حالة �شفاء خالل � 24ساعة

�ص 03

� 1.552إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف الإمارات

الأر�شيف الوطني ينظم امللتقى ال�سنوي

••�أبوظبي-وام

الثامن لتدريب املعلمني افرتا�ضيا

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 258,483
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي
والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن
 1,552حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  642,601حالة.كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  4حاالت م�صابة
وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  1,843حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
(التفا�صيل �ص)2
بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:11 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 10

ق�صف مفاجئ على �إدلب ..هل
»
«
يحمل ر�سائل من رو�سيا �إىل تركيا؟
�ص 17

الفجر الريا�ضي

�أحمد بن حممد  :التاريخ يذكر
دائما �أبناء الوطن املخل�صني

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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�أطقلتها حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات وميناء خليفة

�أول نظام لل�شاحنات ذاتية القيادة يف املوانئ باملنطقة

•• �أبوظبي-وام

فريدة احلو�سني خالل الإحاطة الإعالمية (وام)

الإحاطة الإعالمية لـكوفيد 19 -

الإمارات التزال باملرتبة الأوىل عامليا يف توزيع اجلرعات
اليومية للقاحات مبعدل  158.24جرعة لكل � 100شخ�ص
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن
القطاع ال�صحي يف الدولة �أن دولة الإم��ارات تواجه
جائحة كوفيد –  19ببنية وطنية حيوية �صلبة
وق ��درات ب�شرية ق��ادرة على التعامل م��ع تداعياتها
وتخطيها يدعمها يف ذلك وعي جمتمعي والتزام من
فئات املجتمع كافة.
وقالت فريدة احلو�سني خالل الإحاطة الإعالمية

حلكومة الإم��ارات ح��ول م�ستجدات فريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد � .. 19 -إن القطاع ال�صحي يوا�صل
ج�ه��وده ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إىل امل�ن��اع��ة املجتمعية من
خالل توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة لأخذ التطعيم
 ..م���ش�يرة �إىل �أن ن�سبة احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى اجلرعة
الأوىل من �إجمايل ال�سكان و�صلت �إىل  74.5يف املائة
يف حني بلغت ن�سبة متلقي جرعتي اللقاح  64.3يف
املائة من �إجمايل ال�سكان.
(التفا�صيل �ص)9

�سند النه�ضة الأثيوبي و�إ�صرار �أثيوبي على الت�صعيد من خالل امللء الثاين

وزير الري امل�صري� :أدي�س �أبابا ال متتلك الإرادة ال�سيا�سية لالتفاق

ً
�إثيوبيا تبد�أ امللء الثاين ..وم�صر تعتربه تهديدا للأمن وال�سلم
•• عوا�صم-وكاالت

يف ت���ص�ع�ي��د خ �ط�ير وم �ت��وق��ع� ،أع �ل��ن وزي� ��ر الري
امل���ص��ري حم�م��د ع�ب��د ال�ع��اط��ي �أن ��ه ت�ل�ق��ى خطاباً
ر�سمياً م��ن ن�ظ�يره الإث�ي��وب��ي يفيد ب�ب��دء �إثيوبيا
يف عملية امل��لء الثانى ل�سد النه�ضة.من جهتها،
�أر�سلت وزارة اخلارجية امل�صرية نف�س اخلطاب� ،إىل
رئي�س جمل�س الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي.
وم��ن امل�ق��رر �أن يعقد جمل�س الأم��ن جل�سة حول
ق�ضية �سد النه�ضة يوم اخلمي�س املقبل.و�أو�ضحت
اخلارجية امل�صرية �أن هذا التطور اخلطري يك�شف

جم ��دداً ��س��وء نية �إثيوبيا وا��ص��راره��ا على اتخاذ
�إج� � ��راءات �أح ��ادي ��ة ل�ف��ر���ض الأم� ��ر ال��واق��ع وملء
وت�شغيل �سد النه�ضة دون اتفاق يراعي م�صالح
ال��دول ال�ث�لاث ويحد م��ن �أ��ض��رار ه��ذا ال�سد على
دولتي امل�صب.كما �أو�ضحت �أن هذا الأم��ر �سيزيد
من حالة الت�أزم والتوتر يف املنطقة ،و�سي�ؤدي �إىل
خلق و�ضع يهدد الأم��ن وال�سلم على ال�صعيدين
الإقليمي وال��دويل.يف ال�سياق� ،أعلن الناطق با�سم
وف��د التفاو�ض ال�سوداين ب�ش�أن �سد النه�ضة� ،أن
بالده متتلك عدة خيارات للتعامل مع امللء الثاين
ل�سد النه�ضة.

دياب :لبنان واللبنانيون على �شفري الكارثة
•• بريوت-وكاالت

ج ��دد رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة ت�صريف
الأع �م��ال يف ل�ب�ن��ان ح���س��ان دياب
حت��ذي��ره م��ن �أن ب �ل�اده و�شعبه
على �شفري الكارثة ودعا املجتمع
الدويل للتحرك للإنقاذ.
وق ��ال يف ك�ل�م��ة ب�ع��د اج�ت�م��اع مع
جمموعة م��ن ال�سفراء وممثلي
البعثات الدبلوما�سية يف بريوت
ال يحق لهذه احلكومة ا�ستئناف
ال �ت �ف��او���ض م ��ع � �ص �ن��دوق النقد
ال� ��دويل لتطبيق خ�ط��ة التعايف
التي و�ضعتها احلكومة ،لأن ذلك
ي��ر ّت��ب ال �ت��زام��ات ع�ل��ى احلكومة
املقبلة قد ال تتبناها.
و�أ� �ض��اف �أ��ص�ب��ح رب��ط م�ساعدة
لبنان بت�شكيل احل�ك��وم��ة ي�شكل
خ �ط ��را ع �ل��ى ح �ي ��اة اللبنانيني

وع� �ل ��ى ال� �ك� �ي ��ان ال �ل �ب �ن ��اين ،لأن
ال�ضغوط التي مُتار�س واحل�صار
املطبق على لبنان ال ي��ؤث��ر على
ال �ف��ا� �س��دي��ن ،ب ��ل ي��دف��ع ال�شعب
اللبناين وحده ثمناً باهظا يهدد
حياته وم�ستقبله كما يهدد لبنان
كنموذج ور�سالة يف العامل .وقال
ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى �شفري
الكارثة.
وح� � � � � � ّذر ع� ��� �ض ��و ك� �ت� �ل ��ة ال� �ل� �ق ��اء
الدميقراطي النائب نعمة طعمة
من ارتطام كبري يف لبنان ،يف حال
مل يتم ت�شكيل حكومة �إ�صالحية
�إن� �ق ��اذي ��ة ت �ت �ح��ول �إىل حكومة
طوارئ اقت�صادية ملعاجلة ق�ضايا
ال�ن��ا���س وه�م��وم�ه��م ،م���ش�يراً �إىل
�أن هناك حالة فقر يف لبنان مل
ي�سبق �أن �شهدها حتى يف مراحل
احلروب امل�ؤ�سفة" ،ومنبهاً �إىل �أن

الآت��ي �أعظم يف الأ�سابيع املقبلة
نظراً لغياب املعاجلات املطلوبة.
و�أعرب طعمة ،يف حديث لـ(ال�شرق
الأو� � �س� ��ط) ،ع ��ن ق�ل�ق��ه م ��ن هذا
االن �ح��دار امل��ري��ب ال ��ذي ي�شهده
لبنان على امل�ستويات االقت�صادية
واحل� �ي ��ات� �ي ��ة واالجتماعية"،
منتقداً "خو�ض البع�ض معاركه
ال��رئ��ا� �س �ي��ة واالن �ت �خ��اب �ي��ة ،فيما
لبنان يحت�ضر ،وهذا �أمر م�ؤ�سف
قد ي�ؤدي �إىل ما ال يُحمد عقباه
يف ال�شارع.
يـــــ�أتي هـــــذا فــــيما ي�شهد لبنان
م �ن��ذ خ ��ري ��ف  2019ان �ه �ي��اراً
اق�ت���ص��ادي�اً مت�سارعاً ه��و الأ�سو�أ
يف تاريخه ،فاقمه انفجار مرف�أ
ب� �ي��روت امل � � ��روع يف ال� ��راب� ��ع من
�أغ���س�ط����س و�إج � � ��راءات مواجهة
فريو�س كورونا.

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف �أبوظبي بالتعاون مع مركز
�أبوظبي لل�صحة العامة حتديث �إجراءات احلجر املنزيل للمخالطني
حلالة �إيجابية ،وذلك يف �إط��ار احلر�ص على �صحة و�سالمة جميع
�أفراد املجتمع.
وت�صل مدة احلجر املنزيل للمطعمني �إىل � 7أيام ،مع �إعادة فح�ص
م�سحة الأن��ف  PCRيف ال�ي��وم ال�ساد�س ،ويف ح��ال كانت النتيجة
�سلبية يتم فك ال�سوار االلكرتوين يف اليوم ال�سابع.
وميتد احلجر املنزيل لغري املطعمني لـ  12يوماً ،مع �إعادة فح�ص
م�سحة الأنف يف اليوم الـ  ،11وفك ال�سوار الإلكرتوين يف اليوم الـ
 12يف حال كانت النتيجة �سلبية.
(التفا�صيل �ص)9

مع التقارب بني الواليات املتحدة وفورموزا ال�سابقة

تايوان :خطة �شن هجوم مفاجئ على ثالث مراحل!...
-ترجمة خرية ال�شيباين

دياب يحذر من عواقب وخيمة للو�ضع اللبناين

كما فقدت العملة املحلية �أكرث
م��ن ت�سعني يف امل�ئ��ة م��ن قيمتها
يف الوقت ال��ذي ال ي��زال امل�صرف
امل � ��رك � ��زي ي � � � ��ز ّود امل� ��� �س� �ت ��وردي ��ن
بالدوالر لتغطية جزء من كلفة

اال�سترياد ،وفق ال�سعر الر�سمي.
يف ح�ي�ن ال ي� ��زال ال �� �ص��راع على
احل���ص����ص وال �ن �ف��وذ ب�ين القوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ي �ح��ول دون ت�شكيل
حكومة منذ �أ�شهر.

احتاد �أق�صى اليمني الأوروبي ،رهان ال يزال بعيد املنال

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اوربان و�سالفيني واحللم امل�شرتك

جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف
�أبوظبي حتدث �إجراءات احلجر املنزيل

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت

تظل رو�سيا نقطة اخلالف الرئي�سية

يحلم رئي�س ال��وزراء املجري فيكتور �أورب ��ان ،ب��ان ي�ش ّكل حوله جمموعة
جديدة من اليمني املتطرف �أو الأح��زاب املحافظة املتطرفة ،ق��ادرة على
الت�أثري ب�شكل كبري ،يف بروك�سل ،على غرار التحالف التقدمي لال�شرتاكيني
الدميقراطيني 146( ،ع�ضوًا يف الربملان الأوروبي)� ،أو ،يف يوم من الأيام،
مثل اليمني (ح��زب ال�شعب الأوروب��ي ،)178 ،وهي عائلة غادرها رئي�س
ب�ضجة كربى يف مار�س املا�ضي ،مع الع�شرات من نوابه
احلكومة املجري ّ
الأوروبيني.
ميكن لهذا احللم �أن يتحقق .على الأقل �إذا �س ّلمنا بـ "الإعالن امل�شرتك"املو ّقع
يف  2يوليو من قبل خم�سة ع�شر ت�شكيلاً م�شك ًكا يف �أوروبا مع حزب �أوربان،
فيد�س ،من �أجل تكامل قاري �أقل .ومن بني ه��ؤالء :حلفا�ؤه البولنديون
يف حزب القانون والعدالة ،وحركتا اليمني املتطرف الإيطاليتان ،الرابطة
وفراتلي دي �إيطاليا ،و�إ�سبان فوك�س ،وحزب احلرية النم�ساوي ،والتجمع
الوطني الفرن�سي .وتقدم مارين لوبان ،رئي�سة التجمع الوطني ،هذا الن�ص
على �أن��ه "احلجر الأول" لـ "حتالف كبري يف الربملان الأوروبي" .تزن
هذه الأح��زاب م ًعا  115منتخ ًبا من �أ�صل  705حتت قبة �سرتا�سبورغ.
احلد الأدن��ى� :إذا متكنوا من �ض ّم �أع�ضاء املجموعتني الرئي�سيتني اللتني
جتمعان الأح��زاب امل�شككة يف �أوروب��ا -الهوية والدميقراطية ،واملحافظون
الإ�صالحيون الأوروبيون -فقد ي�صل عددهم �إىل �أكرث من  140ع�ضوًا يف
(التفا�صيل �ص)15
الربملان الأوروبي.

�أعلنت حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات� ،أول حمطة ت�ؤ�س�سها �شركة
كو�سكو املالحية للموانئ امل�ح��دودة التابعة ل�شركة كو�سكو املالحية
خ��ارج ال�صني ،عن �إطالقها لنظام ال�شاحنات ذاتية القيادة يف ميناء
خليفة .وي�ضم النظام ال��ذي يعد الأول من نوعه يف موانئ منطقة
ال�شرق الأو��س��ط� ،ست �شاحنات كهربائية "كيو-ترك�س" .و�ستوا�صل
حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات وميناء خليفة الذي يعد �أكرث املوانئ
تطوراً يف العامل ،ا�ستطالع املزيد من التقنيات احلديثة التي من �شانها
تعزيز فعالية الأداء ومواكبة التطورات احلديثة يف القطاع.
(التفا�صيل �ص)26

بد�أت تايبيه ووا�شنطن مفاو�ضات
ل�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة وا��س�ع��ة تغطي
التجارة واال�ستثمار والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة .وه ��ذه ��س��اب�ق��ة ،متثل
خطوة �أخرى يف التقارب امل�سجل
يف الأ�شهر الأخرية بني الواليات
املتحدة وفورموزا ال�سابقة.
وت��أت��ي ه��ذه امل�ح��ادث��ات يف الوقت
الذي و�صفت فيه املجلة ال�صينية
"ال�سفن البحرية والتجارية"،
بدقة �أح��د ال�سيناريوهات لغزو
مفاجئ للجزيرة .وي�شكل املقال
يف حد ذاته تهديدًا �آخر للحكومة
التايوانية ،وال��ذي ،بالرغم من
ان��ه لي�س الأول ،ميكن �أن يرقى
�إىل م�ستوى م�ن��اورة تخويف �أو
عملية خداع.
يف ال��واق��ع ،ب ��د�أت امل�ح��ادث��ات بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وت ��اي ��وان يف
وقت �سابق من هذا العام ،وتركز
� ً
أي�ضا على التعريفات اجلمركية

�شي ...ال بد من تايوان وان طال ال�سفر
وامل�م��ار��س��ات التجارية و�سال�سل جملة من الق�ضايا للعام املقبل"،
التوريد واللقاحات الأمريكية� ،أو��ض��ح ج��ون دينغ ،رئي�س مكتب
ل �ل��و� �ص��ول اىل ات �ف��اق �ي��ة جت ��ارة ت��اي��وان ،امل�س�ؤول عن املفاو�ضات
ثنائية ،وه��ي الأوىل من نوعها .التجارية
و�شهد هذا الهدف تطوراً جديداً وح���س��ب دن ��غ ،ف� ��إن ه��ذا االلتزام
ي ��وم الأرب � �ع� ��اء  30ي��ون �ي��و ،مع مهم بعد توقف لهذه املناق�شات
دام خ �م ����س �� �س� �ن ��وات .و�أج� � ��رى
ا�ستئناف املفاو�ضات يف تايبيه.
�إن "الأهم يف ه� ��ذا االجتماع ال�ط��رف��ان حمادثاتهما الأخرية
ه��و التو�صل �إىل ال�ت��زام متبادل ع��ام  2016عندما ك��ان باراك
رئي�سا للواليات املتحدة.
ب ��أن يقوم اجلانبان الآن ب�إن�شاء �أوباما ً
(التفا�صيل �ص)13
جم� �م ��وع ��ات خم �ت �ل �ف��ة ملناق�شة

الأردن ..الق�ضاء يحدد جل�سة ليبيا تبد�أ ت�سجيل الناخبني و�أمريكا
للنطق باحلكم بق�ضية الفتنة
ت�شدد على موعد االنتخابات

•• عمان-وكاالت

هزائم متالحقة للحوثيني ..حترير مواقع جديدة يف البي�ضاء
•• اليمن-وكاالت

توا�صل قوات العمالقة اجلنوبية واملقاومة ال�شعبية
م �ع ��ارك حت��ري��ر م �ن��اط��ق ج ��دي ��دة و� �س��ط انهيارات
متوا�صلة يف �صفوف ميلي�شيات احلوثي االنقالبية
مبحافظة البي�ضاء.
وه��اج �م��ت ق� ��وات اجل �ي ����ش وم �ق��اوم��ة �آل حميقان،
وق ��وات العمالقة م��وق��ع اجل�م��اج��م وج�ب��ل حلمو�س
اال�سرتاتيجي املطلع على �أول مناطق مديرية ذي
ناعم .و�أعلن متحدث با�سم مقاومة �آل حميقان� ،أنه
مت حترير موقعاجلماجم ،وما حوله من ثكنات تعد
�آخ��ر معاقل امليلي�شيات احلوثية ب ��أط��راف مديرية
الزاهر �آل حميقان على حدود مديرية ذي ناعم.
ويف جبهة �أخ ��رى� ،شنت �أل��وي��ة العمالقة اجلنوبية
وامل�ق��اوم��ة ال�شعبية الليلة هجوما وا��س�ع��ا يف جبهة
ناطع باجتاه مديرية املالجم ومت حترير ع��دد من
املواقع.

وقالت م�صادر حملية ل�سكاي نيوز عربية �إن قيادات
حوثية غ��ادرت حمافظة البي�ضاء ،و�أجلت كثريا من
ع��ائ�لات�ه��ا �إىل �صنعاء ب��ال�ت��زام��ن م��ع اق�ت�راب قوات
اجلي�ش واملقاومة من مركز املحافظة.
و�أع�ل��ن م�صدر ع�سكري دح��ر امليلي�شيا احلوثية من
�آخ��ر ق��رى مديرية ال�صومعة املحاذية ملركز مدينة
البي�ضاء ،بعد حترير عدد من املواقع اال�سرتاتيجية
يف املديرية خالل معارك اليومني املا�ضيني �أبرزها
اجلماجم وال���ش��اردة وزن�ق��ل وجبل الأري�ل�ات وقرية
امل�ضاحي و�آل دومان.
و�أكد امل�صدر ملركز �إعالم اجلي�ش� ،أن املعارك �أ�سفرت
عن م�صرع ما ال يقل عن  13حوثيا وجرح �آخرين،
�إ�ضافة �إىل تدمري �أرب�ع��ة �أطقم وم�صرع جميع من
ك��ان��وا ع�ل��ى متنها .و��ش��ن ط�ي�ران ال�ت�ح��ال��ف العربي
غ� � ��ارات ا� �س �ت �ه��دف��ت جت �م �ع��ات مل�ي�ل�ي���ش�ي��ات احلوثي
الإرهابية يف منطقة املالجم وك ّبدها خ�سائر ب�شرية
ومادية كبرية.

حددت حمكمة �أمن الدولة الأردنية جل�سة االثنني
املقبل للنطق باحلكم يف ق�ضية الفتنة.
وك��ان��ت عقدت يف العا�صمة الأردن �ي��ة ع� ّم��ان اليوم
الثالثاء اجلل�سة ال�ساد�سة مما بات يعرف �إعالميا
ب�ـ ق�ضية الفتنة ،التي يحاكم فيها ك��ل م��ن با�سم
عو�ض اهلل رئي�س الديوان امللكي الأ�سبق وال�شريف
ح�سن ب��ن زي��د بتهم �أح ��داث الفتنة والتحري�ض
على مناه�ضة نظام احلكم وتعري�ض �أم��ن الأردن
و�سالمته للخطر.
وكان من املفرت�ض �أن تقدم هيئات الدفاع بياناتها
لنفي التهم ع��ن املتهمني ،وذل��ك بعد �أن رف�ضت
حمكمة �أمن الدولة يف اجلل�سة ال�سابقة اال�ستماع
لقائمة �شهود مكونة من � 27شاهداً من بينهم 3
�أمراء.
وكانت املحكمة رف�ضت يف الأول من يوليو احلايل
طلب هيئة ال��دف��اع ح�ضور الأم� ��راء ح�م��زة وعلي
وه��ا��ش��م وغ�يره��م م��ن ال�شهود لتقدمي �شهادتهم
بق�ضية الفتنة ح�سب ما ذكر حمامي املتهم با�سم
عو�ض اهلل .وقال حمامي الدفاع يف ق�ضية الفتنة
ب ��الأردن �إن املحكمة الع�سكرية رف�ضت اخلمي�س
طلب الدفاع ا�ستدعاء الأم�ير حمزة بن احل�سني،
لل�شهادة يف الق�ضية املتهم فيها �أحد املقربني �سابقا
من العائلة املالكة بزعزعة ا�ستقرار البالد.

•• عوا�صم  -وكاالت

ب � ��د�أت يف ل�ي�ب�ي��ا ع�م�ل�ي��ة ت���س�ج�ي��ل ال �ن��اخ �ب�ين متهيدا
لالنتخابات الربملانية والرئا�سية املتوقعة يف نهاية العام
احل��ايل ،وذلك رغم الغمو�ض الذي يحيط مب�صريها
بعد تعطل وان�سداد املحادثات اجلارية حول قاعدتها
الد�ستورية .و�أطلقت املفو�ضية العليا لالنتخابات ،منذ
�أم�س الأول حمالت �إعالمية لت�شجيع الليبيني على
الت�سجيل بكثافة ملمار�سة حقوقهم ال�سيا�سية و�ضمان
امل�شاركة يف االنتخابات القادمة وامل�ساهمة يف تقرير
م�صري بالدهم ،كما �أعلنت ،يوم الأح��د ،افتتاح مركز
�إعالمي خم�ص�ص لتغطية االنتخابات املقررة يف 24
دي�سمرب امل�ق�ب��ل .لكن ه��ذه التح�ضريات اللوج�ستية
والإداري� � ��ة ،يقابلها يف اجل��ان��ب الآخ ��ر ف�شل �سيا�سي
وقانوين ،حيث ال زالت ليبيا تن�شد �إقرار �إطار قانوين
و�أ��س��ا���س د��س�ت��وري يبدو ��ض��روري��ا لإج ��راء االنتخابات
امل��رت�ق�ب��ة .ويف ت �ط��ور ،ق ��ال ال���س�ف�ير الأم�ي�رك ��ي لدى
ليبيا ،ريت�شارد ن��ورالن��د :ن�شدد على �إج��راء انتخابات
يف موعدها امل�ح��دد يف  24دي�سمرب .يف ه��ذا ال�سياق،
ق��ال امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي حم�م��د ال��رع�ي����ش ،يف ت�صريح
لـ(العربية.نت)� ،إن البدء يف حتديث �سجل الناخبني
خطوة هامة نحو االنتخابات ،لكن لي�ست ب�أهمية �إجناز
القاعدة الد�ستورية ،التي يعترب �إق��راره��ا واعتمادها
�شرطا �أ�سا�سيا لإجراء االنتخابات يف موعدها ،م�شريا
�إىل �أن هذا الإجراء هو �أكرث ما حتتاجه ليبيا الآن.
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 1,518حالة �شفاء خالل � 24ساعة

� 1.552إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف الإمارات
••�أبوظبي-وام

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  258,483فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,552
حالة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  642,601حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة
 4حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,843حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة

ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون
مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء 1,518
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  620,812حالة.

�إعطاء  76,347جرعة من لقاح
كوفيد 19 -يف الإمارات خالل � 24ساعة
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  76,347جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية ليبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  15,650,988جرعة ومبعدل توزيع للقاح
بلغ  158.24جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي ��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خ�ط��ة ال� ��وزارة ل�ت��وف�ير ل�ق��اح كوفيد -19و�سعيا
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

�سيف بن زايد و وزير ال�ش�ؤون الداخلية اجلورجي يوقعان اتفاقية �أمنية

•• �أبوظبي-وام

وقع الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية اتفاقية مع
معايل فاختانغ جوميلوري وزير
ال���ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة يف جمهورية
ج��ورج�ي��ا تتعلق بتعزيز التعاون
يف امل �ج ��االت الأم �ن �ي��ة ومكافحة
اجل ��رمي ��ة ب�ي�ن دول � ��ة الإم � � ��ارات
وجورجيا.
و تبادل �سموه مع معايل الوزير
اجل��ورج��ي خ�لال لقاء افرتا�ضي
احلديث حول عدد من املو�ضوعات
ذات االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك ،و�أك� ��دا
�أه� �م� �ي ��ة ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات بني
ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين وموا�صلة
عقد مثل هذه اللقاءات امل�شرتكة
لتطويرها واالرتقاء بها.
ت �ه��دف الإت �ف��اق �ي��ة  -ال �ت��ي جرى
ال �ت��وق �ي��ع ع�ل�ي�ه��ا ع��ن ب �ع��د � -إىل
ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك بني

ال �ب �ل��دي��ن ،وت �ط��وي��ر العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة يف امل� �ج ��االت الأمنية
وال���ش��رط�ي��ة ال��س�ي�م��ا يف جماالت
ت � �ع� ��زي� ��ز ال � �� � �س �ل�ام� ��ة امل� � ��روري� � ��ة
وم �ك��اف �ح��ة اجل ��رمي ��ة ب�أ�شكالها

ك��اف��ة مب��ا ف�ي�ه��ا االجت� ��ار بالب�شر
واجل��رائ��م ال���س�ي�بران�ي��ة وجرائم
غ�سل الأم��وال ومكافحة الإرهاب
وامل � �خ� ��درات وامل � ��ؤث� ��رات العقلية
وجرائم اال�ستغالل اجلن�سي �إىل

جانب تبادل اخلربات يف جماالت
ا� �س �ت �خ��دام ال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي يف
تعزيز العمل ال�شرطي.
ح�ضر اللقاء االف�ترا��ض��ي اللواء

ال��دك �ت��ور �أح �م��د ن��ا��ص��ر الري�سي
مفت�ش عام وزارة الداخلية و�سعادة
باتا ك��االن��دادزه �سفري جمهورية
ج��ورج �ي��ا ل ��دى ال ��دول ��ة واللواء
�سامل علي مبارك ال�شام�سي وكيل

وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
و اخل ��دم ��ات امل �� �س��ان��دة و منرية
امل��رزوق��ي ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال �سفارة
الإمارات لدى جمهورية جورجيا
وعدد من ال�ضباط.

جتدر الإ�شارة �إىل وزارة الداخلية
ن�ظ�م��ت �أ� �س �ب��وع ال �ت �ع��اون الأمني
ب�ين الإم ��ارات وج��ورج�ي��ا يف �شهر
�أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ت�ع��زي��زا للعالقات
امل�ت�م�ي��زة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ورغ �ب��ة يف

االرتقاء بهذه العالقات �إىل �أعلى
امل�ستويات و�شهد ع��دة اجتماعات
ب�ي��ن امل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن يف الأج � �ه� ��زة
ال�شرطية يف البلدين ال�صديقني،
وذل��ك لتعزيز ال�ت�ع��اون امل�شرتك
وت �ب��ادل اخل�ب�رات وامل�ع�ل��وم��ات يف
املجاالت الأمنية وال�شرطية .
وت� �ب ��ادل اخل �ب��راء ب�ي�ن البلدين
احل��دي��ث ع��ن �أف �� �ض��ل املمار�سات
امل �ط �ب �ق��ة وال� �ت� �ج ��ارب الناجحة
خ ��ا�� �ص ��ة يف جم� � � ��االت توظيف
ال �ت �ق �ن �ي��ات احل ��دي �ث ��ة يف العمل
ال���ش��رط��ي م��ن ب�ي�ن�ه��ا الطائرات
ب��دون طيار" الدرونز" وو�سائل
حماية الأطفال و و�سائل وتقنيات
ت�ع��زي��ز ال���س�لام��ة امل��روري��ة و�أهم
امل� � �ب � ��ادرات وامل� ��� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي مت
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف ق �ط��اع امل � ��رور على
م�ستوى الدولة و الإجراءات التي
اتخذتها �إدارات املرور و الدوريات
خلف�ض وفيات احل��وادث املرورية
وما ينتج عن

زايد العليا تلبي احتياجات �أ�صحاب الهمم يف ال�ش�أن الديني
•• �أبوظبي-وام

وق � �ع ��ت م ��ؤ� �س �� �س ��ة زاي � � ��د العليا
لأ�صحاب الهمم مذكرة تفاهم مع
الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية
والأوق� ��اف لتعزيز ال�ت�ع��اون يف كل
م��ا م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ساهم يف تلبية
متطلبات �أ�صحاب الهمم وتوفري
�إح�ت�ي��اج��ات�ه��م يف ال �� �ش ��أن الديني،
واالرت� � �ق � ��اء مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات
املقدمة يف امل�ساجد لتمكينهم من
�أداء ال�صلوات بطم�أنينة وخ�شوع
وتعزيز ثقافة التعامل مع �أ�صحاب
ال �ه �م��م و�آل� �ي ��ة ت�ع�ل�ي�م�ه��م ال �ق ��ر�آن
ال� �ك ��رمي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تفعيل
م�ن���ص��ات ال�ه�ي�ئ��ة م��ن �أج ��ل متكني
�أ�صحاب الهمم من اال�ستفادة من
الربامج والفعاليات امل�شرتكة بني
اجلانبني ،وتر�سيخ القيم الوطنية
وال��دي�ن�ي��ة وال�ت���س��ام��ح واالعتدال،
ودعم منتجات �أ�صحاب الهمم من
خالل تو�سيع دائرة انت�شارها.
وقع مذكرة التفاهم  -عرب تقنيات

االت�صال امل��رئ��ي ع��ن بعد � -سعادة
ع �ب��داهلل ع �ب��د ال �ع��ايل احلميدان
الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ�صحاب الهمم ،و �سعادة حممد
�سعيد بخيت ال�ن�ي��ادي م��دي��ر عام
الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�سالمية
والأوقاف بح�ضور عدد من قيادات
امل�ؤ�س�سة والهيئة.
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م تُوفر
م��ؤ��س���س��ة زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
ال �ه �م��م ت��رج �م��ة ف ��وري ��ة خلطبة
اجلمعة بلغة الإ� �ش��ارة لل�صم ،من
خ �ل��ال ت ��وف�ي�ر م�ت�رج ��م ك ��ل يوم
جمعة يف امل�سجد املحدد مع فريق
الت�صوير للبث املبا�شر ،وتنظيم
دورات ت ��أه �ي �ل �ي��ة ب �ل �غ��ة الإ� � �ش� ��ارة
وم� �ه ��ارات ال �ت �ع��ام��ل م��ع �أ�صحاب
الهمم ملوظفي" الهيئة" املخت�صني
لتمكينهم م��ن ال�ق�ي��ام باخلدمات
وال �ت �ع��ام��ل م ��ع �أ� �ص �ح��اب الهمم،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ط�ب��اع��ة الإ�� �ص ��دارات
ال��دي �ن �ي��ة ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن الهيئة
بلغة ب��راي��ل للمكفوفني ،وتوفري

�إح�ت�ي��اج��ات امل�ساجد م��ن املنتجات
اخل�شبية املعتمدة من امل�ؤ�س�سة.
من جانبها تراعي الهيئة العامة
لل�ش�ؤون اال�سالمية والأوقاف عند
ت�صميم البنية التحتية يف امل�ساجد
ومرافقها واملواقف املخ�ص�صة لها
املعايري واملوا�صفات التي حتددها
"زايد العليا" لتمكني امل�صلني من
�أ��ص�ح��اب الهمم م��ن �أداء ال�صالة
بامل�ساجد وا�ستخدام املرافق بي�سر
و�سهولة.
كما تن�ص مذكرة التفاهم على �أن
تقوم الهيئة بتخ�صي�ص ت�صاريح
حج �سنوياً لعدد من �أ�صحاب الهمم
لأداء الفري�ضة مع مرافقيهم بناء
ع �ل��ى ت��ر� �ش �ي��ح امل ��ؤ� �س �� �س��ة وف� ��ق ما
ت�سمح به الإج��راءات لدى اجلهات
املعنية يف الأرا�ضي املقد�سة� ،إ�ضافة
�إىل ت�خ���ص�ي����ص ف �� �ص��ول لتعليم
ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي لأ��ص�ح��اب الهمم
ع�بر امل�ن���ص��ات امل�ت��اح��ة واملعتمدة،
كذلك �إع��داد خطبة جمعة �سنوياً
للتوعية بحقوق �أ�صحاب الهمم،

وف �ت��ح ن��اف��ذة ل�ل�غ��ة الإ�� �ش ��ارة �أثناء
ن�ق��ل خ�ط�ب��ة اجل �م �ع��ة ،م��ع العمل
على ت�أهيل �أ�صحاب الهمم �أنف�سهم
ليكونوا من ك��وادر الهيئة� ،إ�ضافة
�إىل الإج��اب��ة ع��ن امل�سائل الدينية
ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا �أ� �ص �ح��اب الهمم
و�إعداد �إ�صدارات ب�ش�أنها وتوزيعها
عليهم ،ودعم منتجاتهم اخل�شبية
وذلك ح�سب احتياجات الهيئة.
ورح��ب الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة زايد
ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ب ��إب ��رام
�إتفاقية التعاون مع الهيئة العامة
ل�ل���ش��ؤون اال��س�لام�ي��ة والأوق � ��اف،
م�شيدا بتعاونها م��ع امل��ؤ��س���س��ة يف
�أك�ث�ر م��ن منا�سبة ،منها تد�شني
امل�ن���ص��ة ال��ذك �ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ق ��ر�آن
ال � �ك� ��رمي ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ال� �ط�ل�اب
الدار�سني والدار�سات من �أ�صحاب
الهمم منت�سبي امل�ؤ�س�سة ،بتعليمهم
القر�آن الكرمي من جانب املحفظات
املعتمدات بالهيئة ،و�إخت�صار الوقت
وال�ت�خ�ف�ي��ف ع�ل��ى �أ� �ص �ح��اب الهمم
ع �ن��اء ال��ذه��اب مل��راك��ز التحفيظ،

ال�سيما يف ظ��ل م��ا نعانيه جميعا
ج � ��راء �إن �ت �� �ش��ار ج��ائ �ح��ة فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد.-19
وث � � ّم � ��ن ال � � � ��دور احل � �ي � ��وي ال � ��ذي
ت�ق��وم ب��ه الهيئة ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون
اال�سالمية والأوق ��اف يف اخلطاب
ال��دي�ن��ي يف ال��دول��ة تر�سيخا ملبد�أ
الو�سطية ،ون�شر م�ب��ادئ الإ�سالم
ال���س�م�ح��ة ،وال �ث �ق��اف��ة الإ�سالمية
وت �ن �م �ي��ة ال ��وع ��ي ال��دي �ن��ي لفئات
امل �ج �ت �م��ع ،ومب ��ا ت �ق��دم��ه م��ن دعم
وتعزيز جلهود م�ؤ�س�سة زايد العليا
لتمكني ودم��ج �أ��ص�ح��اب الهمم يف
املجتمع ،م�ؤكدا �أن الهيئة من �أبرز
الهيئات العاملة يف جماالت العمل
ال��دي �ن��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي والإن�ساين،
و�أن��ه يتم توثيق وت��أط�ير جماالت
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن�ه��ا وبني
"زايد العليا" يف جم�م��وع��ة من
امل���ش��اري��ع وامل��و��ض��وع��ات الإن�سانية
امل�شرتكة خلدمة منت�سبي امل�ؤ�س�سة
ؤ�س�سة
�أ�صحاب الهمم ،منها �إنتاج امل� ّ
م�ستلزمات امل�ساجد اخل�شبية من

�أرف ��ف امل���ص��اح��ف وم�ن��اب��ر وع�صي
اخلطباء ب�أنامل منت�سبيها �أ�صحاب
ال�ه�م��م م��ن خ�ل�ال ور� ��ش الت�أهيل
املهني بامل�ؤ�س�سة.
من جانبه �أ�شاد مدير عام الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي ��ة
والأوق� � � � � � ��اف ،ب� ��إه� �ت� �م ��ام ال ��دول ��ة
وق �ي��ادات �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة ب�أ�صحاب
ال �ه �م��م وت��وف�ي�ر ك��ل متطلباتهم
مب��ا مي�ك�ن�ه��م م��ن �أداء دوره� ��م يف
امل�ج�ت�م��ع وامل �� �س��اه �م��ة يف النه�ضة

احل�ضارية التي ت�شهدها الدولة،
مثمنا اجل�ه��ود امل�ق��درة وامللمو�سة
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا م��ؤ��س���س��ة زاي ��د يف
رع��اي��ة �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م واالرتقاء
ب�ه��م يف �شتى امل �ج��االت م��ن خالل
توفري برامج هادفة وا�سرتاتيجية
متطورة ج��دي��رة بتنمية ملكاتهم
وم��واه �ب �ه��م مم��ا �أه �ل �ه��ا �أن تكون
يف م �ق��دم��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات املخت�صة
يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال ون �ي �ل �ه��ا �إع� �ج ��اب
ور��ض��ا ك��ل �أف ��راد املجتمع ،م�ؤكدا

�أن ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ي�أتي
�إ�� �س� �ت� �ك� �م ��اال جل � �ه� ��ود ال� �ط ��رف�ي�ن
وجت�سيدا لعالقات التعاون املمتدة
بينهما و�صوال لتحقيق الأهداف
امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي ت�ستهدف خدمة
ه��ذه ال�شريحة امل�ه�م��ة و�إدماجها
يف املجتمع ،مبديا كامل ا�ستعداد
الهيئة للتعاون م��ع ك��ل م�ؤ�س�سات
ال ��دول ��ة �إن �ط�ل�اق ��ا م ��ن ر�سالتها
ور�ؤيتها باعتبارها هيئة رائ��دة يف
توعية املجتمع وتنميته.

