 
اأن  ب��ع��د   ،2015 اأن���ه ع���ام  ���ص��ك، 
خففت ب�صكل وا�صح هذه امل�صالة، 
ال�صيوعي  احل���زب  ق��ي��ادة  توقعت 
حادة،  زي����ادة  امل��وال��ي��د  ت�صهد  اأن 
فيها  يعي�ض  التي  امل��دن  يف  ولكن 
غالًبا  الآن،  ال�صني  �صكان  ن�صف 
من  ال�����ص��ب��اب  الأزواج  ي��ج��ع��ل  م���ا 
حياتهم  يف  ال��ت��ق��دم  اأول��وي��ات��ه��م 
املهنية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن 
اأف�صل  يف  خا�صة  مكلف،  التعليم 
امل��دار���ض. وم��ن امل��رج��ح اأن يوؤدي 

بالن�صب  ي��خ��ّل  ال�����ص��غ��ريات، مم��ا 
ب��ني اجل��ن�����ص��ني: ي��وج��د ال��ي��وم يف 
 100 لكل  رج���اًل   116 ال�صني 
امراأة، بينما يف بقية العامل، تبلغ 
 100 ل��ك��ل  رج���ل   102 الن�صبة 

امراأة.
   وم���ع ذل���ك، م��ن��ذ اأوائ����ل العقد 
احل��������ادي  ال������ق������رن  م������ن  الأول 
يف  بنت  تولد  عندما  والع�صرين، 
باإجناب  ���ُص��م��ح  ف��الح��ي��ة،  ع��ائ��ل��ة 
ذلك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ث���اٍن.  طفل 
ولدة  م��ع  الت�صامح  مت  امل���دن،  يف 
طفل ثاٍن لالأزواج الذين هم من 

�صريحة الطفل الواحد.
الطفل  ل�����ص��ي��ا���ص��ة  وال������ي������وم،     
اأخرى: �صيخوخة  الواحد نتيجة 
هذه  ق��ب��ل  امل��ول��ودي��ن  ال�صينيني 
اخل���م�������ض وع�������ص���ري���ن ع����اًم����ا من 
حت��دي��د ال��ن�����ص��ل ال�������ص���ارم، حيث 
و����ص���ع خم���ط���ط �صخم  ي���ج���ري 

للمعا�صات التقاعدية.
 يف نف�ض الوقت، اإن اأجيال الطفل 
الواحد هي اأقل عدًدا من الأجيال 
التي �صبقتهم. ومن ثم فاإن اليد 
يف  �صتتقل�ض  ال�صينية  ال��ع��ام��ل��ة 

العقود القادمة. 
العديد  اأو�صح   ،2005 منذ عام 
م������ن ع����ل����م����اء ال����دمي����وغ����راف����ي����ا 
ال�صينيني، اأن ال�صني تتجه نحو 
املتقاعدين  عدد  فيه  يكون  و�صع 
وك��ان هناك  العاملني.  اأك��رث من 
وجهة  اىل  ال����ص���ت���م���اع  يف  ب�����طء 
مراجعة  ان  ع��ل��م��ا  ه����ذه.  ال��ن��ظ��ر 

الإجماع  تتطلب  را�صخة  �صيا�صة 
ال�صيوعي.  احل�����زب  راأ�������ض  ع��ل��ى 
بالإ�صافة اإىل ذلك، قام املراقبون، 
وظيفتهم،  على  يخ�صون  ال��ذي��ن 
اأجل احلفاظ على  بال�صغط من 

هذه ال�صوابط.

حمو �آثار �لدعاية
    ك��ان ل ب��د م��ن الن��ت��ظ��ار حتى 
اللجنة  لت�صمح   2013 نوفمرب 
ال�صيوعي  ل���ل���ح���زب  امل����رك����زي����ة 
ل�����������الأزواج ال�����ذي�����ن ي����ك����ون اأح�����د 
الأق�������ل طفاًل  ع���ل���ى  اأع�������ص���ائ���ه���ا 
ب��اإجن��اب طفلني، وح�صب  وح��ي��ًدا 
وك����ال����ة ال�������ص���ني اجل�����دي�����دة، من 
متوازن طويل  “منو  تعزيز  اأجل 
ولكن  ال�صني”.  ل�����ص��ك��ان  امل����دى 
الأزواج  من  مليون   11 بني  من 
بهذا  ي��ت��اأث��روا  اأن  يحتمل  ال��ذي��ن 
األًفا فقط   620 الإ�صالح، طلب 

الإذن باإجناب طفل ثان.
 ،2015 اأك���ت���وب���ر  يف  ���ا،  اأي�������صً    
للجنة  اخلام�صة  اجلل�صة  اأعلنت 
جلميع  مي���ك���ن  اأن�������ه  امل����رك����زي����ة، 
ال��ع��ائ��الت، اع��ت��ب��اًرا م��ن 1 يناير 
طفلني  لديها  يكون  اأن   ،2016

كحد اأق�صى.
 وم�����رة اأخ�������رى، ه����ذا احل���ك���م مل 
ي���زد م��ن م��ع��دل امل��وال��ي��د. بحيث 
تتج�صد اخلطوة الأخرية يف مايو 
ال�صنوية  ال��دورة  خالل   ،2020
للمجل�ض الوطني لنواب ال�صعب: 
اإ���ص��دار ق��ان��ون م��دين ل يتناول 

الذين  لأول��ئ��ك  ال��ع��ق��ارات  ل�صراء 
اأ�صبحوا اآباء.

  من جهة اخرى، يف فرباير، ُطلب 
�صمال  م��ق��اط��ع��ات يف  ث���الث  م���ن 
العوامل  النظر يف  ال�صني،  �صرق 
يف  املواطنني  رغبة  ت�صعف  التي 
اإجن���اب الأط���ف���ال. يف ج��ي��ن��ان، مت 
اإن�صاء جلنة على وجه اخل�صو�ض 
لتقييم النق�ض يف خدمات رعاية 
ف�صاًل  املناطق،  هذه  يف  الأطفال 
اأف�صل طريقة لدعم الطلب  عن 
الوظيفي  التطوير  على  املتزايد 
بني الن�صاء الالئي يع�صن هناك.

الح��ت��ف��ال هذا  �صيتم  وب��ي��ن��م��ا     
ال�صيف بالذكرى املئوية لتاأ�صي�ض 
فاإن  ال�صيني،  ال�صيوعي  احل��زب 
املواليد  م���ع���دل  ان��خ��ف��ا���ض  اف����ق 
اأم��ر ل  ال��ذي يتجه اىل النهيار، 
انطباع  وينت�صر  ال��ب��ه��ج��ة.  ُي��ث��ري 
باأن البالد ت�صري اىل ال�صيخوخة 
ح���ًق���ا،  غ���ن���ي���ة  ت�������ص���ب���ح  اأن  ق���ب���ل 
بان  ال���ق���ول  الدن�������ى،  احل����د  ويف 
الذي  ال���ولدات  ل�صالح  التوجيه 
اأط��ل��ق��ه ال��زع��ي��م ���ص��ي ج���ني بينغ 
التاأثري  2015، مل يكن له  عام 

املطلوب.
   ح�صب اإيزابيل اأتاين، �صيدفع كل 
الرد:  اإىل  ال�صينيني  القادة  هذا 
اأك��رث ما يقلق النظام  “يف راأي��ي، 
ال�صيني هو تقّل�ض اليد العاملة. 
�صتفقد   ،2050 ع���ام  ف��ب��ح��ل��ول 
200 مليون  م��ن  اأك���رث  ال�����ص��ني 
ال��ع��م��ل، مم��ا قد  ���ص��ن  �صخ�ض يف 
وهذا  ال�صيني.  بالقت�صاد  ي�صر 
ال�صنوات  يف  اأن��ه  لالعتقاد  يدفع 
القادمة، �صي�صع النظام ال�صيني 
تدابري حافزة قوية لتعزيز معدل 
الولدة. ففي جميع البلدان، من 
الناحية الرمزية، تكون اخل�صوبة 
�صكل  مب��ث��اب��ة  للغاية  املنخف�صة 

من اأ�صكال التدهور«. 
   ويف الأ�صابيع الأخرية، بداأ كبار 
الإ�صارة  يف  ال�صينيني  امل�صوؤولني 
اإىل  احل���اج���ة  اإىل  ال�����ص��ح��اف��ة  يف 
اأ�صرع  يف  دع���م  ���ص��ي��ا���ص��ة  “تنفيذ 
الولدات”.  لتحفيز  ممكن  وق��ت 
دعم  تعتزم  ال�صني  ان  ها  وفعال 
الأزواج الراغبني يف اإجناب طفل 
مل���ا ج���اء يف اجتماع  ث���ال���ث، وف��ق��ا 
للمكتب ال�صيا�صي للجنة املركزية 
اأم�ض  ال�صيوعي ال�صيني،  للحزب 
�صينخوا.  وكالة  ونقلته  الإثنني، 
هذه  تنفيذ  اإن  الج��ت��م��اع  وق����ال 
الداعمة  واإج���راءات���ه���ا  ال�صيا�صة 
يف حت�صني  �صي�صاعد  ال�صلة،  ذات 
ال�صني،  يف  ال�������ص���ك���اين  ال��ه��ي��ك��ل 
ويعالج م�صكلة �صيخوخة ال�صكان 
ع��ل��ى ن��ح��و ف��ع��ال، وي��ح��اف��ظ على 

مزايا املوارد الب�صرية يف البالد.
   على ال�صعيد الدويل، فاإن ملعدل 
��ا ع��واق��ب رمزية  اأي�����صً ال�����ولدات 
م��ه��م��ة. يف ال�����ص��ني، ي��ب��ل��غ معدل 
لكل  طفل   1.7 اليوم  اخل�صوبة 
امراأة، وهو اأقل من عتبة جتديد 
ويف   .2.05 تبلغ  التي  الأج��ي��ال 
2.5. وتعد  ال��رق��م  ه���ذا  ال��ه��ن��د، 
اأك��رب دول��ة يف  ث��اين  الهند حالًيا 
ال�صكان  ع���دد  م���ن ح��ي��ث  ال���ع���امل 
 1.38 �صكانها  ع��دد  يبلغ  حيث 
م��ل��ي��ار ن�����ص��م��ة، وق���د رف��ع��ت قيود 
اخل�������ص���وب���ة. وم����ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
ال�صعب  ق���ري���ًب���ا  ال���ه���ن���ود  ي�����ص��ب��ح 
الكوكب،  ه��ذا  ع���ددا على  الأك���رب 

قبل ال�صينيني.

التحفيز على الجناباجراءات مل تثمر بعد

تامني التعليم جلميع الطفال

ا حاًدا يف معدل املواليد معدل اخل�صوبة يف ال�صني عند اأدنى م�صتوياته تاريخيايف ال�صني ، اأظهر اآخر تعداد �صكاين انخفا�صً

غول ال�صيخوخة وال�صيا�صة الكارثية

مت اإجراء ما يقرب من 330 مليون عملية اإجها�س يف ال�سني بني 1971 و2010 نتيجة ل�سيا�سة الطفل الواحد
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الكلمات ت�صميم مميز لر�صم ي�صبه �صندوق هدايا مربوط ب�صريط كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�صيتي بوينت�ض خلدمات اإ�صدار بطاقات الولء �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 346764           بتاريخ :2021/3/11    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صيتي بوينت�ض خلدمات اإ�صدار بطاقات الولء �ض.ذ.م.م.
وعنوانة: مكتب رقم28 ، اي2 ملك ريا�ض توفيق، حممود ال�صادق بردبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية، 

خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة: 42

و�صف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )BOUNZ( كتبت باأحرف لتينية اأعالها ت�صميم ل�صكل 
مميز باللونني الأبي�ض والأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255   

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�صيتي بوينت�ض خلدمات اإ�صدار بطاقات الولء �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 346765           بتاريخ :2021/3/11   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صيتي بوينت�ض خلدمات اإ�صدار بطاقات الولء �ض.ذ.م.م.
وعنوانة: مكتب رقم28 ، اي2 ملك ريا�ض توفيق، حممود ال�صادق بردبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
و�صف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )BOUNZ( كتبت باأحرف لتينية اأعالها ت�صميم ل�صكل 

مميز باللونني الأبي�ض والأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255  

 يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم دوت�صن �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 348847           بتاريخ :2021/4/11    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: مطعم دوت�صن �ض.ذ.م.م.
وعنوانة: �ض.ب 478486، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
�صغري  ب�صكل  باأحرف  كتبت   )HERB N GRILL( الكلمات  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�صف 
هو  كما  ال�صجر  اأوراق  احل��رف  كتب  حيث  مميز  ب�صكل  لتينية   N ي�صبه  ر�صم  وفوقه  العالمة  كلمتي  بني 

مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ايفولف ا�ض دي جيه مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349213           بتاريخ :2021/4/15   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: ايفولف ا�ض دي جيه مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م.
المارات  دب��ي،  التجاري،  اخلليج   – دبي  بر   – ر�صتكاريان  اإ�صماعيل،  منيزه  1207 ملك  وعنوانة: مكتب 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�ض 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 03

و�صف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )HAILEY BEAUTY( كتبت باأحرف لتينية وكتبت 
اأ�صفلها احلرفني HB ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255   

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ايفولف ا�ض دي جيه مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349214           بتاريخ : 2021/4/15   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: ايفولف ا�ض دي جيه مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م.
المارات  دب��ي،  التجاري،  اخلليج   – دبي  بر   – ر�صتكاريان  اإ�صماعيل،  منيزه  1207 ملك  وعنوانة: مكتب 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )HAILEY BEAUTY( كتبت باأحرف لتينية وكتبت 
اأ�صفلها احلرفني HB ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255  

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نيو فن�صرز خلدمات التموين باملواد الغذائية ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349230           بتاريخ :2021/4/17    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: نيو فن�صرز خلدمات التموين باملواد الغذائية ذ.م.م.
وعنوانة: �ض.ب 9739، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
ب�صكل  لتينية  باأحرف  كتبت   )BIG MISTEAKS( الكلمات  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�صف 

مميز كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جلوبال �صيرنجي التجارية دي دبليو �صي �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349277           بتاريخ :2021/4/18    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جلوبال �صيرنجي التجارية دي دبليو �صي �ض.ذ.م.م.
وعنوانة: �ض.ب 712906، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
ب�صكل  لتينية  باأحرف  كتبت   )BIG MISTEAKS( الكلمات  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�صف 

مميز كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�ساخليمة-الفجر:

الأوىل  الن�صخة  م��ن��اف�����ص��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
احلكومية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ن��ظ��م��ت��ه��ا جامعة  ال���ت���ي  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
ال�صحية  والعلوم  راأ�ض اخليمة للطب 
امل��غ��ط��اة والتي  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ب��ال�����ص��ال��ة 
 31  -  27 الفرة من  خ��الل  اأقيمت 
ف��رق على م�صتوى   9 مايو  مب�صاركة 
بن  حممد  ال�صيخ  بح�صور   ، الإم����ارة 
كايد القا�صمي – رئي�ض دائرة التنمية 
القت�صادية -  والعقيد ركن عبد اهلل 
اإدارة  النعيمي مدير  اأحمد بن �صلمان 
العامة وع��دد من  الإع��الم والعالقات 
كبار ال�صخ�صيات املمثلني عن الدوائر 
�صهد  .  ح��ي��ث  ب����الإم����ارة  احل��ك��وم��ي��ة 

مباراتني  ل��ل��ب��ط��ول��ة  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم 
مع  امل���ح���اك���م  دائ�������رة  الأوىل  ج��م��ع��ت 

جلفار لالأدوية لتحديد املركز الثالث 
على  احل�صول  جلفار  فريق  واأ�صتطاع 

املركز الثالث ، وجاءت املباراة النهائية 
التي جمعت فريقا �صرطة راأ�ض اخليمة 

مع فريق الدفاع املدين والتي �صهدت 
اأ�صتطاع من  ق��وة واإث���ارة طيلة امل��ب��اراة 

ال��ف��وز وح�صد  امل��دين  ال��دف��اع  خاللها 
ثالثة  بنتيجة  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ل��ق��ب 

اأه�����داف م��ق��اب��ل ه���دف ل�����ص��رط��ة راأ����ض 
اخل���ي���م���ة. وق�����د ك�����رم ال�����ص��ي��خ حممد 

ال���ف���رق الثالث  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن ك���اي���د 
التذكارية  وال��دروع  بالكوؤو�ض  الفائزة 
 . البطولة  يف  امل�صاركة  اجلهات  لكافة 
الإعالم  اإدارة  مدير  اأ�صاد  جانبه  ومن 
املبذولة  باجلهود  العامة  وال��ع��الق��ات 
امل�صاركة  وب��ال��ف��رق  ال��ب��ط��ول��ة  لإق��ام��ة 
�صرطة  فريق  وبعنا�صر  عامة  ب�صفة 
ملا قدموه  راأ���ض اخليمة ب�صفة خا�صة 
اإيجابية  ون��ت��ائ��ج  م�����ص��ت��وى مم��ي��ز  م��ن 
خ��الل ف��رة البطولة واأك��د على دعم 
اخليمة  راأ���ض  �صرطة  عام  قائد  �صعادة 
ال������الحم������دود مل���ث���ل ت���ل���ك امل�����ب�����ادرات 
وال����ربام����ج ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة التي 
تهدف اإىل خلق ج�صر من التوا�صل بني 
ال�صركاء مع جميع املوؤ�ص�صات والدوائر 

والهيئات احلكومية بالإمارة . 

:بوداب�صت-وام ••

للجودو  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  ي��خ��و���ض 
بامليدالية  الفائز   - �صكرتوف  فيكتور 
كجم   73 حت��ت  وزن  يف  ال��ربون��زي��ة 
الكربى  واأوقيانو�صيا  اآ�صيا  يف بطولة 
اأخريا وبرونزية بطولة رو�صيا - يوم 
اأوىل م��ب��اري��ات��ه يف  امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء 
بطولة العامل للجودو املقرر اإقامتها 
يف العا�صمة املجرية بوداب�صت خالل 
الفرة من 6 اإىل 13 يونيو احلايل. 
وي�����ص��ارك لع��ب��ن��ا اي��ف��ان رمي���ا رينكو 
يف م��ن��اف�����ص��ات ال������وزن ال��ث��ق��ي��ل حتت 
 11 املوافق  100 كجم يوم اجلمعة 
يونيو احلايل �صمن مناف�صات الدور 
ت�صهد  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي 
712 لع��ب��ا ولع���ب���ة من  م�����ص��ارك��ة 

خمتلف دول العامل.
واأكد �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئ��ي�����ض احت����اد امل�����ص��ارع��ة واجل�����ودو - 
اأمني  التميمي  بنا�صر  ات�صاله  عقب 
ال�����ص��ر ال��ع��ام ل��الحت��اد رئ��ي�����ض البعثة 
الالعبني  اأن   "  :  - ب���وداب�������ص���ت  يف 
مباريات  خل���و����ض  مت���ام���ا  ج��اه��زي��ن 
م��ون��دي��ال امل��ج��ر، وال��ت��ي ت��اأت��ي �صمن 
طوكيو  دورة  خلو�ض  ا�صتعداداتهما 
اأن  اإىل  ل��الأل��ع��اب الأومل���ب���ي���ة، م�����ص��ريا 

الإم��ارات �صعدت من�صات التتويج يف 
ال���دورة الأخ���رية يف ري��و دي جانريو 
ال����ربون����ز، وت�����ص��ع��ى بقوة  وح�������ص���دت 
طوكيو  يف  ال��ت��ت��وي��ج  من�صة  ل�����ص��ع��ود 

اأي�صا".
املنظمة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واع��ت��م��دت 
بطولة  م��ن��اف�����ص��ات  ج���دول  للبطولة 

بوداب�صت  لها  ا�صتعدت  ال��ت��ي  ال��ع��امل 
ح��ي��ث ت���ب���داأ ب��اف��ت��ت��اح ي�����ص��ت��م��ل علي 
باأف�صل  ت��رح��ي��ب��ا  ���ص��وئ��ي��ة  ع���رو����ض 
جن���وم ال��ع��امل ل��ل��ج��ودو، وق���د ازدان���ت 
ال�صياحية  ومعاملها  بوداب�صت  �صوارع 
ب�صور جنوم اللعبة، واتخذت اجلهات 
الر�صمية باملجر موؤخرا قرارا يق�صي 

ن�صبي  بح�صور  للجمهور  بال�صماح 
ل���ل���ن���زالت ب�������ص���رط احل�������ص���ول على 
باملجان  ال���دخ���ول  و���ص��ي��ك��ون  ال��ل��ق��اح، 
للجمهور املحلي يف الفتتاح مب�صاركة 
ي�صمح  اأن  على  فقط،  متفرج   500
 3000 ب��دخ��ول  املتبقية  الأي�����ام  يف 

متفرج يوميا.

•• دبي-الفجر:

اأم�ض  م��ن  اأول  م�صاء  ال�صتار  اأ���ص��دل 
على مناف�صات الن�صخة الثالثة ع�صرة 
وال�صيدات  للرجال  اآ�صيا  من بطولة 
 2021 – دب����ي  ل��ل��م��الك��م��ة دل���ه���ي 
ال��ت��ي ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
من  ال��ف��رة  خ��الل  املتحدة  العربية 
21 اإىل 31 مايو 2021، ونظمها 
الحت���ادي���ن الآ����ص���ي���وي والإم����ارات����ي 
ل��ل��م��الك��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت����اد 
ال��ه��ن��دي ل��ل��م��الك��م��ة وجم��ل�����ض دبي 
يف  مناف�صاتها  واأق��ي��م��ت  ال��ري��ا���ص��ي، 

فندق لو مرييديان املطار بدبي.
وح�����ص��د م��الك��م��ي اأوزب���ك�������ص���ت���ان 6 
الرجال  نهائي  يف  ذهبية  ميداليات 
 10 يف  ق��وي��ة  مناف�صة  ���ص��ه��د  ال����ذي 
اأوزان خمتلفة، فيما حققت منغوليا 

ميداليات ذهبية، وح�صلت الهند   3
على ميدالية ذهبية واح��دة، وو�صل 
جمموع املكافاآت التي قدمها الحتاد 
 400000 اإىل  للبطولة  ال���دويل 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  اأم���ري���ك���ي  دولر 
الفائزين باملراكز الأوىل يف البطولة، 
الفائزين  امل��الك��م��ني  ح�����ص��ل  ح��ي��ث 
باملركز الأول من الرجال وال�صيدات 
 10000 قدرها  مالية  على جائزة 
دولر اأمريكي لكل فائز، فيما ح�صل 
الفائزين باملركز الثاين على جائزة 
مالية قدرها 5000 دولر اأمريكي، 
وح�صل كل فائز بامليدالية الربونزية 
ع��ل��ى ج��ائ��زة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 2500 
دولر اأم��ري��ك��ي. وت���وج ال��ف��ائ��زي��ن يف 
اأن�ض  خمتلف الأوزان كل من �صعادة 
الآ�صيوي  الحتادين  رئي�ض  العتيبة 
ا�صتفان  ل��ل��م��الك��م��ة،  والإم������ارات������ي 

كوفاك الأمني العام لالحتاد الدويل 
ل��ل��م��الك��م��ة، ���ص��ك��ني ب���ولت���وف نائب 
للمالكمة،  الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�ض 
الحتاد  رئي�ض  نائب  الكاظم  يو�صف 
الآ�����ص����ي����وي ل��ل��م��الك��م��ة، حم���م���د بو 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  خاطر 
ل��ل��ب��ط��ول��ة – ن���ائ���ب رئ���ي�������ض احت����اد 
الكندي  عمر  للمالكمة،  الإم�����ارات 
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�صو 
ل��ل��م��الك��م��ة م���دي���ر ال���ب���ط���ول���ة، كما 
العاملي  امل��الك��م  ال��ت��ت��وي��ج  ���ص��ارك يف 
اأم��ري خ��ان ال��ذي ح�صر  الربيطاين 
املالكمني  ب�������اأداء  واأ�����ص����اد  ال��ن��ه��ائ��ي 

الآ�صيويني.
البطولة  مدير  الكندي  عمر  وع��رب 
الذي  الكبري  بالنجاح  �صعادته  ع��ن 
����ص���ه���دت���ه ال���ب���ط���ول���ة ال����ت����ي ج�����اءت 
وقت  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا 

عن  الهند  اع��ت��ذار  بعد  ج���ًدا  ق�صري 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ق��ب��ل اأق�����ل م���ن ���ص��ه��ر من 
الكندي  واأ�����ص����اد  ال��ب��ط��ول��ة،  م���وع���د 
الفني  والأداء  ال��ت��ن��اف�����ض  مب�صتوى 
الذي ظهر به املالكمون واملالكمات 
نهاية  وح��ت��ى  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ن��ذ 
نزاًل   130 فيها  خا�صوا  البطولة 
بالأداء  واأ���ص��اد  املناف�صات،  اأق��وى  من 
"لقد  امل��ت��م��ي��ز، وق�����ال:  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي 
ك�صفت البطولة عن امل�صتوى العايل 
ملالكمي اآ�صيا من الرجال وال�صيدات 
����ص���واء ك���ان���وا م���ن اأ���ص��ح��اب اخلربة 
الذين �صي�صاركون يف الدورة الأوملبية 
املقبلة اأو من املالكمني اجلدد الذين 
اأكدوا اأنهم قادرون على تعزيز مكانة 
قارة اآ�صيا يف عامل املالكمة، و�صيكون 

لهم �صاأن يف امل�صتقبل".
املنظمة  "اللجنة  الكندي:  واأ���ص��اف 

بذلت كل جهدها لتقدمي ا�صت�صافة 
العربية  الإم����������ارات  ب����دول����ة  ت��ل��ي��ق 
امل��ت��ح��دة واخل�����ربات ال��وط��ن��ي��ة التي 
تتمتع بها لتنظيم البطولت العاملية 
لول  ل��ي��ت��ح��ق��ق  ال���ن���ج���اح  ي���ك���ن  ومل 
البطولة  يف  امل�صاركة  الوفود  التزام 
التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  ب����الإج����راءات 
ال�صتفادة  على  وحر�صهم  اخلا�صة 
لتكون  البطولة  تنظيم  فر�صة  من 
املقبل  ل����الأومل����ب����ي����اد  اإع�����������داد  خ�����ري 
وقد  ال��ق��ادم��ة،  العاملية  وال��ب��ط��ولت 
ور�صائل  وا���ص��ع��ة  اإ�����ص����ادات  و���ص��ل��ت��ن��ا 
امل�صاركني  ج��م��ي��ع  م��ن  ك��ث��رية  ���ص��ك��ر 
بجودة  اإعجابهم  ع��ن  ع��ربوا  ال��ذي��ن 
ودقة التنظيم، وال�صيافة الرائعة". 
مريزاخميدوف  الأوزب���ك���ي  وح�����ص��د 
الذهبية  امليدالية  على  ن��ودري��ج��ون 
 –  46( اخل��ف��ي��ف  ال��ذب��اب��ة  وزن  يف 

على  ت��غ��ل��ب��ه  ب��ع��د  ك��ي��ل��وغ��رام(   49
ال��ك��ازاخ�����ص��ت��اين دان��ي��ال ���ص��اب��ت، كما 
�صاخوبايدن  زوي��روف  الأوزب��ك��ي  فاز 
العامل  م�صتوى  على  ث��اين  امل�صنف 
الذبابة  وزن  يف  الذهبية  بامليدالية 
على  تغلبه  ب��ع��د  ك��ي��ل��وغ��رام(   52(
على  اأول  امل�����ص��ن��ف  اأم���ي���ت  ال��ه��ن��دي 
املنغويل  وف������از  ال����ع����امل،  م�����ص��ت��وى 
امل�صنف ثاين على  اإنخ-اأمار  خارخو 
الذهبية  بامليدالية  العامل  م�صتوى 
يف وزن البانتام )56 كيلوغرام( بعد 
مريازيزبيك  الأوزب��ك��ي  على  تغلبه 
على  اأول  امل�����ص��ن��ف  م��ريزاه��ال��ي��ل��وف 
املنغويل  ف��از  كما   ، ال��ع��امل  م�صتوى 
اأول  امل�صنف  ت�صيندباتار  اإردينيبات 
بامليدالية  ال���ع���امل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
الإي���راين  على  تغلبه  بعد  الذهبية 
اخلفيف  وزن  يف  �صاهباخ�ض  دان��ي��ال 

الو�صط  وزن  ويف  كيلوغرام(.   60(
ف���از  ك����ي����ل����وغ����رام(   64( اخل���ف���ي���ف 
�صينزوريغ  ب���ات���ار����ص���وخ  امل���ن���غ���ويل 
العامل  م�صتوى  على  ث��اين  امل�صنف 
على  تغلبه  بعد  الذهبية  بامليدالية 
دون  وزن  ويف  ث��اب��ا،  �صيفا  ال��ه��ن��دي 
فاز  ك���ي���ل���وغ���رام(   69( امل���ت���و����ص���ط 
بوبو-عثمان  ب���ات���وروف  الأوزب����ك����ي 
العامل  م�صتوى  ع��ل��ى  اأول  امل�صنف 
على  تغلبه  بعد  الذهبية  بامليدالية 
زو�صوبوف  اأب��الخ��ان  الكازاخ�صتاين 
م�صتوى  ع����ل����ى  ث��������اين  امل���������ص����ن����ف 
 75( ال���و����ص���ط  وزن  ويف  ال����ع����امل، 
جافاروف  الأوزب��ك��ي  ف��از  كيلوغرام( 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  �صيدجام�صيد 
الكازاخ�صتاين  ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب��ه  ب���ع���د 
الثقيل  وزن  ويف  اأمانخول.  اأبليخان 
ف���از  ك����ي����ل����وغ����رام(   81( اخل���ف���ي���ف 

ديل�صودبيك  روزم��ي��ت��وف  الأوزب���ك���ي 
العامل  م�صتوى  على  ث��اين  امل�صنف 
على  تغلبه  بعد  الذهبية  بامليدالية 
الإيراين مي�صم جي�صالغي، فيما فاز 
الهندي �صاجنيت امل�صنف ثاين على 
الذهبية  بامليدالية  العامل  م�صتوى 
الكازاخ�صتاين  ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب��ه  ب���ع���د 
على  اأول  امل�����ص��ن��ف  ليفيت  فا�صيلي 
م�صتوى العامل يف وزن الثقيل )91 
كيلوغرام(، وفاز الأوزبكي جالولوف 
م�صتوى  على  اأول  امل�صنف  باخودير 
العامل بامليدالية الذهبية بعد تغلبه 
كام�صيبيك  ال��ك��ازاخ�����ص��ت��اين  ع��ل��ى 
كونكابايف امل�صنف ثاٍن على م�صتوى 

ختام ر�ئع لبطولة �آ�صيا للمالكمة يف دبي

اأوزبك�ستان تهيمن على األقاب الرجال واأمري خان ي�سارك يف التتويج

�سرطة راأ�س اخليمة و�سيفًا يف بطولة املوؤ�س�سات احلكومية الأوىل لكرة القدم

منتخبنا للجودو يخو�س اأوىل نزالته يف مونديال بوداب�ست الثالثاء املقبل 

•• دبي-وام:

اأكد الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم اأم�ض الثالثاء موافقة الحتاد الإماراتي 
الت�صفيات  يف  الأوىل  املجموعة  م��ب��اري��ات  ا�صت�صافة  على  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
بنظام   2023 اآ�صيا  وك��اأ���ض   2022 ال��ع��امل  لكاأ�ض  امل�صركة  الآ�صيوية 

التجمع.
و�صتقام املباريات ال�صبع املتبقية يف املجموعة الأوىل، والتي ت�صم منتخب 
نادي  ا�صتاد  على  وغ���وام،  واملالديف  والفلبني  وال�صني  املت�صدر،  �صوريا 
ال�صارقة، حيث من املقرر حتديد موعد املباريات الأوىل بعد التاأكد من 

مواعيد و�صول الفرق وا�صتكمال الإجراءات.
اأمني عام الحت��اد الآ�صيوي لكرة القدم عن  واأع��رب داتو ويند�صور جون 
ا�صتعداده ل�صت�صافة  اإب��داء  على  القدم  لكرة  الإماراتي  تقديره لالحتاد 

مباريات املجموعة الأوىل، خا�صة يف هذه الأوقات ال�صعبة.
وبا�صم  للجميع،  بالتحديات  حافلة  اأوق���ات  "هذه  ويند�صور:  دات��و  وق��ال 
الإماراتي لكرة  اإىل الحتاد  بال�صكر  اأتقدم  القدم  الآ�صيوي لكرة  الحتاد 
الت�صفيات  يف  الأوىل  املجموعة  مباريات  ا�صت�صافة  على  ملوافقته  القدم 
با�صت�صافة  القدم  لكرة  الإماراتي  الحت��اد  "التزام  واأ�صاف:  الآ�صيوية". 
املباريات رغم �صيق الوقت، هو دليل على روح التعاون وامتياز التنظيم، 

وواثقون من اأنهم �صيوفرون اأف�صل الظروف للفرق والالعبني".
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال حم��م��د ع���ب���داهلل ه����زام ال��ظ��اه��ري اأم����ني ع���ام الحت���اد 
اأن  ال��ق��دم  "ي�صعدنا يف الحت���اد الإم��ارات��ي لكرة  ال��ق��دم:  الإم��ارات��ي لكرة 
وذلك  الآ�صيوية،  الت�صفيات  �صمن  الأوىل  املجموعة  مباريات  ن�صت�صيف 

بروح الت�صامن والوحدة الآ�صيوية".
الغرب يف  ملنطقة  اآ�صيا  اأبطال  دوري  " اأثبتنا من خالل مباريات  وتابع: 
مدينة ال�صارقة، قدرة دولة الإم��ارات على تنظيم بطولت على م�صتوى 
عاملي، وبالإ�صافة اإىل ذلك ن�صت�صيف مع�صكرات تدريبية لأكرث من 14 
كاأ�ض  لت�صفيات  ال�صتعداد  �صمن  ودي��ة  دولية  ومباريات  وطنياً  منتخباً 
ونتطلع  الإم����ارات،  يف  املتقدمة  التحتية  البنية  متيز  يثبت  مبا  ال��ع��امل، 
للرحيب باملنتخبات امل�صاركة، حيث �صنكون الدولة الوحيدة يف قارة اآ�صيا 

التي ت�صت�صيف جمموعتني �صمن الت�صفيات الآ�صيوية".
جدير بالذكر اأن الإمارات ت�صت�صيف اأي�صاً مباريات املجموعة ال�صابعة التي 
واإندوني�صيا،  بالإ�صافة ملنتخبها كل من فيتنام وماليزيا وتايالند  ت�صم 
حيث من املقرر اأن تقام املباريات اعتباراً من 3 يونيو اجلاري على �صتادي 

اآل مكتوم و زعبيل يف دبي.

الإمارات ت�ست�سيف مباريات 
املجموعة الأوىل يف الت�سفيات 
الآ�سيوية للمونديال واأمم اآ�سيا

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
رايف امار فانواري.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349593           بتاريخ :2021/4/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: رايف امار فانواري.
وعنوانة: فيكا�ض بارك بنغلو رقم 4، دينور فارم، روود، غوفاندي، مومباي 400088، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
: العالمة تتكون من ت�صميم مميز لر�صم كارتوين لطاه يرتدي قبعة ويحمل �صكل طبق  و�صف العالمة 
فوقه �صطائر وكتبت فوقه الكلمات )SANDWICHWALA( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل مميز 
 FAST ALWAYS FRESH  ALL DAY BREAKFAST وكتبت اأ�صفلها كلمات ال�صعار

املرفق. بال�صكل  مو�صح  هو  كما  لتينية  باأحرف   ALWAYS
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255

 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جلوبال �صيرنجي التجارية دي دبليو �صي �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 349281           بتاريخ :2021/4/18   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جلوبال �صيرنجي التجارية دي دبليو �صي �ض.ذ.م.م.
وعنوانة: �ض.ب 712906، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات )Global Phoenix( كتبت باأحرف لتينية ب�صكل مميز 
اأعالها ر�صم ل�صكل ي�صبه طائر كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255
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•• دبي-وام:

يوؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة 
القدم م�صاء اليوم الأربعاء تدريبه 
بنادي  زع��ب��ي��ل  ا���ص��ت��اد  يف  الرئي�صي 
نظريه  ملواجهة  ا�صتعداداً  الو�صل 
اأوىل  اخل��م��ي�����ض يف  غ����داً  امل���ال���ي���زي 
الت�صفيات  م��ن  املتبقية  مبارياته 
الآ���ص��ي��وي��ة امل�����ص��رك��ة امل��وؤه��ل��ة اإىل 
 2022 ال����ع����امل  ك����اأ�����ض  ن���ه���ائ���ي���ات 
 2023 اآ����ص���ي���ا  ك����اأ�����ض  ون���ه���ائ���ي���ات 

حل�صاب املجموعة ال�صابعة.
بقيادة  الأب��ي�����ض  ت��دري��ب��ات  وت�صهد 
ف��ان م��ارف��ي��ك م�صاركة  ال��ه��ول��ن��دي 
علي   : وه������م  ال����الع����ب����ني  ج���م���ي���ع 
خ�صيف، وفهد الظنحاين، وحممد 
ال�صام�صي، وعادل احلو�صني، وبندر 
عبدالرحمن،  و�صاهني  الأح��ب��اب��ي، 
خمي�ض،  وحم��م��ود  عبا�ض،  ول��ي��د  و 
وحممد برغ�ض، وخليفة احلمادي، 
جابر،  وي��و���ص��ف  امل��ح��رم��ي،  وح�صن 
ال��ع��ط��ا���ض، وع��ل��ي �صاملني،  وحم��م��د 
وعبداهلل رم�صان، وعبداهلل النقبي، 
وم���اج���د ح�����ص��ن، وع����ب����داهلل حمد، 
مبارك،  وخلفان  ليما،  دي  وفابيو 
احلمادي،  وخ��ل��ي��ل  وك��اي��وك��ان��ي��دو، 
وطحنون الزعابي، وحارب عبداهلل 
وعلي  عيد،  جمعة  وحممد  �صهيل، 
من  تيغايل.  و�صبي�صتيان  مبخوت، 
جهة اأخرى، ُيعقد الجتماع الفني 

ملباريات املجموعة ال�صابعة يف متام 
ال�����ص��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ظ��ه��ر اليوم 
الأربعاء عرب تقنية الت�صال املرئي 
مب�صاركة م�صوؤويل الحتاد الآ�صيوي 
وممثلي املنتخبات واجلهات املعنية 
األوان  الأخ��رى، حيث �صيتم اعتماد 
املباريات  خالل  املنتخبات  قم�صان 
ومراجعة لوائح الت�صفيات وغريها 

من اجلوانب التنظيمية.
ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  غ��داً  �صيقام  كما 
بح�صور  ل����ل����م����ب����اراة  ال���ت���ق���دمي���ي 
مدرب منتخبنا فان مارفيك واأحد 
ال�صاعة  وذل���ك يف مت���ام  ال��الع��ب��ني 
املوؤمترات  قاعة  يف  م�صاء   7:15

يعقبه  زع��ب��ي��ل  ب��اإ���ص��ت��اد  ال�صحفية 
موؤمتر مدرب منتخب ماليزيا.

ي���و����ص���ف جابر  ن��اح��ي��ت��ه ع����رب  م����ن 
م����داف����ع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي عن 
ا�صتئناف  م���وع���د  ب���ق���رب  ���ص��ع��ادت��ه 
امل�صركة  الآ���ص��ي��وي��ة  ال��ت�����ص��ف��ي��ات 
العامل  ك��اأ���ض  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
اأنها  م��وؤك��داً  اآ�صيا،  ك��اأ���ض  ونهائيات 
م��ن��ا���ص��ب��ة ي��ن��ت��ظ��ره��ا ط����وي����ال هو 
اأف�صل  وزمالوؤه الالعبني لتقدمي 
اأجل حتقيق الفوز  ما عندهم، من 
و�صمان التاأهل للمرحلة احلا�صمة 
�صيما  ول  ال��ت�����ص��ف��ي��ات،  يف  ال��ت��ال��ي��ة 
ت�صت�صيف هذه  �صوف  الإم��ارات  اأن 

الت�صفيات يف دبي، كما اأن املنتخب 
ا�صتعد ب�صكل جيد لها حتت اإ�صراف 
الهولندي  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
ب���ريت ف���ان م��ارف��ي��ك. وق����ال جابر 
ب�صكل  ي�����ص��ري  الإع�������داد  ب��رن��ام��ج   :
ج��ي��د، وال��الع��ب��ون ي��درك��ون حجم 
عاتقهم،  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
يف  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق  ن�صعى  ونحن 
التاأهل، ل �صيما بعد الأداء والنتائج 
الوديتني  امل��ب��ارات��ني  الإي��ج��اب��ي��ة يف 
والأردن،  ال��ه��ن��د  اأم����ام  الأخ���ريت���ني 
اإمكاناتنا  يف  ح�����دود  ب���ال  وث��ق��ت��ن��ا 
الوقت  نف�ض  يف  ولكننا  ك��الع��ب��ني، 
كل  مع  اجلدية  مبنتهى  �صنتعامل 

مباراة، والبداية �صتكون مع مباراة 
اأراها  التي  اخلمي�ض  غ��دا  ماليزيا 
دائما  البدايات  لأن  التاأهل،  مفتاح 

ومنتخب  الأه���م���ي���ة،  ب��ال��غ��ة  ت��ك��ون 
املتطورة،  املنتخبات  م��ن  ماليزيا 
ونحن ننظر اإىل هذا الأمر بجدية 

بالغة فاحرام الفريق املناف�ض اأمر 
مهم يف كرة القدم.

وو�صف خلفان مبارك لعب و�صط 

املعنوية  احل��ال��ة  الوطني  املنتخب 
باأنها  لالعبني  والفنية  والبدنية 
يف اأعلى م�صتوياتها، وانعك�صت على 
اأدائهم يف التدريبات باملع�صكر، حيث 
ثقة  لنيل  اأ�صدها  على  املناف�صة  اأن 
اجلهاز الفني من اأجل حجز موقع 
يف الت�صكيلة الأ�صا�صية للفريق الذي 
وباقي  ماليزيا،  م��ب��اراة  �صيخو�ض 
املباريات التي تليها، م�صريا اإىل اأن 
املرحلة الراهنة يف الكرة الإماراتية 
حا�صمة يف  لأنها  الأهمية،  غاية  يف 
م�����ص��األ��ة ال��ت��اأه��ل ل��ل��م��ون��دي��ال واأمم 
�صوف حتدد موقف  والنتائج  اآ�صيا، 
امل��ن��ت��خ��ب ف��ي��ه��ا، ول���ذل���ك ف�����اإن كل 
معدلت  اأعلى  ا�صتدعوا  الالعبني 
ال���رك���ي���ز م����ن م��ن��ط��ل��ق اإدراك����ه����م 
العزم  ول��دي��ه��م  امل�����ص��وؤول��ي��ة،  حلجم 
والإ����ص���رار على ت��ق��دمي اأف�����ص��ل ما 

لديهم لتحقيق احللم يف التاأهل.