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال تعقد اجتماعها اخلام�س لعام 2021
•• �أبوظبي-وام

البواردي يلتقي �سفرية ا�سرتاليا
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة
ل���ش��ؤون ال��دف��اع يف مكتبه ب ��وزارة ال��دف��اع �صباح �أم�س
��س�ع��ادة ه��اي��دي ف�ي�ن��ام��ور ��س�ف�يرة ك��وم�ن��ول��ث ا�سرتاليا
لدى الدولة و الوفد املرافق بح�ضور �سعادة مطر �سامل
الظاهري وكيل وزارة الدفاع و عدد من كبار �ضباطها
وم�س�ؤوليها.
و رح ��ب م�ع��ال�ي��ه ب��ال���س�ف�يرة اال� �س�ترال �ي��ة و�أك� ��د عمق
العالقات بني الإم��ارات و�أ�سرتاليا يف خمتلف املجاالت
و �أهمية الدفع بها نحو �آف��اق �أرح��ب و�أو�سع مبا يحقق

التنمية واالزدهار للبلدين.
ج��رى خ�لال اللقاء بحث ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون الع�سكري
و��س�ب��ل ت�ط��وي��ره��ا مب��ا ي�خ��دم �أم ��ن و�إ� �س �ت �ق��رار املنطقة
وتبادل اجلانبان وجهات النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
من جانبها �أ��ش��ادت �سفرية ا�سرتاليا ل��دى الدولة مبا
حققته دول��ة الإم ��ارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد
منوذجا رائدا ومتقدما بالن�سبة لدول املنطقة و�أكدت
حر�ص بالدها على تعزيز �أوج��ه التعاون امل�شرتك مع
دول��ة الإم ��ارات مب��ا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني.

ع�ق��دت اللجنة الوطنية ملواجهة
غ�سل الأم� ��وال وم�ك��اف�ح��ة متويل
الإره��اب ومتويل التنظيمات غري
امل �� �ش��روع��ة اج �ت �م��اع �ه��ا اخلام�س
لعام  2021برئا�سة معايل خالد
حممد بالعمى ،حمافظ م�صرف
الإم��ارات العربية املتحدة املركزي
ورئ�ي����س اللجنة ،وح���ض��ور معايل
�أح �م ��د ب ��ن ع �ل��ي حم �م��د ال�صايغ
وزير دولة.
واط�ل�ع��ت اللجنة الوطنية خالل
االجتماع الذي �أقيم عن بُعد ،على
م�ستجدّات اجل�ه��ات املمثلة فيها،
كما �أثنت على التقدم املحرز ب�ش�أن
فعالية اللجان الفرع ّية من حيث
�إجن ��از ب �ن��ود خ�ط��ة ال�ع�م��ل و�إب ��راز
عدد املخالفات والغرامات وتقارير
امل� �ع ��ام�ل�ات امل �� �ش �ب��وه��ة ال� �ت ��ي مت

رفعها �إىل وحدة املعلومات املالية،
وال�ق���ض��اي��ا وامل �� �ص��ادرات وطلبات
التعاون الدويل.
و�أك ��دت اللجنة خ�ل�ال اجتماعها
ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة �أن ت� �ق ��وم اجلهات
الرقابية وجهات �إنفاذ القانون يف
ال��دول��ة ع�ل��ى حت��دي��ث الإج� ��راءات
والأن�ظ�م��ة الداخلية ل��دي�ه��ا ،بنا ًء
ع�ل��ى ال��ورق��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن قبلها
ب���ش��أن ت ��أط�ير الأدوار احلكومية
وال �ت��ي ت��و��ض��ح �آل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ قرار
جم�ل����س ال � ��وزراء رق ��م  74ل�سنة
 2020ب� ��� �ش� ��أن ن� �ظ ��ام ق ��وائ ��م
الإره��اب وتطبيق ق��رارات جمل�س
الأمن املتعلقة مبنع وقمع الإرهاب
ومت��وي �ل��ه ووق ��ف ان�ت���ش��ار الت�سلح
ومت��وي�ل��ه وال �ق��رارات ذات ال�صلة،
وذل��ك لتحقيق الفعالية املتوقعة
ولال�ستناد عليها يف حتديث نظام
"فوري تك" الإلكرتوين.

فرع منظمة ن�ساء يف الطريان بدبي يقدم منحا درا�سية للنجوم الواعدين
•• دبي-وام

�أعلنت اجلمعية العمومية اخلام�سة لفرع ال�شرق الأو�سط من
منظمة ن�ساء يف الطريان التي كان قد مت تنظيمها بالتزامن
مع ال��دورة الع�شرين ملعر�ض املطارات يف مركز دبي التجاري
العاملي عن تقدمي منح درا�سية تربو قيمتها عن � 50ألف دوالر
�أم��ري�ك��ي ع�ل�اوة على ت�ك��رمي الن�ساء ال�لات��ي �ساعدن �صناعة
الطريان وحتفيزها لإدخال املزيد من العن�صر الن�سائي.
وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي يتم فيها تنفيذ برنامج جوائز
ح�صري لتكرمي النجوم ال��واع��دي��ن يف ع��امل ال�ط�يران حيث

اطلقت اجلمعية العمومية ملنظمة ن�ساء يف ال �ط�يران هذه
اجل��وائ��ز ال�ت��ي تعترب الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي يتم ت�صميمها لتقدير �إجنازات
امل�ؤ�س�سات والأف��راد العاملني يف جمايل الطريان والف�ضاء يف
�أك�ثر من  19بلدا ويت�ضمن هذا التقدير تكرمي �شخ�صيات
ن�سائية رئي�سية �ساعدت على تكري�س وزي��ادة اع��داد الن�ساء يف
�صناعة الطريان .وفازت بجائزة هذا العام ليليت ت�شوغوريان
من �أرمينيا التي �أ�س�ست وتدير معهد اكادمييكا للتدريب يف دبي
املرخ�ص من قبل هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية والذي يقدم
دورات يف التنمية املهنية يف الطريان وغريه من املجاالت.

�أم��ا اجل��ائ��زة املخ�ص�صة لفئة امل�ؤ�س�سات التعليمية والرامية
�إىل ا�ستقطاب �أك�بر ع��دد ممكن من الطالب فقد ذهبت �إىل
�أكادميية �ألفا للطريان التي تديرها العربية للطريان والتي
يتوفر لديها �أحدث املرافق لتدريب الطيارين.
وتعترب �أل�ف��ا ل�ل�ط�يران الأك��ادمي�ي��ة ال��رائ��دة يف جم��ال توفري
تدريب الطيارين يف ال�شرق الأو�سط و�إح��دى �أكرب امل�ؤ�س�سات
امل��زودة لرخ�صة الطيار متعدد الطاقم يف العامل حيث قامت
بتدريب �أكرث من  650طالبا وتخريج �أكرث من  400خريج
التحقوا ب� ��أول ناقلة منخف�ضة التكلفة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ومقرها ال�شارقة.

و ناق�شت اللجنة الوطنية تقييم
�آليات العمل والتحدّيات وتو�صيات
اجلهات الرقابية ووحدة املعلومات
املالية لتنفيذ ق��رار اللجنة ب�ش�أن
التدابري امل�ضادة جت��اه املعامالت
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ب � ��ال � ��دول عالية
امل �خ��اط��ر ،ك�م��ا ت �ن��اول��ت ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص يف

م��واج�ه��ة غ�سل الأم� ��وال ومتويل
الإرهاب بعد ت�شكيلها جلنة فرعية
خا�صة لهذا الغر�ض� ،إ�ضاف ًة �إىل
ا�ستعرا�ضها عدداً من �أوراق العمل
ذات ال�صلة.
ك �م��ا اع �ت �م��دت ال �ل �ج �ن��ة الوطنية
ه��وي � ًة م��رئ �ي � ًة م�ت�ق��دم� ًة جديدة،
تعك�س �أه ��داف اللجنة الرئي�سية
وت�ؤكد االلتزام مبوا�صلة م�سرية
مواجهة غ�سل الأم��وال ومكافحة
متويل الإرهاب يف دولة الإمارات.
ك �م��ا ت �� �ش��دد ع �ل��ى ال �ع �م��ل بزخم
و� � �س ��رع ��ة ،م� ��ن �أج � � ��ل احل � ��د من
خماطر غ�سل الأم��وال واجلرائم
امل��ال �ي��ة .و� �صُ �م �م��ت ه ��ذه الهوية
املرئية على املبادئ اال�سرتاتيجية
ال �ت��ال �ي��ة :احل �م��اي��ة م ��ن خماطر
غ�سل الأموال ،والتحلي بالكفاءات
ال�لازم��ة ،ومن��و اخل�برات ،والعمل
بفعالية و�إي�ج��اد احللول املرج ّوة.

وم��ن خ�ل�ال ه��ذه ال�ه��وي��ة املرئية
اجل��دي��دةُ ،ت��ؤك��د اللجنة الوطنية
جم� � ��دداً ع �ل��ى ت �ع � ّه��ده��ا بحماية
وتعزيز نزاهة النظام املايل لدولة
الإمارات.
و�� � �ص� � � ّرح م � �ع� ��ايل خ� ��ال� ��د حممد
بالعمى ،حمافظ امل�صرف املركزي
ورئي�س اللجنة الوطنية ،قائ ً
ال:
" ت�ستدعي اال�ستجابة الف ّعالة
ل �ت �ه��دي��دات اجل ��رائ ��م امل��ال �ي��ة ،ال
�س ّيما جرائم غ�سل الأموال ومتول
الإره � � ��اب ت���ض��اف��ر ك��اف��ة اجلهود
وح �� �ش��د ك��اف��ة ال �ط��اق��ات وامل � ��وارد
واخل�برات� ،سوا ًء يف القطاع العام
�أو اخل��ا���ص  ،وم��ن ه��ذا املنطلق،
ت� �ع� � ّزز دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ت �ع��اون �ه��ا م��ع امل�ؤ�س�سات
املالية الداخلية واخلارجية ملراقبة
�أية �أن�شطة م�شبوهة والإبالغ عنها
على الفور " .
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مهرجان الذيد اخلام�س للرطب ينطلق يف  22يوليو
•• ال�شارقة-وام

تنظم غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة خالل الفرتة من  22حتى 25
من يوليو اجل��اري الن�سخة اخلام�سة من مهرجان الذيد للرطب يف
مركز �إك�سبو الذيد.
و ا�ستعر�ض االج�ت�م��اع التن�سيقي ال��ذي عقدته اللجنة التنظيمية
للمهرجان مبقر غرفة جتارة و �صناعة ال�شارقة برئا�سة �سعادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة و ح�ضور �أع�ضاء
اللجنة اخلطط الأولية واال�ستعدادات اجلارية للإعالن عن فعاليات
الن�سخة اخلام�سة من املهرجان �إىل جانب الت�أكيد على تطبيق �أق�صى

الإجراءات والتدابري االحرتازية حر�صا على �سالمة امل�شاركني والزوار
بالإ�ضافة �إىل عر�ض جملة من املقرتحات التطويرية للحدث ملوا�صلة
االرت �ق��اء ب�سمعته ومكانته املتنامية اللتني حظي بهما يف �أو�ساط
املهتمني بقطاع الرثوة الزراعية واجلمهور على حد �سواء.
و�أكد �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س الأهمية التي يحظى بها مهرجان
الذيد للرطب باعتباره احلدث الأبرز الذي يقام يف املنطقة الو�سطى
م��ن �إم��ارة ال�شارقة و�أح��د �أه��م الفعاليات االقت�صادية التي حتر�ص
الغرفة على تنظيمه وتطويره �سنويا نظرا لقيمته امل�ضافة لدعم
م�سرية التنمية التي ت�شهدها املنطقتني ال�شرقية والو�سطى من �إمارة
ال�شارقة عرب تعزيز موقع الذيد يف قطاع ال�ثروة الزراعية وتر�سيخ

مكانتها يف جم��ال زراع��ة النخيل التي ت�شتهر بتنوع وج��ودة �أ�صنافه
عرب م�ضاعفة االهتمام بالنخيل وامل�ساهمة يف دعم مالكه واملزارعني
وتطوير ال�صناعات املحلية القائمة على الرطب واالرتقاء بها ورفع
جودة املنتج الإماراتي.
ودع��ا العوي�س �إىل ت�ضافر اجل�ه��ود لإخ ��راج الن�سخة اخلام�سة من
املهرجان ب�أف�ضل حلة ومبا يليق مبكانة احلدث  ..م�ؤكدا �أهمية طرح
�أفكار �إبداعية ومبتكرة ت�سهم يف تطوير احل��دث يف دورت��ه اجلديدة
مب� ��وازاة ت�سخري ك��اف��ة الإم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة ل�لارت �ق��اء مب���س�ت��وى هذا
املهرجان الذي حتول �إىل تظاهرة وطنية واجتماعية وتراثية ترفيهية
جاذبة لأهايل و�أبناء املنطقة الو�سطى من مزارعني وجتار خ�صو�صا

و�سكان الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي عموما.
و�أك��دت اللجنة خ�لال االجتماع حر�ص غرفة ال�شارقة على ت�سخري
كل �إمكاناتها لتعزيز �أهمية املهرجان كمن�صة مو�سمية لت�شجع مالك
النخيل على االهتمام بهذا املنتج املحلي كما ت�ستعد اللجنة التنظيمية
لعقد م�ؤمتر �صحفي قريبا للإعالن عن موعد وتفا�صيل الن�سخة
اخلام�سة من املهرجان الذي �سي�شهد تنظيم م�سابقات خمتلفة ت�شجع
اجلمهور على التفاعل خ�لال احل��دث كما توا�صل اللجنة التن�سيق
والتوا�صل مع العديد من اجلهات من القطاعني احلكومي واخلا�ص
ل�ت��أم�ين �أو� �س��ع م�شاركة ورع��اي��ة للحدث وت�ع��زي��ز جن��اح ه��ذه الدورة
اجلديدة.
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الإمارات وموريتانيا يبحثان �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملاين
•• �أبوظبي -وام

بحث معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي مع معايل ال�شيخ
�أحمد بايه رئي�س اجلمعية الوطنية يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ع�ق��د يف م�ق��ر املجل�س ب��أب��وظ�ب��ي �أم ����س � ،سبل تعزيز
عالقات التعاون الربملاين مبا يخدم م�صالح وتطلعات البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.
ح�ضر ال�ل�ق��اء م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ع�ل��ي را� �ش��د النعيمي رئ�ي����س جل�ن��ة الدفاع
والداخلية واخلارجية يف املجل�س الوطني االحتادي ،و�أع�ضاء جلنة ال�صداقة
الربملانية الإماراتية املوريتانية �سعادة كل من� :شذى �سعيد النقبي رئي�سة
اللجنة ،و�صابرين ح�سن اليماحي نائب رئي�س اللجنة ،و�أحمد حمد بو�شهاب،
وناعمة عبدالرحمن املن�صوري ،ونا�صر حممد اليماحي ،و�سعادة الدكتور
عمر عبدالرحمن النعيمي �أمني عام املجل�س ،و�سعادة عفراء را�شد الب�سطي

الأمني العام امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
و�ضم وفد اجلمعية الوطنية املوريتانية �أع�ضاء جلنة ال�صداقة املوريتانية
الإماراتية �سعادة كل من  :خطري ال�شيخ حممود رئي�س اللجنة ،وحممد
يحي ،وخليلو الدده ،و�سهام حممد ،وحممد الها�شمي.
و�أك��د معايل �صقر غبا�ش خالل اللقاء على �أهمية هذه الزيارة يف توطيد
عالقات التعاون الربملاين وتنميتها ،من خالل تفعيل عمل جلنة ال�صداقة
الربملانية ملزيد من التن�سيق والت�شاور حيال الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
يف ظ��ل ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي ت�شهدها املنطقة وال �ع��امل ،م ��ؤك��دا �أن العالقات
الأخوية بني البلدين تاريخية وقوية وحتظى بدعم وثقة قيادتي البلدين
منذ ت�أ�سي�سها يف عهد امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان عام
1973م ،وتزداد تطورا ور�سوخا يف عهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل" ،يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية وال�ت�ج��اري��ة والتنموية .وق��ال م�ع��ايل �صقر غبا�ش �إن دولة

الإم ��ارات واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية لديهما مواقف موحدة يف
العديد من الق�ضايا وتقارب يف وجهات النظر حيال العديد من امللفات منها
مواجهة الإرهاب والتطرف ،ونحن نقف معا من �أجل الت�صدي لهذا اخلطر
ال��ذي يهدد املجتمعات العربية يف �أمنها وا�ستقرارها وتنميتها وحا�ضرها
وم�ستقبلها ،م�شريا �إىل �أن دولة الإمارات تعد منوذجاً يف التعاي�ش والتجان�س
والت�سامح وال�سالم بني �شعوب العامل ،من خالل جهودها يف مواجهة جميع
مظاهر التمييز والعن�صرية ،ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عرب
�سن الت�شريعات و�إن�شاء املراكز العاملية التي تدعم اجلهود الدولية يف هذا
ال�صدد.
وثمن معايل �صقر غبا�ش دعم اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية لرت�شح
دول��ة الإم��ارات للع�ضوية غري الدائمة يف جمل�س الأم��ن للفرتة -2022
 ،2023منوها لأهمية م�شاركة موريتانيا يف اك�سبو 2020م متمنيا ب�أن
تكون م�شاركة فاعلة يف هذا احلدث الذي يقام لأول مرة على م�ستوى عايل

يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وهو منا�سبة وفر�صة ثمينة للتبادل احل�ضاري
وال�ث�ق��ايف ،واالط�ل�اع على �أح��دث الإب�ت�ك��ارات واحل�ل��ول العلمية والتنموية
املفيدة للب�شرية .و�أكد اجلانبان على �أهمية تعزيز العالقات الربملانية من
خالل تفعيل التعاون بني جلنتي ال�صداقة يف الربملانني ،لتبادل اخلربات
واملمار�سات واملعارف الربملانية .بدوره �أعرب معايل ال�شيخ �أحمد بايه رئي�س
اجلمعية الوطنية يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،عن �شكره وتقديره
مل�ع��ايل �صقر غبا�ش على ه��ذه ال��دع��وة  ،م�شيدا بالنه�ضة ال�شاملة التي
ت�شهدها دول��ة الإم��ارات ،م�ؤكدا على �أهمية هذه الزيارة يف تعزيز خمتلف
�أوجه التعاون القائم بني البلدين ،ف�ضال عن تطوير العالقات الربملانية
وتنميتها والنهو�ض بها �إىل �آف��اق �أرح��ب .و�أ��ش��ار �إىل �أن اللجنة امل�شرتكة
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين ال�شقيقني يف خمتلف
امل �ج��االت� ،ساهمت يف تعزيز ال�ت�ع��اون بينهما؛ مم��ا انعك�س �إي�ج��اب��ا يف دعم
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستثمارية.

الأر�شيف الوطني ينظم امللتقى ال�سنوي الثامن لتدريب املعلمني افرتا�ضيا
•• �أبوظبي-وام

ع�ق��د الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي " امللتقى
ال�سنوي الثامن لتدريب املعلمني
اف�ت�را� �ض �ي ��ا " ع �ل��ى م� � ��دار �أرب� �ع ��ة
�أي��ام ،بهدف غر�س القيم الوطنية
الرفيعة وم��ن بينها قيم الت�سامح
والتعاي�ش ورفع درجة وعي املعلمني
ب�ت��اري��خ وث�ق��اف��ة جمتمع الإم� ��ارات
العريق وتراثه وعاداته التي ت�سهم
برت�سيخ ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وتعزز
ال� � ��والء واالن� �ت� �م ��اء ل��دي �ه��م ول ��دى
�أبنائنا من الطلبة.
�شارك يف امللتقى �أك�ثر من 6000
معلم ومعلمة م��ن خمتلف �أنحاء
ال��دول��ة تعرفوا خ�لال��ه على تاريخ
دولة االمارات و ح�ضارتها واطلعوا
يف زي� ��ارة اف�ترا� �ض �ي��ة ع�ل��ى مرافق
الأر�شيف الوطني ،وتابعوا �أفالما
وث��ائ�ق�ي��ة وط�ن�ي��ة ،وم�ع��ر���ض �أفالم
و�� �ص ��ور ت��اري �خ �ي��ة ت ��وث ��ق م�سرية
التعليم يف الإمارات.
ي�ستهدف الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي بهذا
امللتقى �إثراء معارف املعلمني العرب
والأجانب بالقيم الوطنية امل�ستمدة
من تاريخ دول��ة الإم ��ارات وتراثها،
وت�ع��زي��ز خ�برات�ه��م مب ��آث��ر املجتمع
الإم��ارات��ي التي يتوجب غر�سها يف
نفو�س الطلبة ليكونوا مواطنني
�صاحلني قادرين على حمل الأمانة
الوطنية يف امل�ستقبل.

ك��ان ف��رح��ان امل��رزوق��ي م��دي��ر �إدارة
ال �ت��وا� �ص��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ي واملجتمعي
يف الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي ق��د �أك� ��د يف
كلمته يف الإفتتاح �أن امللتقى �أ�صبح
عالمة م�ضيئة يف �سل�سلة امل�شاريع
وامل�ب��ادرات ،وجتربة ممتعة ومفيدة
تعك�س ت��وج�ه��ات ق�ي��ادت�ن��ا احلكيمة
يف تكري�س جمتمع االقت�صاد املعريف
وت�ؤكد �أهمية اال�ستثمار يف �إمكانيات
امل�ع�ل��م ال ��ذي ي�ع��د �أ� �س��ا���س العملية
التعليمية وقطبها الأهم.
و�أ�ضاف " :يعد هذا امللتقى مبادرة
وط �ن �ي��ة م �ه �م��ة ع �ل��ى ط ��ري ��ق بناء
�أج�ي��ال الطلبة و�إث��رائ�ه��م باملعارف

و�إك�سابهم مهارة التفكري الإبداعي،
وتن�شئتهم على حب الوطن والوالء
لقيادته الر�شيدة وذل��ك م��ا حفلت
به اخلم�سون عاما املا�ضية ويتطلع
الأر� �ش �ي ��ف ال��وط �ن��ي وه ��و يخطط
خلم�سني عاما قادمة �إىل اال�ستمرار
على نهج التعاون وت�ضافر اجلهود،
وه ��و ي���س�خ��ر ج �ه ��وده و�إمكانياته
لدعم املنظومة التعليمية يف �إطار
دوره ال��وط�ن��ي وبو�صفه �شريكا يف
التن�شئة الوطنية للأجيال.
ت �� �ض �م��ن امل �ل �ت �ق��ى يف ي ��وم ��ه الأول
ف�ع��ال�ي��ات تعنى مب�ئ��وي��ة الإم � ��ارات،
وت �ب��رز ق� ��وة دول � ��ة الإحت � � ��اد ودور

الآب � � ��اء امل ��ؤ� �س �� �س�ين يف التخطيط
ال�ف�ع��ال ال ��ذي �أ��س�ه��م يف ت�ت��وي��ج كل
م��رح�ل��ة ب��اب�ت�ك��ارات و�إب ��داع ��ات �أدت
�إىل ال�ت�ط��وي��ر وال�ن�ه���ض��ة ال�شاملة
وامل �ت �ك��ام �ل��ة ع �ل��ى م� ��دار اخلم�سني
ع��ام��ا امل��ا��ض�ي��ة ..وم��ن ه��ذه الر�ؤية
ت�ستكمل مئوية الإم ��ارات 2071
م�سار الريادة واال�ستدامة يف العقود
اخل �م �� �س��ة ال� �ق ��ادم ��ة ،وه� ��ي ت�شكل
خ��ري�ط��ة وا��ض�ح��ة للعمل امل�ن�ظ��م و
طويل امل��دى ،لتعزيز �سمعة الدولة
وقوتها الناعمة.
و�إىل ج��ان��ب معر�ض ال���ص��ور الذي
ت �� �ض �م �ن��ه امل �ل �ت �ق��ى و�أظ � �ه � ��ر م ��دى

االه �ت �م��ام ال� ��ذي ل�ق�ي��ه ال�ت�ع�ل�ي��م يف
دول��ة الإم� ��ارات على �أي ��دي املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
– طيب اهلل ثراه -و�إخوانه الآباء
امل�ؤ�س�سني واملتابعة التي حظيت بها
م�سرية التعليم املتطورة بتوجيهات
قيادتنا الر�شيدة  ..مت عر�ض فيلم
وثائقي بعنوان" :بناء �أمة" ير�صد
ق �� �ص��ة ب ��داي ��ات ت �ط��ور ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الإم��ارات ،والإجن��ازات التي �شهدها
هذا امليدان يف زمن قيا�سي.
و�أث � ��رت ال��دك �ت��ورة ع��ائ���ش��ة باخلري
م���س�ت���ش��ار ال �ب �ح��وث يف الأر�شيف
ال ��وط� �ن ��ي امل �ل �ت �ق��ى مبحا�ضرتني

مكثفتني جاءت �أوالهما يف �أول �أيام
امللتقى ب�ع�ن��وان" :مئوية التعليم:
م��ن الكتاتيب �إىل املريخ" تناولت
فيها حم��اور الكتاتيب �إىل الذكاء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،ومت� �ك�ي�ن امل� � � ��ر�أة:
قيادة وري��ادة وموهبة ،وامل�سرعات:
الأخالق احلميدة ،ال�سنع ،الت�سامح،
ال �ف��زع��ة ،وال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي �إىل
ج��ان��ب م�ك�ت���س�ب��ات دول� ��ة الإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة وم�ستوياتها
ال��ري��ادي��ة يف جم��االت م�ت�ع��ددة عرب
حم ��اور ع��دة منها حم ��ورا امل�ساواة
وال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،والتعليم
االف �ت�را� � �ض� ��ي ب �ع ��د كوفيد..19

حتقيق �أمنية تلبي � 285أمنية داخل الدولة وخارجها خالل الن�صف الأول
خ �ل�ال حت�ق�ي��ق � 273أم �ن �ي��ة للأطفال
•• �أبوظبي-وام
امل�صابني ب��أم��را���ض ت�ه��دد حياتهم �ضمن
�أعلنت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" جناحها يف فئة "�أود �أن �أح�صل" و � 10أمنيات �ضمن
حتقيق � 285أمنية داخ��ل وخ��ارج الدولة فئة "�أود �أن �أذهب" ،و�أمنيتني �ضمن فئة
لل��أط �ف��ال امل �� �ص��اب�ين ب ��أم��را���ض خطرية "�أود �أن �أكون".
خالل الن�صف الأول من عام .2021
وق��ال��ت " :نفتخر ب�ق��درت�ن��ا ع�ل��ى حتقيق
�سلطان
وثمنت حرم �سمو ال�شيخ الدكتور
ه��ذه الأم�ن�ي��ات م��ن �أر� ��ض الإم� ��ارات التي
ب��ن خ�ل�ي�ف��ة �آل ن�ه�ي��ان م���س�ت���ش��ار �صاحب
ال���س�م��و رئ�ي����س ال ��دول ��ة ال���ش�ي�خ��ة �شيخة
بنت �سيف ب��ن حممد �آل نهيان الرئي�س
الفخري مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"  ..جهود
ف��ري��ق عمل امل�ؤ�س�سة و�سعيهم املتوا�صل
لتحقيق �أم�ن�ي��ات الأط �ف��ال امل��ر��ض��ى على
الرغم من �أزم��ة انت�شار جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد و�إجراءات العزل امل�شددة.
و لفتت �سموها �إىل �أن فريق عمل امل�ؤ�س�سة
مت�ك��ن م��ن ب��ث م���ش��اع��ر ال���س�ع��ادة والأم ��ل
والتفا�ؤل يف قلوب الأطفال و�أ�سرهم من

�أث�ب�ت��ت �أم ��ام ال �ع��امل ب��أ��س��ره �أن �ه��ا دول ��ة ال
تعرف امل�ستحيل يف �إجراءاتها االحرتازية
واال�ستباقية �أمام جائحة كورونا ل�ضمان
عودة احلياة الطبيعية والت�أكد من �صحة
و�سالمة املقيمني يف ربوعها".
و �أ�شارت �سموها �إىل �أن امل�ؤ�س�سة متكنت من
حتقيق � 165أمنية داخل دولة الإمارات،

و� 120أمنية يف اململكة الأردنية الها�شمية
توزعت ما بني  162طفال و 123طفلة
من  24جن�سية خمتلفة يعانون من 59
م��ر��ض��ا م��ن الأم��را���ض اخل �ط�يرة املزمنة
التي تهدد حياتهم.
و�أك � ��دت ال���ش�ي�خ��ة ��ش�ي�خ��ة �أن التحديات
احلالية �أثبتت تكاتف ونبل قلوب جميع

ال �ق��اط �ن�ين ع �ل��ى �أر� � ��ض اخل �ي�ر واملحبة،
ودعمهم الكبري جلهود القيادة الر�شيدة
الرامية �إىل ن�شر ال�سعادة داخل املجتمع..
وق��ال��ت  " :نتطلع خ�لال الن�صف الثاين
�إىل م��وا� �ص �ل��ة ت �ن �ف �ي��ذ ا�سرتاتيجيتنا
الإن�سانية النبيلة ،ور��س��م ابت�سامة على
وجوه الأطفال املر�ضى ".

وج �ه��ود ت�ع�ل�ي��م امل � ��ر�أة الإماراتية،
ومت �ك �ي �ن �ه��ا ،وم � ��ا ح �ظ �ي��ت ب ��ه من
اهتمام جعلها تتبو�أ �أه��م املنا�صب
يف الدولة �إىل جانب �شقيقها الرجل
ب �خ �ط��ط م ��درو� �س ��ة ودع � ��م القائد
امل��ؤ��س����س ال���ش�ي��خ زاي ��د وم��ا تقدمه
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ� �س��ري��ة للنهو�ض ب �� �ش ��ؤون امل ��ر�أة
والأ�سرة واملجتمع كامال.
و�أ��ض�ف��ى امللتقى على ي��وم��ه الثاين
طابع التاريخ الإماراتي فبد�أ بفيلم

وثائقي ا�ستعر�ض حمطات يف ما�ضي
الإمارات العربية املتحدة وحا�ضرها
وت � �ط� ��رق �إىل �أه� �م� �ي ��ة الأر�� �ش� �ي ��ف
ال��وط �ن��ي يف ج �م��ع ذاك� � ��رة الوطن
وح�ف�ظ�ه��ا ..ث��م ا��ص�ط�ح��ب جمهور
امل�شاركني يف ج��والت افرتا�ضية يف
�أروق��ة الأر�شيف الوطني للتعريف
مب��راف �ق��ه وخ��دم��ات��ه وم �ن �ه��ا قاعة
ال�شيخ زايد بن �سلطان النافذة التي
يطل منها الزائر على جوانب من
تاريخ الإمارات .
وت���ض�م��ن ال �ي��وم ال �ث��اين حما�ضرة
ل �ل��دك �ت��ورة ع��ائ���ش��ة ب��اخل�ي�ر �أي�ضا
ب �ع �ن��وان " ت ��اري ��خ دول� ��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة :ت ��اري ��خ وطن
وح���ض��ارة �شعب" ا�ستعر�ضت فيها
ت��اري��خ الإم � � ��ارات م�ن��ذ ح�ضاراتها
القدمية و�صوال �إىل ما بلغته اليوم
من تطور وازدهار.
و�أخ �ت �ت��م ب��رن��ام��ج امل�ل�ت�ق��ى بجل�سة
نقا�شية م��ع اجل�م�ه��ور� ،أث ��رى فيها
امل�ت��اب�ع��ون وامل �� �ش��ارك��ون م��ا ح�ف��ل به
احل ��دث م��ن م�ع�ل��وم��ات م�ه�م��ة عن
تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة
عامة والأر�شيف الوطني خا�صة.
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نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفد الفاتيكان
•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزير
الت�سامح والتعاي�ش �أم�س نيافة الكاردينال جوزيبي فر�سالدي
وزير تربية الفاتيكان وعميد التعليم الكاثوليكي يف العامل،
واملون�سنيور غي ثيفيارج ال�سكرتري العام للم�ؤ�س�سة البابوية
الرتبوية والدكتور تاج الدين �سيف �سفري امل�ؤ�س�سة البابوية
الرتبوية.
وبحث اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين والعمل على
تطويرها يف خمتلف امل�ج��االت ،وال �سيما ما يتعلق بق�ضايا

ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش والأخ � ��وة الإن���س��ان�ي��ة ع�ل��ى امل�ستويني
الإقليمي واملحلي ،مبا يعزز ال�سلم والأمن الدوليني ،ف�ضال
عن ا�ستعرا�ض التجربة الإماراتية يف جمال الت�سامح ك�إحدى
التجارب الرائدة عامليا والتي مل تغفل �أياً من �شرائح املجتمع
مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وال �سيما طالب املدار�س.
كما ناق�ش اللقاء �أهمية العمل امل�شرتك لن�شر هذه الثقافة
على امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،وتن�سيق اجل�ه��ود بينهما يف املحافل
وامل��ؤمت��رات الدولية والأمم�ي��ة وال��دور البارز لكل من دولة
الإمارات والفاتيكان يف الو�صول �إىل وثيقة �أبوظبي للأخوة
الإن�سانية ،واجلهود التي تلتها بقيادة الدولتني على امل�ستوى

ال� ��دويل والإق �ل �ي �م��ي .و�أع � ��رب ن�ي��اف��ة ال �ك��اردي �ن��ال جوزيبي
فر�سالدي وزي��ر تربية الفاتيكان عن عميق تقديره لدولة
الإم��ارات قيادة و�شعبا ودوره��ا البارز يف دع��م ق�ضايا ال�سلم
والأم��ن الدوليني �إ�ضافة �إىل اعتمادها الت�سامح والتعاي�ش
والأخ� ��وة االن�سانية كتوجه وا� �ض��ح ،م ��ؤك��دا عمق الروابط
الإن�سانية والأخوية بني اجلانبني.
و�أك ��د �سعي ال�ف��ات�ي�ك��ان ال��دائ��م لتنمية ع�لاق��ات ال�صداقة
وال�ت�ع��اون م��ع دول��ة الإم� ��ارات يف خمتلف امل �ج��االت ،م�شيدا
باللقاء الذي جمعه مبعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
والذي كان مثمرا للغاية.

04

نهيان بن مبارك ي�ستقبل �سفريي البحرين و �سنغافورة

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
والتعاي�ش يف ق�صره �أم�س �سعادة ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن علي
بن حمد �آل خليفة �سفري البحرين لدى الدولة و �سعادة فا�سواين
كمال رام �شاند �سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة .و رحب
معاليه يف بداية اللقاء ب�سعادة �سفري مملكة البحرين و�أكد ر�سوخ
العالقات الأخوية و الإ�سرتاتيجية بني دولة الإم��ارات ومملكة
البحرين وتطورها يف ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة ويعود باخلري على �شعبيهما.
ك�م��ا رح ��ب م�ع��ال�ي��ه ب�سفري ج�م�ه��وري��ة ��س�ن�غ��اف��ورة ون ��وه بعمق
العالقات الإ�سرتاتيجية املتينة بني دولة الإم��ارات وجمهورية

�سنغافورة وت�ط��وره��ا امل�ستمر وال ��ذي حقق جن��اح��ات ك�ب�يرة يف
خمتلف املجاالت ل�صالح مواطني الدولتني ال�صديقتني.
و بحث معاليه مع �سعادة �سفريي البحرين و�سنغافورة �سبل
تعزيز عالقات التعاون يف خمتلف امل�ج��االت ال �سيما الت�سامح
والتعاي�ش تعزيزا ملبادئ الأخ��وة الإن�سانية مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة ويحقق الإزدهار العاملي خلري الإن�سانية جمعاء وجرى
ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر ب���ش��أن ع��دد م��ن الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
و ناق�ش اللقاء �سبل مواجهة جائحة كوفيد -19على امل�ستوى
ال ��دويل و�آث��اره��ا على املجتمعات العاملية ،وال�ت�ج��ارب الدولية
املتميزة يف هذا املجال ال�سيما التجربة الإمارتية الرائدة.
و عقب اللقاء �أع��رب �سعادة �سفري مملكة البحرين عن �سعادته

بلقاء معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وو�صفه ب�أنه كان
مثمرا للغاية وتناول الروابط الأخوية التي جتمع الإم��ارات و
البحرين �إ�ضافة �إىل التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة  ..و �أكد
�أن دولة الإمارات متلك جتارب رائدة يف جمال الت�سامح �إ�ضافة
�إىل جتربتها يف مواجهة جائحة كورونا.
م��ن جانبه �أك��د �سعادة فا�سواين كمال رام �شاند حر�ص بالده
على تعزيز عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع دولة الإمارات
و�إنطالقها �إىل �آف��اق �أو�سع ت�شمل خمتلف املجاالت م�ؤكدا دور
الإم��ارات الرائد عامليا يف تعزيز قيم ال�سالم العاملي و�صوال �إىل
الإ�ستقرار والإزده��ار ،وذل��ك �إنطالقا من مبادئها الرا�سخة يف
�إر�ساء قيم ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش التي باتت منوذجا ملهما
يف العالقات الإن�سانية بني دول العامل.

على م�صبح النعيمي  :ر�أ�س اخليمة �شهدت
خالل  5عقود نه�ضة يف املجاالت كافة
•• ر�أ�س اخليمة -وام

�أك ��د � �س �ع��ادة ع�ل��ى ع �ب��داهلل م�صبح
النعيمي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت � ��ارة و � �ص �ن��اع��ة ر�أ�� � ��س اخليمة
الأ� �س �ب��ق ع���ض��و امل�ج�ل����س الوطني
الإحت� ��ادي ال�سابق �أن �إم ��ارة ر�أ�س
اخليمة و بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي
ع �� �ض��و امل �ج �ل �� ��س الأع� � �ل � ��ى حاكم
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة وم �ت��اب �ع��ة وحر�ص
�سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع �ه��د ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة ��ش�ه��دت خ�ل�ال اخلم�سني
ع��ام��ا م��ن احت ��اد الإم � ��ارات نه�ضة
تنموية واق�ت���ص��ادي��ة وع�م��ران�ي��ة و
تقدما كبريا يف املجاالت التجارية
واحل�ضارية كافة.
و قال النعيمي يف ت�صريحات خا�صة
ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" �إن
الإم ��ارة تتمتع مبقومات �صناعية
ه��ائ �ل��ة وم��وق��ع ا� �س�ترات �ي �ج��ي هام
جعلها تلعب دورا هاما يف اقت�صاد
ال� ��دول� ��ة م � ��ؤك� ��دا �أن ال�صناعات
القائمة حاليا متطورة والقاعدة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ت�ت���س��ع وت�ن�م��و بجانب
املقومات ال�سياحية.
و�أ� � �ض� ��اف  :ت �ع �ت�بر غ ��رف ��ة جت ��ارة
ر�أ���س اخليمة ث��اين غ��رف التجارة
و ال�صناعة ال�ت��ي مت ت�أ�سي�سها يف
ال ��دول ��ة يف � 22أكتوبر1967
مب��ر��س��وم �أم �ي�ري �أ� �ص��دره املغفور
ل � ��ه ال� ��� �ش� �ي ��خ �� �ص� �ق ��ر ب � ��ن حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي "رحمه اهلل "لتكون
حجر الأ��س��ا���س نحو تنظيم �أمثل
لل�ش�ؤون التجارية يف الإم ��ارة ..و
جاء ت�أ�سي�سها من منطلق ت�شجيع
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ودع ��م م�شاريعه

والإ�� � �ش � ��راف ع �ل��ى � � �ش � ��ؤون جت ��ارة
اجل�م�ل��ة وت �ق��دمي خم�ت�ل��ف �أ�شكال
ال�ت���س�ه�ي�لات لأع �� �ض��ائ �ه��ا وتوفري
� �س �ب��ل االت� ��� �ص ��ال م ��ع امل�ؤ�س�سات
ال �ت �ج��اري��ة يف اخل � ��ارج والتحكيم
يف م�ن��ازع��ات التجار وال�ق�ي��ام بدور
الو�سيط بني احلكومة وم�ؤ�س�سات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ومل ي�ك��ن هناك
�� �ض ��رورة ل �ن �ظ��ام �أو ق ��ان ��ون ينظم
العمل التجاري يف الإمارة وبالتايل
مل ت�ك��ن ه �ن��اك ح��اج��ة النتخابات
امل�ج�ل����س و�إمن � ��ا ك ��ان امل�ج�ل����س يتم
تعيينه مبوجب مر�سوم �صادر من
حاكم الإمارة �آنذاك.
و �أ�� � � �ش � � ��اد ب � �ت � �ط� ��ور ال� �ق� �ط ��اع ��ات
االقت�صادية يف دولة الإمارات التي
ا�ستطاعت ب�ن��اء ق��اع��دة اقت�صادية
متينة ارت �ك��زت على �إ�سرتاتيجية
تنويع وتنمية امل�صادر االقت�صادية

امل �خ �ت �ل �ف��ة وق� � ��ال �إن القطاعات
االقت�صادية حققت م�ع��دالت �أداء
عاملية عالية و قيا�سية و �أ�صبحت
ال ��دول ��ة حت�ت��ل م�ك��ان��ا م��رم��وق��ا يف
اخلارطة االقت�صادية العاملية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل ال �ت �ط��ور االقت�صادي
وال �ع �م��راين ال� ��ذي ت���ش�ه��ده �إم� ��ارة
ر�أ���س اخليمة يف جميع القطاعات
ال�صناعية واال��س�ت�ث�م��اري��ة و�شمل
ج �م �ي��ع ن� ��واح� ��ي احل � �ي� ��اة ال�سيما
قطاع الأعمال واالقت�صاد باعتباره
قطاعا مهما من قطاعات االقت�صاد
الوطني و �سببا رئي�سيا يف �إحداث
التطوير واملحافظة على دميومة
التحديث والرقي يف الإمارة.
و ق ��ال �إن ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة �شرعت
يف ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ط ط�م��وح��ة للنمو
وال� �ت� �ط ��ور مب ��ا ف �ي �ه��ا اال�ستثمار
يف ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �� �س �ي��اح��ة و

ال �ت �� �س��وق وت� �ب ��ذل اجل� �ه ��ود جلذب
امل�شاريع التجارية وال�صناعية �إىل
الإم ��ارة  ..منوها �إىل �أن الأعمال
الإن �� �ش��ائ �ي��ة م���س�ت�م��رة يف الإم � ��ارة
ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر ون� ��وع� ��ي لتحاكي
النه�ضة االقت�صادية والعمرانية
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا ال��دول��ة يف الوقت
ال� � ��ذي ت �ع �ك ����س ف �ي��ه امل� ��� �ش ��اري ��ع يف
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات النمو املتميز
و املت�سارع القت�صاد دولة الإمارات
بجميع مكوناته وم�ستوى احلركة
ال �ن �� �ش �ط��ة ل�ل�اق �ت �� �ص��اد الوطني
مبختلف مكوناته وت��أث�يره��ا على
ح ��رك ��ة ال� ��� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة وج� ��ذب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف
خمتلف القطاعات.
و �أ��ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت� � ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ر�أ� � � ��س اخليمة
الأ� �س �ب��ق �إىل دع ��م ال �� �ش��راك��ات بني

القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص ب�شكل
ف� �ع ��ال ل �ت �م �ك �ي �ن �ه �م��ا م� ��ن التغلب
ع�ل��ى حت��دي��ات امل�ستقبل وحتقيق
�أهدافهما املتمثلة يف النمو ال�سريع
�ضمن �إطار اقت�صادي جيد والعمل
على و�ضع ا�سرتاتيجيات رئي�سية
ل �ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ال �ت �ج��اري��ة يف
ال�سوق العاملي التناف�سي تكمن يف
ال�ت��وا��ص��ل ال ��ذي ي�ع��د �أح ��د �أدوات
الت�سوق الأك�ث�ر �أهمية يف تطوير
ودع� ��م من ��و الأع � �م ��ال والعالقات
واال�ستفادة من املعلومات ون�صائح
اخل �ب�راء يف جم ��ال ال�ت��وا��ص��ل �إىل
جانب دعم القائمني على ال�صناعة
لتطوير ال�ف��ر���ص مثل ال�شراكات
بني القطاع العام واخلا�ص لتطوير
النمو يف الأعمال التجارية الناجت
ع��ن ذل��ك لتعزيز االق�ت���ص��اد وبناء
م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا.

مربى ال�شارقة للأحياء املائية يعزز
جهود حماية البيئة البحرية
•• ال�شارقة-وام:

يُعد مربى ال�شارقة ل�ل�أح�ي��اء املائية ال��ذي افتتح عام
� ،2008أول و�أك�بر مركز تعليمي حكومي للكائنات
البحرية يف دولة الإمارات ،و�أحد �أبرز املواقع التي ُتعنى
بتعريف اجلمهور بالبيئة البحرية يف الدولة.
وع�ب�ر ال�ت�ج��ول ب�ين �أروق� ��ة امل��رب��ى و�أح��وا� �ض��ه ال �ـ ، 21
يتعرف زوار املكان على �أكرث من  100نوعاً من الأحياء
ال�ب�ح��ري��ة ك��أ��س�م��اك امل �ه��رج ،و�أف��را���س ال�ب�ح��ر الرقيقة،
والأنقلي�س ،و�سمك ال�شفنني البحري ،وقر�ش ال�شعاب
امل��رج��ان �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة مل�ج�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن الكائنات
البحرية على اختالف �أنواعها و�أ�شكالها والتي ت�سبح بني
البيئات ال�صخرية وال�شعاب املرجانية و�أ�شجار القرم� ،إىل
جانب ذلك يوا�صل املربى رفع م�ستوى الوعي حول �أبرز
ال�سلوكيات واملخاطر التي تهدد البيئة البحرية ،والدور
الفعال ل�ل�أف��راد يف احل�ف��اظ عليها ،م�ستعيناً ب�شا�شات
عر�ض تفاعلية موزعة يف �أرجاء املكان.
و تت�صدر حماية البيئة البحرية �أولويات مربى ال�شارقة
للأحياء املائية ،حيث ينظم وب�شكل دوري جمموعة من
الأن�شطة والفعاليات وور�ش العمل املبا�شرة واالفرتا�ضية،
نفذ جزء منها خالل جائحة كوفيد  ،19لن�شر الوعي
البيئي وتر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية بني كافة
�أف��راد املجتمع ،حيث �أ�سهم يف �إطالع �أكرث من � 50ألف
زائر ،وفدوا خالل الن�صف الأول من العام اجلاري على
ج�م��ال وث ��راء احل�ي��اة البحرية التابعة ل�سواحل �إمارة
ال�شارقة وعلى ما مييز كل منها والطرق املثلى للحفاظ
عليها.
وا�ستجاب ًة لأولوياتها يف احلفاظ على البيئة البحرية،
�أطلقت هيئة ال�شارقة للمتاحف ع��ام  2009الن�سخة
الأوىل من مبادرتها للم�س�ؤولية املجتمعية "لأننا نهتم"
ب�ه��دف رف��ع ال��وع��ي املجتمعي ،وت�ع��زي��ز ثقافة احلفاظ
على امل�سطحات املائية ،والتي ح�صد من خاللها مربى
ال�شارقة للأحياء املائية جائزة الدرع الذهبي من املنظمة
العربية "للم�س�ؤولية املجتمعية" على مدى �سنتني عن
حملة تنظيف البيئة البحرية.
و�سعت احلملة ال�ت��ي ط��وت ن�سختها ال�ع��ا��ش��رة يف العام
� ،2019إىل بناء بيئة منوذجية للكائنات البحرية،
بهدف زي��ادة فر�ص تكاثرها وا�ستدامتها ك�م��ورد بيئي
ح�ي��وي ،م�ت�ج��اوز ًة ح��دود ال�شواطيء لت�صل �إىل �أعماق
امل ��واينء وال�ب�ح�يرات واخل�ي�ران وم���ش��دات الأ��س�م��اك يف

البحار ،م�ستخرج ًة �أطناناً من املخلفات التي مت عر�ضها
للجمهور يف بحر اخل��ان وبحرية خالد وبحريات ممزر
ال���ش��ارق��ة وج��زي��رة ال�ع�ل��م وم�ي�ن��اء ال���ص�ي��ادي��ن يف كلباء
وم��ر��س��ى � �س��وق اجل�ب�ي��ل ،ل�غ��اي��ات ت�سليط ال���ض��وء على
خماطرها اجل�سيمة على البيئة ب�شكل عام وعلى املوارد
البحرية وامل�ستفيدين منها ب�شكل خا�ص.
واعتربت �سعادة منال عطايا مدير ع��ام هيئة ال�شارقة
للمتاحف االح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وم�ين ال�ع��امل�ي�ين للمحيطات
وال�ب�ي�ئ��ة ،منا�سب ًة ال�ستح�ضار ج�ه��ود الهيئة يف جمال
احلفاظ على البيئة البحرية ،لتحقيق التنمية امل�ستدامة
التي تن�سجم مع ر�ؤي��ة الدولة والتزامها يف هذا املجال
حملياً وعاملياً ،م�شرية �إىل �أن دور العن�صر الب�شري يف
تلوث البيئة البحرية ،الذي ي�صل �إىل  ،% 80دفع هيئة
ال�شارقة للمتاحف �إىل تكثيف جهودها الرامية لرت�سيخ
الوعي املجتمعي حول التعامل مع البيئة البحرية ،عرب
الأن�شطة والفعاليات التوعوية ،بالإ�ضافة �إىل املبادرة
واحلملة الأبرز التي �أطلقتها الهيئة "لأننا نهتم".
و�أ�ضافت ان احلياة البحرية تعترب مهمة من النواحي
االقت�صادية ،واال�سرتاتيجية ،واالجتماعية ملا فيها من
موارد معدنية ،ونفطية ،وغازية وكونها م�صدراً رئي�سياً
للغذاء عند العديد من ال�شعوب� ،إىل جانب كونها طريقاً
حيوياً للموا�صالت واملالحة البحرية والتجارة ال �سيما
يف الوطن العربي ال��ذي ي�شرف على مم��رات وم�ضائق
م��ائ�ي��ة يف غ��اي��ة الأه �م �ي��ة ت��رب��ط ب�ين ال���ش��رق والغرب،
م�شري ًة �إىل �أن �أه ��داف امل��رب��ى تتما�شى م��ع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات العامة ال�ت��ي ت�ضعها هيئة ال�شارقة
للمتاحف حول احلفاظ على البيئة البحرية".
وي�سهم مربى ال�شارقة للأحياء املائية باعتباره وجهة
�سياحية جاذبة للزوار يف رفع ن�سبة الوعي ب�ش�أن التلوث
البحري ،وتعزيز مفاهيم احلفاظ على البيئة البحرية
وا�ستدامتها ،عرب جوالت تعريفية وتثقيفية وترفيهية
ملختلف �أف ��راد املجتمع وال���س�ي��اح ،ع�ل�اوة على �إطالقه
العديد من الربامج املتخ�ص�صة ،منها املحمية البحرية
التي �أن�شئها عام  ،2009وبرنامج �إعادة ت�أهيل واطالق
عدد من �أنواع ال�سالحف املهددة باالنقرا�ض والأ�سماك
حيث مت �إط�لاق � 2000سمكة ،و� 23سلحفاء بحرية،
ف�ض ً
ال عن برنامج �إكثار ح�صان البحر ،الذي بد�أ يف عام
 2012و�أثمر عن عملية �إط�لاق �أول �صغار حل�صان
البحر يف املحمية الطبيعية يف املر�سى البحري التابع
للمربى.

موانئ وجمارك دبي ت�صدر  14مليون
ت�صريح �أمني للمركبات خالل � 6أ�شهر
•• دبي -وام

�أ� � �ص� ��درت �أ� � �ص� ��درت �إدارة الأم� ��ن
مب ��ؤ� �س �� �س��ة امل � ��وان � ��ئ واجل � �م� ��ارك
واملنطقة احل��رة بدبي  14مليون
ت�صريح للمركبات لدخول املناطق
احلرة يف دبي خالل الن�صف الأول
م ��ن ال� �ع ��ام اجل � � ��اري ح �ي��ث تدير
امل�ؤ�س�سة  22بوابة موزعة على 4
مناطق يف دبي من خالل الرقابة
على دخ��ول وخ��روج خمتلف �أنواع
امل ��رك� �ب ��ات �إىل امل ��وان ��ئ واملناطق
احلرة التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة
ويعمل يف تلك البوابات طاقم �أمني

متخ�ص�ص ي�ضم �أك�ثر م��ن 120
رجل �أمن على مدار ال�ساعة.
و ارتفعت طلبات الت�صاريح بن�سبة
 6باملائة خالل الن�صف الأول من
هذا العام مقارنة بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي والتي بلغت فيها عدد
الت�صاريح نحو 13,800,000
ت�صريح �أمني.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة ��س�ل�ط��ان �أح �م��د بن
� �س �ل � ّي��م رئ �ي ����س م ��ؤ� �س �� �س��ة امل ��وان ��ئ
واجل �م��ارك وامل�ن�ط�ق��ة احل ��رة على
قيام �إدارة الأم��ن "الذراع الأمني
للم�ؤ�س�سة" ب�ت�ط�ب�ي��ق منظومة
�أمنية �شامة ومتكاملة تتوافق مع

يف امل��دون��ة ال��دول�ي��ة لأم��ن ال�سفن
واملوانئ ل�ضمان االمتثال ال�صارم
للوائح والأن�ظ�م��ة وت��وف�ير �أق�صى
درجات الأمن وال�سالمة يف املناطق
التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة.
و ا�� �ش ��ار ب ��ن ��س�ل�ي��م �إىل ان �إدارة
الأمن مب�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك
واملنطقة احل��رة تقدم  28خدمة
على م��دار ال�ساعة وم��ن �أه��م تلك
اخل��دم��ات �إ� �ص��دار ت�صاريح دخول
امل��وان��ئ وامل �ن��اط��ق احل ��رة وخدمة
�أف�ضل املمار�سات و�أعلى امل�ستويات مرافقة كبار ال�شخ�صيات وخدمات
واملعايري العاملية املعتمدة حيث يتم احل ��را�� �س ��ة والإ� � � �ش� � ��راف الأم� �ن ��ي
تطبيق امل�ع��اي�ير الأم�ن�ي��ة املدرجة للمرافق وخدمات حماية ومرافقة

نقل الب�ضائع و�إدارة حركة املرور
يف املوانئ واملناطق احلرة وغريها
من اخلدمات ذات العالقة بتعزيز
اجلوانب الأمنية.
و�أ��ض��اف �أن امل�ؤ�س�سة ممثلة ب�إدارة
الأم��ن ا�ستقبلت ع��دد  167طلب
م ��راف � �ق ��ة و 14ط� �ل ��ب ح ��را� �س ��ة
ب�إجمايل عدد �ساعات خدمة بلغت
�أك �ث��ر م ��ن � � 2000س��اع��ة عمل املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة م��ن العام حتر�ص و�ضمن ر�ؤيتها على تعزيز
اجل��اري �إىل جانب نحو  70طلب مكانة دب��ي كمركز رائ��د وم�ستدام
مل��راف�ق��ة ك�ب��ار ال�شخ�صيات ووفود ل��دع��م ال �ق �ط��اع االق �ت �� �ص��ادي على
ال �� �ص �ع �ي��د ال� �ع ��امل ��ي ل ��ذل ��ك تعمل
الأعمال.
و�أف � � ��اد اب� ��ن � �س �ل � ّي��م �أن م�ؤ�س�سة ع�ل��ى االرت� �ق ��اء ب��امل���س�ت��وى الأمني

ومواكبة التغيريات والتطورات يف
ه��ذا ال�ق�ط��اع احل�ي��وي متا�شياً مع
املنظومة الأمنية املحلية والعاملية
بهدف ت�أمني �سالمة ه��ذه املوانئ
واحل �ي �ل��ول��ة دون ت �ع��ر� �ض �ه��ا لأي ��ة
خم��اط��ر �أم �ن �ي��ة ..م �� �ش�يراً �إىل �أن

�إدارة الأمن على ا�ستعداد ال�ستقبال
امل��زي��د م��ن طلبات خ��دم��ات الأمن
واحلرا�سة والت�صاريح مع اقرتاب
ا� �س �ت �� �ض��اف��ة دب� ��ي مل �ع��ر���ض اك�سبو
 2020ب���ص�ف�ت��ه احل� ��دث الأب� ��رز
عاملياً يف جمال التجارة الدولية.
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي� ،صباح
ام����س ،وبح�ضور �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن ��س��امل ب��ن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
االجتماع الأ�سبوعي للمجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
ناق�ش املجل�س خالل اجتماعه عددا من املو�ضوعات احلكومية
الهامة املدرجة على جدول �أعماله والرامية �إىل تطوير العمل
احل�ك��وم��ي وت��وف�ير �أف���ض��ل اخل��دم��ات وامل��راف��ق يف ك��اف��ة مدن
ومناطق الإمارة.

واعتمد املجل�س مقرتحات جلنة �إم��ارة ال�شارقة الحتفاالت
ال �ي��وم ال��وط �ن��ي ال� �ـ  50ل��دول��ة الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وت�ضمنت املقرتحات �أب��رز الفعاليات الرئي�سية التي تعك�س
م�شاعر الفرح واالعتزاز باالحتاد واجنازاته التي �شملت كافة
�أرج��اء ال��دول��ة ،وحتيي ذك��رى ال�ق��ادة امل�ؤ�س�سني وجهودهم يف
توحيد الدولة.
و�ستت�ضمن ال�ف�ع��ال�ي��ات �أم���س�ي��ات وك��رن �ف��االت فنية وغنائية
وور�ش عمل ومعار�ض و�أعمال مرئية وغريها من الفعاليات،
ووج��ه املجل�س ب�ضرورة تنوع الفعاليات واالحتفاالت لت�شمل
كافة مدن ومناطق �إمارة ال�شارقة وتتنا�سب مع جميع �شرائح
املجتمع .واطلع املجل�س على جهود دائرة التنمية االقت�صادية

حول توفري بيانات امل�ستفيد احلقيقي للمن�ش�آت ون�سب االمتثال
لهذه اخلطوة التي تعزز من جهود الدولة على وجه العموم
والإم ��ارة على وج��ه اخل�صو�ص يف تطوير الأنظمة الرقابية
املالية يف مواجهة جرائم غ�سل الأموال.
وت�ضمنت ج�ه��ود ال��دائ��رة اجن��از �أك�ث�ر م��ن  85%م��ن الفئة
امل�ستهدفة يف م��دة زمنية ق�صرية مب��ا ي��دل على ج��ودة �آلية
العمل املتبعة والتجاوب الكبري من خمتلف املن�ش�آت امل�سجلة
لدى الدائرة.
كما اعتمد املجل�س جمموعة من املقرتحات التي تدعم البيئة
االق�ت���ص��ادي��ة وحت�ف��ز ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة وال�صناعية
وتوفر لرواد الأعمال وال�شركات اخلدمات املتميزة.