•• دبي-وام:

التن�صيق مع  بعد  اأن��ه  اأم�ض  القدم  لكرة  الإم���ارات  اأعلن احت��اد 
وفريق  والكوارث،  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
بح�صور  ال�صماح  تقرر  دب��ي،  ب��اإم��ارة  وال��ك��وارث  الأزم���ات  اإدارة 
الت�صفيات  �صمن  ال�صابعة  املجموعة  مباريات  يف  اجلماهري 
 2022 العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�صركة  الآ�صيوية 

زعبيل  ملعبي  يف  �صتقام  التي   ،  2023 اآ�صيا  كاأ�ض  ونهائيات 
واآل مكتوم بدبي للفرة من 3 اإىل 15 يونيو اجلاري وذلك 

بن�صبة %30 من ال�صعة الإجمالية ملدرجات كل ا�صتاد .
�صيكون  اأن احل�صور  اأم�����ض-  ال�صادر  بيانه  - يف  الحت��اد  واأك��د 
 "19  - كوفيد  تطعيم  على  "حا�صل  حالة  يظهر  مل��ن  متاحا 
، واحلا�صل على النجمة  E / عرب تطبيق احل�صن  وحرف / 
ال�صلبية  الفح�ض  نتيجة  اإب���راز  م��ع  ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

امل��ب��اراة مع  ي��وم  "48" �صاعة م��ن  مل��دة ل تتجاوز   /PCR  /
اأهمية اللتزام التام بالإجراءات الحرازية وارتداء الكمامات 

والتباعد اجل�صدي وغريها .
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�ض احتاد كرة القدم على دعم 
اأمام  الفر�صة  بالت�صفيات، ومنح  الوطني يف م�صواره  املنتخب 
و�صط  املدرجات  الالعبني من  وم�صاندة  باحل�صور  اجلماهري 

اإجراءات احرازية ت�صمن �صالمة اجلميع.

احتاد الكرة يعلن ال�سماح بح�سور اجلماهري 
ملباريات منتخبنا يف الت�سفيات الآ�سيوية

منتخبنا يرفع درجات ال�ستعداد ملواجهة ماليزيا غدًا.. والجتماع الفني اليوم

•• عجمان-الفجر

القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  ا�صتقبل   
يف مكتبه باإمارة عجمان اأم�ض الثالثاء تران كووك توان نائب رئي�ض الحتاد 
الفيتنامي، رئي�ض جلنة امل�صابقات بالحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، املوجود حالياً 
املجموعة  م��ب��اري��ات   ي�صارك يف  ال��ذي  ب���الده،  بعثة منتخب  ال��دول��ة �صمن  يف 
ال�صابعة الآ�صيوية امل�صركة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض العامل 2022 ونهائيات 

كاأ�ض اآ�صيا 2023 والتي �صتنطلق اعتباراً من يوم غٍد اخلمي�ض .
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ���ُص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك ب��ني الحت���ادي���ن مب��ا يخدم 
وبرامج  على خطط  الط��الع  وكذلك   ، البلدين  القدم يف  ك��رة  لعبة  م�صلحة 
الفئات  لكافة  �صُتنظم  التي  وال��ب��ط��ولت  الآ���ص��ي��وي  ب��الحت��اد  امل�صابقات  جلنة 

واملراحل على م�صتوى املنتخبات الوطنية والأندية .
ح�صر اللقاء حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الكرة .

را�سد بن حميد النعيمي ي�ستقبل نائب رئي�س الحتاد الفيتنامي لكرة القدم

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2019/1548 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �صام�صوجن لاللكرونيات جنوب افريقيا - �ض ذ م م 

عنوانه : جنوب افريقيا - 2929 وليام نيكول درايف - بريان�صتون - مدينة جوهان�صربغ وتعلن علي عنوانها املختار 
مكتب بيكر ماكنزي حبيب املال : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - بناية 014 - الطابق 14 

املنفذ �صده : ون�صتو للتجارة )�ض ذ م م( واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - الطابق الأول - مكتب 103 - بناية الغرير 
- �صارع ال�صبخة - �ض ب 114973 مكاين : 3078695737 

املنفذ �صده / ميدكوم - م م ح 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
20% من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكروين 
ي��ربره من  معززا مبا  باعرا�صه  التقدم  البيع  على  اعرا�ض  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4503 - امل�صاحة : 102.54 مر مربع - التقييم )662238( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4505 - امل�صاحة : 150.03 مر مربع - التقييم )968،944( درهم 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4405 - امل�صاحة : 150.03 مر مربع - التقييم )968944( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4502 - امل�صاحة : 152.56 مر مربع - التقييم )985،284( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4501 - امل�صاحة : 102.55 مر مربع - التقييم )662،302( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4404 - امل�صاحة : 149.96 مر مربع - التقييم )968،492( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4401 - امل�صاحة : 102.55 مر مربع - التقييم )662،302( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4402 - امل�صاحة : 152.56 مر مربع - التقييم )985284( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4403 - امل�صاحة : 102.54 مر مربع - التقييم )662،238( درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2019/1548 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: �صام�صوجن لاللكرونيات جنوب افريقيا - �ض ذ م م 
عنوانه : جنوب افريقيا - 2929 وليام نيكول درايف - بريان�صتون - مدينة جوهان�صربغ وتعلن علي عنوانها املختار 
مكتب بيكر ماكنزي حبيب املال : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - بناية 014 - الطابق 14 

املنفذ �صده : ون�صتو للتجارة )�ض ذ م م( واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - الطابق الأول - مكتب 103 - بناية الغرير 
- �صارع ال�صبخة - �ض ب 114973 مكاين : 3078695737 

املنفذ �صده / ميدكوم - م م ح 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
20% من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكروين 
ي��ربره من  معززا مبا  باعرا�صه  التقدم  البيع  على  اعرا�ض  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4503 - امل�صاحة : 102.54 مر مربع - التقييم )662238( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4505 - امل�صاحة : 150.03 مر مربع - التقييم )968،944( درهم 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4405 - امل�صاحة : 150.03 مر مربع - التقييم )968944( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4502 - امل�صاحة : 152.56 مر مربع - التقييم )985،284( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4501 - امل�صاحة : 102.55 مر مربع - التقييم )662،302( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4404 - امل�صاحة : 149.96 مر مربع - التقييم )968،492( درهم

 نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4401 - امل�صاحة : 102.55 مر مربع - التقييم )662،302( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4402 - امل�صاحة : 152.56 مر مربع - التقييم )985284( درهم

نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 847 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 
 بيزن�ض افينيوا بي بي 1 - رقم العقار : 4403 - امل�صاحة : 102.54 مر مربع - التقييم )662،238( درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
م�صاريع ال�صامل التجارية ذ.م.م.

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  
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تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: م�صاريع ال�صامل التجارية ذ.م.م.
وعنوانة: �صربة رقم 01 ، اجلرف ال�صناعية1، عجمان، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�صات  وال�صيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ص��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ض  بال�صكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�صاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

فوقه  وكتبت  الأ���ص��ود،  باللون  بخلفية  مميز  مل�صق  ل�صكل  ت�صميم  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�صف 
الكلمات )AMERICAN PEARL( باأحرف لتينية باللون الأبي�ض ويوجد ر�صم ي�صبه اأوراق اأعلى 

الكلمات كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255
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وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

فوقه  وكتبت  الأ���ص��ود،  باللون  بخلفية  مميز  مل�صق  ل�صكل  ت�صميم  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�صف 
الكلمات )AMERICAN PEARL( باأحرف لتينية باللون الأبي�ض ويوجد ر�صم ي�صبه اأوراق اأعلى 

الكلمات كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2 يونيو 2021 العدد 13255
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�صوب  دائ��م��ا  امل�صجعني  اأن��ظ��ار  تتجه 
املهاجم، اأو لعب خط الو�صط القادر 
وت�صجيل  املناف�صني  �صباك  ه��ز  على 
الأه��������داف، وي�����ص��ع��ون ع��ل��ي��ه الآم����ال 
اأه���داف  اإىل  فريقه  ف��ر���ض  لرجمة 
وق��ي��ادت��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز، ول��ك��ن يف 
دوري اخلليج العربي ملو�صم -2020 
اأي�صاً  "املدافع"  اأن  جن��د   ،  2021
اأ�صبح يجيد لغة الأه��داف، رغم قلة 
ع��دده��ا ب��امل��ق��ارن��ة مب��رك��ز امل��ه��اج��م، اإذ 
بها  متيز  ال��ت��ي  الهجومية  ال��ك��رة  اأن 
الدوري الإماراتي هذا املو�صم، جعلت 
املدافعني ي�صعون ب�صمتهم على 44 
هدفاً من اإجمايل 566 مت ت�صجيلها 

يف م�صوار امل�صابقة هذا املو�صم.
جابر،  يو�صف  ال���دويل  لعبنا  وي��اأت��ي 
ال�صدارة؛  يف  الأه��ل��ي،  �صباب  م��داف��ع 
�صاحب  ليثبت  اأه���داف،   5 بت�صجيله 
رقم  جم���رد  ال��ع��م��ر  اأن  ع���ام���اً  ال�36 
فقط، واأن اجلهد والعطاء هما معيار 
وبرغم  لع���ب،  اأي  اأداء  ع��ل��ى  احل��ك��م 
مواجهات  معظم  فريقه  ع��ن  غيابه 
حيث  الإ�صابة،  بداعي  الثاين  ال��دور 
اإجمايل  م��ن  مواجهة   16 يف  ���ص��ارك 
ب�صمته  ي�صع  اأن  ا�صتطاع  فاإنه   ،26
معظمها  ج������اءت  اأه���������داف،   5 ع���ل���ى 
م��ن داخ��ل منطقة اجل���زاء، ب��واق��ع 4 
اأه���داف، منها ه��دف ب��ال��راأ���ض، ومثله 
من نقطة اجل���زاء، وه��دف من خارج 

يو�صف  ���ص��اه��م  ك��م��ا  اجل�����زاء،  منطقة 
متريرة   16 ب�����  ف���ري���ق���ه  م����ع  ج���اب���ر 
م��وؤث��رة، و�صنع هدًفا واح���ًدا، و340 

متريرة ناجحة يف ملعب املناف�صني.
الالعب  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  وي���ح���ل 
امل��ق��ي��م ج��ي��ان��ل��وك��ا منيز،  ال���ربازي���ل���ي 
مدافع فريق الوحدة الذي زار �صباك 
املناف�صني 3 مرات، خالل 18 مباراة 
�صارك فيها مع فريقه، �صجل هدفني 
م���ن خ����ارج م��ن��ط��ق��ة اجل������زاء، وهدًفا 
م���ن داخ�����ل امل��ن��ط��ق��ة، ومي���ت���از منيز 
بالت�صديد من امل�صافات البعيدة، حيث 
املرمى،  7 على  13 م��رة؛ منها  �صدد 
موؤثرة،  متريرة   11 لزمالئه  وق��دم 
ناجحة  186 متريرة  اإىل  بالإ�صافة 

يف ملعب املناف�ض.
املقيم  ال���ع���راق���ي  امل����داف����ع  وي���ت���واج���د 

حممد م�صطفى، لعب الفجرية، يف 
املركز الثاين اأي�صا بر�صيد 3 اأهداف 
خالل  م�����ص��ارك��ات��ه  يف  �صجلها  اأي�����ص��ا، 
الثالثة  اأهدافه  وجاءت  مباراة،   20
ع���ن ط��ري��ق ال���ك���رات ال��راأ���ص��ي��ة التي 
م�صطفى  حممد  �صدد  كما  يجيدها، 
7 على املرمى،  منها  ت�صديدات؛   10
ك��م��ا م���رر 126 مت���ري���رة م���وؤث���رة يف 

ملعب املناف�ض.
5 لعبني  ي���اأت���ي  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ويف 
ي�����ص��غ��ل��ون م��رك��ز امل����داف����ع، ���ص��ج��ل كل 
منهم هدفني وهم؛ هويجلو نريي�ض 
اإ�صماعيل  وحم��م��د  ال���و����ص���ل،  لع����ب 
اجلنيبي لعب الظفرة، و�صاهني عبد 
اهلل لعب ال�صارقة، وخليفة احلمادي 
ت�صوكا�صا  والياباين  اجل��زي��رة،  لع��ب 

�صيوتاين لعب العني.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت موؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ممثلة يف اإدارة 
الهمم  لأ�صحاب  العليا  زاي��د  اأوملبياد  الريا�صية  الأن��دي��ة 
عرب تقنيات الإت�صال املرئي للحفاظ  اإفرا�صيا   2021
ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة اجل��م��ي��ع مب�����ص��ارك��ة 248 طالب 
وط��ال��ب��ة م��ن ك��اف��ة م��راك��ز ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل والأندية 
الريا�صية التابعة للموؤ�ص�صة منهم 82 اإناث و166 ذكور 
والعني  اأبوظبي  مناطق  يف  ابوظبي  اإم��ارة  م�صتوى  على 

والظفرة.
م�صتوى  على  الثانية  للمرة  تقام  التي  الأوملبياد  وتهدف 
لأ�صحاب  افرا�صية  تن�صيطية  اأي��ام  اإقامة  اإىل  املوؤ�ص�ّصة 
الهمم  لأ���ص��ح��اب  العليا  زاي���د  ملوؤ�ص�صة  التابعني  الهمم 
الريا�صية،  وق��درات��ه��م  م��واه��ب��ه��م  اإب����راز  م��ن  ومتكينهم 
وتوثيق اأوا�صر الأخوة والتاآزر بني اأ�صحاب الهمم، ف�صاًل 
العاملة يف  وامل��راك��ز  الأن��دي��ة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ع��ن تنمية 
وانتقاء  واك�صاف  الهمم،  اأ�صحاب  وتاأهيل  رعاية  جم��ال 
وتوجيههم  للم�صاركة  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  م��ن  امل��وه��وب��ني 
اأ�صحاب  ل��دى  ال�صعادة  وحتقيق  التناف�صية،  للريا�صة 