انطالق فعاليات جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز بدورتها الـ 20
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن �سعادة �سعيد عبداجلليل الفهيم
رئي�س اللجنة العليا جل��ائ��زة ال�شيخ
خليفة لالمتياز انطالق �أعمال الدورة
الع�شرين للجائزة -2022 2021
والتي تقام فعالياتها املختلفة بنظام
التقنية االفرتا�ضية.
ج��اء ذل��ك يف م ��ؤمت��ر �صحفي عقده
مكتب جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز
التابع لغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
�أم����س مبقر مبنى ال�غ��رف��ة ،بح�ضور
كل من �سعادة الدكتور حممد �سامل
ال �ظ��اه��ري ،و��س�ع��ادة را� �ش��د البلو�شي
و�سعادة حممد هالل املهريي �أع�ضاء
اللجنة العليا للجائزة ،والربوفي�سور
هادي التيجاين من�سق عام اجلائزة.
وق��ال �إن��ه مت ا��س�ت�ح��داث فئة جديدة
ل �ل �ت �ك��رمي ه � ��ذا ال � �ع� ��ام وه � ��ي "فئة
ال �ن �خ �ب��ة املتميزة" ،وذل � ��ك لإتاحة
ال �ف ��ر� �ص ��ة ال� �س �ت �ي �ع��اب و م�شاركة
��ش��رك��ات وم��ؤ��س���س��ات حملية ودولية
ذات �سمعة دول�ي��ة و�إجن ��ازات متفردة
ح�ق�ق��ت م��ن خ�لال�ه��ا ال �ف��وز بجوائز
حم�ل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة معروفة
وذات م�صداقية عالية لتعزز امل�ستوى
الأف�ضل يف فئتها ،ويف جميع جوانب
عملياتها وممار�ساتها.
و �أ�ضاف �إن الدورة التا�سعة ع�شرة من
اجلائزة ،كانت ا�ستثنائية بكل املقايي�س
ب�ع��دم��ا �أط�ل�ق��ت خ�ل�ال ف�ت�رة اجتياح

جائحة ك��ورون��ا ال�ع��امل وم��ا �أحدثته
الأزم � ��ة م��ن حت� ��والت دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة يف
�أمناط احلياة املتعارف عليها وفر�ضت
على �ضوء ذلك العديد من الإجراءات
ال�صحية واالجتماعية للحفاظ علي
حياة النا�س.
و �أو� �ض��ح �أن اللجنة العليا للجائزة
ا�ستجابت مدعومة مبكتب اجلائزة و
الإدارات املتخ�ص�صة يف غرفة �أبوظبي
ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق� �م ��ي و ط � ��رح جميع
فعاليات اجلائزة من ندوات تعريفية
و ور� ��ش ع�م��ل و دورات ت��دري�ب�ي��ة من
خالل التقنية االفرتا�ضية ..م�شريا
�إىل �أن الإق �ب��ال ك��ان ك�ب�يرا م��ن قبل
امل�ؤ�س�سات و املن�ش�آت على امل�شاركة من
داخل وخارج الدولة.
و ن��وه �إىل �أن ال ��دورة اجل��دي��دة لعام

� 2022 – 2021ستوا�صل تقدمي
فعالياتها بنظام ال�ت��وا��ص��ل ع��ن بعد
حتى �إ�شعار �آخر م�ؤكدا �سعى اجلائزة
�إىل تطوير �إط��ار عام للتميز يتم من
خالله �إع ��ادة تعريف مفهوم التميز
عرب الفهم املتجدد واملرتبط ب�أهمية
اال�� �س� �ت� �م ��رار يف ت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ات
واملنتجات بالكفاءة الأعلى والتكلفة
الأقل و�إزالة الهدر امل�ؤ�س�سي مو�ضحا
�أن �آخ��ر موعد للت�سجيل يف اجلائزة
ه ��و � 31أك �ت ��وب ��ر  ،2021يف حني
�سيكون �آخ��ر موعد لت�سليم الوثائق
هو  30نوفمرب  2021على �أن تبد�أ
مراحل التقييم والزيارات امليدانية يف
الفرتة من دي�سمرب � 2021إىل يناير
 .2022و �شدد الفيهم يف كلمته على
�أن جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز ال

تعترب �إط��ارا تناف�سيا �ضيقا يفوز به
البع�ض ليخ�سره الآخ ��رون لكنها يف
املقابل برنامج متكامل ي�سعي لإعطاء
ج �م �ي��ع امل �� �ش��ارك�ي�ن �� �ص ��ورة وا�ضحة
وم�ضيئة لهم يف مر�آة التميز يتعرفون
م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ر فيها ع�ل��ى حقائق
م��ؤ��س���س��ات�ه��م وم�ن���ش��آت�ه��م ،وحتديدا
معرفة �أي��ن ه��ي ن�ق��اط ال�ق��وة لديهم
حتى يتم العمل على تعزيزها و �أين
فر�ص التح�سني والتطوير حتى يتم
الرتكيز عليها وحتويلها �إيل مبادرات
تطويرية وم�شاريع يتم من خاللها
�إحداث التحول املطلوب.
و �أك� � ��د رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا �أن
اجل��ائ��زة يف دورت�ه��ا الع�شرين حققت
ط �ف��رات ه��ائ �ل��ة يف ان �ت �� �ش��اره��ا �أفقيا
لت�شمل م�ؤ�س�سات الدولة وال�شركات

وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة امل �ه �ت �م��ة يف
دول جمل�س ال �ت �ع��اون ..مو�ضحا �أن
م��ن امل�ع�ل��وم يف فقه التميز امل�ؤ�س�سي
بال�ضرورة �أن الأهداف الإ�سرتاتيجية
ل�ب�رام ��ج ال �ت �م �ي��ز ت �ت �م �ث��ل يف ثالثة
حم��اور هي تنمية وتطوير العاملني
مهارة ومعرفة و�سلوكا ،وتطوير نظم
وبرامج العمل رفعا للكفاءة وتعميق
ال�ف�ع��ال�ي��ة ،وحت�ق�ي��ق �أف �� �ض��ل النتائج
املالية والت�شغيلية.
و يف ختام كلمته تقدم الفهيم ونيابة
ع��ن �أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ومكتب
اجلائزة ،ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
وال �ع��رف��ان ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ل�ت���ش�ج�ي�ع��ه ودعمه
جلميع القائمني على اجل��ائ��زة التي

تتزين بحمل ا�سمه و �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة لرعايته ومتابعته
احلثيثة لفعاليات وب��رام��ج اجلائزة
وال�شكر كذلك لغرفة جتارة و�صناعة
�أب��وظ �ب��ي ل�ت�ق��دمي�ه��ا ال ��دع ��م للجنة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ج��ائ��زة وم�ق�ي�م��ي وحمكمي
اجلائزة امل�شهود لهم بالكفاءة و الذين
�أدوا م�ه��ام�ه��م ب��أع�ل��ى درج ��ات الدقة
وامل�ه�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ودوره� ��م يف تقييم
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف ج��ائ��زة ال�شيخ
خليفة لالمتياز.
و �أ�شار �إىل �أنه مت اخ�ضاع املقيمني من
مواطنني و مقيمني لدورات تدريبية
م�ك�ث�ف��ة ع �ل��ى �أي � ��دي خ�ب��راء عامليني
� �ش��ارك فيها �أك�ث�ر م��ن  220مقيما

ن�صفهم من مواطني دولة الإمارات مت
تعريفهم ب�آليات التقييم التي تتبناها
اجل ��ائ ��زة ح���س��ب �أف �� �ض��ل املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة وال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى فهم
التحديات واملوا�ضيع اال�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سات امل���ش��ارك��ة وتقييم مدى
جناحها يف تطبيق معايري اجلائزة
وحتقيق نتائج باهرة وم�ستدامة.
وق ��ال �إن الت�شكيل ال�ن�ه��ائ��ي للهيئة
ال�ع�ل�ي��ا للتحكيم ج ��اء ��ش��ام�لا لأهم
امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والعاملية
ب ��دءا ب�برن��ام��ج دب��ي للتميز وجائزة
ال�شارقة للتميز وجمعية املراجعني
الإم � ��ارات � � �ي �ي��ن حم �ل �ي ��ا واجلمعية
ال�سعودية للجودة ومركز امللك عبد
اهلل للتميز بالأردن �إقليميا وامل�ؤ�س�سة
الأوروب � �ي� ��ة لإدارة اجل � ��ودة والهيئة
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ال�بري �ط��ان �ي��ة ل �ل �ج��ودة ع��امل �ي��ا وه ��ذا
التمثيل املتميز من كل هذه اجلهات
االعتبارية الدولية واملحلية �أ�ضاف
ب�ل�ا � �ش��ك ل���س�م�ع��ة وم �ك��ان��ة اجلائزة
وت �ع��زي��ز م �� �ص��داق �ي �ت �ه��ا وحياديتها
امل�ط�ل�ق��ة وت�خ�ط��ي �أف���ض��ل املمار�سات
املحلية والإقليمية والعاملية.
م��ن جانبه �أك��د ��س�ع��ادة حممد هالل
امل �ه�ي�ري م��دي��ر ع ��ام غ��رف��ة �أبوظبي
ع���ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ج��ائ��زة �أن
ج��ائ��زة ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ل�لام �ت �ي��از ال
ت ��زال مت���ض��ي ب�خ�ط��ى واث �ق��ة وثابتة
لتكمل جناحاتها بكونها من�صة علمية
ر�صينة ،وبرناجما تطويريا متكامال
للتنمية الب�شرية وامل�ؤ�س�سية ،تعمل
على نقل �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
امل�ج��االت التنموية املختلفة و حمور
ارتكاز ونقطة جاذبة �أي�ضا للم�ؤ�س�سات
امل �ح �ل �ي��ة ب� � ��إم � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ودول � ��ة
الإم��ارات عموما� ،إ�ضافة للم�ؤ�س�سات
الإق �ل �ي �م �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ب� ��دول جمل�س
ال�ت�ع��اون ال�شقيقة وال���ش��رق الأو�سط
ب�صورة عامة.
وق ��ال �إن اجل ��ائ ��زة ت�ع��د �إح� ��دى �أهم
مبادرات غرفة �أبوظبي التي �أطلقت
م �ن��ذ  20ع ��ام ��ا ،ات �� �س��اق��ا م ��ع ر�ؤي� ��ة
ال �ق �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ب �� �ش ��أن � �ض ��رورة
االهتمام بالتنمية الب�شرية وتعزيز
ال �ق��درة التناف�سية ل�ق�ط��اع الأعمال
املحلي ب�شكل خ��ا���ص ،وتطوير �أدائه
امل�ؤ�س�سي.
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ΕϭϧγΙϼΛΓΩϣϟΓέΩϹαϠΟϣ˯ΎοϋΏΎΧΗϧ3
ΔϳέΎΟΗϟΕΎϛέηϟϥϭϧΎϗϥϣ173ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷ˱ΎϘϓϭΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟΩϘϋϰϠϋΔϘϓϭϣϟ4

Δϧγϟ 539 ϡϗέϱέίϭϟέέϘϟϥϣ 13 ϡϗέΓΩΎϣϟϡϛΣϟΎϘϓϭϙϟΫϭϥϼϋϹ
ΕΎϛέηϟϥϭϧΎϗϡΎϛΣϷΓΫϔϧϣϟΔλΎΧϟΔϣϫΎγϣϟΕΎϛέηϟρΑϭοϥ΄ηΑ2017

ΕΎ˰˰˰˰υΣϼϣ

ΔϳέΎΟΗϟ

ϭΔϛέηϟΎΑϥϳϠϣΎόϟϭΓέΩϹαϠΟϣ˯ΎοϋέϳϏϥϣϩέΎΗΧϳϥϣϪϧϋΏϳϧϳϥΔϳόϣΟϟέϭοΣϕΣϪϟϥϣϟίϭΟϳ1
˱ίΎΣϥϳϣϫΎγϣϟϥϣΩΩόϟϝϳϛϭϟϥϭϛϳϻΏΟϳϭΔΑΎΗϛϟΎΑΕΑΎΛιΎΧϝϳϛϭΗϰοΗϘϣΑΎϬΑϥϳϠϣΎόϟϭΔρΎγϭϟΔϛέη
ϡϬϧϋϥϭΑΎϧϟΎϬϳΩϗΎϓϭΔϳϠϫϷϲλϗΎϧϝΛϣϳϭˬΔϛέηϟϝΎϣαέϥϣΔΎϣϟΎΑΔγϣΧ 5% ϥϣέΛϛϰϠϋΔϔλϟϩΫϬΑ
ΎϧϭϧΎϗ
ϡϭϘϳϥϣϭϪΗέΩ·αϠΟϣϥϣέέϗΏΟϭϣΑϪΗέΩ·ϰϠϋϥϳϣΎϘϟϭϪϳϠΛϣϣΩΣνϭϔϳϥϱέΎΑΗϋ·ιΧηΔϳϷίϭΟϳ2
νϳϭϔΗϟέέϗΏΟϭϣΑΓέέϘϣϟΕΎϳΣϼλϟνϭϔϣϟιΧηϠϟϥϭϛϳϭˬΔϛέηϠϟΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟϲϓϪϠΛϣϳϟˬϪϣΎϘϣ
 50% ϥϋϝϘϳϻΎϣΔϟΎϛϭϟΎΑϥϭϠΛϣϳϭϥϭϛϠϣϳϥϭϣϫΎγϣϩέοΣΫ·ϻ·˱ΎΣϳΣλΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟΩΎϘόϧϥϭϛϳϻ3
ϭϳϟϭϳ25ΩΣϻϡϭϳϲϧΎΛϟωΎϣΗΟϻΩϘϋϡΗϳγϓϝϭϷωΎϣΗΟϻϲϓΏΎλϧϟΫϫέϓϭΗϳϡϟΫΈϓˬΔϛέηϟϝΎϣγέϥϣ
ϲϧΎΛϟωΎϣΗΟϻέΑΗόϳϭˬϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϲϧΎΛϟωΎϣΗΟϼϟΓέΩΎλϟΕϼϳϛϭΗϟϥϭϛΗϭϥΎϛϣϟϭϥΎϣίϟαϔϧϲϓ2021
ϝϗϷϰϠϋΩΣϭϡϫΎγϣϩέοΣΫ·ΎΣϳΣλ
ϡϗέϟ ϰϠϋ ϝλϭΗϟ ϭΟέϧ έΎγϔΗγϼϟ ϲΑυϭΑ ϲϓ ΔϛέηϠϟ ϲγϳέϟ ίϛέϣϟ ϲϓ ΩϘόϧ Ϫϧ΄Α ωΎϣΗΟϻ έΑΗόϳγ 4

ΓΩέϭϟρϭέηϟϪϳϠϋϕΑρϧΗϥΓέΩϹαϠΟϣΔϳϭοόϟϪγϔϧηέϳϥϣϳϓρέΗηϳ3
ϪΗϼϳΩόΗϭΔϳέΎΟΗϟΕΎϛέηϟϥ΄ηϲϓ2015Δϧγϟ 2 ϡϗέϱΩΎΣΗϹϥϭϧΎϘϟϲϓ
ϥ΄ηΑ2018Δϧγϟ 585 ϡϗέϱέίϭϟέέϘϟϙϟΫϲϓΎϣΑϪϟΓΫϔϧϣϟΕέέϘϟϭ
ΔλΎΧϟΔϣϫΎγϣϟΕΎϛέηϟΔϣϛϭΣ
έΧιΧηϟϪΣηέΗϥϋϝίΎϧΗϟηέΗϟΏΎΑϕϠϏΩόΑηέϣϠϟίϭΟϳϻ4
ΔΣϭϟ ϲϓ ϳηέΗϟΎΑ ΔλΎΧϟ ϡϬΗΎϧΎϳΑϭ ϥϳΣηέϣϟ ˯Ύϣγ έηϧΑ Δϛέηϟ ϡϭϘΗγ 5
ϲϧϭέΗϛϟϹ Δϛέηϟ ϊϗϭϣ ϰϠϋϭ ΔϛέηϠϟ ϲγϳέϟ έϘϣϟΎΑ ΓΩϭΟϭϣϟ ΕΎϧϼϋϹ
). 2021ϭϳϟϭϳ14ΦϳέΎΗΑ wahacapital.ae
ϳηέΗϟΏΎΑϕϠϏΩόΑϥϳΣηέϣϟ˯ΎϣγΔϣΎϘΑΩΎλΗϗϻΓέίϭΓΎϓϭϣϡΗϳγ6
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الوادي لتنجيد
املفرو�شات املنزلية
رخ�صة رقم CN 1047303:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد عيظه �سعيد عبودان اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عيظه �سعيد عبودان اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة
التقدم لالغنام
رخ�صة رقم CN 3935545:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�سيد اكرب �شاه للحدادة والنجارة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 1134562:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
قا�سيون للتجارة رخ�صة رقمCN 1114680:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة احلياة
ال�سعيدة رخ�صة رقم CN 1389505:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل نا�صر ح�سني عبداهلل النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امال جا�سم حممد دروي�ش النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حممد
ذو الفقار علي العمال البالط والبال�سرت
رخ�صة رقم CN 1138154:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة الظفرة
العاملية للم�شاريع � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1014490:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم داوود حممد جفال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سهيل عوي�ضه اخلييلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نادي
جنة االطفال لاللعاب الرتفيهية
رخ�صة رقم CN 1774490:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الن�سمة للتجهيزات
الفنية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1311984:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالعزيز ح�سن حممد بن �صفوان %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالعزيز عبداهلل حممد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجم
الغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2644626:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فنان
امل�صفح لت�صليح كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1145441:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
التاج امللكي للرجال  -فرع
رخ�صة رقم CN 1061897-1:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة بالونز ذ م م
رخ�صة رقم CN 1043092:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مينى عبده ابو ديوان من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مينى عبده ابو ديوان من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداهلل ابراهيم عبداهلل احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة بالونز ذ م م

�إعــــــــــالن

BALLONS L.L.C

�إىل� /شركة بالونز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BALLOONS CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كولونيل للتجارة
رخ�صة رقم CN 1028423:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد عبداهلل احمد حممد الزرعونى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ماليك حممد زمان حممد �صديق %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد عبداهلل احمد حممد الزرعونى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /كولونيل للتجارة
COLONEL TRADING

�إىل /كولونيل للتجارة ذ.م.م

COLONEL TRADING L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط  /حذف وكاالت جتارية 4610002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13285بتاريخ 2021/7/7

العدد  13285بتاريخ 2021/7/7

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز اخلليجية للعطور ذ م م
رخ�صة رقم CN 1105016:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليفه فايز حممد �سعيد بن حريز %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد قا�سم برهان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف ابراهيم حممد ابراهيم الرئي�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد قا�سم برهان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ات�ش
بوتيك
رخ�صة رقم CN 2475646:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليوم ال�سعيد لكوي
املالب�س رخ�صة رقم CN 1661709:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل عبيد حممد مقرن العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علياء ابراهيم عبداهلل بوخ�شم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبرماركت تاج اخلري
رخ�صة رقم CN 1121811:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوبرماركت تاج اخلري
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شارب العمال البالط والرخام
رخ�صة رقم CN 2817803:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /شارب العمال البالط والرخام

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيوورز واي للوجبات
اخلفيفة رخ�صة رقم CN 2449467:قد تقدموا الينا بطلب

SHARP MARBLE AND TILES WORK

تعديل �إ�سم جتاري من� /سيوورز واي للوجبات اخلفيفة

�إىل /بقالة فري�ش بيك�س

SHARP AND HARD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

SEAWARS WY SNACKS

BAQALA FRESH PIX

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين ( 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت الكهربائية ( 4220904
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال التطيني للمباين (البال�سرت) 4330009
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تركيبات الأملنيوم 4330013
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

TAJ AL KHAIR SUPERMARKET

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بقالة 4711003
تعديل ن�شاط  /حذف جممع �إ�ستهالكي (�سوبرماركت) 4711002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل� /شارب اند هارد للمقاوالت وال�صيانه العامة

�إىل /اج  3برقر
H3 BURGER

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�شرطة �أم القيوين تنظم جل�سة توعوية يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
•• �أم القيوين-وام:

نظم ق�سم مكافحة املخدرات بالقيادة العامة ل�شرطة
�أم القيوين بالتعاون مع جمعية �أم القيوين التعاونية
ل�صيادي الأ�سماك جل�سة حوارية توعوية بقاعة جمل�س
عود الطاير حتت عنوان املخدرات وطرق التعامل معها
مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات وذلك �ضمن
فعاليات القيادة لالحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة
الداخلية  .ح�ضر اجلل�سة �سعادة حممد عي�سى الك�شف
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي و العميد خمي�س �سامل

بوهارون مدير عام العمليات ال�شرطية و جا�سم حميد
ال�شر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أم القيوين التعاونية
ل�صيادي الأ�سماك و�أع�ضاء جمعية ال�صيادين وفريق
من ال�شرطة املجتمعية.
�شملت اجل�ل���س��ة  -ال �ت��ي �أق�ي�م��ت ب��دع��م م��ن م�ؤ�س�سة
�سعود بن را�شد املعال للأعمال اخلريية و الإن�سانية
 حما�ضرة �ألقاها امل�ساعد �أول ع�صام حممد �ساملق ��دم م��ن خ�لال�ه��ا مل�ح��ة ع��ن �أن � ��واع امل� �خ ��درات وطرق
ك�شفها و كيفية التعامل معها يف ح��ال العثور عليها
�سواء مت العثور عليها يف عر�ض البحر �أو بالقرب من

ال�شواطئ.
و دع ��ت اجل�ل���س��ة �إىل ا� �س �ت �م��رار ال�ب�رام ��ج و الور�ش
التوعوية لت�صل �إىل �أكرب �شريحة من املجتمع ،و بث
املواد التوعوية املت�ضمنة للر�سائل و فيديوات التوعية
على و�سائل التوا�صل االجتماعي وترجمتها ب�أكرث من
لغة حتى يتم �إي�صالها للجاليات الأجنبية .
ويف ختام اجلل�سة كرم العميد خمي�س بوهارون عددا
من الأفراد املتعاونني مع الأجهزة الأمنية يف الإبالغ
عن بع�ض امل��واد املخدرة التي ع�ثروا عليها و قيامهم
بت�سليمها للجهات اخلا�صة.

مدينة دبي للإعالم� :إك�سبو ير�سخ مكانة الإمارة وجهة
عاملية للم�ؤ�س�سات الإعالمية و�صناع املحتوى
•• دبي-وام:

�أكد ماجد ال�سويدي مدير عام مدينة
دب��ي ل�ل�إع�لام �أن ا�ست�ضافة "�إك�سبو
 2020دبي" ير�سخ مكانة الإمارة
مركزا �إقليميا وعامليا للإعالم و�صناع
املحتوى وامل�ؤثرين.
وق� ��ال ال �� �س��وي��دي يف ت���ص��ري�ح��ات له
�إن حدثا تاريخيا مثل �إك�سبو يثبت
تفوق دبي يف املجاالت كافة و متكنها
م��ن �إدارة التحديات بكفاءة و ي�ؤكد
تناف�سية �صناعات الإعالم و املحتوى
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ��ش��ري�ك��ا �أ��س��ا��س�ي��ا لنجاح
�أي ح��دث ب�ه��ذا امل���س�ت��وى و الأهمية
و �إي���ص��ال تفا�صيله �إىل اجلمهور يف
�شتى �أنحاء العامل م�شددا على �أن دبي
ت�سهل م�ه��ام ه��ذه ال�ف��رق وامل�ؤ�س�سات
ب�ف���ض��ل م��ا مت�ت�ل�ك��ه م��ن ب�ن�ي��ة حتتية
متكاملة ومرافق �إنتاج حديثة و�آليات
عمل حكومية مي�سرة وخدمات ذكية.
و�أ��ض��اف �إن بيئة الأع�م��ال الإعالمية

املتكاملة املتمثلة مبدينة دبي للإعالم
ومدينة دب��ي لال�ستديوهات ومدينة
دبي للإنتاج وحا�ضنة الأعمال in5
للإعالم �شهدت خالل الفرتة املا�ضية
ح��رك��ة ن���ش�ط��ة م ��ن ق �ب��ل امل�ؤ�س�سات
واملواهب على حد �سواء بهدف تعزيز
الإمكانيات وبناء ال�شراكات مبا يتيح
�أع� �ل ��ى درج� � ��ات اجل ��اه ��زي ��ة لتغطية
احلدث العاملي بال�شكل الأمثل ون�شر
ر� �س��ال��ة الأم � ��ل �إىل خم �ت �ل��ف �أنحاء
ال�ع��امل .ت�ضم امل��دن ال�ث�لاث 3000
م�ؤ�س�سة �إعالمية و� 34ألف �إعالمي
وت �ب��ث م�ن�ه��ا  122ق �ن��اة تلفزيونية
و�إذاعية وت�صدر منها  163مطبوعة
وم�ن���ص��ة  .و ا�ستقطبت م��دي�ن��ة دبي
ل ل��إع�ل�ام ب�ع����ض ك�ب�ري��ات ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل �إىل
دولة الإمارات مبا يف ذلك "�سي �إن �إن"
و"بي بي �سي" و"�إم بي �سي" و"�سي �إن
بي �سي" العربية و�شكلت مقدمة لبناء
ث�لاث��ة جممعات ت��رك��ز على الإعالم

تبعتها مدينة دب��ي ل�ل�إن�ت��اج ومدينة
دب��ي لال�ستديوهات و�شكلت جميعها
بيئة �أع �م��ال تبث الأخ �ب��ار والربامج
الرتفيهية �إىل م�لاي�ين الأ�شخا�ص
بع�شرات اللغات مبا يف ذل��ك العربية
والإجن �ل �ي��زي��ة وال���ص�ي�ن�ي��ة والأملانية
وال�ت��اغ��ال��وغ�ي��ة وال �ه �ن��دي��ة والأردي � ��ة
ناهيك عن مئات املن�شورات املطبوعة
وامل�ن���ص��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي تتوجه

�إىل جمهور من �شتى �أنحاء العامل.
و يف ن��وف �م�بر امل��ا� �ض��ي غ ��رد �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
مبنا�سبة الذكرى الع�شرين لت�أ�سي�س
مدينة دب��ي ل�ل�إع�لام وق��ال  " :اليوم
تكمل مدينة دب��ي ل�ل�إع�لام ع�شرين
ع��ام��ا منذ �أطلقناها يف ع��ام 2000
ك� ��ان ح �ل �م��ا ب �ع �ي��دا يف الت�سعينيات
�أن ن �ك��ون ع��ا��ص�م��ة �إع�لام �ي��ة عربية
" ..و�أك � ��د � �س �م��وه ب �ع��د ا�ستعرا�ض
االح�صائيات اخلا�صة باملدينة �أن "ال
�شيء م�ستحيل يف الإمارات".
و �أو�ضح ال�سويدي �أن اك�سبو �سيعطي
دف �ع��ة ق��وي��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات واملن�صات
الإعالمية مبختلف �أنواعها و�شركات
الإن� �ت ��اج ال �ك�ب�رى وال�ن��ا��ش�ئ��ة و�صناع
امل �ح �ت ��وى وامل � ��واه � ��ب امل �� �س �ت �ق �ل��ة مبا
ي��وف��ره م��ن ف��ر���ص لتطوير حمتوى
عاملي فريد يف �شتى القطاعات التي

تهم الإن�سانية جمعاء يف وق��ت تتجه
فيه الأن �ظ��ار نحو اي�ج��اد ح�ل��ول غري
تقليدية للتحديات البيئية وال�صحية
وغريها وي�شكل احل��دث من�صة ثرية
للإعالميني و�صناع املحتوى .
وق � ��ال  ":الح �ظ �ن��ا ب��ال �ف �ع��ل ازدي� � ��ادا
يف ن �� �ش��اط امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإع�ل�ام �ي ��ة
والطلب على بع�ض املرافق واملعدات
املتخ�ص�صة مثل ا�ستوديوهات االنتاج
و ن �� �ش �ه��د ا� �س �ت �ف �� �س��ارات ن �� �ش �ط��ة من
الإعالميني من خمتلف �أنحاء العامل
حول باقة "غو فريالن�س" املخ�ص�صة
للمبدعني امل�ستقلني وال �ت��ي تغطي
مهنا �إعالمية خمتلفة مثل الت�صوير
واالن� �ت ��اج و��ص�ن��اع��ة امل �ح �ت��وى املرئي
وامل�سموع وغريها".
و�أ�ضاف " :الإعالم �شريك �أ�سا�سي يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وله
دور حم��وري يف ق�ي��ادة ج�ه��ود التعايف
عامليا خ�صو�صا يف ظل �إعادة فتح املزيد
م��ن ال��وج �ه��ات وامل� ��دن ال�ع��امل�ي��ة �أم ��ام

خ�ط��وط ال �ط�يران املحلية والعاملية
وف �ت��ح م�ع�ظ��م ال��وج �ه��ات ال�سياحية
والرتفيهية واخلدمية وعودة موظفي
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص للعمل م��ن املكاتب
وع ��ودة احل �ي��اة ت��دري�ج�ي��ا �إىل �شكلها
الطبيعي يف خمتلف �أنحاء العامل ..
"منوها بـ"حالة الثقة والطم�أنينة
ال�ت��ي خلفها جن��اح دول��ة الإم� ��ارات يف
الإج � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة والوقائية
وث �ق��ة ق �ط��اع الأع� �م ��ال ب ��الإج ��راءات
والتدابري التي اتخذتها احلكومة.
وم�ن��ذ ت�أ�سي�سها ع��ام  2000تعمل
م��دي �ن��ة دب ��ي ل�ل��إع�ل�ام ع �ل��ى حتقيق

ر�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم بتحويل دبي �إىل
عا�صمة �إعالمية عاملية ووجهة دولية
للمواهب واال�ستثمار واالبتكار .
و�أدت م��دي �ن��ة دب� ��ي ل �ل��إع �ل�ام دورا
ج ��وه ��ري ��ا يف ت��ر� �س �ي��خ � �س �م �ع��ة دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة وجهة جذابة
لو�سائل الإع�لام املحلية والدولية ما
كان له الدور احلا�سم يف القرار الذي
اتخذه جمل�س وزراء الإع�لام العرب
بت�سمية دبي عا�صمة للإعالم العربي
ل �ع��ام  .2020وب �ه ��دف دع ��م ري ��ادة
الأعمال وجذب املوهوبني واملبتكرين
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املتميزين �إىل دبي مت ت�أ�سي�س حا�ضنة
الأع� �م ��ال  in5ل ل��إع�ل�ام يف مدينة
دب� ��ي ل ل��إن �ت ��اج الح �ت �� �ض��ان وت��دري��ب
وت��وج�ي��ه رواد الأع �م ��ال الطموحني
لإق ��ام ��ة م���ش��اري��ع ن��اج�ح��ة مبجاالت
الإع� �ل� ��ام م �ث��ل ال �ت �� �س��وي��ق و�إن� ��� �ش ��اء
املحتوى الرقمي ..وت�سهم يف ت�سهيل
بناء عالقات مهنية وتبادل اخلربات
وامل�ع�ل��وم��ات واالت���ص��ال بامل�ستثمرين
وتتيح لأع�ضائها �أماكن �إبداعية مثل
غ ��رف ال �ت �ح��ري��ر وم �� �س��اح��ات للعمل
امل �� �ش�ترك وغ� ��رف خ �� �ض��راء وقاعات
اجتماعات وو�سائط متعددة.

بهدف تقدمي خدمات �صحية وتثقفية لأع�ضاء غرفة عجمان

مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية التابع للغرفة يوقع
مذكرة تفاهم مع م�ست�شفى عجمان التخ�ص�صي العام
•• عجمان –الفجر:

وق� ��ع م ��رك ��ز ع �ج �م��ان للم�س�ؤولية
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال� �ت ��اب ��ع ل �غ��رف��ة جت ��ارة
و� �ص �ن��اع��ة ع �ج �م��ان ،م ��ذك ��رة تفاهم
م��ع "م�ست�شفى عجمان التخ�ص�صي
العام" بهدف تعزيز عالقات التعاون
امل�شرتك وتنفيذ م�ب��ادرات جمتمعية
رائ� ��دة ت �ت��واك��ب م��ع ر�ؤى وتوجهات
ال �ط��رف�ي�ن وت ��دع ��م اال� �س �ت �ف ��ادة من
اخلربات املتاحة.
وقع مذكرة التفاهم يف مقر م�ست�شفى

عجمان التخ�ص�صي ،نا�صر الظفري،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��رك��ز عجمان
ل �ل �م �� �س ��ؤول �ي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وفاطمة
املهريي ،مدير عام م�ست�شفى عجمان
التخ�ص�صي بالوكالة.
ومبوجب املذكرة �سيوفر "م�ست�شفى
عجمان التخ�ص�صي" خدمات �صحية
وخ���ص��وم��ات خ��ا��ص��ة ب��أع���ض��اء غرفة
ع �ج �م��ان م ��ن ال �� �ش��رك��ات وامل�صانع
واملدرجة يف قائمة ال�شركات املعتمدة
ل� ��دى م ��رك ��ز ع �ج �م��ان للم�س�ؤولية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ع�ق��د برامج

توعوية وور���ش تثقيفية و فحو�صات
للم�ستهدفني من العمالة يف القطاع
اخلا�ص بهدف زي��ادة الوعي ال�صحي
ل�ل�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ومب ��ا ي �ت��واك��ب من
ر�ؤي��ة �إم ��ارة عجمان "جمتمع �سعيد
ي �� �س��اه��م يف ب �ن ��اء اق �ت �� �ص��اد �أخ�ضر،
حتفزه حكومة متميزة من�سجمة مع
روح االحتاد" .و�أك��د نا�صر الظفري،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��رك��ز عجمان
للم�س�ؤولية املجتمعية ،حر�ص املركز
على تعزيز �أُطر التعاون امل�شرتك مع
خمتلف جهات القطاعني احلكومي

واخلا�ص �سواء على م�ستوى الدولة
�أو على م�ستوى �إم��ارة عجمان ب�شكل
خا�ص ،مبا يعزز �سبل تبادل اخلربات،
واالرتقاء مبنظومة اخلدمات املقدمة
جلميع �أع�ضاء غرفة جتارة و�صناعة
ع �ج �م��ان ،وي���ض�م��ن حت�ق�ي��ق �سعاتهم
ورفاهيتهم .و�أ��ض��اف" :ي�أتي توقيع
م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م م ��ع "م�ست�شفى
عجمان التخ�ص�صي" كخطوة جديدة
يف م�سرية املركز نحو تفعيل التعاون
وال�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ط��رف�ين وت�أ�سي�س
��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية طويلة الأمد،

حت �ق��ق ال� �ف ��ائ ��دة امل �� �ش�ت�رك��ة ،والتي
ت�صب يف م�صلحة اجلانبني ،وت�سهم
يف تعزيز الوعي ال�صحي للموظفني
ال�ع��ام�ل�ين يف امل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
ب�إمارة عجمان ،وبالتايل حتقيق ر�ؤية
و�أهداف الإمارة والدولة وفق �أهداف
غ��رف��ة ع�ج�م��ان وم�ست�شفى عجمان
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ي .م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أك� ��دت
فاطمة امل�ه�يري� ،أن �إدارة م�ست�شفى
عجمان التخ�ص�صي تهدف �إىل تنويع
�شراكاتها م��ع كافة اجل�ه��ات ،م�شرية
�إىل �أهمية مذكرة التفاهم ودورها يف

دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي تطلق الإ�صدار العربي من الإطار الدويل لتميز املحاكم
•• �أبوظبي-وام

�أط�ل�ق��ت دائ ��رة ال�ق���ض��اء يف �أبوظبي،
بالتعاون م��ع االحت��اد ال��دويل لتميز
املحاكم ،الرتجمة العربية املعتمدة
ل ل��إط ��ار ال � ��دويل ل�ت�م�ي��ز امل �ح��اك��م يف
�إ� � �ص� ��داره ال �ث��ال��ث  ،2020وال ��ذي
ي �ت �� �ض �م ��ن جم � �م ��وع ��ة م � ��ن القيم
امل��ؤ��س���س�ي��ة و��س�ب�ع��ة جم ��االت للتميز
ال �ق �� �ض��ائ��ي ،ت �غ �ط��ي مم��ار� �س��ات عدة
ت �� �ش �م��ل ،ال �ق �ي��ادة واال�سرتاتيجية،
وال�ق��وى العاملة ،والبنية التحتية،
والإجراءات والعمليات الق�ضائية ،مع
الرتكيز على التما�س �آراء املتعاملني،
وت �ق��دمي خ��دم��ات م�ي���س��ورة التكلفة
و�سهل الو�صول �إليها ،مبا يعزز ثقة
اجلمهور يف النظام الق�ضائي.
امل�ستمر ل�ل�خ��دم��ات ال�ق���ض��ائ�ي��ة ،من ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ن ��ائ ��ب رئي�س لتميز املحاكم ،يقدم منهجية �شاملة
و�أك��د �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد خ�لال العمل مع ال�شركاء الدوليني جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ودل�ي� ً
لا �إر� �ش��ادي �اً ،يت�ضمن جمموعة
ال� �ع�ب�ري ،وك �ي��ل دائ� � ��رة ال �ق �� �ض��اء يف واالط �ل ��اع ع �ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات رئ�ي����س دائ� ��رة ال�ق���ض��اء يف �أبوظبي ،م��ن امل�ف��اه�ي��م والأدوات ال �ت��ي ميكن
�أبوظبي� ،أن �إ�صدار الن�سخة العربية وت�ه�ي�ئ�ت�ه��ا ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق مب ��ا يتنا�سب ل�تر��س�ي��خ م�ن�ظ��وم��ة ق���ض��ائ�ي��ة رائ ��دة ل�ل�م�ح��اك��م يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء العامل
م��ن الإط� ��ار ال ��دويل لتميز املحاكم ،م��ع النظام الق�ضائي املحلي ،وذلك وم�ت�ط��ورة ع��امل�ي�اً .و�أو� �ض��ح امل�ست�شار ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف ت �ق �ي �ي��م وحت�سني
يعد خطوة داع�م��ة جلهود التح�سني متا�شياً مع ر�ؤية �سمو ال�شيخ من�صور ي��و��س��ف ال �ع�بري� ،أن الإط� ��ار الدويل ج ��ودة اخل��دم��ات ومم��ار� �س��ات الإدارة
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Ministry of Justice
Date 7/ 7/ 2021 Issue No : 13285
A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0003517, Civil (Partial
To: The convicted person: Enyinnaya Godspower Agiriga
On 30/06/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case
with abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: The
Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 21497.04 (Twenty-one
thousand four hundred ninety-seven dirhams and four fils) in addition to a legal
interest of 4% to be paid annually on such amount as of the date of claim till the
full payment. However, such interest shall not exceed the principal with other
fees and expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees.
The award is subject to appeal within the legal term.
Judge
)Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 7/ 7/ 2021 Issue No : 13285
Notification by Publication for Defendant
)In the claim No. SHCFICIPOR2019/0006104/Commercial (Partial
To the Defendant: Tahako Lkaran Raiati Benjamin
We inform you that the plaintiff Rawafed Recruitment Services LLC
Has filed the above-mentioned lawsuit and the following judgment has
been passed against you: For these reasons
The court in presence ruled f the defendants, and in the presence of the
third defendant: 1- Reject of the lawsuit against the second to fourth
defendants and obligate the plaintiff to pay the expenses. 2- Obligate the
first defendant to pay the plaintiff an amount of AED 289239 with 5%
legal interest from the date of registering the claim until full payment,
provided that it does not exceed the amount decided upon, in addition to
pay the expenses and one thousand dirhams as advocate fees.
Issued on: 05/07/2021 - Issued by employee
Citizens Happiness Center
Judge/Mohammed Awad Mohammed Al-Humairi
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

الق�ضائية ،م��ن خ�لال عملية تقييم
ذات ��ي ب��ا��س�ت�خ��دام ا��س�ت�ب��ان��ة التقييم
الذاتي لتميز املحكمة ،مقابل املجاالت
ال�سبعة للتميز الق�ضائي ،وتقدم بنا ًء
على ذلك �إر�شادات للمحاكم لتح�سني
�أدائها ،وذلك عن طريق  11مقيا�ساً
ع��امل �ي �اً ل �ل ��أداء ،وال �ت��ي ت �ك��ون مركزة
ووا�ضحة وقابلة للتنفيذ ،وتتما�شى
مع قيم وجماالت التميز املحددة.
ي�شار �إىل �أن الإ� �ص��دار الأول لإطار
متيز املحاكم ،ج��اء يف العام ،2008
يف ح�ين � �ص��درت ال�ط�ب�ع��ة ال�ث��ان�ي��ة يف
عام  ،2013ونتيجة ظهور تطورات
ج��دي��دة يف ال�ساحة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،مثل
اال� �س �ت �خ��دام امل �ت��زاي��د للتكنولوجيا
والتقنيات احلديثة ،واالعتماد ب�شكل
�أك�ب�ر على احل�ل��ول البديلة لت�سوية
املنازعات ،مت تطوير الإ�صدار الثالث
يف ع��ام  ،2020م��ع �إ��ص��دار الن�سخة
العربية و�إتاحتها جمانا لال�ستفادة
منها ع�بر امل��وق��ع ال��ر��س�م��ي لالحتاد
الدويل لتميز املحاكم.

فتح ق�ن��وات ج��دي��دة لتقدمي خدمات
ط �ب �ي��ة �إىل جم �م��وع��ة وا�� �س� �ع ��ة من
املن�ش�آت االقت�صادية العاملة يف �إمارة
عجمان ،ال�سيما يف ظل توافر كوادر
طبية ب�إمكانيات وخربات عالية.

و�أو�� �ض� �ح ��ت م ��دي ��ر ع � ��ام م�ست�شفى
ع�ج�م��ان ال�ت�خ���ص���ص��ي ب��ال��وك��ال��ة� ،أن
امل�ست�شفى توفر العديد من اخلدمات
التخ�ص�صية التي ت�شمل طب الأطفال
وط � ��ب ال �ن �� �س��اء وال � � � ��والدة وال� �ع�ل�اج

الطبيعي وجراحة العظام والأمرا�ض
اجللدية وطب الأ�سنان والأنف والأذن
واحلنجرة ،لت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف
تعزيز م�سرية اخلدمات العالجية يف
الإمارة وخدمة املواطنني واملقيمني.

وزارة ال�صحة تنال �شهادة عاملية يف �إدارة
و�سائل التوا�صل االجتماعي بحاالت الطوارئ
اال�ستجابة للظروف الطارئة وتبني واعتماد طرق مبتكرة
•• دبي-وام
يف العمل ت�ؤكد متيز الوزارة وريادتها.
ح�صلت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على �شهادة "الآيزو" و�أ�شاد ب�إجناز فريق العمل يف الإت�صال احلكومي وما قدمه
يف امل�ط��اب�ق��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�م��وا��ص�ف��ة الإر�� �ش ��ادي ��ة يف جمال من جهود ا�ستثنائية يف الو�صول ل�شرائح املجتمع بالتوعية
ا�ستخدام و�إدارة و�سائل التوا�صل الإجتماعي يف حاالت والإر��ش��اد وتر�سيخ الثقة بقدرات املنظومة ال�صحية من
الطوارئ " " ISO -DIS 22329من الهيئة العاملية خ�لال نظام متوازن لإدارة العالقات الإعالمية وتعزيز
حللول الأعمال يف الواليات املتحدة الأمريكية .ي�ؤكد هذا ظهور ال ��وزارة يف و�سائل الإع�ل�ام املحلية وال��دول�ي��ة وفق
الإجناز تطبيق الوزارة والتزامها باملعايري العاملية وتتويجاً خطة ات�صالية ا�ستباقية معتمدة.
جل�ه��وده��ا امل�ب��ذول��ة يف جم��ال ادارة ال �ط��وارئ م��ن خالل و�أ�شار الدكتور العلماء �إىل �أن ال��وزارة ما�ضية بعزم وثقة
اجل��اه��زي��ة واخل�ط��ط اال�ستباقية وت��وف�ير ب��رام��ج العمل وف��ق ب��رام��ج م��درو��س��ة ور�ؤي ��ة طموحة لتحقيق �أهدافها
املنا�سبة ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال..فيما يعزز ح�صول الإ�سرتاتيجية بف�ضل الدعم امل�ستمر من القيادة الر�شيدة
ال��وزارة على عدة �شهادات "�آيزو" من مكانتها يف م�صاف ومب��ا ين�سجم مع تطلعات حكومة الإم ��ارات لتكون �أكرث
امل�ؤ�س�سات العريقة املطبقة لأف�ضل املمار�سات الدولية.
مرونة والأ�سرع يف اتخاذ القرارات لدخول مرحلة التعايف
ت�سلم ال�شهادة من ممثل الهيئة العاملية حللول الأعمال �سعيا ال�ستدامة الإجنازات ،وتبني الفكر االبتكاري ل�ضمان
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد اجل��اه��زي��ة للم�ستقبل وامل���س��اه�م��ة اال��س�ت�ب��اق�ي��ة لتحقيق
�سليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع رئي�س �أف�ضل م�ستويات الأداء ،واملحافظة على كفاءة القطاعات
جمل�س م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية بح�ضور وداد يف الدولة على جميع ال�صعد.
بوحميد مديرة �إدارة االت�صال احلكومي يف الوزارة.
من جانبها قالت وداد بوحميد �إن احل�صول على �شهادة
و�أك ��د ال��دك�ت��ور ال�ع�ل�م��اء �أن ح���ص��ول ال� ��وزارة ع�ل��ى �شهادة "الآيزو" يف جم��ال ا��س�ت�خ��دام و�إدارة و��س��ائ��ل التوا�صل
"الآيزو" يف جم��ال ا�ستخدام و�إدارة و�سائل التوا�صل االج �ت �م��اع��ي يف ح� ��االت ال� �ط ��وارئ �إجن � ��از ي��دع��و للفخر
الإجتماعي يف حاالت الطوارئ يعك�س حر�ص الوزارة على واالع �ت��زاز وي��واك��ب م��ا حققته دول��ة الإم� ��ارات م��ن ريادة
تطبيق معايري عاملية من خالل تنوع ومرونة قطاعاتها يف عاملية يف �إدارة �أزمة "كوفيد. " -19
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A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0003600, Civil (Partial
To: The convicted person: Farukh Javed Muhammad Afzal
On 30/06/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with
the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 7030.14 (Seven
Thousand Thirty dirhams and Fourteen fils) in addition to a legal interest of
4% to be paid annually on such amount as of the date of claim till the full
payment. However, such interest shall not exceed the principal with other fees
and expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees.
The award is subject to appeal within the legal term.
Judge
Yehia Abd El Jabbar El Aany
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

Summons by publication
In lawsuit number 11/2021/466 Civil Partial
Subject of the case: Oblige the defendants, jointly, to pay to the claimants (AED 490000), court charges,
expenses, advocacy fees and interest @ 9% from due date of filing the case until full settlement.
Claimant: Asmaa Abdalaziz Zidan, Syria citizen, in her personal capacity and as one of the inheriting
persons of late/ Walwd Mohamad Turki Aljassem (First wife of deceased) - Capacity: Plaintiff
Parties to be notified: 1- Fayez Mohammad Fayez Kokash - Capacity: Defendant
2- Santhanam Alex Santhanam Defendant - Capacity: Defendant
Subject of the summons: This is to inform you that the court has ruled in the session dated 28/04/2021
in the above mentioned case in favor of/ Mohamad Turki Aljassem, Syria citizen, in his capacity as the
natural guardian of the minor (Akkab Velid Elqasim) and one of the inheriting persons of late/ Walwd
Mohamad Turki Aljassem (Father of deceased). Oblige the first, second and third defendants, jointly,
to pay to the first plaintiff in his personal capacity and the fourth plaintiff the sum amounting AED
100,000.00 as moral compensation to be equally distributed between them. Moreover, oblige them to
pay to the first plaintiff - in his capacity as the natural guardian of the minor and the second and third
plaintiffs the sum amounting AED 350,000 as material & moral compensation to be distributed between
them according to their shariaa shares. In addition to legal interest @ 9% from the date of judicial claim
until full settlement of both amounts. Moreover, oblige defendant to pay court charges, expenses and
AED 500 against advocacy fees and reject any other claims.
This judgment is as in presence and appealable within 30 days from the next day of publishing this
notice. Ruled in the name of H. H. Sheikh Mohamed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and publicly announced.
Yours faithfully,
Head of the section Hamad Abdulla Ali Ahmed
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بويري ماجنمنت كون�سلتينج يو كيه ليمتد

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جارديان لو�ساطة الت�أمني -

�إعــــــــــالن

�-أبوظبي رخ�صة رقم CN 2307129:قد تقدموا الينا بطلب

�إعــــــــــالن

ذ م م رخ�صة رقم CN 1000625:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة افري ماجنمنت كون�سلتينج ليمتد
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ألرتا �شاين خلدمات تنظيف ال�سجاد و الكنب
رخ�صة رقم CN 2840784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1

AFRY MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لينك�س �إكويوم للو�ساطة التجارية ذ.م.م

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بويري ماجنمنت كون�سلتينج يو كيه ليمتد

Links Equiom Commercial Brokers LLC

تعديل �إ�سم جتاري من� /ألرتا �شاين خلدمات تنظيف ال�سجاد و الكنب

Poyry Management Consulting UK Limited

تعديل �إ�سم جتاري من بويري ماجنمنت كون�سلتينج يو كيه ليمتد � -أبوظبي
POYRY MANAGEMENT CONSULTING UK LIMITED-ABU DHABI

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تي ال جي للو�ساطة التجارية
T L G COMMERCIAL BROKERS L.L.C

ULTRASHINE CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

�إىل /افري ماجنمنت كون�سلتينج ليمتد
AFRY MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Ultrashine CARPET Cleaning Service

�إىل� /ألرتا �شاين خلدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة �أجهزة التكييف املركزي 4329902
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ( واجهات ) املباين 8129001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فوتو
قلوري للت�صوير
رخ�صة رقم CN 2822510:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
�سنيب ات�س لالطفال
رخ�صة رقم CN 2582790:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1176526:باال�سم م�ؤ�س�سة تاج زاخر لت�صليح
االدوات الكهربائية  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيونل اك�سبريت�س لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3782764:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�شركاء  /عبداهلل على عبداهلل خ�صيف احلمودى من الهند �إىل الإمارات
العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل على عبداهلل خ�صيف احلمودى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل على عبداهلل خ�صيف احلمودى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلمان عمر ا ب م �شم�س عمر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امب كامران �ساركار حممد اهلل �ساركار
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فيونل اك�سبريت�س لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
FUNNEL EXPERTS TRAVEL AND TOURISM L.L.C

�إىل /فيونل اك�سبريت�س لل�سياحة وال�سفر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FUNNEL EXPERTS TRAVEL AND TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ت�شادويك تكنولوجي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1541972:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالعزيز حممد �سبت حممد اهلى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بيرت وليام مان�سل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على حمد حممد اجلنيبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بيرت وليام مان�سل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اون تامي لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  ,مدينة حممد بن زايد �شرق
 0.9مبنى ال�سيدة موزة �سعيد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2380699 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امزون
كافيه
رخ�صة رقم CN 2833571:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/التحدي لتعهدات
احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3756984:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ا�سماعيل عبداهلل احمدي احلمادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �سامل حممد اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
مريزا خان للحدادة والنجارة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 1145039:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ايه اي ام لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/6/20:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105016122:
تاريخ التعديل2021/7/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البيان للخ�ضروات والفواكة  -فرع
رخ�صة رقم CN 1028139-1:قد تقدموا الينا بطلب

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ال�صدى للمقاوالت الكهربائيه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1032479:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حمد خمي�س �سويعد العربى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /م�صطفى عطيه م�صطفى عي�سى من �شريك �إىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل جمينني حممد ثامر املن�صورى

تعديل ن�سب ال�شركاء  /م�صطفى عطيه م�صطفى عي�سى من � % 49إىل %100

تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل م�ؤ�س�سة فردية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على ن�سيب على داوود الفالحى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /البيان للخ�ضروات والفواكة  -فرع

تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة ال�صدى للمقاوالت الكهربائيه ذ.م.م

AL BAYAN VEGITABLES & FRUITS - BRANCH

AL SADA ELECTRICAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /ريد لييف للخ�ضروات والفواكه

�إىل /ال�صدي للمقاوالت الكهربائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

RED LEAF VEGITABLES AND FRUITS

AL SADA ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()5850/2021
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()5852/2021

املنذر  :الدانوب ملواد البناء ذ م م
املنذر �إليه  :م�صنع ال�شرق الأو�سط لل�صناعات احلديدية ذ م م
املو�ضوع  :انذار و�إخطار وتكليف بالوفاء بالتنبيه على املنذر اليها ب�أن ت�ؤدى للمنذرة مبلغ � 93,993,06ألف درهم
(ثالثة وت�سعون �ألفا وت�سعمائة ثالثة وت�سعون درهما و 6/فل�س) والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع � %9سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق يف  2019/4/6حتى ال�سداد التام.
الـوقـائـع �أوال :املنذرة الدانوب ملواد البناء �ش ذ م م �صادر لها الرخ�صة التجارية من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أبوظبي
رقم  CN-1015888 /ثانياً  :امل�صنع املنذر اليه ذات م�سئولية حمدودة �صادر له رخ�صة �صناعية ويعمل بن�شاط
�صناعة االطر والهياكل املعدنية الالزمة للت�شييد واجزائها رقم  336والرقم املوحد  14320/ويقع بامل�صفح ال�صناعية
ب�أبوظبي .ثالثاً :مبوجب عقد االتفاق (منوذج طلب االئتمان) املربم بني املنذرة واملنذر اليه مت االتفاق مبوجبه علي ان
تقوم املنذرة بتزويد املنذر اليها بالب�ضائع .رابعا  :قامت املنذرة بتزويد املنذر اليها بالب�ضائع الالزمة لها علي فرتات
متعددة ايل ان تر�صد بذمة املنذر اليها مبلغ � 93,993,06ألف درهم (ثالثة وت�سعون �ألفا وت�سعمائة ثالثة وت�سعون
درهما و 6/فل�س) ح�سب الثابت من ك�شف احل�ساب املو�ضح حلركة احل�ساب بينهما .وقد امتنعت املنذر اليها عن �سداد
املديونية املرت�صدة بذمتها وثابت ذلك من طلبات ال�شراء ال�صادرة من املنذر اليها وكذلك من تعليمات الت�سليم  -ائتمان
بتواريخ خمتلفة ثابت منها ا�ستالم املنذر اليها للب�ضائع املو�صوفة بالطلبات وكمياتها ونوعها وثمنها بالتف�صيل وثابت
كذلك ا�ستالم املدعي عليها للب�ضائع .ومن الفواتري ال�ضريبية ذات ال�صلة التي تقطع با�ستالمها للب�ضائع حمل املطالبة
كما ت�ستحق املنذرة الفوائد القانونية من تاريخ ا�إ�ستحقاق يف  2019/4/6حتي ال�سداد بواقع � % 9سنويا .لذلك تنبه
وتكلف وتخطر ال�شركة املنذرة على املنذر اليها بالآتي- :
ب�أن ت�ؤدي اليها مبلغ� 93,993,06/ألف درهم (ثالثة وت�سعون �ألفا وت�سعمائة ثالثة وت�سعون درهما و 6/فل�س)
والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف  2019/4/6حتى ال�سداد التام .وذلك خالل
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم االنذار وفقا لن�ص املادتني  62و  63من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية .واال
�سوف تلج�أ املنذرة ايل �إتخاذ كافة الطرق القانونية للمطالبة باملبلغ املذكور.

الكاتب العدل

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بايلوغ للحلول
التكنولوجية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1077518:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عماد احمد �سيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن جمال �سعيد �صالح ال�سواد %51
تعديل مدير  /حذف عماد احمد �سيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف لبنى مو�سى ر�شيد حتامله
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ب�شري حممد لبلو�شي للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.5ال�سيد احمد خليفه يو�سف
احمد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2549528 :

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/5:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105018244:
تاريخ التعديل2021/7/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

اعالن �إلغاء ترخي�ص
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رقم املحرر 69209/1/2021
املنذر � :شركة امل�شاريع الطبية العربية �ش ذ م م
املنذر �إليه  -1 :مركز �ساما �سانتي الطبي � -ش ذ م م  -2 ،ق�صي كرباج  -كندي اجلن�سية
املو�ضوع  :انذار بالتنبيه على املنذر اليهما ب�أن ي�ؤديا للمنذرة مت�ضامنني مبلغ � 98,000 /ألف درهم (ثمانية وت�سعون الف درهم)
 -1قامت املنذرة بتوريد م�ستح�ضرات طبية للمنذر اليها االويل .وقد بلغت املديونية امل�ستحقة للمنذرة مبلغ وقدره مبلغ /
� 98,000ألف درهم (ثمانية وت�سعون الف درهم) .وذلك وفقا للثابت من الفواتري وك�شوف احل�ساب ال�صادرة عن النظام املحا�سبي
للمنذرة والتي تعترب مبثابة الدفاتر التجارية املنتظمة ولها حجيتها القانونية يف االثبات .ف�ضال عن ال�شيكات التي ا�صدرتها املنذر اليها
االويل بتوقيع املنذر اليه الثاين ل�صالح املنذرة مببلغ اجمايل  85,475,000الف درهم والتي بياناتها كالتايل -:

تاريخ ال�شيك

مبلغ ال�شيك

�سبب رجوع ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه

2018/10/14

 25,000الف درهم

عدم كفاية الر�صيد

بنك الإ�ستثمار �شارع ال�شيخ زايد

2018/9/14

 22,975الف درهم

عدم كفاية الر�صيد

بنك الإ�ستثمار �شارع ال�شيخ زايد

2018/9/22

 5,000الف درهم

عدم كفاية الر�صيد

بنك الإ�ستثمار �شارع ال�شيخ زايد

2018/10/22

 16,250الف درهم

عدم كفاية الر�صيد

بنك الإ�ستثمار �شارع ال�شيخ زايد

2018/11/22

 16,250الف درهم

عدم كفاية الر�صيد

بنك الإ�ستثمار �شارع ال�شيخ زايد

 -2وعند تقدمي املنذرة ال�شيكات ال�سابقة للبنك امل�سحوب عليه ل�صرف قيمتها ارتدت دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد.
 -3ونظرا الن املنذر اليه الثاين هو املدير للمنذر اليها االويل ح�سب الثابت من الرخ�صة التجارية وله حق التوقيع علي ال�شيكات
ومن ثم يكون مت�ضامنا معها يف الوفاء باملديونية حمل االنذار -4 .واملنذرة تنبه علي املنذر اليهما مبوجب هذا االنذار ب�سداد مبلغ /
� 98,000ألف درهم (ثمانية وت�سعون الف درهم ) .لذلك  ،تنبه املنذرة علي املنذر اليهما ب�أن ي�ؤديا اليها مبلغ � 98,000 /ألف درهم
(ثمانية وت�سعون الف درهم) وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار .واال يحق للمنذرة �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية
للمطالبة باملبلغ والفوائد القانونية وكافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

يعلن ال�سادة � /سالمتك للرعاية الطبية املنزلية
امل�سجلة بدائرة ال�صحة-ابوظبي بقيد رقم ()MF4495
ورخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-
ابوظبي رقمCN-1996350 :
قد تقدموا بطلب � :إلغاء الرتخي�ص اعتباراً من
 2021/06/09وبناء عليه �سوف يتم توقف التعامل مع
�شركات الت�أمني .فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على
هذا الإعالن مراجعة دائرة ال�صحة-ابوظبي خالل
�أ�سبوع من تاريخ ن�شرهذا الإعالن واال فان الهيئة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
�سالمتك للرعاية الطبية املنزلية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نت زون للحلول
التقنية رخ�صة رقم CN 1991722:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /نت زون للحلول التقنية
NET ZONE TECHNICAL SOLUTION

�إىل � /إن �أك�س دي تي
NXDT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

األربعاء  7يوليو  2021م  -العـدد 13285

�أخبـار الإمـارات
جمل�س �إدارة هيئة النقل – عجمان يطلع على م�شروع تطوير العدادات الذكية وم�ستجدات العمل

املقطوعة و تطوير جتربة امل�ستخدم  ،و مت تركيب  1615عداد ذكي يف مركبات
•• عجمان-الفجر:
الأجرة منذ بداية امل�شروع .
عقد جمل�س �إدارة هيئة النقل –عجمان اجتماعه الأول ح�ضوريا برئا�سة �سعادة وم��ن جانب �آخ��ر اطلع املجل�س على م�ستجدات االع�م��ال و اح��دث االتفاقيات
حممد عبد اهلل بن علوان رئي�س جمل�س الإدارة وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة و ال�شراكات التي قامت بها الهيئة و ذلك لتعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
واملدير العام للهيئة واملدراء التنفيذيني يف مقر الهيئة .
ال�شركاء  ،و تقدمي خدمات متبادلة من �ش�أنها رف��ع كفاءة و ج��ودة اخلدمات
ويف بداية االجتماع رحب رئي�س جمل�س الإدارة بالأع�ضاء ،وثمن جهود �إدارة التي تقدم للجمهور  ،حيث متت امل�صادقة على ابرام اتفاقيات منها مع ماليه
الهيئة واملوظفني العاملني فيها وا�شاد ب�أدائهم املتميز وقدرة فريق عمل الهيئة عجمان و تفعيل  Ajman payيف تقدمي خدمات الهيئة مما ي�سهم يف
يف التغلب على كافة ال�صعاب التي تواجه و�سعيهم الدائم التباع �أف�ضل احللول ت�سهيل الإج��راءات على املتعاملني  .كما اطلع املجل�س على اتفاقية الهيئة مع
ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال.
جامعة ال�شارقة الأمريكية يف ال�شارقة حيث مت ت�أكيد الدور املعريف وما تقدمه
واطلع املجل�س على �سري العمل يف الهيئة و اخ��ر م�ستجدات م�شروع تطوير من خربات و معارف يف كافة املجاالت املختلفة و رغبه الهيئة يف رفع م�ستوى
العدادات الذكية الذي يوفر بيانات اح�صائية �شاملة عن عدد الرحالت وامل�سافة كفاءه �أداء موظفيها من خالل تقدمي برامج تدريبية للعاملني يف الهيئة.
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جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف �أبوظبي
حتدث �إجراءات احلجر املنزيل
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت جلنة �إدارة الطوارئ والأزمات يف �أبوظبي بالتعاون مع مركز
�أبوظبي لل�صحة العامة حتديث �إجراءات احلجر املنزيل للمخالطني
حلالة �إيجابية ،وذلك يف �إط��ار احلر�ص على �صحة و�سالمة جميع
�أفراد املجتمع.
وت�صل مدة احلجر املنزيل للمطعمني �إىل � 7أيام ،مع �إعادة فح�ص
م�سحة الأن��ف  PCRيف ال�ي��وم ال�ساد�س ،ويف ح��ال كانت النتيجة
�سلبية يتم فك ال�سوار االلكرتوين يف اليوم ال�سابع.

وميتد احلجر املنزيل لغري املطعمني لـ  12يوماً ،مع �إعادة فح�ص
م�سحة الأنف يف اليوم الـ  ،11وفك ال�سوار الإلكرتوين يف اليوم الـ
 12يف حال كانت النتيجة �سلبية.
ومي�ك��ن للمخالطني امل�سجلني يف ب��رن��ام��ج احل�ج��ر امل �ن��زيل �إج ��راء
الفح�ص جماناً دون احلاجة حلجز موعد وفك ال�سوار الإلكرتوين،
يف �أحد مراكز تقييم كوفيد -19املتميزة ،واملتواجدة يف ميناء زايد
وم�ست�شفى امل�ف��رق و�أدن�ي��ك يف مدينة �أب��وظ�ب��ي ،وم��رك��ز املعار�ض -
اخلبي�صي يف مدينة العني ،ويف مدينة زايد مبدينة الظفرة و �أي من
امل�ست�شفيات التابعة ل�شركة �صحة يف مدينة الظفرة.

الإحاطة الإعالمية لـكوفيد 19 -

09

الإمارات التزال باملرتبة الأوىل عامليا يف توزيع اجلرعات اليومية للقاحات مبعدل  158.24جرعة لكل � 100شخ�ص
الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف الدولة :

• �شهدنا انخفا�ضا يف عدد احلاالت امل�سجلة ما يعك�س قدرة القطاع ال�صحي واجلهات املعنية على ال�سيطرة على انت�شار الفريو�س
•  74.5يف املائة من �سكان الدولة تلقوا اجلرعة الأوىل من اللقاح و 64.3يف املائة تلقوا اجلرعتني
• تقنية  EDEطريقة مبتكرة و�سريعة و�آمنة للك�شف عن احتمالية الإ�صابة بفريو�س كوفيد 19 -
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��دت ال��دك �ت��ورة ف��ري��دة احلو�سني
املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي
يف ال��دول��ة �أن دول��ة الإم� ��ارات تواجه
جائحة كوفيد –  19ببنية وطنية
حيوية �صلبة وق��درات ب�شرية قادرة
على التعامل مع تداعياتها وتخطيها
يدعمها يف ذلك وعي جمتمعي والتزام
من فئات املجتمع كافة.
وق� ��ال� ��ت ف� ��ري� ��دة احل ��و� �س �ن ��ي خ�ل�ال
الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات
ح ��ول م �� �س �ت �ج��دات ف�ي�رو� ��س كورونا
امل�ستجد كوفيد � .. 19 -إن القطاع
ال �� �ص �ح��ي ي ��وا�� �ص ��ل ج � �ه ��وده بهدف
ال��و��ص��ول �إىل امل�ن��اع��ة املجتمعية من
خالل توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة
لأخذ التطعيم  ..م�شرية �إىل �أن ن�سبة
احلا�صلني على اجل��رع��ة الأوىل من
�إج�م��ايل ال�سكان و�صلت �إىل 74.5
يف امل��ائ��ة يف ح�ين بلغت ن�سبة متلقي
جرعتي ال�ل�ق��اح  64.3يف امل��ائ��ة من
�إجمايل ال�سكان.
و�أو��ض�ح��ت �أن دول��ة الإم ��ارات التزال

حتتل املرتبة الأوىل عامليا يف توزيع
اجل��رع��ات اليومية للقاحات مبعدل
 158.24جرعة لكل � 100شخ�ص
ب �ع ��دم ��ا ق ��دم ��ت ن �ح ��و  15مليونا
و� 500ألف جرعة.
و �أك � ��دت �أن دول� ��ة الإم � � ��ارات عملت
ومنذ بداية الأزمة وفق ا�سرتاتيجية
ا�ستباقية ت�ه��دف �إىل ��ض�م��ان �صحة
و�سالمة املجتمع ويتم وب�صورة دائمة
وم ��ن خ�ل�ال ج�م�ي��ع اجل �ه��ات املعنية
ال��وط �ن �ي��ة ت�ق�ي�ي��م ال��و� �ض��ع وتطوير
اخل �ط��ط ك��اف��ة وت �ع��زي��ز القطاعات
احليوية �إ�ضافة �إىل القطاع ال�صحي
بجميع الإم�ك��ان�ي��ات وال �ق��درات التي
ت��دع��م اجل� �ه ��ود ال��وط �ن �ي��ة الح �ت��واء
اجل��ائ �ح��ة .و�أو� �ض �ح ��ت �أن جاهزية
ال �ن �ظ��ام ال���ص�ح��ي م��ن خ�ل�ال البنية
ال �� �ص �ح �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة والتخطيط
والإع � � � ��داد امل �� �س �ب��ق واالط� �ل ��اع على
ال�ت�ج��ارب العاملية وال�ت��دري��ب وو�ضع
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات امل �ت��وق �ع��ة �ساهمت
يف ح �م��اي��ة امل �ج �ت �م��ع وال ��وق ��اي ��ة من
م�ضاعفات اجلائحة م�شرية �إىل �أن
كل هذه اجلهود املبذولة ت�ؤتي ثمارها

يف الو�صول �إىل �صدارة الدول الرائدة
يف جمال املكافحة.
و �أ� �ض��اف��ت � � :ش �ه��دن��ا خ �ل�ال الأي � ��ام
ال�سابقة انخفا�ضا يف ع��دد احلاالت
امل���س�ج�ل��ة يف ال��دول��ة م��ا ي ��ؤك��د قدرة
القطاع ال�صحي واجلهات املعنية على
ال�سيطرة على انت�شار ال�ف�يرو���س يف
ظل تطبيق �أف�ضل املنهجيات للك�شف
املبكر على احلاالت و�سرعة اال�ستجابة
والتعامل م��ع امل�صابني واملخالطني
مبهنية ووفق �أحدث الطرق العاملية.
و �شددت على �أن��ه منذ ب��دء اجلائحة
ح��ر��ص��ت اجل �ه��ات املعنية وبالتعاون
مع القطاع ال�صحي على اال�ستباقية
يف تفعيل خطة اال�ستعداد والت�أهب
وت �� �ش �م��ل ت ��أه �ي ��ل ف� ��رق اال�ستجابة
وال�تر��ص��د ل�ضمان ا�ستدامة البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ب� �ن ��اء نظام
�إح�صائي من خ�لال �شبكة معلومات
دقيقة وفق النظم العاملية  ..م�شرية
�إىل �أن ذل��ك يعترب من �أه��م العوامل
لنجاح التخطيط املنهجي والعلمي
وو�ضع احللول املهنية ور�سم خطط
�سري العمل .و �أ�ضافت  :توجت دولة

الإم ��ارات جهودها احلثيثة بت�أ�سي�س
نظام �صحي متكامل ومتطور لفح�ص
وع�ل�اج ح ��االت ك��وف�ي��د  19 -وذلك
على م�ستوى كل �إمارات الدولة حيث
اف�ت�ت�ح��ت امل�ست�شفيات التخ�ص�صية
يف خمتلف مناطقها ك�م��راف��ق طبية
�إ�ضافية جمهزة ومهي�أة للتعامل مع
الإ�صابات بفريو�س كوفيد  -19وفق
�أعلى املعايري العاملية.
و �أ��ش��ارت الدكتورة فريدة احلو�سني
املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي
يف ال��دول��ة �إىل �أن ل�ق��اح��ات كوفيد -
 19تعترب جديدة وال تزال الدرا�سات
العلمية م�ستمرة ب�ش�أنها عامليا ملراقبة
ف��اع�ل�ي�ت�ه��ا و�أث� ��ره� ��ا ع �ل��ى املطعمني
وب�ن��اء ع�ل��ى ح��ر���ص ال�ق�ط��اع ال�صحي
يف ال��دول��ة على ات�ب��اع �أف���ض��ل ال�سبل
لوقاية املجتمع ك��ان م��ن ال�ضروري
الأخ��ذ ب�أهمية �إعطاء لقاحات داعمة
و�إ�ضافية لل�سيطرة على اجلائحة مبا
فيها اجل��رع��ة املن�شطة وال�ت��ي تعطى
ب�ع��د اجل��رع��ات الأ��س��ا��س�ي��ة لتن�شيط
املناعة .و �أكدت �أن مثل هذه اجلرعات
ال��داع �م��ة ذات �أه �م �ي��ة ع��ال �ي��ة ويتم

تقدميها �أي�ضا يف �أن��واع خمتلفة من
اللقاحات مثل اجل��رع��ة ال�ت��ي تعطى
للإنفلونزا املو�سمية.
وف��ال��ت  :ن��و� �ص��ي الأف� � ��راد امل�ؤهلني
ب�أهمية �أخذها بعد ا�ست�شارة الطبيب
املخت�ص حلمايتهم و لدعم اجلهود
ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف م �ك��اف �ح��ة اجلائحة
وحت�ق�ي��ق الأم ��ن ال���ص�ح��ي للمجتمع
 ..ونهيب ب��أف��راد املجتمع ال��ذي��ن مل
يتلقوا التطعيم حتى الآن امل�سارعة
�إىل �أخ � ��ذه حل �م��اي��ة �أن �ف �� �س �ه��م ومن
يحيط بهم مو�ضحة �أن عملية تطوير
اللقاحات والأدوية وتغريها م�ستمرة
بهدف الو�صول �إىل اللقاحات املنا�سبة
ملواجهة التحورات اجلينية التي تطر�أ
على ال�ف�يرو���س .و ذك��رت �أن جائحة
كوفيد – � 19أثرت على العديد من
اجل��وان��ب يف ح�ي��ات�ن��ا االج�ت�م��اع�ي��ة و
منها اجلانب ال�سلوكي م�ؤكدة حر�ص
ال��دول��ة على م��راع��اة ه��ذه الت�أثريات
وت��داع �ي��ات �ه��ا ل ��ذا مت ت �ق��دمي الدعم
ال �ل�ازم للمجتمع ل���ض�م��ان �سالمته
وا�ستقراره.
و�أكدت �أن من �أف�ضل خطوط الدفاع

� �ض��د الأم ��را� ��ض امل �ع��دي��ة والوبائية
وج��ود نظام �صحي يقوم على �أ�سا�س
الرعاية ال�صحية الأول�ي��ة وامل�شاركة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة �أي م �� �س��اه �م��ة املجتمع
وم�شاركته التوعوية واتباع الإر�شادات
والتعليمات التي ت�صدر من اجلهات
ال�صحية وهذا ي�ساعد جميع قطاعات
ال�صحة يف ال��دول��ة وي�ساهم يف احلد
م��ن ان�ت���ش��ار ه��ذا ال �ف�يرو���س والعمل
على التعايف منه.
وح� ��ول ت�ق�ن�ي��ة  EDEل�ل�ك���ش��ف عن
الإ� �ص��اب��ة بكوفيد� .. -19أو�ضحت
ال ��دك� �ت ��ورة ف ��ري ��دة احل��و� �س �ن��ي �أنها
ع�ب��ارة ع��ن طريقة مبتكرة و�سريعة
و�آمنة للك�شف عن احتمالية الإ�صابة
ب �ف�ي�رو���س كوفيد -19م ��ن خالل
ال �ت �ق �� �ص��ي ع ��ن ب �ع��د ودون احلاجة
لأخ � ��ذ ع �ي �ن��ات ل �ل �ف �ح ����ص مب ��ا يتيح
التق�صي املبكر وي�ساهم يف احلد من

انت�شار الفريو�س يف الأماكن العامة
يف م��رح �ل��ة م �ب �ك��رة  ..م �� �ش�ي�رة �إىل
�أن��ه ميكن ل�ه��ذه التقنية املبتكرة �أن
جتعل الكثري من جوانب حياتنا �آمنة
و��س�ه�ل��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ال���س�ف��ر والدخول
لأماكن الرتفيه واملحالت التجارية
والأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة .ون��وه��ت �إىل �أن
النظام يعمل على تق�صي احتمالية
الإ� �ص��اب��ة بكوفيد  19 -م��ن خالل
ق�ي��ا���س امل��وج��ات الكهرومغناطي�سية
ال� �ت ��ي ت �ت �غ�ير ع �ن��د وج � ��ود جزيئات
احل�م����ض ال �ن ��ووي ال��ري �ب��ي RNA
للفريو�س يف ج�سم ال�شخ�ص ويوفر
نتيجة فورية .و �أ�ضافت  :كما �أظهرت
نتائج الفرتة التجريبية فعالية عالية
لهذه التقنية �إذ خ�ضع �أكرث من 20
�ألف �شخ�ص للفح�ص باجلهاز وحقق
ال �ن �ظ��ام  93.5يف امل ��ائ ��ة يف ن�سبة
ح�سا�سية الفح�ص و التي تعك�س دقة

ال�ف�ح����ص ع �ن��د حت��دي��د الأ�شخا�ص
امل�صابني بدقة و 83يف املائة يف ن�سبة
ن��وع�ي��ة الفح�ص و ال�ت��ي تعك�س دقة
الفح�ص عند حتديد الأ�شخا�ص غري
امل�صابني.
و ق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ف��ري��دة احلو�سني
امل� �ت� �ح ��دث ال ��ر�� �س� �م ��ي ع� ��ن القطاع
ال�صحي يف ال��دول��ة  ":نهيب ب�أفراد
املجتمع � �ض��رورة ال�ت�ع��اون وااللتزام
بالإجراءات الوقائية ملواجهة فريو�س
"كوفيد  "19 -من خالل االلتزام
بلب�س الكمامات واالبتعاد عن الأماكن
امل��زدح�م��ة والتعقيم ال��دائ��م ف�صحة
جمتمعنا �أول��وي��ة .و دع��ت الراغبني
يف ال�سفر �إىل الت�أكد من ا�شرتاطات
و�إج��راءات ال��دول الراغبني بزيارتها
و التقيد بها لتجنب �أي عقوبات �أو
خم��ال�ف��ات تطبق يف ه��ذه ال ��دول مع
االلتزام بالإجراءات الوقائية.