الهمم وذويهم.
عبد  �صعادة  افتتاحها  اعلن  التي  املناف�صات  يف  ���ص��ارك  و 
اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام للموؤ�ص�صة جميع 
الطلبة اأ�صحاب الهمم منت�صبي املوؤ�ص�ّصة الالئقني �صحياً 
ملمار�صة الن�صاط الريا�صي التناف�صي، وجرى التناف�ض يف 
�صنوات،   8 اأقل من  املبكر  التدخل  لفئة  تن�صيطية  األعاب 
بربنامج  مدرجة  ريا�صة   24 اأ�صل  من  ريا�صات   6 ويف 

ري��ا���ص��ات الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ض 2019 
اإقامة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��ن��ة،   12 م��ن  اأق���ل  ال��ع��م��ري��ة  للفئة 
بباقي  تعريفية  وم��ع��ار���ض  ال��ت��وح��د،  ل��ط��الب  م�صابقات 
الأوليمبياد  و�صملت  ري��ا���ص��ة،   18 وع��دده��ا  ال��ري��ا���ص��ات 
الن�صاط  ممار�صة  اأهمية  عن  توعوية  ور�صة  عقد  كذلك 
واأولياء  بالالعبني  ال�صحة خا�صة  واأث��ره على  الريا�صي 
الأم����ور ، وور���ص��ة اأخ���رى ت��وع��وي��ة ع��ن ال��ت��ن��ّم��ر. و �صملت 
القوى،  العاب  يف  وامل��ي��دان  امل�صمار  م�صابقات  املناف�صات 
وكرة ال�صلة اوملبياد خا�ض، و�صباعيات كرة القدم لل�صم، 
وال��ري�����ص��ة ال��ط��ائ��رة اومل��ب��ي��اد وخ��ا���ض وب��ارال��ي��م��ب��ي و�صم، 
الدماغي،  ال�صلل  لفئة  وبوت�صيا  خا�ض،  اوملبياد  وبوت�صي 
امل��ت��ع��رج على  امل�����ص��ار  و���ص��ب��اق  للمكفوفني،  ال��ه��دف  وك���رة 
الكرا�صي اليدوية والكهربائية، وقفز من الثبات، و�صباق 
ا�صتعرا�صي للدراجات  م�صار حواجز للتوحديني، و�صباق 
املناف�صات  نتائج  اأ�صفرت  و  املتحركة.  والكرا�صي  اليدوية 
عن تفوق مركز زايد للتاأهيل الزراعي واملهني على جميع 
امليداليات  من  عدد  اكرب  على  بح�صوله  امل�صاركة  املراكز 
و�صلت اإىل 39 ميدالية بواقع 16 ذهبية، و14 ف�صية 
والتاأهيل  للرعاية  اأبوظبي  مركز  وج��اء  ب��رون��زي��ات،  و9 
باملرتبة الثانية بر�صيد 28 ميدالية متنوعة 11 ذهبية، 
العني  م��رك��ز  ح��ل  بينما  ب��رون��زي��ات،  و7   ، ف�صية  و10 
 28 بر�صيد  مكرر  الثانية  املرتبة  يف  والتاأهيل  للرعاية 
ميدالية متنوعة 11 ذهبية و10 ف�صيات، و7 برونزيات، 
واملركز الثالث كان من ن�صيب مركز مدينة زايد للرعاية 
والتاأهيل مبنطقة الظفرة باملركز الرابع ح�صل على 15 

ميدالية 9 ذهبيات، و5 ف�صيانت، وبرونزية واحدة.

الأمم  "بطولة  ان��ط��الق  فكرة  تعود 
الوروبية لكرة القدم" اإىل الفرن�صي 
ه����رني دول������وين ال�����ذي حت�����ّدث عن 
يف  بالتحديد  الأوىل  للمرة  فكرته 
 ،1927 ع����ام  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر   5
اأن  خ�صو�صاً  ق��ب��وًل،  ت��ل��ق  مل  لكنها 
اأ�صرة كرة القدم كانت من�صغلة بو�صع 
اللم�صات الخرية على انطالق كاأ�ض 
عام  الأوروغ������واي  يف  الأوىل  ال��ع��امل 

.1930
انتظرت فكرة دول��وين ردح��اً طوياًل 
الحتاد  ت��اأ���ّص�����ض  اأن  اإىل  ال��زم��ن  م��ن 
و�صاء  اخل��م�����ص��ي��ن��ي��ات.  يف  الأوروب�������ي 
اأن يفارق دول��وين احلياة عام  القدر 
1955 قبل اأن تب�صر فكرته النور، 
اأمينا  ال��ذي خلفه  بيار  اأن جنله  بيد 
عاماً لالحتاد الفرن�صي، حمل امل�صعل 
التنفيذية  اللجنة  اق��ن��اع  يف  وجن���ح 
اجتماعها يف  الأوروب����ي يف  ل��الحت��اد 
مدينة كولن الأملانية عام 1957 يف 

تبني هذه البطولة.
ال��ك��وؤو���ض الأوروب����ي����ة الثالث  ك��ان��ت 
 1956 ع��ام  انطلقت  ق��د  ل��الأن��دي��ة 
وتابع مبارياتها جمهور غفري تخطى 
ل�صبونة  يف  متفرج  ال��ف   70 احياناً 
ف�صاهم  وميالنو،  وبلغراد  وم��دري��د 
هذا الأم��ر بدرجة كبرية يف ت�صجيع 
الأوروبية  الحت����ادات  يف  امل�����ص��وؤول��ني 

اإىل اطالق بطولة للمنتخبات.
ع���ر����ض رئ��ي�����ض الحت������اد الأوروب�������ي 
خطوات  �صفارت�ض  اإيبي  الدمناركي 
البطولة  انطالق  لتحديد  ملمو�صة 
الأوىل، فلقي ت�صجيعاً خ�صو�صاً من 
واليونان،  وامل��ج��ر  اإ�صبانيا  احت���ادات 
البطولة  ت��ك��ون  اأن  اق���رح���ت  ال��ت��ي 
ب��ن��ظ��ام خ����روج امل��غ��ل��وب اع��ت��ب��ارا من 

خريف عام 1958.
الحت�����������ادات  ال�����ف�����ك�����رة  ت���ع���ج���ب  مل 
انها  اع����ت����ربت  ال���ت���ي  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
بريطانيا  بطولة  على  خطراً  ت�صكل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ك��م��ا ع��ار���ص��ه��ا الحت���اد 

الملاين.
ارت������اأى الحت���اد  ال��و���ص��ع،  ه���ذا  اإزاء 
الوروب��ي در�ض المر يف موؤمتر دعا 
عام  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   28 يف  ال��ي��ه 
�صارك  وقد  كوبنهاغن.  يف   1957
احتاداً   26 ع��ن  ممثلون  امل��وؤمت��ر  يف 
الأوروب���ي من  اإىل الحت��اد  من�صوياً 
29، يف حني غاب ممثلو ويلز  اأ�صل 

والبانيا واإي�صلندا.
الحتاد  من  منتدبة  جلنة  وتقّدمت 
بيار  الفرن�صي  موؤلفة من  الأوروب��ي 
�صيبي�ض  غو�صتاف  واملجري  دول��وين 
وال�����ص����ب����اين اوغ���و����ص���ت���ني ب���وج���ول 

باقراح يق�صي بنظام خروج املغلوب 
م���ن م����ب����اراة واح������دة ول��ي�����ض بنظام 

الذهاب والإياب.
هذا  م�صلحة  يف  احت����اداً   14 ���ص��ّوت 
ت�صيكو�صلوفاكيا  وه����ي  الق�������راح 
وفرن�صا والدمنارك واأملانيا ال�صرقية 
ولوك�صمبورغ  وامل����ج����ر  وال����ي����ون����ان 
وب�����ول�����ن�����دا وال�����ربت�����غ�����ال روم����ان����ي����ا 
وا�صبانيا  ال�����ص��وف��ي��ات��ي  والحت��������اد 
وعار�صته  ي��وغ��و���ص��الف��ي��ا،  وت��رك��ي��ا 
وفنلندا  بلجيكا  هي  احت���ادات  �صبعة 
وهولندا واإيطاليا والرنوج و�صوي�صرا 
امتنعت  ال��غ��رب��ي��ة، يف ح��ني  واأمل��ان��ي��ا 
ال�صمالية  واإيرلندا  اإنكلرا  احتادات 
اإيرلندا  وج���م���ه���وري���ة  وا���ص��ك��ت��ل��ن��دا 

وال�صويد عن الت�صويت.
وبعد اأن ح�صل على اأكرثية ال�صوات، 
قّرر الحتاد الوروبي اقامة البطولة 
اأن تنطلق  اأربع �صنوات على  مّرة كل 

بني عامي 1958 و1960.
اأوروب���ا يف  اط��الق بطولة  ومت فعلياً 
اآب/اأغ�صط�ض عام 1958 عندما   6
قام الحت��اد الأوروب��ي ب�صحب قرعة 
هرني  ا���ص��م  واُط��ل��ق  الأوىل  الأدوار 
دول�������وين ع���ل���ى ال����ك����اأ�����ض، ل��ك��ن��ه عاد 
وق����ّرر ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام خ���روج املغلوب 
م��ن م��ب��ارات��ني ذه��اب��اً واي���اب���اً. واتفق 
النهائي  ن�صف  الدورين  اقامة  على 
والنهائي بطريقة التجّمع واختريت 
امل�صيفة  ال����دول����ة  ل���ت���ك���ون  ف��رن�����ص��ا 

للبطولة الوىل.
يوغو�صالفيا  م���ن���ت���خ���ب���ات  ب���ل���غ���ت 
ال�صوفياتي  والحت����������اد  وف���رن�������ص���ا 
ن�صف  ال������دور  وت�����ص��ي��ك��و���ص��ل��وف��اك��ي��ا 
على  يوغو�صالفيا  وتغلبت  النهائي. 

تقدم  مثرية  مباراة  يف   4-5 فرن�صا 
اأن  قبل   1-4 املنتخب الخ��ري  فيها 
م�صلحته،  يف  النتيجة  الأّول  يقلب 
اأه��داف يف مدى  اأربعة  عندما �صّجل 
24 دقيقة يف ال�صوط الثاين وي�صعد 

اإىل النهائي.
ويف م���ب���اراة ث��ان��ي��ة، ت���ف���ّوق الحت����اد 
ت�صيكو�صلوفاكيا  ع��ل��ى  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 

اأي�صاً. النهائي  ليبلغ  -3�صفر 
ملعب  على  النهائية  املباراة  واقيمت 
يف  ب��اري�����ض  يف  بران�ض"  دي  "بارك 
 17966 ام����ام  مت��وز/ي��ول��ي��و   10
متفرجاً، واحتاج الحتاد ال�صوفياتي 
يا�صني  ليف  ال�صهري  حار�صه  بقيادة 
عقبة  ل��ت��خ��ط��ي  ا�����ص����ايف  وق�����ت  اإىل 
للفائز  �صجل   .1-2 يوغو�صالفيا 
وفيكتور   )49( مريفيلي  �صالفا 
تقّدم  اأن  بعد   ،)113( بونيدلنيك 
ليوغو�صالفيا  غ��ال��ي��ت�����ض  م���ي���الن 

.)43(
اإ�صبانيا،  يف  النهائية  الأدوار  اقيمت 
تخطي  يف  امل�صيفة  الدولة  وجنحت 
بعد  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف  يف   1-2 امل��ج��ر 
التمديد، لتلتقي الحتاد ال�صوفياتي 
فوز  بعد  ال��ن��ه��ائ��ي،  يف  اللقب  ح��ام��ل 
الأخ��������ري ال���ك���ب���ري ع���ل���ى ال����دمن����ارك 
ملعب  م���دّرج���ات  ��ت  غ�����صّ -3�صفر. 
���ص��ان��ت��ي��اغ��و ب��رن��اب��ي��و يف ن��ه��ائ��ي 21 
حزيران/يونيو ومن بينهم الرئي�ض 
انتزاع  يف  ا�صبانيا  وجنحت  فرانكو، 
باكورة القابها الدولية على م�صتوى 
على  ���ص��ع��ب  ب��ف��وز  الول،  امل��ن��ت��خ��ب 
�صجل   .1-2 ال�����ص��وف��ي��ات��ي  الحت�����اد 
 )6( برييدا  ماريا  خي�صو�ض  للفائز 
وللخا�صر   ،)83( وم��ار���ص��ي��ل��ي��ن��و 

غاليمزيان خو�صاينوف )8(.
منح الحتاد الأوروبي اإيطاليا �صرف 
وبلغت  النهائية،  الأدوار  احت�صان 
ي��وغ��و���ص��الف��ي��ا م���ب���اراة ال��ق��م��ة بفوز 
���ص��ع��ب ع��ل��ى ان��ك��ل��را ب��ه��دف �صجله 

دجايت�ض )86(.
التعادل  ف��ر���ض  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
اإيطاليا والحتاد  نف�صه بني  ال�صلبي 
ال�صلي  ال���وق���ت���ني  يف  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 
القرعة  اإىل  وال���ص��ايف. جل��اأ احل��ك��م 
فابت�صمت اإىل ايطاليا وبلغت املباراة 

النهائية.
ال�����ت�����ق�����ى امل����ن����ت����خ����ب����ان الإي�������ط�������ايل 
وال��ي��وغ��و���ص��اليف ع��ل��ى م��ل��ع��ب روما 
الأومل����ب����ي اأم������ام ج��م��ه��ور ك��ب��ري يف8 
املباراة  وان��ت��ه��ت  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و، 
التمديد،  ب���ع���د   1-1 ب���ال���ت���ع���ادل 
ف��اأُع��ي��دت امل���ب���اراة ب��ع��د ي��وم��ني على 
امل��ل��ع��ب ذات����ه، وف��ي��ه��ا ت��ف��ّوق املنتخب 
الإي����ط����ايل ب��ه��دف��ني ل��ل��وي��ج��ي ريفا 
 )31( اأن��ا���ص��ت��ازي  وب��ي��ي��رو   )12(

لُيتّوج بطال.
النهائية،  الدوار  بلجيكا  ا�صت�صافت 
ل��ك��ن��ه��ا مل ت�����ص��ت��غ��ّل ع��ام��ل��ي الأر�����ض 
املانيا  اأم������ام  ف��خ�����ص��رت  واجل���م���ه���ور 
النهائي،  ن�����ص��ف  يف   2-1 ال��غ��رب��ي��ة 
ال�صوفياتي  الحت��اد  تغلب  املقابل  يف 
املباراة  اأقيمت  -1�صفر.  املجر  على 
النهائية على ملعب هي�صل اأمام نحو 
ح��زي��ران/  18 متفّرج يف  ال��ف   50