دبي ت�ستعد ال�ست�ضافة القمة العاملية
للتعليم (ريوايرد) خالل �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

ك�شفت ريوايرد  RewirEdاملن�صة العاملية الأوىل من نوعها التي
تهدف �إىل �إع��ادة �صياغة م�ستقبل التعليم ،عن ا�ستكمال ا�ستعداداتها
ال�ست�ضافة قمتها العاملية الرائدة للتعليم «قمة ريوايرد» ،املُقرر عقدها
خالل الفرتة من � 12إىل  14دي�سمرب � ،2021ضمن �أن�شطة �أ�سبوع
«املعرفة والتع ّلم» الذي �س ُيقام يف �إطار فعاليات �إك�سبو  2020دبي .ومت
�إطالق من�صة ريوايرد  RewirEdبقيادة دبي العطاء وبال�شراكة مع
�إك�سبو  2020دب��ي ،وبالتعاون الوثيق مع وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل ،وبال�شراكة مع الأطراف الفاعلة العاملية ،بهدف �إعادة �صياغة
م�شهد التعليم م��ن �أج��ل م�ستقبل م��زده��ر وم���س�ت��دام ومبتكر ومتاح
للجميع .وتهدف قمة ري��واي��رد التي تعد ج��زءاً من املن�صة والتي من
املتوقع �أن ت�ستقطب نحو  2000م�شارك� ،إىل �إيجاد حلول للتحديات
التي يواجهها العامل يف جمال التعليم ،من خالل ا�ستك�شاف جمموعة
من املنهجيات اجلديدة كلياً ،ومنح امل�شاركني فر�صة فريدة للتو�صل
ل��ر�ؤي��ة م��وح��دة وات�خ��اذ �إج ��راءات ملمو�سة كفيلة ب��االرت�ق��اء مب�ستقبل
التعليم.
ومت فتح باب الت�سجيل للجميع للم�شاركة يف القمة ،التي تهدف �إىل
�إقامة حوار عاملي فعال حول التعليم ،من �ش�أنه �أن ي�ساعد على تغيري
مفهوم التعليم من «امل�ستحيل» �إىل «املمكن» ،وميكن الت�سجيل للح�ضور
من خالل املوقع الإلكرتوينwww.rewired2021.com/ :
ar/summit
و�سيكون هذا احلدث البارز الذي �سيجمع خمتلف الأط��راف الفاعلة،
مب��ا فيها احل�ك��وم��ات و�صانعو ال�سيا�سات التعليمية وق ��ادة الأعمال
وممثلو ال�شباب من جميع �أنحاء العامل ،منا�سبة مهمة لك�شف النقاب
عن موا�ضيع مهمة وحمفزة ،وتت�ضمن �سل�سلة من الأفكار والتجارب
امل�شرتكة التي مت ت�صميمها ب�أ�سلوب يحث على التح ّول من املفاهيم
التقليدية �إىل الرتكيز على الأف�ك��ار املبتكرة ،بالإ�ضافة �إىل معاجلة
التحديات املنهجية واملعقدة والهيكلية التي ت�ؤثر على نظام التعليم،

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � � ��دع� � � ��و /خ ��دي� �ج ��ة
اب� ��راه � �ي� ��م � � �س � ��راج اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP4180863يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /نوره حم�سن
حممود عبدالنبي  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()22264030A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0525280256

وتتيح ه��ذه املوا�ضيع ا�ستك�شاف وفهم جمموعة متنوعة من وجهات
النظر والتحوالت املنهجية الالزمة للم�ساهمة يف تطوير قطاع التعليم
ب�شكلٍ �أف�ضل م�ستقب ً
ال.
وان�ضمت هيئات ومنظمات دولية رائدة �إىل (قمة ريوايرد RewirEd
 )Summitمن �أجل �إجناح هذا احلدث العاملي ،وت�شمل :اليوني�سف،
واليوني�سكو ،و«املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني»،
و«املنتدى االقت�صادي العاملي» ،و«ال�شراكة العاملية من �أج��ل التعليم»،
وم �ب��ادرة «التعليم ال ميكن �أن ينتظر» ،و«ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة العاملي»،
و«منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» ،و«البنك ال��دويل» ،ومكتب
مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص للتعليم العاملي .ويف معر�ض تعليقه على
القمة ،قال الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء واملفو�ض العام جلناح «دبي
العطاء» يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي الدكتور طارق حممد القرق:
َتعِد «قمة ريوايرد» يف دبي �أن تكون �أكرب جتمع عاملي للتعليم بح�ضور
�شخ�صي ،من �ش�أنه �أن يوفر جلميع الأط��راف الرئي�سية الفاعلة من
جميع �أنحاء العامل من�صة ا�سرتاتيجية �ضرورية ،من �أجل دعم التعليم
بطريقة هادفة ،و�سيكون «�إك�سبو  2020دبي» من�صة مثالية لإقامة
حوار حقيقي على م�ستوى العامل حول م�ستقبل التعليم ،وال �سيما يف
ظل املتغريات العاملية الراهنة والت�أ ُّثر ال�شديد لقطاع التعليم حول
العامل.
وحظيت القمة املرتقبة مب�ستوى كبري من الدعم من قادة قطاع التعليم
والأط� ��راف الفاعلة على ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال�ع��امل��ي ،مب��ن فيهم
وزراء للتعليم ومتحدثون ب��ارزون وممثلون عن وكاالت الأمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية الدولية والأو�ساط الأكادميية ،بالإ�ضافة �إىل

حماكم دبي

ممثلني عن ال�شباب والقطاعني العام واخلا�ص من كل �أنحاء العامل.
من جانبه ،قال مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص للتعليم العاملي ورئي�س
وزراء اململكة املتحدة الأ�سبق غوردن براونُ « :كنا نطمح لنكون �أول جيل
يف التاريخ يحظى فيه ُك ّل طفل بفر�صة الذهاب �إىل املدر�سة ،غري �أن
�أزم��ة كوفيد -19منعتنا م��ن حتقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ..لقد ح��ان الوقت
لنعمل �سوياً لتطوير كافة الإمكانات ،لي�س لبع�ض الأطفال فح�سب ،بل
جلميع الأطفال دون ا�ستثناء� .ستُعقد ()RewirEd Summit
يف دي�سمرب  ،2021لتكون نقطة فارقة �سترتك �أثراً كبرياً على قطاع
التعليم» .وق��ال��ت امل��دي��ر التنفيذي ملنظمة اليوني�سف هرنيتا فور:
«ع ّمقت �أزمة كوفيد -19التي �شهدها العامل من �أزمة التعليم العاملية،
و�ألقت ال�ضوء على االنق�سام الرقمي وفجوة املهارات التي ُيعاين منها
امل�لاي�ين م��ن ال�شباب يف جم��االت التعليم وال��وظ��ائ��ف ،والفر�ص التي
يحتاجونها ..ال بد لنا من �إعادة ر�سم مالمح قطاع التعليم ،و�سد هذه
الفجوات وو�ضع احللول الرقمية واملهارات يف متناول ُكل طفل و�شاب
مل�ساعدتهم وم�ساعدة اقت�صاداتهم على التعايف ..وتعمل مبادرة «جيل
طليق» اخلا�صة باليوني�سف ي��داً بيد مع دب��ي العطاء لإع��ادة �صياغة
م�شهد التعليم ،وم�ساعدة ال�شباب للو�صول �إىل امل �ه��ارات والفر�ص
التي يحتاجونها خالل فعاليات قمة يوايرد» .و�أ�ضافت الع�ضو املنتدب
للمنتدى االقت�صادي العاملي ورئي�سة مركز االقت�صاد واملجتمع اجلديد

United Arab Emirates
Ministry of Justice

حمكمة التنفيذ
العدد  13285بتاريخ 2021/7/7

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  308/2020/250بيع عقار مرهون

مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على
العقار رقم  912بالطابق رقم  9مببنى ذا كري�سنت ايه  1البالغ م�ساحته  499,01قدم مربع واملواقف  139-P1على قطعة االر�ض
رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل
حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  247,720,47درهم (مائتان و�سبعة واربعني الف و�سبعمائة وع�شرين درهم و�سبعة
واربعني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة
 2008بامارة دبي.
طالب الإعـالن  :بنك امل�شرق �ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  /عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  :جاوراف داین مامنوهان الل دهاوان � -صفته بالق�ضية منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعـالن :نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة مع�صيم االول  -رقم
االر�ض - 1 :رقم املبنى - 1 :ا�سم املبنى :ذا كري�سنت ايه  -رقم العقار - 912 :امل�ساحة 46,36 :مرت مربع) كما نعلنكم ل�سداد قيمة
املطالبة وقدرها ( )247720,47درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن
بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة
�أيام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

Date 7/ 7/ 2021 Issue No : 13285
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0004817-Civil (Partial
To the defendant: Sahib Khan Awal Khant
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Sahib Khan
Awal Khan - Pakistan, requesting:- Registration of the lawsuit, setting a date for
its consideration, and announcing the defendant.- Obligate the defendant to pay an
amount of (30602.50 dirhams) Thirty thousand six hundred two dirhams and fifty fils,
and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full
payment. - Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You
are assigned to attend the hearing 25/07/2021 in front of the Case Management Office
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No.
4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case,
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the
date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you
are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

�سعدية زاهيدي�« :شهد العام املا�ضي انتكا�سة حقيقية لقطاع التعليم،
وال �سيما مع ت�أثري �إغ�لاق امل��دار���س على جميع ال��دول ح��ول العامل..
وا�ستُهلكت مناذج التعليم القدمية ب�شكل كبري حتى و�صلت �إىل نقطة
االن�ه�ي��ار ..وم��ع ذل��كُ ،تعد ه��ذه اللحظة املهمة فر�صة للقادة لإعادة
�صياغة قطاع التعليم ،من حيث املحتوى ومنهجيات التدري�س لتجهيز
الأطفال للتعامل مع املجتمعات و�أماكن العمل واالقت�صادات امل�ستقبلية..
وحتمل فعاليات على م�ستوى (� )RewirEd Summitأهمية
بالغة لقدرتها على �إيجاد م�ساحة البتكار منهجيات جديدة للتعليم
واالندماج ،ومنح القادة فر�صة للتوافق على احللول امل�شرتكة التي ال
ُتغفل �أحداً على الإطالق».
و�سريكز املتحدثون على مدى ثالثة �أي��ام من املناق�شات الهادفة على
الت�شاور ب�ش�أن ثالثة موا�ضيع رئي�سية مرتبطة بقطاع التعليم حول
ال�ع��امل وال�ت��ي ط��امل��ا ج��رى جتاهلها لأع ��وام طويلة ،وت�شمل :ال�شباب
واملهارات وم�ستقبل العمل ،واالبتكار يف التعليم ،ومتويل التعليم.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13285بتاريخ 2021/7/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()5632/2021

املنذرة  :بنك الإمارات دبي الوطني �ش.م.ع( .البنك)  -بوكالة املحامني  /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم  -وخالد حممد
�سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويـدي و بوكالة الوكيل  /جربالدار حامد حممد عقید
�ضد املنذر اليهم  :فونك�س غلوبال م.د.م�.س (“ال�شركة”) وميثلها  -1 :بول جيم�س ليجيت Paul Leggett -
 -2ماثيو ديفيد �سميث Mathew David Smith -
ب�صفتهما امل�صفي واملمثل القانوين لل�شركة خالل مرحلة الت�صفية عنوانهم� :إمارة دبي ،مركز دبي املايل العاملي ،DIFC
برج الفتان كرن�سي هاو�س  ، Al Fattan Currency Houseتاور  - 1هاتف رقم 045064700
بريد �إلكرتوين pleggett@deloitte.com :
املو�ضـوع :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
تتقدم املخطرة للمخطر �إليهم بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذرة املنذر اليهم مبوجب هذا الإنذار العديل بالوفاء باملبالغ امل�ستحقة والبالغ جمموعها حتى تاريخه مبلغ
وقدره  82,930,416,78درهم �إثنني وثمانني مليون وت�سعمائة وثالثون �ألف و�أربعمائة و�ستة ع�شر درهم وثمانية
و�سبعون فل�ساً بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك خالل ثالثني
يوم من تاريخ هذا الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل التقدم بطلب �إىل قا�ضي التنفيذ مبحاكم دبي لرتييل عقد الرهن املذكور
بال�صيغة التنفيذية ونزع ملكية املكاتب املرهونة وهي كاالتي-:

( )1العقار رقم رقم  ، 4401الطابق رقم  ، 44مبنى مزايا بزن�س �إفينيوا �إيه �إيه  ، 1قطعة �أر�ض رقم  ،846منطقة الثنية اخلام�سة  ،م�ساحته .102
( )1العقار رقم رقم  ، 4402الطابق رقم  ، 44مبنى مزايا بزن�س �إفينيوا �إيه �إيه  ، 1قطعة �أر�ض رقم  ،846منطقة الثنية اخلام�سة  ،م�ساحته .152
( )1العقار رقم رقم  ، 4403الطابق رقم  ، 44مبنى مزايا بزن�س �إفينيوا �إيه �إيه  ، 1قطعة �أر�ض رقم  ،846منطقة الثنية اخلام�سة  ،م�ساحته .102
( )1العقار رقم رقم  ، 4404الطابق رقم  ، 44مبنى مزايا بزن�س �إفينيوا �إيه �إيه  ، 1قطعة �أر�ض رقم  ،846منطقة الثنية اخلام�سة  ،م�ساحته .150
( )1العقار رقم رقم  ، 4405الطابق رقم  ، 44مبنى مزايا بزن�س �إفينيوا �إيه �إيه  ، 1قطعة �أر�ض رقم  ،846منطقة الثنية اخلام�سة  ،م�ساحته .149
وبيعها باملزاد العلني وفقاً للقانون رقم  ١٤ل�سنة  ٢٠٠٨ب�ش�أن الرهن الت�أميني داخل �إمارة دبي.
وذلك للعلم والإحاطة والعمل مبوجبه ،مع ت�سيلكم كافة العطل وال�ضرر والر�سوم وامل�صاريف القانونية
و�إتعاب املحاماة.
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توقيف باحث �أملاين ب�شبهة التج�س�س حل�ساب ال�صني

10

ال�صيني مبعلومات بانتظام قبل �أو بعد
زيارات دولة �أو م�ؤمترات متعددة الأطراف،
وكذلك حول بع�ض موا�ضيع ال�ساعة».
و�أو��ض�ح��ت �أن ك�لاو���س ل“ .ح�صل عليها
ب�شكل �أ�سا�سي بف�ضل معارفه ال�سيا�سية
الكثرية الرفيعة امل�ستوى التي اكت�سبها
ب��وا� �س �ط��ة املعهد” ال � ��ذي ك ��ان يديره”
م�ضيفة �أن ��ه “يف امل �ق��اب��ل ،ت�ل�ق��ى امل�شتبه
ب��ه مت��وي�لا للتوجه �إىل االج�ت�م��اع��ات مع
�ضباط اال�ستخبارات ال�صينية” و”تقا�ضى
مكاف�آت».

“ح�صل ع�ل�ي�ه��ا ب���ش�ك��ل رئ �ي �� �س��ي بف�ضل وتوا�صل عنا�صر من �أجهزة اال�ستخبارات
•• برلني�-أ ف ب
م�ع��ارف��ه ال�سيا�سية ال��رف�ي�ع��ة امل�ستوى” ال�صينية معه خالل جولة كان يقوم بها يف
�أوقف خبري �سيا�سي �أملاين يدير جمموعة ال�ت��ي �أق ��ام ع�لاق��ات معها يف �إط ��ار �إدارت ��ه �شنغهاي يف  2010لإلقاء حما�ضرات.
درا�� �س ��ات ل�لا��ش�ت�ب��اه ب�ق�ي��ام��ه بالتج�س�س ملجموعة ال��درا��س��ات منذ  ،2001وذلك وذك��رت النيابة العامة الفدرالية املوكلة
ل�صالح �أجهزة اال�ستخبارات ال�صينية بني لقاء “مكاف�آت مالية” .وك��ان م�ستهدفا ق���ض��اي��ا التج�س�س ال� ��دويل �أن “عنا�صر
 2010و ،2019على ما �أعلنت النيابة مبذكرة توقيف �صدرت يف  21حزيران /جهاز ا�ستخبارات �صيني �أجروا ات�صاال مع
العامة الفدرالية الأملانية .
امل�شتبه به حل�ضه على التعاون».
يونيو عن حمكمة ميونيخ.
و�أو� �ض �ح��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يف ب �ي��ان �أن ومت�ك��ن ك�لاو���س ل .م��ن �إ��ض�ف��اء “�أهمية وت��اب�ع��ت النيابة ال�ت��ي تتخذ م�ق��را لها يف
امل�شتبه به كالو�س ل .الذي �أوقف االثنني دولية” على جمموعته بف�ضل “�سمعته ك��ارل �� �س��روه �أن ��ه “خالل ال �ف�ترة التالية
وقد يو�ضع قيد االحتجاز االحتياطي ،زود العلمية وال�شبكات التي ن�سجها على مدى ح�ت��ى ت���ش��ري��ن ال�ث��اين/ن��وف�م�بر ،2019
قام امل�شتبه به بتزويد جهاز اال�ستخبارات
�أجهزة اال�ستخبارات ال�صينية مبعلومات �سنوات عديدة».

�إندوني�سيا تعلن عددا يوميا قيا�سيا لوفيات كوفيد
•• جاكرتا�-أ ف ب

�سجلت �إندوني�سيا ال�ث�لاث��اء ح�صيلة يومية قيا�سية
ّ
ل �ل��وف �ي��ات ب�ك��وف�ي��د ب�ل�غ��ت  728ح��ال��ة ب�ي�ن�م��ا �أعلنت
احلكومة �أنها �ستتلقى الأك�سجني الذي حتتاجه ب�شكل
طارئ للمر�ضى من �سنغافورة ،فيما ترزح امل�ست�شفيات
حتت وط�أة موجة الوباء الأكرث فتكا حتى الآن.
وح� � � ّذرت ج��اك��رت��ا م��ن �أن �ه��ا ت�ستعد ل��زي��ادة ك �ب�يرة يف
ع��دد الإ��ص��اب��ات مدفوعة بتف�شي متحورة دلتا الأكرث
ع��دوى والتي قد ت��ؤدي �إىل جت��اوز عدد الإ�صابات 50
�أل��ف حالة يوميا.و�أعلنت ال�سلطات الثالثاء �أن عدد

متكنت من جتميع توقيع  30نائبا

الإ�صابات اجلديدة بلغ  31189حالة فيما جتاوزت
ن�سب ان�شغال م�ست�شفيات العا�صمة  90يف املئة بينما
باتت �أكرث من ع�شر من�ش�آت �صحية يف �سورابايا ،ثاين
كربى مدن البالد ،ممتلئة تقريبا ومل تعد قادرة على
ا�ستقبال مزيد من املر�ضى ،وفق ال�سلطات.
وحت � ّدث��ت ال�ن��اط�ق��ة ب��ا��س��م م�ست�شفى يف ��س��وراب��اي��ا عن
اكتظاظ وح��دات العناية امل��ر ّك��زة ومعاناة الأط�ب��اء من
الإنهاك فيما �أ�صيب بع�ضهم بكوفيد.وقالت الناطقة
التي طلبت ع��دم الك�شف ع��ن هويتها “مل تعد هناك
غ��رف يف امل�ست�شفى للمر�ضى ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون �إىل
�أجهزة التن ّف�س .كما امتلأت غرف العناية املركزة».

كتلة الد�ستوري احلر تطعن

عبري مو�سي تطعن يف اتفاقية ال�صندوق القطري
ت��ق��دمي��ه��ا لطعن ���ض��د م�شروع
•• الفجر -تون�س
القانون املتعلق بامل�صادقة على
�أك��دت رئي�سة كتلة الد�ستوري االتفاقية مع ال�صندوق القطري
احل���ر مبجل�س ن����واب ال�شعب بعد جتميعها لـ  30توقيع من
ع��ب�ير م��و���س��ي �أم�����س الثالثاء ن��واب املجل�س م��ن كتلتها ومن

ن��واب ينتمون اىل كتل نيابية
�أخ����رى ،و كتبت ع��ب�ير مو�سي
على �صفحتها على في�سبوك»:
���س��ن��ق��دم ال��ط��ع��ن ���ض��د م�شروع
القانون املتعلق بامل�صادقة على

االت��ف��اق��ي��ة اال�ستعمارية مع
ال�صندوق القطري �إىل الهيئة
ال��وق��ت��ي��ة مل��راق��ب��ة د�ستورية
م�شاريع القوانني خالل ال�ساعات
القليلة القادمة».

قرر مقاطعة اجتماعات مكتب املجل�س
 كتلة الإ�صالح ُت ّور�ؤ�ساء الكتل �إىل حني تت ّبع خملوف و�صمارة ق�ضائيا
واث ��ار م�شروع ق��ان��ون �إح ��داث مق ّر
ل�صندوق التنمية القطري بتون�س
ال� ��ذي � �ص��ادق ع�ل�ي��ه ن� ��واب ال�شعب
ي ��وم الأرب � �ع� ��اء  30ي��ون �ي��و موجة
م ��ن االن� �ت� �ق ��ادات خ��ا� �ص��ة م ��ن قبل
ن��واب الد�ستوري احل��ر وال��ذي نفذ
اعت�صاما داخل قاعة اجلل�سة رف�ضا
لإح��داث مقر لل�صندوق القطري.
ورف� �� ��ض ن � ��واب ال��د� �س �ت��وري احلر
الت�صويت على هذا القانون والذي
اع �ت�ب�روه ت�ه��دي��دا ل���س�ي��ادة الدولة
وتدخال اجنبيا يف ال�ش�ؤون الداخلية
وو�صف نواب كتلة الد�ستوري احلر
ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة «ب��اال��س�ت�ع�م��اري��ة «
والتي تهدد �سيادة الدولة نظرا ملا
حتتويه م��ن ب�ن��ود و��ص�لاح�ي��ات فد
تعترب تدخال يف ال�ش�أن الداخلي.

ورغ��م االخ��ذ وال ��رد ورف��ع اجلل�سة
ال �ع��ام��ة ع ��دة م� ��رات � �ص ��ادق ن ��واب
ال�شعب يف �ساعة مت�أخرة من ليلة
الأربعاء  30يونيو على االتفاقية.
وقد �شهدت اجلل�سة االعتداء املادي
واللفظي لنائبني على عبري مو�سي
رئي�سة كتلة الد�ستوري احلر.
مقاطعة
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل� ،أع �ل �ن��ت كتلة
الإ� �ص�لاح يف ب�ي��ان ل�ه��ا� ،أ ّن �ه��ا ق ّررت
مقاطعة اجتماعات مكتب املجل�س
واجتماعات ر�ؤ�ساء الكتل �إىل حني
اتخاذ ق��رار مبتابعة النواب الذين
م ��ار�� �س ��وا ال �ع �ن��ف ع �ل��ى زمالئهم
ق�ضائيا.
وا�ستنكرت كتلة الإ�صالح خمرجات

اج �ت �م��اع م�ك�ت��ب امل�ج�ل����س ،االثنني،
وال� ��ذي ت� ��داول يف م��و��ض��وع العنف
ال � ��ذي � �ش �ه��دت��ه اجل �ل �� �س��ة العامة
بتاريخ  30يونيو املا�ضي ،واعترب
�أنّ قرارات املكتب تت�س ّم بالالمباالة
و�أنّ هناك تعنّت يف تعومي امل�س�ألة
وع � ��دم �إع �ط ��ائ �ه ��ا الأه� �م� �ي ��ة التي
ت�ستحقها مع �إ�صرار رئي�س املجل�س
وحلفائه على ع��دم ت�ق��دمي �شكوى
ق�ضائية باملعتدين ب��ل والإ�صرار
على االكتفاء ب�إ�صدار جم � ّرد بيان
ي� ّسوي فيه بني االحتجاج والعنف
املادّي امل�س ّلط على النواب.
ي�شار اىل ان نائب رئي�س الربملان
املكلف بالإعالم قد بينّ �أنّ النظام
ال ��داخ� �ل ��ي مل �ج �ل ����س ن � ��واب ال�شعب
�س ّلط عقوبة املنع من �أخ��ذ الكلمة

مل��دة ث�لاث��ة ج�ل���س��ات متتالية على
النائبني املعتديني.
من جهتها قالت �سامية عبو النائب
ع ��ن ال �ك �ت �ل��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة �إنها
ان�سحبت من االجتماع اال�ستثنائي
ملجل�س ن��واب ال�شعب ،بعد ت�صويت
الأغلبية على ربط العنف املمار�س
من قبل النائبني ال�صحبي �سمارة
و�سيف ال��دي��ن املخلوف على عبري
مو�سي باملمار�سات ال�ت��ي ت�ق��وم بها
هذه الأخرية.
و�أو� �ض �ح��ت ع�ب��و �أن مكتب املجل�س
اع �ت�ب�ر �أن ال �ع �ن��ف امل� �م ��ار� ��س على
مو�سي دف��اع ع��ن ال�ك��رام��ة ،م�ؤكدة
�أن رب��ط الإدان��ة بالعنف هو تربير
للعنف.
وقالت عبو للغنو�شي« :ال�شيء من

 �سامية ع ّبو لرا�شد الغنو�شي :وقعت يف « ّفخ « �أحقادك!...

 نوايا الت�صويت يف الت�شريعية -يونيو :2021احلر يعمق الفارق
الد�ستوري
ّ
م�أتاه ال ي�ستغرب» ،م�ضيفة« :جاءت ج � ��اءت يف �أع � �ق� ��اب ح � ��االت �أخ� ��رى
الفر�صة لكي تظهر مبدئيتك لكن ح��دي �ث��ة ل�ل�ع�ن��ف وال �ك��راه �ي��ة �ضد
�سقطت يف ف��خ الفكر ال��ذي حتمله الن�ساء الربملانيات».
و�أح � �ق� ��ادك وظ �ه ��رت ل���س��ت رئي�سا
ل�برمل��ان امن��ا رئي�س ح��رك��ة متهمة و�أ ّك � ��د �أنّ «االع� �ت ��داء ع�ل��ى الن�ساء
ال�ن��ا��ش�ط��ات يف احل �ي��اة ال�سيا�سية،
انها متار�س عنف وتربر للعنف».
ه��ذا و�أدان مكتب الأمم املتحدة يف �سواء كان ج�سديا �أو لفظيا ،ي�ش ّكل
تون�س االع�ت��داء ال��ذي تعر�ضت له ت� �ه ��دي ��دا خ �ط�ي�ر للدميقراطية
رئي�سة كتلة الد�ستوري احلر عبري ومل�شاركة املر�أة يف احلياة العامة «.
مو�سي حتت قبة الربملان من طرف
النائبني ال�صحبي �صمارة و�سيف يف ال�صدارة
ورغ � ��م م �ع��ان��اة احل � ��زب واحل�صار
خملوف.
ودعا يف بيان� ،إىل اتخاذ «الإجراءات املتعدد اال�شكال ال��ذي يتعر�ض له
املنا�سبة» �ض ّد النواب املعتدين على م��ازال��ت م�ع��اه��د ا��س�ت�ط�لاع ال ��راي
متنحه ال�صدارة واملرتبة الأوىل يف
مو�سي.
واع �ت�ب�ر ف��ري��ق الأمم امل �ت �ح��دة �أنّ نوايا الت�صويت ولعل هذا ما يربر
«احل ��ادث ��ة مل ت�ك��ن م �ع��زول��ة و�إمن ��ا ن��رف��زة بع�ض خ�صومه وع�ن��ف ردة

 -الأمم املتحدة تدين االعتداء بالعنف على عبري مو�سي

ق�صف «مفاجئ» على �إدلب ..هل يحمل ر�سائل من رو�سيا �إىل تركيا؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف ت�صعيد ا�ستثنائي و”مفاجئ” ،ق�صفت
مدفعية ق��وات ال�ن�ظ��ام ال���س��وري قبل يومني
ع ��ددا م��ن امل ُ� ��دن وال �ب �ل��دات يف م�ن�ط�ق��ة جبل
ال��زاوي��ة يف ال��ري��ف اجل�ن��وب��ي ملحافظة �إدلب
اخل��ارج��ة ع��ن ��س�ي�ط��رت��ه ،مم��ا �أدى ل�سقوط
ثمانية �ضحايا م��دن�ي�ين ع�ل��ى الأق� ��ل ،بينهم
خم�سة من عائلة واحدة.
وك��ان��ت تخ�ضع ت�ل��ك املنطقة ط ��وال ال�شهور
ال�ستة الأخ�ي�رة لتفاهمات اجل��ول��ة الأخرية
الج�ت�م��اع��ات �أ��س�ت��ان��ا ،ب�ين امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
والنظام ال�سوري ،التي جتري برعاية ثالثية
رو�سية �إيرانية وتركية ،والتي كر�ست يف تلك
املنطقة ما �سمته “منطقة خف�ض الت�صعيد”،
وع�م�ل�ي��ات ال�ق���ص��ف الأخ�ي��رة ُت �ه��دد ب�إنهائها
والدخول يف مواجهة مُ�سلحة بني املت�صارعني.
ويف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ق��ال��ت الأن �ب��اء �إن مقاتالت
رو�سية حديثة نفذت �أربعة غارات جوية مكثفة
على بلدة “ال�شيخ يو�سف” ،غرب مدينة �إدلب،
يف وق��ت كانت ط��ائ��رات �أخ��رى تراقب الو�ضع
امل�ي��داين ،و�إن مدفعية اجلي�ش ال�سوري ،من
نوع حديث موجه بالليزر ،كانت تق�صف بلدات
�إب �ل�ين وب�ل���ش��ون وب �ل �ي��ون ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بدة
�أريحا القريبة.