لالأملان  �صريح  بفوز  وانتهت  يونيو، 
غريد  "املدفعجي"  بقيادة  -3�صفر 
م���ول���ر ال�����ذي ���ص��ّج��ل ه���دف���ني )27 
و58( وا�صاف هربرت فيمر الثالث 

.)52(

و�����ص����ّم امل���ن���ت���خ���ب المل��������اين اآن�������ذاك 
واحلار�ض  بكنباور  فرانت�ض  القي�صر 
نت�صر  وغونر  ماير  �صيب  العمالق 

وبول برايترن.
�صقطت  ت����وال����ي����اً،  ال���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���ّرة 
النهائية  ل����الأدوار  امل�صيفة  ال��دول��ة 
الغربية  امل��ان��ي��ا  اأم����ام  ي��وغ��و���ص��الف��ي��ا 
2-4 يف ن�صف النهائي بعد التمديد، 
يف حني تغّلبت ت�صيكو�صلوفاكيا على 
من  الثانية  املباراة  يف   1-3 هولندا 

هذا الدور بعد التمديد اأي�صاً.
اأن  اإىل  ت�صعى  الغربية  اأملانيا  وكانت 
باللقب،  حتتفظ  دول���ة  اأّول  ت�صبح 
بلغراد  يف  ت�صيكو�صلوفاكيا  فالتقت 
 33 اأم�����ام  20 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف 
املنتخب  وت������ق������ّدم  م����ت����ف����رج.  ال������ف 
نظيفني  بهدفني  الت�صيكو�صلوفاكي 
وك����ارول   )8( �صفيهليك  ي���ان  ع���رب 
املنتخب  ل���ك���ن   ،)25( دوب����ي����ا�����ض 
الأمل��اين الذي ل ي�صت�صلم اأب��داً، جنح 
طريق  ع��ن  اأّوًل  ال��ف��ارق  تقلي�ض  يف 
يدرك  ان  ق��ب��ل   ،)28( م��ول��ر  دي���ر 
ب��رن��د ه��ول��ت�����ص��ن��ب��اي��ن ال���ت���ع���ادل قبل 
نهاية الوقت ال�صلي بدقيقة واحدة 

ليفر�ض التمديد.
فلعب  حالها،  على  النتيجة  وبقيت 
املنتخبان ركالت ترجيح ا�صفرت عن 
اأن  بعد   ،3-5 ت�صيكو�صلوفاكيا  ف��وز 

اأهدر اأويل هوني�ض ركلته.
للمّرة الوىل، قّرر الحتاد الأوروبي 
التجّمع  بطريقة  النهائيات  اإق��ام��ة 
اعتباراً من بطولة عام 1980 التي 

اأقيمت يف اإيطاليا.
مت املنتخبات الثمانية امل�صاركة  وُق�صِّ
على جمموعتني، على اأن يتاأهل بطل 

كل جمموعة اإىل املباراة النهائية.
النهائي  اإىل  الغربية  اأمل��ان��ي��ا  ت��اأه��ّل��ت 
وحققت  الوىل،  امل���ج���م���وع���ة  ع����ن 
بلجيكا املفاجاأة ب�صعودها عن الثانية 
الدولة  على  ب�صيط  ب��ف��ارق  متفّوقة 
النهائية  امل���ب���اراة  اأق��ي��م��ت  امل�صيفة. 
على امللعب الأوملبي يف 22 حزيران/
م��ت��ف��رج، فقاد  ال��ف   48 اأم���ام  يونيو 
هروبي�ض  هور�صت  هامبورغ  مهاجم 
امللّقب بالغول منتخب بالده لحراز 
تاريخه  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ال��ل��ق��ب 
بينها  ث��ن��ائ��ي��ة،  بت�صجيله   ،)1-2(
بدقيقتني  امل��ب��اراة  نهاية  قبل  ه��دف 

براأ�صية.
بعد  الت�صجيل  افتتح  وكان هروبي�ض 
بت�صديدة  البداية  على  دقائق   10
اأن يدرك  امل��ن��ط��ق��ة، ق��ب��ل  م��ن خ����ارج 
رينيه فان در ايكن التعادل من ركلة 

جزاء )75(.

خط  لع��ب  ف��ي��دال  اأرت����ورو  الت�صيلي  ال���دويل  يتلقى 
اإثر  امل�صت�صفى  يف  ال��ع��الج  ايطاليا  بطل  اإن���ر  و���ص��ط 
اإ���ص��اب��ت��ه ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا، وف���ق م��ا اأع��ل��ن منتخب 
يف  الرجنتني  �صد  امل�صاركة  �صيحرمه من  ما  ب��الده، 

الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2022.
"اأكد  للمنتخب  الر�صمي  املوقع  على  بيان  وج��اء يف 

الفريق الطبي للمنتخب الت�صيلي اأنه بناًء على 
طلب الالعب اأرتورو فيدال، مت الإعالن عن 

ت�صخي�ض اإ�صابته بفريو�ض كوفيد".
و�صبق للفريق الطبي اأن اأفاد باأن لعب 

ويوفونتو�ض  ال���ص��ب��اين  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
الي�������ط�������ايل ال���������ص����اب����ق مل 

ف�صله  ومت  يتدرب 
بقية  ع������ن 

يف  ج��اف  التهاب  ب�صبب  "باحلمى  لإ�صابته  الفريق 
اللوزتني".

الو�صط  خ��ط  لع��ب  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ج��دي��ًدا  بياًنا  لكن 
امل�صت�صفى وُعزل عن املجموعة لأكرث من  اإىل  "ُنقل 
يف  ح��اد  ال��ت��ه��اب  ب�صبب   )...( �صاعة   72
فحو�صات  ان  ع��ل��ًم��ا  اللوزتني"، 
ال��ك�����ص��ف ع����ن ك���وف���ي���د يف الي�����ام 

الثالثة الخرية جاءت �صلبية.
���ص��ي��غ��ي��ب ب��ال��ت��ايل ف���ي���دال )34 
امل�صاد  اللقاح  تلقى  الذي  عاًما( 
يف  زم��الئ��ه  باقي  م��ع  للفريو�ض 
امل��ن��ت��خ��ب اجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي، عن 
الرجنتني  �صد  املرتقبة  امل��ب��اراة 
يف ار�������ض الخ�������رية اخل��م��ي�����ض يف 
�صمن  اإي�������ص���رو  دل  ���ص��ان��ت��ي��اغ��و 
ملونديال  امل��وؤه��ل��ة  الت�صفيات 
املواجهة  2022، وعن  قطر 
�صد  املقبل  ال�صبوع  الخ��رى 
العا�صمة  يف  بوليفيا  �صيفته 

الت�صيلية �صانتياغو.
ت�����ص��ج��ل ت�����ص��ي��ل��ي ق���راب���ة �صتة 
بفريو�ض  يومًيا  ا�صابة  اآلف 
كورونا يف وقت يعاين القطاع 
الطبي لحتواء الوباء الذي 
األف   29 نحو  بحياة  اودى 
من  ال�����ب�����الد  يف  ����ص���خ�������ض 
ا�صل مليون و300 األف 

اإ�صابة.

يف  الهمم  اأ�سحاب  من   248
مناف�سات اأوملبياد زايد 2021

•• دبي-وام:

الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض  النعيمي  ب��ن حميد  را���ص��د  ال�صيخ  رح��ب 
منتخبات  وبعثات  واحلكام،  الآ�صيوي  الحت��اد  بوفد  القدم  لكرة 
امل�صركة  الآ�صيوية  الت�صفيات  يف  امل�صاركة  ال�صابعة  املجموعة 
اآ�صيا  كاأ�ض  ونهائيات   2022 العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املوؤهلة 
تقام يف دبي خالل الفرة من 3 اإىل 15 يونيو  التي   ،2023
والتعاي�ض  املحبة  بلد  الإقامة يف  للجميع طيب  متمنياً  احل��ايل 

والت�صامح. 
واأكد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي حر�ض احتاد الإمارات لكرة 

املجموعة  مباريات  لإجن��اح  ال��ظ��روف  اأف�صل  تهيئة  على  القدم 
التدريب  ومالعب  الراحة  و�صائل  كل  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صابعة، 
والتوا�صل، وال�صحة والأمن متوافرة  النقل  واملباريات وو�صائل 
حققته  ال���ذي  النظري  منقطع  النجاح  اإىل  م�صريا  ال��دول��ة،  يف 
العامل  دول  وت�����ص��دره��ا  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  الإم�����ارات يف مكافحة 
املجتمع  وع��ي  ع��ن  ف�صاًل  ال��وق��ائ��ي��ة،  وال��ربام��ج  التلقيحات  يف 
الإماراتي واملقيمني والتزامهم بتطبيق الإجراءات الحرازية. 
اأثبتت  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  وق���ال : بف�صل وح��ك��م��ة وت��وج��ي��ه��ات 
زايد  دار  واأن  ���ص��ورة،  اأف�صل  على  م�صتمرة  احلياة  اأن  الإم���ارات 
اآمناً  م��الذاً  اأ�صبحت  العامل، حيث  بقاع  ال��زوار من كل  ت�صتقبل 

مع�صكراتها  فيها  ال��ف��رق  ُتقيم  حيث  وال��ري��ا���ص��ي��ني،  للريا�صة 
وت��خ��و���ض م��ب��اري��ات��ه��ا ال��ودي��ة وال��ر���ص��م��ي��ة يف م��الع��ب��ه��ا، ك��م��ا اأن 
الحتادات الدولية والقارية تنظم فعالياتها يف الدولة لإميانها 

باأن الإمارات موؤهلة ل�صت�صافة اأكرب الأحداث الريا�صية.
 واأ�صار ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي اإىل اأن احتاد كرة القدم 
الدولة  داخ����ل  م��ع ج��ه��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات �صحية  ات��ف��اق��ي��ات  وق����ّع 
احلفاظ  اأجل  من  ال�صحي  الربوتوكول  تطبيق  على  لالإ�صراف 
على �صالمة جميع البعثات والأفراد، معرباً عن فخره واعتزازه 
مبا تقدمه القيادة الر�صيدة من دعم للريا�صة والريا�صيني حتى 

اأ�صبحت الإمارات عا�صمة للريا�صة العاملية بكل تخ�ص�صاتها. 

وجدد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي دعم جمل�ض اإدارة الحتاد 
التوفيق،  له  بالت�صفيات، متمنيا  الوطني يف م�صواره  للمنتخب 
املنتخب  ت�����ص��رف  اإم��ك��ان��ي��ات��ه حت��ت  ك��ل  اأن الحت����اد ي�صع  واأك����د 
الكرة  جماهري  واإ���ص��ع��اد  الت�صفيات  يف  ه��دف��ه  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
الإماراتية. وعرب رئي�ض الحتاد عن �صعادته بال�صماح للم�صجعني 
باحل�صور اإىل املباريات بن�صبة %30 من �صعة املدرجات، داعياً 
الت�صفيات،  يف  وج��ه  باأف�صل  دوره  اأداء  اإىل  الإم��ارات��ي  اجلمهور 
وقال اإن امل�صجع الإماراتي اأحد اأبرز عنا�صر قوة املنتخب، منوها 
الإر�صادات  واتباع  الحرازية  ب��الإج��راءات  اللتزام  �صرورة  اإىل 

الر�صمية للحفاظ على �صالمة اجلميع.

ر��صد بن حميد يرحب بوفد �لحتاد �لآ�صيوي ومنتخبات �ملجموعة �ل�صابعة و�حلكام

رئي�س الحتاد : كل الدعم للمنتخب الوطني لعبور الت�سفيات الآ�سيوية

كاأ�س اأوروبا.. �ساحب فكرتها مل ير انطالقها 
فيدال يف امل�ست�سفى بعد اإ�سابته بفريو�س كورونا 

يو�سف جابر يحلق بلقب »املدافع الهداف« 
يف دوري اخلليج العربي

اأكادميية العلوم ال�سرطية تتوج 
الفائزين ببطولة البادل تن�س

ال�صارقة - وام:
تّوج �صعادة العميد الدكتور حممد خمي�ض العثمني مدير عام اأكادميية العلوم 
يف  تن�ض  للبادل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بطولة  يف  الأوىل  ب��امل��راك��ز  الفائزين  ال�صرطية 
ن�صختها الأوىل التي نظمتها اللجنة الريا�صية بالأكادميية ام�ض على اأر�صية 
مالعب البادل تن�ض يف منطقة مويلح مب�صاركة 30 لعبا من خمتلف اإدارات 
ت�صمن  التي  الحرازية  والإج���راءات  ال�صروط  كافة  اإتخاذ  و�صط  الأكادميية 

�صالمة احل�صور والالعبني.
اأول مانع حممد بو�صابر واملالزم �صامل علي اخليال  فاز باملركز الأول املالزم 
علي  والنقيب  الع�صم  عبدالرحمن  عبيد  امل��ق��دم  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ح��ل  فيما 
عبداهلل ح�صن. واأكد العميد العثمني اأن البطولة تاأتي �صمن خطة الفعاليات 
بالنواحي  الهتمام  تعك�ض  والتي  لالأكادميية   2021 الريا�صية  والأن�صطة 
اللياقة.. م�صريا اىل  الريا�صية والبدنية، التي جتدد الطاقة وترفع م�صتوى 
اأن الأكادميية حتر�ض على تنوع البطولت املنظمة على مدار العام وت�صجيع 
منت�صبي الأكادميية على تنمية مهاراتهم يف خمتلف الريا�صات ويف ذات الوقت 
املحافظة على م�صتوى اللياقة البدنية التي تعد اإحدى العنا�صر الرئي�صية يف 

اأداء مهامهم.