امل�صادر الع�سكرية املراقبة لأج��واء حمافظة
�إدل � � ��ب ،ق ��ال ��ت ب� � ��أن ن��وع �ي��ة الأ� �س �ل �ح��ة التي
اُ�ستخدمت خ�لال عملية الق�صف الأخ�ي�رة،
وامل�ساحة ال�شا�سعة ن�سبياً للمناطق التي مت
تغطيتها من خالل الهجوم الثنائي الذي نفذه
اجلي�ش ال���س��وري ون�ظ�يره ال��رو��س��ي ،ولغياب
�أي��ة حادثة �أو فعل حمر�ض على تنفيذ ذلك،
يدل على �أن جمموعة من املطالب ال�سيا�سية
تكمن وراء هذا الت�صعيد� ،سواء من تركيا �أو
الف�صائل امل�سلحة امل�سيطرة على تلك املنطقة.
كما توقعت �أال تكون ه��ذه العملية وحيدة يف
�سياقها ،بل �أن يليها جمموعة من العمليات
الت�صعيدية الالحقة.
ف �� �ص��ائ��ل امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة واجلماعات
املتطرفة يف املنطقة� ،أعلنت ب�أنها ردت على
الهجمات بق�صف �صاروخي طال مواقع قوات
ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ،يف م�ن��اط��ق حم��ور جورين
يف منطقة �سهل الغاب غ��رب �سوريا ،لكن مل
ُت�سرب �أية معلومات حول وقوع خ�سائر ب�شرية
يف �صفوف اجلي�ش ال�سوري.
ون�ق��ل امل��ر��ص��د ال���س��وري حل�ق��وق الإن���س��ان عن
م�صادره قولها �إن املدفعية الثقيلة يف نقاط
امل��راق�ب��ة ال�ترك�ي��ة املنت�شرة يف ت�ل��ك املنطقة،
قد ق�صفت ق��وات النظام ال�سوري ،م�ستهدفة
مُع�سكرات بلدة خان ال�سُ بل وقرية احلامدية

يف امل�ح��ور اجلنوبي ملحافظة �إدل��ب ،ك��رد فعلٍ
على ق�صف املناطق القريبة منها.
الباحث املُخت�ص يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية �أدهم
ال � ُن �م�ي�ري� � ،ش��رح يف ح��دي��ث م��ع ��س�ك��اي نيوز
ع��رب �ي��ة ال ��دواف ��ع ال �ث �ن��ائ��ي ل �ك��ل م ��ن رو�سيا
وال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري م��ن ج ��راء ه��ذا الت�صعيد
املكثف قائال“ :بالن�سبة للنظام ال�سوري ف�إن
بقاء �إدلب ح�سب الو�ضع احلايل يُعترب مبثابة
تكري�س لو�ضعها (االن �ف �� �ص��ايل) ع��ن �سلطة
النظام ،ل��ذا ف�إنها تطرح منذ ف�ترة مو�ضوع
فتح املعابر االقت�صادية مع تلك املناطق ،وذلك
لإعادة ربطها مبناطق �سيطرته ،ولدفع مزيد
م��ن ال�ق��واع��د االجتماعية ه�ن��اك لالعرتاف
ب��احل��اج��ة �إىل ال�ن�ظ��ام ال���س��وري وم�ؤ�س�ساته،
وه ��و �أم ��ر ت��رف���ض��ه ت��رك�ي��ا وب�ع����ض الف�صائل
امل�سلحة ن�سبياً ،وال�ضغط الع�سكري الأخري
ه��و مبثابة دفعها الإج �ب��اري للقبول بذلك،
ول��و ط��ال ذل��ك لأ�سابيع».وي�ضيف ال ُنمريي
يف حديثه“ :رو�سيا بدورها تعي�ش وقتاً ترى
فيه تركيا وهي تزيد من روابطها والتزامها
مبحددات ور�ؤية الواليات املُتحدة الأمريكية
وحلف الناتو� ،سواء يف �سوريا �أو عموم املنطقة،
وهو �أمر يعني مفارقة حلالة ال�شراكة الفعلية
التي كانت جتمعها برو�سيا .لذلك ترى رو�سيا
يف �إدل ��ب خ��ا��ص��رة رخ ��وة ت�ستطيع ع�بره��ا �أن

فعله على مواقف احلزب.
اجل��دي��د يف ن��واي��ا ال�ت���ص��وي��ت لهذا
ال�شهر ،كما جاء يف �صحيفة املغرب
املحلية وا�ستطالع �سيغما كون�ساي،
ه��و رب��ح ال��د��س�ت��وري احل � ّر حلوايل
ث�ل�اث ن �ق��اط (م ��ن  36ب��امل��ائ��ة يف
 21مايو � 2021إىل  38فا�صل
 6باملائة يف  3يوليو  )2021بينما
بقيت حركة النه�ضة يف نف�س املكان
(من  18فا�صل  6باملائة �إىل 18
فا�صل  7باملائة)
قلب تون�س� ،صاحب املرتبة الثالثة،
ت �ق��دم ب�ن�ق�ط��ة ون �� �ص��ف (م� ��ن 10
ف��ا��ص��ل  1ب��امل��ائ��ة �إىل  11فا�صل
 5ب��امل��ائ��ة) وال �ت �ي��ار الدميقراطي
ب�ح��وايل النقطتني (م��ن  3فا�صل
 9ب��امل��ائ��ة �إىل  5فا�صل  7باملائة)

وي �ب��دو �أن ذل ��ك ك ��ان ع �ل��ى ح�ساب
حركة ال�شعب التي خ�سرت �أكرث من
نقطتني (م��ن  5فا�صل  8باملائة
�إىل  3فا�صل  4باملائة) �أما ائتالف
الكرامة فقد ربح نقطة واحدة(من
 4فا�صل  2باملائة �إىل  5فا�صل 3
باملائة) .
ولو ح ّولنا هذه الن�سب �إىل �أ�صوات
لوجدنا �أن الد�ستوري احل ّر يتجاوز
م �ل �ي��ون �� �ص ��وت ()1056790
�أم ��ا ح��رك��ة النه�ضة ف�ه��ي دوم ��ا يف
حدود نتائج � 2019إذ حتقق هذه
امل � ��رة � � 511761ص��وت��ا ويكون
لقلب ت��ون����س �أك�ث�ر م��ن ثالثمائة
�أل� ��ف � �ص��وت ب�ق�ل�ي��ل وي �ك��ون التيار
الدميقراطي وائتالف الكرامة يف
حدود مائة وخم�سني �ألف �صوت.

توجه ر�سائل قا�سية �إىل تركيا ،وتنبهها �إىل
�أهمية ما كانت قد تو�صلت �أليه من تفاهمات
�سيا�سية وع�سكرية �سابقة ب�ش�أن �سوريا وعموم
امل �ن �ط �ق��ة» .وك��ان��ت ��س�ل���س��ة م��ن االجتماعات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي��ة ق��د ُع �ق��دت ب�ي�ن قوى
املعار�ضة ال�سورية والنظام ال�سوري ،وبراعية
رو� �س �ي��ة �إي��ران �ي��ة وت��رك �ي��ة ،م�ن��ذ �أوائ � ��ل العام
 ،2017عُرفت مبفاو�ضات �أ�ستانا ،النعقادها
يف عا�صمة دول��ة كازاخ�ستان .تلك املفاو�ضات
التي مل تتو�صل �إىل �أية نتيجة �سيا�سية ،وبعد
خم�سة ع�شر جولة من التفاو�ض خالل �أربعة
�سنوات ،عُقدت �آخر جوالتها قبل �ستة �أ�شهر،
لكنها متكنت م��ن �صياغة جمموع تفاهمات
�أمنية وع�سكرية ب�ش�أن منطقة �إدل��ب ،بحيث
منعت قوات النظام ال�سوري وحليفها الرو�سي
من اجتياح املنطقة ،وكذلك منعت تركيا من
االن��دف��اع ع�سكرياً للتدخل يف تلك املنطقة،
الأم��ر الذي �سمته جميع الأط��راف بـ”خف�ض
الت�صعيد».املراقبون للم�شهد ال�سوري ،ومعهم
العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ال�سورية
املعار�ضة ،كانوا يرون ب�أن مفاو�ضات �أ�ستانا يتم
تهمي�ش م�ضمونها ال�سيا�سي بالتقادم ،فخالل
اجل��والت التالية مل تعد �شخ�صيات �سيا�سية
وق�ي��ادة ب ��ارزة م��ن ال ��دول ال��راع�ي��ة حت�ضرها،
بل �صار م�ستوى التمثيل يرتاوح حول �سفراء
ال��دول ،وكذلك مل تتم مناق�شة �أي م�ضمون
ج � ��دي ،م �ث��ل ق � ��رار جم �ل ����س الأم � ��ن 2254
وم�ستقبل العملية ال�سيا�سية يف �سوريا ،و�إن
ب�ق�ي��ت جم ��رد من�صة ت�ف��اه��م رو�سية/تركية
ب�ش�أن �إدلب ،ودلي ً
ال على توافق الطرفني على
منطقة و�سطى بينهما.
وحول �إمكانية انهيار تلك التفاهمات يف الأفق
امل �ن �ظ��ور ،وح���س��ب عملية الت�صعيد الأخ�ي�رة
يف منطقة �إدل� ��ب�� ،ش��رح ال�ب��اح��ث املخت�ص يف
ال�ش�ؤون الأمني عثمان �أوريل ذلك يف حديث
مع �سكاي نيوز عربية�“ :أغلب الظن �ستمار�س
رو��س�ي��ا ع�م�ل�ي��ات ن��وع�ي��ة �شبيهة ب �ه��ذه طوال
الأ��س��اب�ي��ع ال�ق��ادم��ة ،ل��دف��ع تركيا �إىل اختيار
خ��ط ا� �س�ترات �ي �ج��ي يف دوره � ��ا داخ� ��ل �سوريا،
و�إذا مل تتل َق رداً �إيجابياً ،ف�إنها �ستدفع قوات
النظام ال�سوري �إىل عمليات برية حمدودة،
خ���ص��و��ص�اً يف ج �ن��وب حم��اف�ظ��ة �إدل� ��ب ،وذلك
لبعدها عن احلدود الرتكية ،خللق مزيد من
احل��رج لرتكيا ،وح�سب ردود الفعل الرتكية
�سيتبني �إمكانية انهيار التفاهمات ال�سابقة
من عدمها».

بايدن ّ
يجدد دعم
زعيم املعار�ضة يف فنزويال
•• كراكا�س�-أ ف ب

ج�دّد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
يف ر�سالة بعث بها �إىل خوان غوايدو
مبنا�سبة العيد الوطني الفنزويلي
الت�أكيد على دعم الواليات املتحدة
ل ��زع� �ي ��م امل� �ع ��ار�� �ض ��ة الفنزويلية
ال ��ذي ت�ع�ترف ب��ه وا��ش�ن�ط��ن رئي�ساً
وجهها
لفنزويال.ويف ر�سالته التي ّ
�إىل “ال�سيد الرئي�س” غوايدو،
كتب بايدن “نحن م�ص ّممون �أكرث
من �أيّ وقت م�ضى على دعم الن�ضال
من �أج��ل حرية جميع الفنزويليني
عرب انتقال �سلمي ودميوقراطي”
لل�سلطة يف فنزويال.
و�أ�ضاف الرئي�س الأمريكي خماطباً
زعيم املعار�ضة الفنزويلية “حتت
قيادتكم وبالتحالف مع قادة املجتمع
امل ��دين ،حت��اف�ظ��ون ع�ل��ى ه��ذه املُثل
العليا وهي احلرية والدميوقراطية
وال�سيادة».و�أر�سل بايدن ر�سالته �إىل
غ��واي��دو م��ن خ�لال مكتب ال�ش�ؤون
الفنزويلية يف كولومبيا املجاورة،
ب�ح���س��ب م��ا �أف � ��اد م �� �س ��ؤول يف هذا
املكتب وكالة فران�س بر�س.و�أحيت
فنزويال االثنني ذك��رى ا�ستقاللها
يف  5متوز/يوليو .1811وغوايدو،
الرئي�س ال�سابق للجمعية الوطنية،
�أعلن نف�سه يف كانون الثاين/يناير
 2019رئي�ساً م��ؤق�ت�اً للبالد بعد
رف�ض املعار�ضة وج��زء من املجتمع

ال� ��دويل االع �ت��راف ب �ف��وز الرئي�س
اال� � �ش �ت�راك� ��ي ن �ي �ك ��وال� ��س م� � ��ادورو
بوالية رئا�سية ثانية يف االنتخابات
ال �ت��ي ج ��رت يف  2018وقاطعتها
املعار�ضة.واعرتفت بغوايدو رئي�ساً
م�ؤقتاً لفنزويال ح��واىل  50دولة
يف مقدّمها ال��والي��ات امل ّتحدة التي
فر�ضت عقوبات اقت�صادية �شديدة
ع �ل��ى ن� �ظ ��ام م � � � ��ادورو يف حم��اول��ة
لل��إط��اح��ة ب ��ه م ��ن ال�سلطة.لكنّ
م � ��ادورو ال ��ذي ي�ح�ظ��ى يف الداخل
ب��دع��م اجل �ي ����ش ويف اخل � ��ارج بدعم
رو�سيا وال�صني �صمد �أمام حماولة
الإط��اح��ة ب��ه يف ح�ين غ��رق��ت بالده
�أك� �ث��ر ف� ��أك�ث�ر يف �أزم � � ��ة �سيا�سية
واق�ت���ص��ادي��ة و�إن���س��ان�ي��ة خانقة.ويف
 25حزيران/يونيو الفائت �أعربت
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
ع ��ن ا� �س �ت �ع��داده �م��ا لإع� � ��ادة النظر
ب��ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي ت�ف��ر��ض��ان�ه��ا على
ن�ظ��ام م ��ادورو �إذا م��ا �أق ��دم الأخري
على خطوات نحو �إجراء “انتخابات
ذات م�صداقية».ومنذ �أ�سابيع جرت
م�ف��او��ض��ات ب�ين ال�ن�ظ��ام واملعار�ضة
يف ف�ن��زوي�لا ب��و��س��اط��ة م��ن املجتمع
ال��دويل ،لكنّ املعار�ضة الفنزويلية
ان�ق���س�م��ت يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة بني
م � ��ؤ ّي� ��د ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف انتخابات
املناطق امل�ق� ّررة يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب ومعار�ض لها ،وهي تخو�ض
ح��ال�ي�اً م�ف��او��ض��ات داخ�ل�ي��ة للخروج
�وح��د م��ن ه��ذا امل��و��ض��وع.
مب��وق��ف م� ّ
وكانت املعار�ضة قاطعت االنتخابات
الرئا�سية يف  2018واالنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة يف .2020واجلمعة
ا ّت�ه��م م ��ادورو وك��ال��ة اال�ستخبارات
امل��رك��ز ّي��ة الأم�يرك�ي��ة (�سي �آي �إيه)
واجل �ي ����ش الأم�ي�رك ��ي بالتخطيط
الغتياله ،مت�سائ ً
ال ع ّما �إذا كان بايدن
قد �أذن بذلك .وقال مادورو تعليقاً
ع�ل��ى زي� ��ارات �أج��راه��ا م��دي��ر وكالة
اال�ستخبارات املركز ّية وليام برينز
وقائد القيادة اجلنوبية الأمريكية
(�ساوثكوم) الأدم�ي�رال كريغ فالر،

لكولومبيا وال�برازي��ل“ ،هل �صادق
ج ��و ب ��اي ��دن ع �ل��ى �أوام� � � ��ر دون ��ال ��د
ت��رام��ب ل�ق�ي��ادة ف�ن��زوي�لا �إىل حرب
�أهلية وقتلنا؟ نعم �أم ال؟ �أنا �أ�س�أل».
و�أ��ض��اف “ماذا َف� َع�لا؟ م�صادرنا يف
كولومبيا ت�ؤ ّكد لنا �أنهما �أتيا لإعداد
خطة ت�ستهدفني وت�ستهدف قادة
�سيا�سيني وع�سكريني مهمني هل
�سمح الرئي�س ج��و ب��اي��دن باخلطة
ال� �ه ��ادف ��ة �إىل اغ �ت �ي ��ايل واغتيال
ق��ادة �سيا�سيني وع�سكريني كبار يف
فنزويال؟ نعم �أم ال؟».ويندّد مادورو
ب��ان �ت �ظ��ام ب ��وج ��ود خ �ط��ط لتنفيذ
انقالب �أو غزو ع�سكري �أو اغتيال،
م��ن دون �أن ي �ق �دّم �أي دل �ي��ل على
هذه االتهامات .وين�سب امل�س�ؤولية
ع ��ن ذل� ��ك �إىل ال� ��والي� ��ات املتحدة
وحلفاء �إقليميني لها مل يعرتفوا
ب��إع��ادة انتخابه يف .2018وت�شهد
فنزويال منذ �سنوات �أزم��ة �سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة ح � ��ادّة،
وي�ع��اين اقت�صادها م��ن ح��ال��ة ركود
منذ ثماين �سنوات مع ارتفاع هائل
ّ
الت�ضخم منذ التي بلغت
يف ن�سبة
نحو ثالثة �آالف باملئة يف .2020
وف� ّر نحو �ستة ماليني �شخ�ص من
فنزويال الغارقة يف ازم��ة �سيا�سية
منذ ع��ام  2019والتي تعاين من
ركود اقت�صادي م�ستمر منذ ثماين
�سنوات ،وق��د ا�ستقبلتهم  17دولة
يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي.
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�سقوط قانون املواطنة يف الكني�ست الإ�سرائيلي

و�أج ��رى ت�سوية م��ع “احلركة الإ��س�لام�ي��ة اجلنوبية” ب�ق�ي��ادة من�صور
•• القد�س�-أ ف ب
عبا�س الذي ي�شارك يف احلكومة .وقالت وزي��رة الداخلية �أييليت �شاكيد
�سقط فجر �أم����س الثالثاء يف الكني�ست ق��ان��ون املواطنة ال��ذي مينع ّ
مل يف الكني�ست “مت التو�صل اىل تفاهمات ب�ين كتلة االئ�ت�لاف احلكومي
�شمل العائالت الفل�سطينية التي فيها زوج �أو زوجة من مواطني �إ�سرائيل على متديد القانون ل�ستة ا�شهر ،وعلى �أن يح�صل  1600فل�سطيني
والآخر من �س ّكان ال�ضفة الغربية �أو قطاع غ ّزة ،وذلك للمرة الأوىل منذ وفل�سطينية على الإقامة الدائمة يف البالد».
اعتماده العام  2003بعدما كان يتم جتديده �سنويا.
لكن ع�ضوين من القائمة العربية املوحدة (وعمادها احلركة الإ�سالمية
و�أيد القانون  59ع�ضوا يف الكني�ست ورف�ضه  ،59ما يعني عدم ح�صوله اجلنوبية) يف الكني�ست امتنعا عن الت�صويت وهما �سعيد اخلرومي ومازن
على الأكرثية املطلوبة.
غنامي ،و�صوّت ع�ضو الكني�ست عميحاي �شيكلي من حزب “ميينا” الذي
من
أحزاب
�
ثمانية
من
حكوميا
ائتالفا
يرئ�س
الذي
و�سعى نفتايل بينيت
ير�أ�سه بيينت �ضد القانون.
�أط��راف �سيا�سية خمتلفة ولديه �أغلبية �ضئيلة للغاية يف الربملان مكونة وقالت الناطقة با�سم حزب الليكود املعار�ض بقيادة رئي�س الوزراء ال�سابق
من  61مقعدًا من �أ�صل  120ع�ضوا ،اىل مترير التجديد.
بنيامني نتانياهو ،بعد �سقوط القانون�“ ،صفقة فا�سدة خيطت يف ظالم

الليل” ،م�شرية اىل �أنها ح�صلت بني بينيت ونائب رئي�س الوزراء الو�سطي
يائري لبيد و�شاكيد والعربية املوحدة وحزب مرييت�س الي�ساري.
و�أ�ضافت “�أراد بينيت ولبيد �شراء �صوتني من العربية املوحدة مقابل
�إدخال �آالف الأ�شخا�ص الذين �سيع ّر�ضون الهوية ال�صهيونية و�أمن دولة
�إ�سرائيل للخطر».و ّ
مت �سن القانون امل�ؤقت للمرة االوىل يف عام 2003
خالل االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،من غالبية �أع�ضاء الكني�ست الذين
دعموه ك�إجراء �أمني �أ�سا�سي ،لكن معار�ضيه ينتقدونه باعتباره �إجراء
متييزيا ي�ستهدف الأقلية العربية يف �إ�سرائيل التي ت�شكل  20%من عدد
ال�سكان.وكان القانون يُجدّد �سنويا يف ال�ساد�س من متوز/يوليو منذ ما
يقرب من عقدين.
وت�سبب القانون املوقت بتعقيدات ال نهاية لها للفل�سطينيني يف جميع

�أنحاء �إ�سرائيل ويف الأرا�ضي التي احتلتها منذ عام .1967
ون�ظ��م اح�ت�ج��اج ��ض��د ال�ق��ان��ون خ ��ارج الكني�ست االث �ن�ين ،وروى البع�ض
�صعوبات احل�صول على ت�صاريح لالن�ضمام �إىل عائالتهم �أو خماطر
دخول الأرا�ضي الإ�سرائيلية دون �إذن.
وق��ال��ت جي�سيكا م��ون�ت�ي��ل ،رئي�سة منظمة “هموكيد “ ،وه��ي منظمة
�إ�سرائيلية غ�ير حكومية نا�شطة يف جم��ال ال��دف��اع ع��ن حقوق الإن�سان
وتقدم خدمات قانونية للفل�سطينيني� ،إن “ع�شرات الآالف من العائالت
ت�ضررت من هذا القانون».وال يعني �سقوط القانون �أن ّ
مل ال�شمل �سي�صبح
مباحا .فقد نقلت الإذاعة العامة الإ�سرائيلية “كان” قبل ت�سعة �أيام عن
�أييليت �شاكيد �أنه يف حال �سقوط القانون ،ب�إمكانها ا�ستخدام �صالحياتها
كوزيرة داخلية برف�ض طلبات ّ
مل ال�شمل ب�شكل فردي.

«�إخوان ليبيا» ي�سبحون عك�س خريطة الطريق

تعقيدات الأزمة الليبية تتفاقم رغم التوافق الدويل
•• عوا�صم-وكاالت

ال ت��زال �أزم��ة �إق ��رار امليزانية بخالف �أزمة
ت��وزي��ع امل�ن��ا��ص��ب ال���س�ي��ادي��ة ت�ع�ق��دان امل�شهد
ال �ل �ي �ب��ي ،رغ ��م ال �ت �ق��ارب امل �ح �ل��ي والتوافق
ال��دويل ،حيث �أعلن جمل�س النواب الليبي،
تعليق جل�سته املخ�ص�صة لال�ستماع للحكومة
واع �ت �م��اد م �ي��زان �ي��ة ال �ع ��ام  ،2021للمرة
ال��راب�ع��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل ،ويف امل�ق��اب��ل ،ا�ستمر
رئي�س حكومة الوحدة الوطنية ،عبد احلميد
دب �ي �ب��ة ،يف جت��اه��ل ت��وف�ير م��وازن��ة للجي�ش
الوطني ،بقيادة امل�شري خليفة حفرت ،يف �شرق
البالد وجنوبها.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س الثالثاء،
ال يزال الإخ��وان يف ليبيا ي�سعون �إىل عرقلة
خريطة الطريق ال�سيا�سية ،بينما الم�صر
حت��ول ح�ف�تر م��ن حليف رئي�سي �إىل ورقة
عند ال�ضرورة ،بح�سب بع�ض التقارير.
مغازلة وا�ستقاالت
ل �ل �م��رة ال��راب �ع��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ،مل يح�سم
جم �ل ����س ال� �ن ��واب ال �ل �ي �ب��ي ،م �� �ص�ير موازنة
الدولة للعام احلايل التي اقرتحتها حكومة
الوحدة ،برئا�سة عبد احلميد الدبيبة ،بعد
تعر�ضها للت�أجيل  3م ��رات متتالية ،منذ
توليها ال�سلطة يف مار�س (�آذار) املا�ضي.
وقالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،إنه “على
ال��رغ��م م��ن �إع�ل�ان امل�ت�ح��دث با�سم املجل�س،
عبد اهلل بليحق ،ع��ن �أن جل�سته الر�سمية
كانت خم�ص�صة مل�شروع قانون املوازنة العامة
للدولة� ،أكد عقيلة �صالح رئي�س املجل�س �أن
اجلل�سة مل تناق�ش امل��وازن��ة ،و�أنها اقت�صرت
فقط على م�ساءلة احلكومة».
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن “الدبيبة يف املقابل
ا��س�ت�م��ر يف جت��اه��ل ت��وف�ير م��وازن��ة للجي�ش
ال��وط �ن��ي ،ب�ق�ي��ادة امل���ش�ير خليفة ح �ف�تر ،يف
� �ش��رق ال �ب�ل�اد وج �ن��وب �ه��ا ،ومل ي�ع�ل��ن تعيني
وزي��ر للدفاع ،لكنه تعهد جم��دداً ب��أن ت�شهد
وزارة ال��دف��اع تغيريات ،مو�ضحاً �أن��ه ناق�ش
هذا املو�ضوع مع اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
( ،)5+5وق��ال �إن��ه �سيتم قريباً ج��داً تعيني
وزير للدفاع ،و�إنه يجري العمل على اختيار
وكيلني لوزارة الدفاع من �أع�ضاء هذه اللجنة
التي قال �إنه وفر لها ما يلزم من �أموال ،مبا
يف ذلك ت�سديد ديونها ال�سابقة ،وتخ�صي�ص
مبالغ �أخرى لدعم اللجنة لتحقيق مهامها

لوقف �إطالق النار وتوحيد اجلي�ش الليبي”،
ك�م��ا ط �م ��أن ال��دب�ي�ب��ة �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ب�أن
“الأجهزة الرقابية هي امل�س�ؤولة عن مراقبة
املوازنة ،ونحن جاهزون للمراقبة».
�إىل ذل��ك ،قدم عدد من القيادات التنفيذية
يف ح��زب العدالة والبناء ،ال��ذراع ال�سيا�سية
جل �م ��اع ��ة الإخ� � � � ��وان امل �� �س �ل �م�ي�ن يف ليبيا،
ا�ستقاالتهم ،يف خطوة تعك�س حجم اخلالفات
واالنق�سامات داخل هذا احلزب ،بعد �أ�سابيع
من انتخاب قيادة جديدة.
وم ��ن ج�ه�ت�ه��ا� ،أف � ��ادت ��ص�ح�ي�ف��ة “البيان”
الإم��ارات �ي��ة� ،إن “�إخوان ليبيا” اليزالون
ي �� �س �ع��ون �إىل ع ��رق �ل ��ة خ ��ري �ط ��ة الطريق
ال�سيا�سية».
و�أ�ضافت ال�صحيفة“ :دعا �إخ��وان ليبيا من
جديد ،يف �إطار حماوالتهم الدائمة لت�أجيل
االنتخابات� ،إىل �أن يتم ا�ستباق اال�ستحقاق
االن �ت �خ��اب��ي ب�ت�ن�ظ�ي��م ا��س�ت�ف�ت��اء ��ش�ع�ب��ي على
م���س��ودة ال��د��س�ت��ور امل �ث�يرة للجدل” ،بينما
دع ��ا  13ت�ك�ت� ً
لا وح ��زب �اً ��س�ي��ا��س�ي�اً �إىل منع
حماولة عرقلة �إجراء االنتخابات الرئا�سية
والربملانية املبا�شرة يف  24دي�سمرب املقبل،
مطالبة جمل�س النواب ب�إ�صدار الت�شريعات
ال�لازم��ة لعقدها� ،أو ال��رج��وع ملجل�س الأمن
العتمادها حال عدم توافق النواب ،بالإ�ضافة
�إىل �إر�سال االحتاد الأفريقي وجامعة الدول
العربية فرق لدعم االنتخابات.

منذ � 4أعوام».
وق��ال��ت م���ص��ادر م�صرية �إن “حفرت حتول
�إىل �إ�شكالية؛ فم�صر ال تريد التخلي عنه
متاما والبحث عن بديل له ،وال تريد رهن
م�صاحلها به بعد ح��دوث تغريات مت�سارعة
عند ان�سحابه م��ن طرابل�س ال�ع��ام املا�ضي،
كما �أن برود مواقف بع�ض الدول جتاه قائد
اجلي�ش الليبي �شجع القاهرة على امل�ضي يف
خيارها جتاهه».
وانتهزت القاهرة مالمح التحوالت لت�ؤكد
عدم ح�صر عالقتها بليبيا يف ال�شرق فقط،
وان �ف �ت �ح��ت ع �ل��ى ق� ��وى ع ��دي ��دة يف الغرب
واجل �ن��وب لتتمكن م��ن �أداء دوره� ��ا واحلد
م��ن ت�ن��ام��ي ال �ن �ف��وذ ال�ت�رك��ي ال� ��ذي ا�ستغل
غيابها عن طرابل�س.و�أعادت القاهرة �ضبط
عالقتها مبجل�س النواب الليبي ،فرع طربق،
ورئي�سه عقيلة �صالح ،وب��ال�ت��وازي م��ع ذلك
انفتحت على فرع طرابل�س.
وي�صف متابعون ،العالقة بني م�صر وحفرت
كما طالبت الأح� ��زاب وال�ت�ك�ت�لات الوطنية ليبيا على النحو ال��ذي مكنتهم منه جزئياً باملعقدة للغاية ،ما ي�ضعها يف خانة التذبذب؛
ال�ل�ي�ب�ي��ة يف ب �ي��ان ل�ه��ا ب�ف�ت��ح حت�ق�ي��ق �شامل ميلي�شياتهم امل�سلحة والقوات الأجنبية التي فتارة تبدو هذه العالقة وثيقة وتارة �أخرى
يف “الأ�ساليب ال �ت ��ي ات �ب �ع �ه��ا املعرقلون تدعمهم واملرتزقة التي جلبتها».
تلوح �ضعيفة ،ويف احلالتني ال ي��زال الرجل
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،ومت �ك �ن��وا م ��ن خ�لال �ه��ا من و�أكد الكاتب يف مقاله� ،أن “هذا الو�ضع يدفع ورقة �ضمن عدة �أوراق متنح ال��دور امل�صري
ت�خ��ري��ب جل�سات ملتقى احل ��وار ال�سيا�سي �إىل الت�شديد جم��دداً على �أهمية اخلال�ص قوة يف الأزمة الليبية ،حربًا �أو �سل ًما .وتخفف
الليبي الأخرية».
م��ن ال �ق��وات الأج �ن �ب �ي��ة وامل��رت��زق��ة و�سطوة م�صر من عالقتها باجلي�ش الوطني الليبي
امليلي�شيات امل�سلحة” ،م�ؤكداً على �أن “م�سار يف ال�شرق دون �أن تقطعها ،والبديل الوحيد
تطورات خطرية
الت�سوية ال�سيا�سية مهدد يف كل حلظة طاملا �أم��ام �ه��ا ه��و ال���س�ع��ي لتنفيذ ر�ؤي �ت �ه��ا ب�ش�أن
ويف �صحيفة “االحتاد” الإماراتية ،قال د .بقي يف ال�ساحة من ي�ستطيع االنقالب عليه توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ك�ضامن للأمن
�أحمد يو�سف �أح�م��د� ،إن “متابعة التقارير بقوة ال�سالح».
واال�ستقرار يف ليبيا ،ومن بينها احلدود مع
والت�صريحات والت�سريبات ع��ن اجتماعات وخ �ت��م ق ��ائ�ل ً�ا� :إن “ناقو�س اخل �ط��ر يدق م�صر.
امللتقى التي دامت �أياماً ومُددت دون جدوى ،للمرة الثانية حمذراً من “ح�صان طروادة” ويل ّمح املتابعون �أي�ضاً �إىل �أن بقاء هذه الورقة
تك�شف �أن �سبب الف�شل هو اخلالف �أو لنقل الإخ� ��واين داخ ��ل امل�ن�ت��دى ب�ع��د �أن دق الفتاً -حفرت واجلي�ش الوطني -مه ّم بالن�سبة �إىل
ال�صراع حول توقيت �إج��راء االنتخابات بني خل�ط��ورة ب�ق��اء ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة واملرتزقة م�صر ،فو�سط الغمو�ض الذي يكتنف العملية
فريقني يتم�سك �أولهما ب�إجراء االنتخابات وامليلي�شيات على الأر�ض الليبية».
ال�سيا�سية وع��دم جدية املجتمع ال��دويل يف
الربملانية والرئا�سية يف موعدها يف دي�سمرب
التعامل مع التدخالت اخلارجية واملرتزقة
ال�ق��ادم باعتبار �أن ه��ذه االنتخابات �ستكون ورقة عند ال�ضرورة
قد تعود احلرب �إىل �ضراوتها ال�سابقة.
التعبري احلقيقي عن �إرادة ال�شعب الليبي ،وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د م �ت �� �ص��ل ،ق ��ال ��ت �صحيفة وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن “مت�سك م�صر ينبع
ومن ثم �ستمثل اخلطوة الأ�سا�سية ال�ستعادة “العرب” اللندنية� ،أن ان�ف�ت��اح م�صر على من تخوّفها من انفراط عقد ليبيا والدخول
الدولة الليبية بكامل م�ؤ�س�ساتها».
ال�سلطة التنفيذية يف ط��راب�ل����س ،ق�ل��ل من يف �سيناريو يعيد �إليها �شبح التق�سيم ،وبد ًال
و�أ�� �ض ��اف ال �ك��ات��ب “بينما ي �ح��اول الفريق ره��ان �ه��ا ع �ل��ى امل �� �ش�ير خ�ل�ي�ف��ة ح �ف�تر قائد من �أن يتعر�ض ال�شرق للتمزق تكون هناك
ال �ث��اين ب�شتى ال �ط��رق وك��ل احل�ج��ج ت�أجيل اجلي�ش الوطني الليبي ،وا�ست�شهد البع�ض قوة ع�سكرية قادرة على �ضبط الأو�ضاع فيه،
االن �ت �خ��اب��ات ،لأن �أن �� �ص��اره ي�ع�ل�م��ون جيداً بعدم ح�ضوره حفل افتتاح قاعدة “ 3يوليو” باعتباره املجال احليوي الأول مل�صر يف ليبيا،
م ��ن اخل �ب��رات ال �� �س��اب �ق��ة ل �ك��ل االنتخابات البحرية املجاورة للحدود مع ليبيا قبل �أيام وامل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي تتمتع مب �خ��زون ك�ب�ير من
التي �أُجريت يف ليبيا منذ� 2011أن نتائج للتدليل على اخل�ف��وت الن�سبي يف العالقة الرثوة النفطية يف البالد ،وتف�ضي ال�سيطرة
االنتخابات �ستف�ضح وزنهم احلقيقي الذي بني اجلانبني ،بينما كان حا�ضراً وحمتفى به ع�ل�ي�ه��ا �إىل م �ك��ا� �س��ب ل���ص��اح�ب�ه��ا وخ�سائر
ال يتيح لهم بحال ال�سيطرة على مقدرات �أثناء افتتاح قاعدة حممد جنيب املجاورة لها خل�صومه.