�سكوك حول م�ساركة ديفي�س �سد �سنز 
حتوم �صكوك حول م�صاركة النجم انتوين ديفي�ض مع حامل اللقب لو�ض اأجنلي�ض 
ليكرز يف املباراة اخلام�صة من �صل�صلة الدور الول من الدوار الق�صائية "بالي 

اوف" يف دوري كرة ال�صلة المريكي للمحرفني �صد فينيك�ض �صنز.
قال مدرب الفريق فرانك فوغل اإن الطباء "عاينوا ديفي�ض الثنني و�صيخ�صع 

للفحو�ض جمدًدا الثالثاء قبل املباراة م�صاء يف اريزونا".
عانى ديفي�ض من ا�صابة يف اعلى الفخذ يف املباراة الرابعة التي خ�صرها الفريق 
علًما انه   ،2-2 ال�صل�صلة  �صنز  ليعادل  الثاين  ال�صوط  عن  وغاب   92-100

ا من التواء يف الركبة. يعاين اي�صً



بعد خالف حول ال�سعر.. بائع يقتل �سرطيا 
تويف �صابط اأمن مغربي ُمتاأثراً بطعنات وجهها له اأحد البائعني 
فاإن اجلرمية  املتوفرة،  املعطيات  اأبي�ض. وبح�صب  �صالح  بوا�صطة 
التي �صهدتها مدينة اآ�صفي و�صط املغرب، وبال�صبط ب�صوق �صعبية 

باملدينة، كانت ب�صبب خالف ب�صيط حول �صعر بع�ض ال�صلع.
"العني  و�صل  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  وبح�صب 
حتقيقاً  فتحت  الأم��ن��ي��ة،  امل�صالح  ف���اإن  م��ن��ه،  ُن�صخة  الإخبارية" 
وبحثا ق�صائيا حتت اإ�صراف النيابة العامة املخت�صة، للوقوف على 
ظروف وخلفيات اإقدام �صخ�ض يبلغ من العمر 46 �صنة، من ذوي 
�صابط  برتبة  �صرطة،  موظف  تعري�ض  على  الق�صائية،  ال�صوابق 

اأمن، لل�صرب واجلرح املف�صي للموت بوا�صطة ال�صالح الأبي�ض.
واأكد البيان اأن املعلومات الأولية للبحث اأو�صحت اأن امل�صتبه فيه 
املف�صي  واجل���رح  لل�صرب  وع��ر���ص��ه  اخل��ل��ف  م��ن  ال�صحية  ب��اغ��ت 
للموت بوا�صطة ال�صالح الأبي�ض. واأرجع �صبب اجلرمية اإىل خالف 

عر�صي حول �صعر بع�ض ال�صلع ب�صوق �صعبية مبدينة اآ�صفي.
واأ�صاف البيان اأن احلادث ت�صبب يف وفاة موظف ال�صرطة ال�صحية 
الذي مت اإيداع جثته رهن الت�صريح الطبي، بينما مت توقيف امل�صتبه 
البحث  خلفية  على  النظرية  احلرا�صة  تدبري  حتت  وو�صعه  فيه 
عن  للك�صف  املخت�صة،  العامة  النيابة  اإ�صراف  حتت  يجري  ال��ذي 

جميع الظروف واملالب�صات احلقيقية لهذا الفعل الإجرامي.

�سحفي ي�سطاد الن�ساء عرب الوظائف
لبناين،  و�صحفي  كاتب  بطلها  حتر�ض،  ق�صية  لبنان  يف  تتفاعل 

حاول الإيقاع بعدد من الفتيات عرب ا�صتمالتهن بعرو�ض عمل.
العطار،  ال��ك��ات��ب جعفر  ع��ن  ال��ف��ت��ي��ات ق�ص�صاً  م��ن  ع���دد  ون�����ص��رت 
بعر�ض  يبداأ  لل�صحايا،  ال�صتدراج  اأ�صلوب  يعتمد  اأنه  على  اتفقت 
بعمل، ومير بات�صالت ليلية واإر�صال �صور عرب هواتفهن، وينتهي 
اللقاء، ومن ينجح معها يعر�ض عليها ممار�صة اجلن�ض،  بطلبات 
واملفارقة اأنها كانت عند �صّده، تكون احلجة نف�صها مع اجلميع اأنه 

بحالة �صكر ويتعاطى احل�صي�ض، واأنه غري م�صوؤول عن ت�صرفاته.
بداأت الق�صة منذ اأ�صبوع عندما قررت ممثلة لبنانية غري معروفة 
بينها  ن�صر حمادثات  العطار عرب  اللبناين ف�صح  الفني  بالو�صط 
وبينه واأوقات ات�صالته بها وم�صايقته لها حتى انفرطت ال�صبحة 
يف اليوم التايل ليتبني اأنه مار�ض الت�صرف نف�صه  مع اأكرث من 7 

فتيات من جمالت خمتلفة، منهن �صحفيات وكاتبات وممثالت.

�سوق للرجال ممنوع على الن�ساء 
ت�صتهر معظم مدن اجلزائر بكرثة اأ�صواقها خا�صة العتيقة منها، 
جميع  م��ن  لهما  ت��وف��ره  مل��ا  للجن�صني  مق�صدا  لعقود  ظلت  التي 
فهن  بالن�صاء،  الأ���ص��واق  ع��ادة  وترتبط  ال�صتهالكية.  حاجياتهما 
الزبونات الوفيات اللواتي يف�صلن اقتناء حاجيات املنزل باأنف�صهن، 
الأبناء  اأو �صخب  املنزل  "حيطان  من  لهن  متنف�ض  اأي�صا  اإن��ه  بل 

والزوج" كما تذكر كثري منهن.
لكن من الغريب اأن ن�صمع عن �صوق "حمرمة وممنوعة على املراأة" 

رغم حمالته اخلا�صة بالن�صاء من املالب�ض والأواين وغريها.
�صيء  كل  اجل��زائ��ر،  �صرقي  الواقعة  العتيقة  ق�صنطينة  مدينة  يف 
وعاداتها،  ومنازلها  وحكاياتها  وجمالها  ت�صاري�صها  فيها،  غريب 

ب�صكل ميزها عن جميع مدن اجلزائر.
"رحبة  �صوق  اإىل  لت�صل  الغرابة  متتد  ال�صاحرة،  املدينة  ه��ذه  يف 
اجلمال"، اأكرب واأ�صهر �صوق �صعبية يف ق�صنطينة و�صرق اجلزائر، 
لكنها  القطط،  وحتى  والأط��ف��ال  للرجال  املفتوحة  ال�صوق  فهي 

مغلقة يف وجه الن�صاء، لأ�صباب يقال اإنها تاريخية واجتماعية.
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عامل يدعو لتفاقية �سالم مع �سكان خارج الأر�س
دعا عامل الفيزياء الفلكية يف جامعة هارفارد الأمريكية الربوفي�صور، اآوي اأبراهام ليب، الب�صرية اإىل عقد معاهدة 
�صالم مع �صكان عوامل اأخرى خارج كوكب الأر�ض. وذلك للحفاظ على ال�صالم يف الكون وحماية الأر�ض من الدمار 

ال�صامل جراء اأعمال قد تدبرها ح�صارات غري �صديقة.
اأجهزة قوية لت�صريع ج�صيمات بنيوية دقيقة مبقدورها  اإن�صاء  اإن �صكان العوامل الأخرى قادرون على  وقال، ليب 

الق�صاء على املجرات بكاملها. اأما �صكان الأر�ض فلن ي�صتطيعوا يف هذه احلال تلقي اإ�صارة اإنذار عن ذلك.
ومن اأجل احليلولة من حدوث كارثة كونية فاإن العامل الأمريكي اقرح عقد اتفاقية ت�صبه معاهدة حظر التجارب 
النووية. وقال اإن جمرتنا درب التبانة وجمرتها املجاورة )اأندروميد( بحاجة اإىل توقيع مثل هذه املعاهدة التي لن 
يخرج مفعولها عن حدود جمموعة حملية من املجرات. واأو�صح قائال اإن "التو�صع ال�صريع للكون �صينقذنا نهاية 
املطاف من خطر الكارثة الكونية حتى يف حال عدم توقيع املعاهدة واللتزام مبراعاتها على نطاق اأكرب يخرج عن 

نطاق بع�ض املجرات".
فيما مل يذكر الربوفي�صور من �صيمثل الأر�ض يف املعاهدة ومن �صيمثلون اجلانب الآخر.

مع ذلك، فاإن القراح املذكور لي�ض اأول بيان غري تافه تقدم به العامل. فقد �صبق له اأن و�صف الكويكب )اأومواموا( 
الذي اكت�صفه علماء الفلك عام 2017  باأنه مركبة ف�صائية، ثم تنباأ باأن يتلقى �صكان الأر�ض قريبا تاأكيدا موثوقا 

به لوجود حياة على كوكب يف نظام )بروك�صيما �صنتوري( النجمي خارج املنظومة ال�صم�صية.
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التدخني ُيفاقم عواقب كورونا
الإ�صابة  ج���ّراء  امل�صت�صفى  اإىل  ال�صرهني  املدخنني  دخ��ول  احتمال  ي���زداد 
لدرا�صة  وف��ق��اً  املدخنني،  بغري  مقارنة  م��رت��ني،  مب��ق��دار  ك��ورون��ا  بفريو�ض 

حديثة اأجراها امل�صت�صفى الأمريكي البارز، كليفالند كلينك.
واأظهرت الدرا�صة اأن الإ�صابة بفريو�ض كورونا امل�صتجد ترفع احتمالت وفاة 

املدخنني ال�صرهني نتيجة الإ�صابة بالفريو�ض، مقارنة بغري املدخنني.
وق���ال وا���ص��ع ال��درا���ص��ة، ال��دك��ت��ور ج��و زي���ن ال���ص��ت�����ص��اري يف ط��ب ال��رئ��ة يف 
والذي  ال��ت��دخ��ني،  ع��ن  لالمتناع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ع�صية  كلينك،  كليفالند 
وافق  اأم�ض الأول الثنني 31 مايو -اأيار، اإن املدخنني ال�صرهني معر�صون 
اأكرث  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  الإ�صابة  ج��ّراء  امل�صت�صفى  دخول  لحتمال 
عر�صة  اأك��رث  املدخنني  اأن  بالتايل  يعني  م��ا  امل��دخ��ن��ني،  غ��ري  م��ن  مبرتني 

للدخول اإىل العناية املركزة واإىل الوفاة جّراء هذا املر�ض.
بتح�صني  اله��ت��م��ام  ا�صتدعت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  الطبي  اخلبري  واأ���ص��اف 
ال�صحة لدى الأف��راد، م�صريا اإىل اأن اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 
ُيعّد "فر�صة للت�صديد على �صرورة توقف الأفراد عن التدخني، اأو امتناعهم 
عن ال�صروع به يف الأ�صل". واأو�صح اأن التدخني ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�صابة 
بالنوبات القلبية وال�صكتات الدماغية واحتمال فقدان الأطراف والإ�صابة 

بالإعاقات اجل�صدية اأو �صعوبات التنف�ض واحلاجة اإىل الأك�صجني.

ال�سحة العاملية: حان الوقت ملعاهدة منع اجلوائح
دعا مدير عام منظمة ال�صحة العاملية اإىل اإجراء مفاو�صات هذا العام ب�صاأن 
اإطار  امل�صتقبل يف  ملواجهة اجلوائح يف  ال�صتعدادات  لتعزيز  دولية  اتفاقية 

اإ�صالحات �صاملة تبنتها الدول الأع�صاء يف املنظمة.
اجتماعها  يف  للمنظمة  العام  املدير  جيربي�صو�ض  اأده��ان��وم  تيدرو�ض  وق��ال 
الوزاري ال�صنوي اإن املنظمة التابعة لالأمم املتحدة واجهت "حتديا كبريا" 
احلايل  امل�صتوى  عند  كوفيد19-  ملر�ض  مكافحتها  اأ�صاليب  على  للحفاظ 

وتطلب ذلك متويال م�صتداما ومرنا.
ويف وقت �صابق الثنني، وهو اآخر اأيام اجتماعات املنظمة، وافق وزراء �صحة 
طموحة  اإ�صالحات  بتطبيق  تو�صيات  درا�صة  على  املنظمة  اأع�صاء  ال��دول 
وال��دول لحتواء  املنظمة  ق��درات كل من  لتعزيز  اأعدها خ��رباء م�صتقلون 

امل�صببات اجلديدة لالأمرا�ض.
و�صيجتمع وزراء ال�صحة يف الدول الأع�صاء يف املنظمة، وعددها 194، من 
29 نوفمرب لتخاذ قرار حول بدء مفاو�صات ب�صاأن معاهدة دولية الهدف 

منها تعزيز �صبل الت�صدي للجوائح يف امل�صتقبل.
امل�صوؤولة  �صتكون  اأن��ه��ا  اأعتقد  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  "التو�صية  ت��ي��درو���ض  وق���ال 
ب�صاأن  مبعاهدة  التو�صية  هي  العاملي  ال�صحي  والأم��ن  املنظمة  تقوية  عن 

ال�صتعداد للجوائح ومكافحتها".

اأبل تغازل ع�ساقها 
ب�سماعة جديدة

ك�����ص��ف��ت ت���ق���اري���ر اإع����الم����ي����ة عن 
الأمريكية  "اأبل"  �صركة  ا�صتعداد 
اآيفون  ه���ات���ف  ���ص��م��اع��ة  ل��ت��ج��دي��د 
العادية هذا العام، واإطالق اجليل 
 "AirPods Pro" م��ن  ال��ث��اين 

العام املقبل.
"بلومربغ"  ووف���ق م��ا ذك���ر م��وق��ع 
الأمريكي، فاإن ال�صماعات اجلديدة 
AirPods 3 �صتمثل اأول حتديث 
للمنتج منذ مار�ض 2019، م�صيفا 
"�صتاأتي يف الغالب بت�صميم جديد 
خم��ت��ل��ف ع���ن ن�����ص��خ��ة -ب������رو-، مع 

علبة متميزة و�صيقان اأق�صر".
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ض اجل��ي��ل الثاين 
املنتج  ف��اإن   ،AirPods Pro م��ن 
�صيكون الأول من نوعه منذ اأكتوبر 
2019، على اأن ي�صمل م�صت�صعرات 
ح��رك��ة حم��دث��ة م��ع ال��رك��ي��ز على 
ما  ح�صب  ال��ب��دن��ي��ة،  اللياقة  تتبع 
ك�����ص��ف اأ���ص��خ��ا���ض م��ط��ل��ع��ون على 

املو�صوع.
تهدف  الأمريكية  ال�صركة  وكانت 
 AirPods �صماعات  اإط���الق  اإىل 
Pro اجل��دي��دة يف وق��ت مبكر من 

هذا العام، قبل اأن تغري خططها.
و�صتعزز ال�صماعات اجلديدة لأبل، 
الال�صلكية،  الأذن  �صماعات  �صوق 
ال���ت���ي من���ت ب�����ص��ك��ل ���ص��ري��ع خالل 
اأكرث  امل��ا���ص��ي��ة، وح��ق��ق��ت  ال���ف���رة 
الإيرادات  يف  دولر  مليار   30 من 

ال�صنوية.
على  ال��ت��ع��ل��ي��ق  "اأبل"  ورف�������ص���ت 
تك�صف  كما مل  ال�صتف�صار،  طلبات 
ال�صماعات  ه��ذه  ط��رح  توقيت  بعد 

بالتحديد.

اأ�سرار زفاف جون�سون.. ف�ستان 
م�ستاأجر وجدل يف الكني�سة

الربيطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ع��ق��د 
ال�صبت  ق��ران��ه  ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون 
امل����ا�����ص����ي ع����ل����ى خ���ط���ي���ب���ت���ه ك�����اري 
�صهد  �صري"،  "حفل  يف  �صيموندز، 
عنها  حت������دث  غ���ري���ب���ة  ت���ف���ا����ص���ي���ل 
الإع����������الم ال�����ربي�����ط�����اين. وذك������رت 
الربيطانية  "ال�صن"  ���ص��ح��ي��ف��ة 
بحياته  امل����ع����روف  ج���ون�������ص���ون  اأن 
ال��ع��اط��ف��ي��ة احل��اف��ل��ة، وال��ب��ال��غ 56 
البالغة  �صيموندز  من  ت��زوج  عاما، 
33 عاما يف كاتدرائية وي�صتمن�صر 
اأ�صدقاء  ب��ح�����ص��ور  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، 
م���ق���رب���ني واأق����������ارب. و����ص���ه���د حفل 
الزفاف ال�صغري، مفارقات غريبة، 
بتاأجري  ك������اري  ق������رار  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
خالل  ل�صتخدامه  زف���اف  ف�صتان 
احل��ف��ل ف��ق��ط ث��م اإع���ادت���ه. وذكرت 
كاري  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�صحيفة 
زف����اف مل�صمم  ف�����ص��ت��ان  ا���ص��ت��اأج��رت 
فقط،  دولر   60 م��ق��اب��ل  م��ع��روف، 
كي ل تنفق مبلغا باه�صا على يوم 
اإن  ال�صحيفة  وقالت  فقط.  واح��د 
 4 احلقيقي  �صعره  يبلغ  الف�صتان 
من  ا�صتاأجرته  لكنها  دولر،  اآلف 
كيو"  اأت�����ض  ووردروب  "ماي  موقع 
الزفاف،  ف�صاتني  بتاأجري  املخت�ض 

مقابل 60 دولر فقط ليوم واحد.
وت����زوج ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون وك���اري 
خ����ا�����ض  ح�����ف�����ل  يف  ������ص�����ي�����م�����ون�����دز 
وي�صتمن�صر  ك�����ات�����درائ�����ي�����ة  يف 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وه���و م��ا اأث����ار جدل 
ل��ل��ب��ع�����ض. وط���ال���ب ال��ب��ع�����ض على 
لتمكني  بتف�صري  الإنرنت،  مواقع 
رئ��ي�����ض ال�������وزراء، م���ن ال�����زواج مرة 
اأنه  م��ن  بالرغم  بالكني�صة  اأخ���رى 

كان قد تزوج مرتني يف ال�صابق.

ماأ�ساة.. وفاة 4 اأطفال 
اختناقا داخل �سيارة

اأطفال يف م�صر، يف ح��ادث ماأ�صاوي   4 تويف 
اختناقاً  م�صرعهم  ل��ق��وا  حيث  "مريب"، 
اأ�صرتهم مبحافظة  اأم��ام منزل  �صيارة  داخل 

ال�صرقية �صمايل م�صر.
ال�����ص��رط��ة مبحافظة  م���راك���ز  اأح�����د  وذك�����ر 
 4 على  بالعثور  ب��الغ��ا  تلقى  اأن���ه  ال�صرقية 
اأط��ف��ال اأع��م��اره��م ب��ني 3 و6 ���ص��ن��وات، جثثا 
هامدة داخل �صيارة اأمام منزل اأ�صرهم، لتتم 

معاينة احلادث.
الأطفال  اختناق  الأولية  املعاينة  وتبني من 
اإليها  دخلوا  بعدما  ال�صيارة،  داخ��ل  الأرب��ع��ة 
انتقلت  فيما  م��غ��ادرت��ه��ا،  م��ن  يتمكنوا  ومل 
ونقلت  البالغ  موقع  اإىل  الأمنية  الأج��ه��زة 
بلبي�ض  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م�����ص��رح��ة  اإىل  اجل���ث���ث 
املركزي باملحافظة واأخطرت النيابة العامة 
اأم���رت ب��دف��ن جثث الأط���ف���ال، وتولت  ال��ت��ي 

التحقيق يف احلادث املوؤمل.

كورونا يدفع عري�سا لق�ساء ليلة زفافه يف زنزانة
بالتاأكيد ما كان يتخيل عري�ض عمره 24 عاماً اأنه �صيق�صي 
ليلة زفافه على هذا النحو. بدًل من اأن يكون يف �صريره، 
يق�صي  اأن  الأملانية  بيلفيلد  مدينة  من  مواطن  ا�صطر 
عاماً(   23 )كالهما  �صيوفه  م��ن  اثنني  م��ع  زف��اف��ه  ليلة 
الإثنني،  ال�صرطة،  واأعلنت  لل�صرطة.  مبركز  زن��زان��ة  يف 
اأن مكتب اإنفاذ القانون يف املدينة طلب من ال�صرطة يوم 
اجلمعة املا�صي امل�صاعدة بعد اأن جتاهل حوايل 25 �صيفاً 
يف احلفل قواعد مكافحة كورونا. وبح�صب البيانات، كان 
ال�صوارع  اإىل  ال�صكني  املبنى  من  اأحياناً  ينتقل  الحتفال 
اأنه  ال�صرطة  با�صم  متحدث  وذك��ر  املحيطة.  والأر���ص��ف��ة 
قاوم  الإخ������الء،  عملية  تنفيذ  ال�����ص��رط��ة  اأرادت  ع��ن��دم��ا 
ُك�صرت  كما  وجهه.  على  �صابطاً  و�صرب  بعنف  العري�ض 
واأ�صيب  امل�صاجرة،  اأث��ن��اء  للمنزل  الأم��ام��ي  ال��ب��اب  ن��اف��ذة 
اإىل  ي��ده. ومت نقله  24 عاماً يف  العمر  البالغ من  ال�صاب 
بامل�صت�صفى.  خارجية  عيادة  يف  العالج  تلقي  بعد  احلجز 
عاماً(،  الآخ��ران )23  ال�صابان  اأم�صى  البيانات،  وبح�صب 

اللذان �صاركا يف العنف، الليلة يف الزنزانة اأي�صاً.

م�سامري يف معدة مري�س 4 �سهور
القطع  ا�صتخراج جمموعة من  اإثيوبيون يف  اأطباء  جنح 
املعدنية وامل�صامري من معدة مري�ض، عقب اإجراء عملية 

باأحد م�صت�صفيات اإقليم �صعوب جنوب اإثيوبيا.
لعملية  نف�صية  اأمرا�ض  من  يعاين  اإثيوبي  رجل  وخ�صع 
جراحية من اأجل اإزالة ع�صرات القطع املعدنية املوجودة 
 4 اأك��رث من  اأدوات ح��ادة، بقيت مبعدته  يف معدته بينها 
امل��دي��ر العام  ت�����ص��وم��ي،  ال��دك��ت��ور مت�صجن  اأ���ص��ه��ر. وق���ال 
مل�صت�صفى اأربامن�ض العام باإقليم �صعوب جنوب اإثيوبيا، اإن 
ب�صبب  املعدنية  والقطع  الأدوات  هذه  يبلع  كان  املري�ض 
ا�صطرابات نف�صية كان يعاين منها منذ 4 اأ�صهر م�صت، 

حيث جتمعت القطع املعدنية مًعا داخل ج�صده.
ووفًقا لل�صجالت الطبية للمري�ض، مت اإجراء فحو�صات 
من  جمموعة  وج��ود  اأو�صحت  اأ�صعة  اإج���راء  بينها  طبية 
الأدوات املعدنية احلديدية داخل معدته. واأ�صار ت�صومي 
اأن املري�ض كان �صجيًنا وم�صاًبا مبر�ض عقلي، وراآه  اإىل 
�صجني اآخر عدة مرات يبتلع هذه الأدوات املعدنية. ولفت 
اإىل اأن الأدوات التي ا�صتخرجت من بطن املري�ض ت�صمل 
واأقالما،  اأخ���رى  ح��ادة  حديدية  واأدوات  وم�صامري  اإب���را 

موؤكدا اأن املري�ض حاليا ب�صحة جيدة بعد العملية.

خطوة تقرب من العثور على كنز هتلر املفقود
عرث باحثون على �صبكة اأنفاق يعود تاريخها اإىل احلرب 
"العنرب" وغريه  على  اأن حتتوي  يعتقد  الثانية  العاملية 

من الكنوز التي اأخفاها النازيون اإبان تلك احلرب.
وتقدر قيمة هذا الكنز بنحو 354 مليون دولر اأمريكي 
على الأقل. وو�صفت املداخل اخلم�صة املوؤدية اإىل ممرات 
باأنه  بولندا،  �صرق  �صمال  الأر���ض غري مكت�صفة يف  حتت 
الغابات  الإط���الق، يف  اكت�صاف ج��رى حتقيقه على  اأك��رب 
ومدير  امل���وؤرخ  وق���ال  هكتار.   200 م�صاحتها  تبلغ  ال��ت��ي 
متحف يف �صرق بولندا، بارتلوميغ بليبانكزيك، اإنه رمبا 
مت ملء هذه املداخل مبادة ما يف حماولة على ما يبدو 
اأن  قبل  الكثري  اإزال���ة  علينا  �صيتعني  "لذلك  لإخفائها، 

نتمكن من روؤية ما بداخلها".

طعام امل�ستقبل.. ح�سرات مقرم�سة وجنادب 
اأ�صحاب  تنا�صب  ل  فييه"  "لوران  مطعم  قائمة 
القلوب ال�صعيفة، لكنها رمبا ت�صري اإىل م�صتقبل 
توفري الغذاء ل�صكان العامل الذين تزيد اأعدادهم 

باطراد.
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �صلطة روب���ي���ان م��ع دود  وحت��ت��وي 
املقرم�صة  واحل�صرات  الأ�صفر(،  )ال��دود  القبابي 
واجلنادب  اخل�����ص��روات،  م��ن  طبقة  ف��وق  املقدمة 

املغطاة بال�صوكولتة، وفق "رويرز". 
اإعجاب  ب��اإ���ص��ارات  املنمقة  فييه  اأط��ب��اق  وحظيت 
�صرفة  يف  املغامرين  زبائنه  م��ن  تلذذ  وهمهمات 

مطعمه التي تغمرها �صم�ض باري�ض.
وق����ال ال��ط��اه��ي ال��ف��رن�����ص��ي وه���و ي��ع��د ط��ب��ق��ا من 
امل��ع��ك��رون��ة امل�����ص��ن��وع��ة م���ن دق��ي��ق )ط���ح���ني( دود 
ال��ق��ب��اب��ي وال��ب��ط��اط��ا احل��ل��وة وي���رق���ات احل�صرات 
يجربون  للذين  املثايل  الطبق  هو  "هذا  املقلية: 

هذه الأ�صناف للمرة الأوىل".

ل��اله��ت��م��ام حقيقة"،  م��ث��رية  ط��ع��وم  "له  وت���اب���ع: 
ي��ع��ج��ب��ه��ا هذا  ل  ق���د  ف��ق��ط  ق��ل��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 

الطبق.
واعتربت هيئة �صالمة الأغذية الأوروبية يف يناير 
دود القبابي �صاحلا لال�صتهالك الآدمي واأقرت يف 

مايو بيعه يف الأ�صواق.
واأق�����رت ال��ه��ي��ئ��ة ا���ص��ت��خ��دام اأك���رث م��ن 12 منتجا 
غذائيا م�صنوعا من احل�صرات ومنها ال�صرا�صري 
واجلراد. وميكن اأن يوفر دود القبابي واحل�صرات 
امل�صتقبل  يف  للغذاء  م�صتداما  م�صدرا  عام  ب�صكل 

ي�صبب القليل من انبعاثات الكربون.
با�صم  امل��ت��ح��دث  كري�صميكر  دي  �صتيفان  وي��ق��ول 
باملفو�صية  ال����غ����ذاء  و����ص���الم���ة  ال�����ص��ح��ة  �����ص����وؤون 
اأن  ومي���ك���ن  م���غ���ذي���ة.  "احل�صرات  الأوروب������ي������ة: 
غذائي  ن��ظ��ام  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  حقيقة  ت�صاعدنا 

�صحي وم�صتدام".

ر�ق�صة �لباليه �لربيطانية ر��س يل �أرم�صرتوجن ) 20 عاًما( تقف للتقاط �صورة يف �مليد�ن �لأحمر يف مو�صكو, يذكر �أن 
�أرم�صرتوجن من بني �لر�ق�صني �لقالئل من �إجنلرت� �لذين تخرجو� من �أكادميية بول�صوي للباليه �ل�صهرية. رويرتز

الأ�سباح جترب اأديل 
على بيع ق�سرها!

 ،"West Sussex" فاجاأت  النجمة اأديل  املتابعني ب�صبب بيع ق�صرها، الذي يقع يف
مببلغ 5 مليون جنيه اإ�صرليني، وانتقالها اإىل منزل اآخر.

وانتقلت اأديل اإىل ق�صر اآخر، ب�صبب معاناتها مع الأ�صباح ح�صب ما قالت، ومت�صي 
الآن معظم وقتها يف  بيفريل هيلز  يف مدينة  لو�ض اأجنلو�ض  الأمريكية.

واأعيد   ،1900 ع��ام  ب��ن��اوؤه  ومت  يف  اإجنلرا ،  هور�صام  مبدينة  الق�صر  ه��ذا  ويقع 
ت�صميمه يف الثالثينيات، ويطل على متنزه �صاوث داونز الوطني.

اإجنذبت اأديل لهذا الق�صر ب�صبب م�صاحته الوا�صعة واملوقع املميز، فهو يت�صمن 
13 غرفة نوم، وا�صرته بحوايل 750 األف جنية اإ�صرليني.

كما ي�صم الق�صر مالعب تن�ض، وم�صبحاً خارجياً، بالإ�صافة اإىل مهبط طائرات 
الهليكوبر، لل�صفر اإىل املطارات، اأو رحلة �صريعة اإىل املدينة.