�سرتتفور :االن�سحاب الأمريكي ُيهيئ حلرب �أهلية يف �أفغان�ستان
�شمال الأطل�سي �أفغان�ستان .وت�شري
•• وا�شنطن-وكاالت
ال �ت �ق��اري��ر �إىل �أن ال �ق ��وات املتبقية
ح ّذر معهد “�سرتاتفور” للدرا�سات � �س � ُت �غ��ادر ال �ب�ل�اد يف �أق � ��رب وق� ��ت ،يف
الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة والأم �ن �ي ��ة م ��ن �أن غ���ض��ون الأ� �س �ب��وع الأول م��ن يوليو
االن�سحاب ال�سريع للقوات الأجنبية (متوز).
م��ن �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،مب � ��وازاة املكا�سب
الإقليمية التي ح ّققتها “طالبان” �أوراق م�ساومة ا�سرتاتيجية
م ��ؤخ��راً�� ،س�ي��ؤدي �إىل ان ��دالع �صراع ويف الثاين من يوليو� ،أنهت القوات
على ال�سلطة بني امليلي�شيا الإ�سالمية الأم��ري �ك �ي��ة ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن قاعدة
واحلكومة الأفغانية من امل� ّ
�رج��ح �أن ب� ��اغ� ��رام ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال��رئ �ي �� �س��ة يف
يت�س ّبب بن�شوب حرب �أهلية ،وبالتايل �أف�غ��ان���س�ت��ان .وا��س�ت�غ� ّل��ت “طالبان”
تدهور البيئة الأمنية يف املنطقة.
هذه الفر�صة الإ�سرتاتيجية ،بعدما
و�أو�ضح املعهد �أن املوعد النهائي الذي �أ� �ص �ب �ح��ت ال � �ق� ��وات الأف �غ ��ان �ي ��ة هي
�أع�ل�ن��ه ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن ل�سحب امل�س�ؤولة الوحيدة عن �أم��ن البالد،
ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة يف � 11سبتمرب ل���ش��ن ح�م�ل��ة ه�ج��وم�ي��ة لال�ستيالء
(�أيلول) �أ�صبح جمرد “جدول زمني على الأرا�ضي وال�سيطرة عليها .منذ
رمزي” .فعلى الأر� ��ض ،غ��ادر �أكرث ذلك احل�ين� ،سيطرت “طالبان” يف
من ن�صف القوات الأمريكية وحلف غ�ضون �شهرين على  157منطقة

من املناطق ال 407لأفغان�ستان.
ّ
وبغ�ض النظر عن تو�سيع النفوذ على
الأر�ض لتعزيز م�صالح احلركة ،ف�إن
املكا�سب الإقليمية متنح “طالبان”
�أوراق م�ساومة ا�سرتاتيجية الكت�ساب
امل ��زي ��د م ��ن ال �ن �ف��وذ يف املفاو�ضات
امل�ستقبلية مع احلكومة الأفغانية.
خ�سائر و�إخفاقات
وي ��ر�� �ص ��د حت �ل �ي��ل “�سرتاتفور”
اخل�سارة التي تتكبدها ق��وات الأمن
الأفغانية على الأر�ض نتيجة �إخفاقات
ال �ق �ي��ادة ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وال�سيا�سية.
�إذ ت�ع�ت�م��د ق� ��وات الأم � ��ن الأفغانية
ع �ل��ى امل �ت �ع��اق��دي��ن ال ��ذي ��ن متوّلهم
الواليات املتحدة لإ�صالح �أ�سطولها
م��ن ال �ط��ائ��رات ،وال �ع��رب��ات املدرعة،
وغريها من املعدات ،و�صيانتها .ومبا

�أن ه�ؤالء املتعاقدين �سيغادرون قريباً
ك �ج��زء م��ن االن �� �س �ح��اب الأمريكي،
ف� �ه ��ذا ي �ج �ع��ل ال � �ق� ��وات الأف �غ��ان �ي��ة
ع ��اج ��زة ع ��ن االح� �ت� �ف ��اظ بع�شرات
الطائرات املقاتلة ،وطائرات ال�شحن،
وامل��روح�ي��ات ،وال�ط��ائ��رات دون طيار
�أم��ري�ك�ي��ة ال�صنع لأك�ث�ر م��ن ب�ضعة
�أ�شهر �أخرى.
ومي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي ه��ذا ال �ت �ط �وُّر �إىل
�ش ّل حركة القوات اجلوية الأفغانية،
ال �ت��ي ت�ع��د ر�أ�� ��س ح��رب��ة ك��اب��ول �ضد
“طالبان” .يُ�ضاف �إىل ذلك النق�ص
يف التن�سيق امل�ي��داين ب�سبب القيادة
ال�سيا�سية غري الفعالة يف كابول.
حت��تَ وط ��أة �ضعف املعنويات ب�سبب
امل ��وارد امل �ح��دودة ،وان�سحاب القوات
الأمريكية ،وتدين الرواتب ،وانت�شار
ال �ف �� �س��اد احل �ك ��وم ��ي� � ،س � َّل��م اجلنود
الأف �غ��ان م��راك��ز امل�ق��اط�ع��ات ،وتركوا
ال �ق��واع��د ال�ع���س�ك��ري��ة ،وا�ست�سلموا
ل �ـ “طالبان” .ك�م��ا �أدت الهجمات
على املقاطعات ال�شمالية �إىل �إنهاك
القوات الأفغانية املحدودة يف مناطق
وا�سعة ،ما زاد من �إ�ضعافها.
زعزعة ا�ستقرار البالد
وي ��رج ��ح “�سرتاتفور” �أن ي � ��ؤدي
تدهور الو�ضع الأمني يف �أفغان�ستان
�إىل ان� ��دالع ح ��رب �أه �ل �ي��ة فو�ضوية
يف �أق��ل من �ستة �أ�شهر بعد ان�سحاب
ال� �ق ��وات الأج �ن �ب �ي��ة .ول �ك��ي تتغ ّلب
احل �ك��وم��ة الأف �غ��ان �ي��ة ع �ل��ى عجزها
عن تن�سيق رد ع�سكري فعال تقوده
ك � ��اب � ��ول� ،أط� �ل� �ق ��ت م � � ��ؤخ � ��راً حملة

“تعبئة وطنية” لت�سليح املدنيني،
وامليلي�شيات املحلية ،ملواجهة تقدُّ م
“طالبان” .ل�ك��ن نتيجة لهجمات
“طالبان” ّ
املنظمة� ،ستظ ّل احلركة
قادرة على هزمية امليلي�شيات املحلية
ب�سهولة؛ ب�سبب افتقارها الن�سبي �إىل
التدريب واملعدات الع�سكرية.
ونظراً لأن امليلي�شيات الأفغانية لها
ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن تغيري ال� ��والءات،
وخ��و���ض ال���ص��راع��ات ع�ل��ى ال�سلطة،
وال �غ��رق يف ال �ن��زاع��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة ،ال
�شيء ي�ضمن �أالت�ستخدم اجلماعات
امل�سلحة املحلية الأ�سلحة اجلديدة
للقتال �ضد بع�ضها ،بد ًال من حماربة
“طالبان” ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة العنف
واال�ضطرابات بني
الطوائف الأفغانية.
وعلى الرغم من �أن هذه التنظيمات
امل�سلحة ت��رت�ب��ط ن�ظ��ري�اً باحلكومة
الأف �غ��ان �ي��ة ،ل�ك��ن تنظيمها يجعلها
قادرة على زيادة تق�سيم الدولة التي
م ّزقتها احل��رب على �أ�س�س عرقية،
وبالتبعية تعزيز حركة “طالبان”
تلقائياً؛ ما ي�ؤدي �إىل تعدّد اجلبهات
و�إ�شعال حرب متعدّدة الأط��راف بني
“طالبان” ،واحل�ك��وم��ة الأفغانية،
وامليلي�شيات املحلية.
ت�آكل �سلطة كابول
وي�شري التحليل �إىل �أن �أمراء احلرب
ال��ذي��ن ي �ق��ودون امليلي�شيات قدّموا
احلماية للأقليات العرقية التي غالباً
م��ا ت�ستهدفها “طالبان” .ل�ك��ن يف
حني �أن هذه الت�شكيالت امليلي�شيوية

�ساعدت القوات احلكومية م�ؤقتاً يف
قتالها �ضد “طالبان” يف العديد من
املناطق ال�شمالية ،ف�إنها عززت �أي�ضاً
�إقطاعيات �أمراء احلرب؛ ما �أدى �إىل
ت�آكل �سلطة احلكومة يف كابول ،وهو
ت��أث�ير ميكن �أن ي��دوم ل�ف�ترة �أطول
من ال�صراع احلايل.
�إحياء الإرهاب
ورجح املعهد �أن ي�ؤدي الفراغ الأمني
ّ
وازدي ��اد ق��وة “طالبان” �إىل �إحياء
م �ع �� �س �ك��رات ال� �ت ��دري ��ب للجماعات
الإرهابية املختلفة يف املناطق النائية
ب�أفغان�ستان؛ ما يعر�ض �أمن املنطقة
ب�أكملها للخطر.
ك �م��ا مُي �ك��ن ل�ل�م�ن�ظ�م��ات الإرهابية
ال ��دول� �ي ��ة ،والإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،التعبئة
والعمل انطالقاً من املنطقة لتهديد
�أم��ن جنوب وو��س��ط �آ��س�ي��ا .و�سي�ؤدي
تر�سيخ �أق ��دام تنظيمي “القاعدة”
و”داع�ش” يف �أف �غ ��ان �� �س �ت ��ان �إىل
متكينها من التخطيط لعمليات �ضد
الغرب �أي�ضاً.
ومل ي���س�ت�ب�ع��د امل �ع �ه��د ع � ��ودة ظهور
“داع�ش” يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،بعدما
�أث �ب��ت ق��درت��ه ع�ل��ى ال���ص�م��ود ،ور�سخ
�أقدامه و�سيطرته ن�سبياً يف الأجزاء
اجلنوبية من البالد.
وخل�ص �إىل ارتفاع خطورة التهديد
الإرهابي املُحدق بالغرب ،بالنظر �إىل
�أن تنظيمي “القاعدة” و”داع�ش”
ل��دي�ه�م��ا ن�ي��ة �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ضرب
�أهداف يف اخلارج ،انطالقاً من املالذ
الأفغاين الآمن.
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عوا�صم
مو�سكو
�أثار �إعالن جهاز الأمن الرو�سي �إحباط عدد من الهجمات التي كان
عنا�صر تنظيم داع�ش الإرهابي ب�صدد تنفيذها ت�سا�ؤالت ب�ش�أن دوافع
ا�ستهداف التنظيم لرو�سيا االحتادية وتركزها يف مناطق بعينها.
وكان الفتا �أن الهجمات التي جرى �إحباطها كانت ت�سعى ال�ستهداف
العا�صمة مو�سكو ،بالإ�ضافة �إىل منطقة ا��س�تراخ��ان وجمهورية
قباردينو بلقاريا ،الواقعتان يف منطقة القوقاز ،التي ُتعترب اخلا�صرة
الأمنية الرخوة بالن�سبة لرو�سيا يف مواجهة التنظيمات املتطرفة.
وكانت ال�ق��وات الأمنية الرو�سية يف �أواخ��ر �شهر �أب��ري��ل املا�ضي قد
اعتقلت “�إ�سالمبيك �إجايف” ،بتهمة دع��م تنظيم داع����ش مببلغ
 34مليون روبل (حوايل ن�صف مليون دوالر) ،وكان “�أ�سالمبيك”
يُدير م�ؤ�س�سة “�أمة” للإعالم والنا�شر ،الأو�سع انت�شاراً يف �أو�ساط
امل�سلمني يف رو�سيا.
وتو�صلت التحقيقات التي �أعلنت عنها اللجنة التحقيقية فيما بعد
�إىل �أنه كان ينفذ خطة دعائية ل�صالح التنظيم منذ عام ،2012
و�أن��ه عقد اجتماعات �سرية مع نظرائه الآخ��ري��ن من العديد من
مناطق البالد ،منهم من ارتكبوا جرائم �إرهابية �أو �ساهموا فيها،
و�أدت التحقيقات الالحقة �إىل ك�شف �شبكات من عمل التنظيم يف
خمتلف مناطق رو�سيا.
مانيال
�أع�ل��ن ق��ائ��د ع�سكري رف�ي��ع ال�ث�لاث��اء �أن ق��وات الأم ��ن الفيليبينية
انت�شلت ال�صندوقني الأ�سودين للطائرة الع�سكرية التي ّ
حتطمت يف
جنوب البالد يف حادث �أ�سفر عن مقتل � 53شخ�صا.
وكانت الطائرة من طراز “�سي 130-هريكيوليز” تقل � 96شخ�صا،
معظمهم كوادر تخ ّرجوا م�ؤخرا ،عندما ف�شلت يف الهبوط على املد ّرج
الأحد يف جزيرة جولو الواقعة يف مقاطعة �سولو اجلنوبية.و�أو�ضح
رئي�س قيادة غرب مينداناو اللفتنانت جرنال كورليتو فينلوان �أن
ال�شهود والناجني �أفادوا املحققني ب�أن الطائرة هبطت “بق ّوة” ومن
ثم ارتدت �إىل الأعلى م ّرتني قبل �أن حت ّلق جمددا.
وقال فينلوان لفران�س بر�س “من ثم ا�صطدمت ب�شجرة يف اجلانب
الأمي��ن من املطار  --ه��ذه �إف ��ادات امل�صابني».وكان معظم القتلى
جنود تقرر ن�شرهم يف اجلزيرة التي تعد مالذا للمقاتلني املت�شددين
يف �إطار جهود مكافحة التم ّرد.
و�أك ��د ق��ائ��د ال�ق��وات امل�سلحة اجل�ن�رال �سرييليتو �سوبيانا �أن عدد
ال�ق�ت�ل��ى يف �أو� �س��اط الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ك��ان��وا ع�ل��ى م�تن الطائرة
ارتفع �إىل  50بعدما تويف جندي خالل الليل اثر �إ�صابته بحروق
كيميائية” يف وجهه وا�ستن�شاقه الدخان.وقتل ثالثة مدنيني مل
يكونوا على منت الرحلة �أي�ضا عندما ا�صطدمت الطائرة ب�أ�شجار
جوز الهند واملنازل .و�أ�صيب � 50شخ�صا معظمهم جنود بجروح.
وتع ّر�ض العديد منهم حل��روق بالغة عندما اندلعت النريان على
منت الطائرة ذات املح ّركات الأربعة.
برلني

قالت ال�شرطة الأملانية �إنها تبحث عن رجل م�شرد �أ�صاب �شخ�صا
ب�سكني خارج مطار دو�سلدورف الثالثاء قبل �أن يلوذ بالفرار.
وق��ال��ت متحدثة ب��ا��س��م ال���ش��رط��ة االحت��ادي��ة �إن ل�ق�ط��ات كامريات
امل��راق�ب��ة �أظ �ه��رت رج�ل�ين يتجهان ��س�يرا على الأق� ��دام نحو مر�أب
ال�سيارات باملطار يف ال�ساعة  12:16بالتوقيت املحلي (1016
بتوقيت جرينت�ش) وهو وقت وقوع الهجوم.
و�أ�ضافت �أن املجني عليه نقل �إىل م�ست�شفى و�إن ال�شرطة تبحث عن
اجلاين.
وق��ال متحدث با�سم �شرطة دو�سلدورف ب�شكل منف�صل “احلادث
ي�شمل رجال م�شردا يف منطقة امل�أرب».

مبادرة �ستوكهوم تدعو �إىل
اتخاذ خطوات ملمو�سة لنزع
ال�سالح النووي

•• �ستوكهوم -وكاالت

دعت  16دولة ت�شكل مبادرة �ستوكهومل لنزع ال�سالح النووي ،القوى النووية يف
العامل �إىل اتخاذ خطوات ملمو�سة نحو الق�ضاء على �أخطر الأ�سلحة على وجه
الأر���ض.ويف االجتماع ال��وزاري الرابع للمبادرة منذ ت�أ�سي�سها يف عام ،2019
رحب املمثلون بالإعالن الأخري عن حمادثات جديدة لل�سيطرة على الأ�سلحة
بني رو�سيا والواليات املتحدة�.إال �أن دول مبادرة �ستوكهومل حثت يف بيان جميع
الدول الت�سع امل�سلحة نووياً ،على تعزيز نزع ال�سالح من خالل اعتماد تدابري
مهمة للوفاء بالتزاماتها مبوجب معاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة النووية.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الأمل��اين هايكو ما�س خالل االجتماع يف مدريد“ :من
املمكن العودة �إىل الطريق ال�صحيح نحو نزع ال�سالح النووي ،ولكن قبل كل
�شيء ،هناك حاجة ما�سة �إىل ذلك �أي�ضاً».
ويف �أع�ق��اب االج�ت�م��اع ب�ين الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن والرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير بوتني قبل �أق��ل م��ن ثالثة �أ�سابيع بقليل ،ق��ال ما�س �إن “الوقت
احلايل هو اللحظة املنا�سبة القرتاح تدابري ملمو�سة للغاية».
ولكن يف الوقت نف�سه ،دافع ما�س عن م�شاركة �أملانيا يف �سيا�سة الردع النووي
التي ينتهجها حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) ،والتي ت�ست�ضيف دول غري نووية
مثل �أملانيا ،مبوجبها �أ�سلحة نووية �أمريكية.
وت�شري التقديرات �إىل �أن �أملانيا ت�ست�ضيف � 20سالحاً ن��ووي�اً �أمريكياً ،وال
متتلك البلدان الـ  16يف مبادرة �ستكهومل �أ�سلحة نووية بنف�سها ،وبالإ�ضافة
�إىل �أملانيا ،ت�ضم املجموعة �أي�ضاً �إ�سبانيا وال�سويد واليابان وكندا والأرجنتني،
من بني دول �أخرى.
وك��ان بني ال��دول الت�سع امل�سلحة نووياً ما يقدر بنحو � 13ألفاً و� 80سالحاً
نووياً يف بداية عام  ،2021بانخفا�ض عن � 13ألفاً و.400
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353622 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353638 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
خدمات االت�صاالت حتديداً االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وبالهواتف املتحركة واالت�صال بالربق والتلك�س وخدمات
الدوائر امل�ؤجرة والبيانات املحلية والدولية واالنرتنت والال�سلكي وت�شمل �أي�ضاً خدمات التنبيه على املكاملات وحظر
املكاملات ،خدمات حتويل املكاملات و�إعادة توجيه املكاملات ،خدمات ت�سجيل املكاملات ،خدمات عر�ض رقم املت�صل ،خدمات
االت�صاالت اخلليوية ،خدمات الهواتف اخلليوية ،االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات االلياف
الب�صرية ،خدمات االت�صال بوا�سطة البيانات ،خدمات االت�صاالت الرقمية ،خدمات تبادل البيانات االلكرتونية،
خدمات الربيد االلكرتوين� ،إر�سال البيانات وال�صور وامل�ستندات االلكرتونية عرب الطرفيات احلا�سوبية ،خدمات
االر�سال بوا�سطة الفاك�س ،خدمات املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت بوا�سطة اخلليوي ،مراقبة وتنظيم وحتليل
معلومات املكاملات ،خدمات �إر�سال الر�سائل املتعددة ،املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة باالت�صاالت ،خدمات النداء
الآيل ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو الهاتف ،توفري غرف درد�شة لإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر،
توفري خدمات الإر�سال االلكرتوين واالت�صاالت ،توفري قواعد بيانات كمبيوتر عرب االنرتنت يف جمال االت�صاالت،
توفري االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة الهواتف اخلليوية ،توفري االت�صاالت عرب
االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة �أجهزة الكمبيوتر ،توفري الو�صول �إىل وروابط االت�صاالت لقواعد
بيانات الكمبيوتر وللإنرتنت ،خدمات الو�صول �إىل البيانات عن بعد ،ت�أجري معدات االت�صاالت حتديداً الهواتف
و�أجهزة الفاك�س وغريها من معدات و�أجهزة االت�صاالت ،خدمات الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات جتميع
و�إر�سال ومعاجلة الر�سائل والبيانات ،خدمات �إر�سال �أو توفري �أو عر�ض املعلومات لغايات جتارية �أو حملية من
بنك بيانات خمزنة يف كمبيوتر �أو عرب االنرتنت ،تدفق املواد ال�صوتية عرب االنرتنت ،االت�صاالت ون�شر املعلومات
يف �صيغة �صوتية �أو مرئية �أو كالهما ،خدمات االت�صاالت ،خدمات �إر�سال الر�سائل عرب الهواتف ،توفري خدمات
متعلقة با�ستقبال �أو معاجلة �أو عر�ض �أو ت�سجيل �أو ا�سرتجاع �أو �إر�سال البيانات ،توفري خدمات االت�صاالت ال�صوتية
وبوا�سطة البيانات� ،إر�سال ومعاجلة البيانات من مواقع نائية للهواتف املتحركة ،خدمات �شبكات القيمة امل�ضافة
(يف �إيه ان) ،توفري ات�صاالت �إىل �شبكات مناطق حملية ال�سلكية (ال �إيه ان) ،توفري و�صول �إىل لوحات الن�شرات
االلكرتونية عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت اخلليوية ،اخلدمات
املتخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت و�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل والبيانات وتبادل املعلومات و�أجهزة ومعدات �شبكات
البيانات ،توفري االت�صاالت ال�صوتية واالت���ص��االت بوا�سطة البيانات ،خدمات الإ� �ش��ارات امل�ستخدمة يف ت�شغيل
والتحكم بالآالت والأجهزة وال�شبكات والأنظمة عن بعد ،جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .38
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن كلمة  ARENAحتتها  PROبخط مميز فوقهما احل��رف  Aبخط
وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
خدمات االت�صاالت حتديداً االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وبالهواتف املتحركة واالت�صال بالربق والتلك�س وخدمات
الدوائر امل�ؤجرة والبيانات املحلية والدولية واالنرتنت والال�سلكي وت�شمل �أي�ضاً خدمات التنبيه على املكاملات وحظر
املكاملات ،خدمات حتويل املكاملات و�إعادة توجيه املكاملات ،خدمات ت�سجيل املكاملات ،خدمات عر�ض رقم املت�صل ،خدمات
االت�صاالت اخلليوية ،خدمات الهواتف اخلليوية ،االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات االلياف
الب�صرية ،خدمات االت�صال بوا�سطة البيانات ،خدمات االت�صاالت الرقمية ،خدمات تبادل البيانات االلكرتونية،
خدمات الربيد االلكرتوين� ،إر�سال البيانات وال�صور وامل�ستندات االلكرتونية عرب الطرفيات احلا�سوبية ،خدمات
االر�سال بوا�سطة الفاك�س ،خدمات املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت بوا�سطة اخلليوي ،مراقبة وتنظيم وحتليل
معلومات املكاملات ،خدمات �إر�سال الر�سائل املتعددة ،املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة باالت�صاالت ،خدمات النداء
الآيل ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو الهاتف ،توفري غرف درد�شة لإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر،
توفري خدمات الإر�سال االلكرتوين واالت�صاالت ،توفري قواعد بيانات كمبيوتر عرب االنرتنت يف جمال االت�صاالت،
توفري االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة الهواتف اخلليوية ،توفري االت�صاالت عرب
االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة �أجهزة الكمبيوتر ،توفري الو�صول �إىل وروابط االت�صاالت لقواعد
بيانات الكمبيوتر وللإنرتنت ،خدمات الو�صول �إىل البيانات عن بعد ،ت�أجري معدات االت�صاالت حتديداً الهواتف
و�أجهزة الفاك�س وغريها من معدات و�أجهزة االت�صاالت ،خدمات الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات جتميع
و�إر�سال ومعاجلة الر�سائل والبيانات ،خدمات �إر�سال �أو توفري �أو عر�ض املعلومات لغايات جتارية �أو حملية من
بنك بيانات خمزنة يف كمبيوتر �أو عرب االنرتنت ،تدفق املواد ال�صوتية عرب االنرتنت ،االت�صاالت ون�شر املعلومات
يف �صيغة �صوتية �أو مرئية �أو كالهما ،خدمات االت�صاالت ،خدمات �إر�سال الر�سائل عرب الهواتف ،توفري خدمات
متعلقة با�ستقبال �أو معاجلة �أو عر�ض �أو ت�سجيل �أو ا�سرتجاع �أو �إر�سال البيانات ،توفري خدمات االت�صاالت ال�صوتية
وبوا�سطة البيانات� ،إر�سال ومعاجلة البيانات من مواقع نائية للهواتف املتحركة ،خدمات �شبكات القيمة امل�ضافة
(يف �إيه ان) ،توفري ات�صاالت �إىل �شبكات مناطق حملية ال�سلكية (ال �إيه ان) ،توفري و�صول �إىل لوحات الن�شرات
االلكرتونية عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت اخلليوية ،اخلدمات
املتخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت و�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل والبيانات وتبادل املعلومات و�أجهزة ومعدات �شبكات
البيانات ،توفري االت�صاالت ال�صوتية واالت���ص��االت بوا�سطة البيانات ،خدمات الإ� �ش��ارات امل�ستخدمة يف ت�شغيل
والتحكم بالآالت والأجهزة وال�شبكات والأنظمة عن بعد ،جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .38
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAبخط مميز فوقها احلرف  Aبخط وطريقة مميزة وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الأن�شطة املكتبية وخدمات ت�أجري امل�ساحات الإعالنية
وخدمات حتليل الأ�سعار وخدمات تقييم الأعمال واال�شرتاكات يف تنظيم اخلدمات خلدمات االت�صاالت الأخرى
وخدمات امل�ساعدة يف الأعمال وخدمات املعلومات والأخبار حول الأعمال وخدمات امل�ست�شارين يف الإدارة و�إدارة
الأعمال وعر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة وخدمات جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر وخدمات البحث عن املعلومات يف ملفات الكمبيوتر للآخرين وخدمات التخطيط للمعار�ض
للغايات التجارية �أو الإعالنية وخدمات الفنادق وخدمات جتهيز امللتقيات الإعالنية �أو ترويج املبيعات وخدمات
الدعاية والإعالن وخدمات الدعاية والإعالن على �شبكات الكمبيوتر وخدمات الدعاية والإعالن عرب الهواتف،
جميع اخلدمات املذكورة �آنفًا �ضمن حدود وقوعها يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAبخط مميز فوقها احلرف  Aبخط وطريقة مميزة وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285
EAT 173448

EAT 173452
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353597 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353605 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
خدمات االت�صاالت حتديداً االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وبالهواتف املتحركة واالت�صال بالربق والتلك�س وخدمات
الدوائر امل�ؤجرة والبيانات املحلية والدولية واالنرتنت والال�سلكي وت�شمل �أي�ضاً خدمات التنبيه على املكاملات وحظر
املكاملات ،خدمات حتويل املكاملات و�إعادة توجيه املكاملات ،خدمات ت�سجيل املكاملات ،خدمات عر�ض رقم املت�صل ،خدمات
االت�صاالت اخلليوية ،خدمات الهواتف اخلليوية ،االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات االلياف
الب�صرية ،خدمات االت�صال بوا�سطة البيانات ،خدمات االت�صاالت الرقمية ،خدمات تبادل البيانات االلكرتونية،
خدمات الربيد االلكرتوين� ،إر�سال البيانات وال�صور وامل�ستندات االلكرتونية عرب الطرفيات احلا�سوبية ،خدمات
االر�سال بوا�سطة الفاك�س ،خدمات املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت بوا�سطة اخلليوي ،مراقبة وتنظيم وحتليل
معلومات املكاملات ،خدمات �إر�سال الر�سائل املتعددة ،املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة باالت�صاالت ،خدمات النداء
الآيل ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو الهاتف ،توفري غرف درد�شة لإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر،
توفري خدمات الإر�سال االلكرتوين واالت�صاالت ،توفري قواعد بيانات كمبيوتر عرب االنرتنت يف جمال االت�صاالت،
توفري االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة الهواتف اخلليوية ،توفري االت�صاالت عرب
االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة �أجهزة الكمبيوتر ،توفري الو�صول �إىل وروابط االت�صاالت لقواعد
بيانات الكمبيوتر وللإنرتنت ،خدمات الو�صول �إىل البيانات عن بعد ،ت�أجري معدات االت�صاالت حتديداً الهواتف
و�أجهزة الفاك�س وغريها من معدات و�أجهزة االت�صاالت ،خدمات الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات جتميع
و�إر�سال ومعاجلة الر�سائل والبيانات ،خدمات �إر�سال �أو توفري �أو عر�ض املعلومات لغايات جتارية �أو حملية من
بنك بيانات خمزنة يف كمبيوتر �أو عرب االنرتنت ،تدفق املواد ال�صوتية عرب االنرتنت ،االت�صاالت ون�شر املعلومات
يف �صيغة �صوتية �أو مرئية �أو كالهما ،خدمات االت�صاالت ،خدمات �إر�سال الر�سائل عرب الهواتف ،توفري خدمات
متعلقة با�ستقبال �أو معاجلة �أو عر�ض �أو ت�سجيل �أو ا�سرتجاع �أو �إر�سال البيانات ،توفري خدمات االت�صاالت ال�صوتية
وبوا�سطة البيانات� ،إر�سال ومعاجلة البيانات من مواقع نائية للهواتف املتحركة ،خدمات �شبكات القيمة امل�ضافة
(يف �إيه ان) ،توفري ات�صاالت �إىل �شبكات مناطق حملية ال�سلكية (ال �إيه ان) ،توفري و�صول �إىل لوحات الن�شرات
االلكرتونية عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت اخلليوية ،اخلدمات
املتخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت و�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل والبيانات وتبادل املعلومات و�أجهزة ومعدات �شبكات
البيانات ،توفري االت�صاالت ال�صوتية واالت���ص��االت بوا�سطة البيانات ،خدمات الإ� �ش��ارات امل�ستخدمة يف ت�شغيل
والتحكم بالآالت والأجهزة وال�شبكات والأنظمة عن بعد ،جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .38
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EngageXباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
خدمات االت�صاالت حتديداً االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وبالهواتف املتحركة واالت�صال بالربق والتلك�س وخدمات
الدوائر امل�ؤجرة والبيانات املحلية والدولية واالنرتنت والال�سلكي وت�شمل �أي�ضاً خدمات التنبيه على املكاملات وحظر املكاملات،
خدمات حتويل املكاملات و�إع��ادة توجيه املكاملات ،خدمات ت�سجيل املكاملات ،خدمات عر�ض رقم املت�صل ،خدمات االت�صاالت
اخلليوية ،خدمات الهواتف اخلليوية ،االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات االلياف الب�صرية ،خدمات
االت�صال بوا�سطة البيانات ،خدمات االت�صاالت الرقمية ،خدمات تبادل البيانات االلكرتونية ،خدمات الربيد االلكرتوين،
�إر�سال البيانات وال�صور وامل�ستندات االلكرتونية عرب الطرفيات احلا�سوبية ،خدمات االر�سال بوا�سطة الفاك�س ،خدمات
املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت بوا�سطة اخلليوي ،مراقبة وتنظيم وحتليل معلومات املكاملات ،خدمات �إر�سال الر�سائل
املتعددة ،املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة باالت�صاالت ،خدمات النداء الآيل ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو الهاتف،
توفري غرف درد�شة لإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر ،توفري خدمات الإر�سال االلكرتوين واالت�صاالت ،توفري
قواعد بيانات كمبيوتر عرب االنرتنت يف جمال االت�صاالت ،توفري االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر
بوا�سطة الهواتف اخلليوية ،توفري االت�صاالت عرب االرت�ب��اط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر بوا�سطة �أجهزة الكمبيوتر،
توفري الو�صول �إىل ورواب��ط االت�صاالت لقواعد بيانات الكمبيوتر وللإنرتنت ،خدمات الو�صول �إىل البيانات عن بعد،
ت�أجري معدات االت�صاالت حتديداً الهواتف و�أجهزة الفاك�س وغريها من معدات و�أجهزة االت�صاالت ،خدمات الإر�سال عرب
الأقمار ال�صناعية ،خدمات جتميع و�إر�سال ومعاجلة الر�سائل والبيانات ،خدمات �إر�سال �أو توفري �أو عر�ض املعلومات لغايات
جتارية �أو حملية من بنك بيانات خمزنة يف كمبيوتر �أو عرب االنرتنت ،تدفق املواد ال�صوتية عرب االنرتنت ،االت�صاالت
ون�شر املعلومات يف �صيغة �صوتية �أو مرئية �أو كالهما ،خدمات االت�صاالت ،خدمات �إر�سال الر�سائل عرب الهواتف ،توفري
خدمات متعلقة با�ستقبال �أو معاجلة �أو عر�ض �أو ت�سجيل �أو ا�سرتجاع �أو �إر�سال البيانات ،توفري خدمات االت�صاالت ال�صوتية
وبوا�سطة البيانات� ،إر�سال ومعاجلة البيانات من مواقع نائية للهواتف املتحركة ،خدمات �شبكات القيمة امل�ضافة (يف �إيه ان)،
توفري ات�صاالت �إىل �شبكات مناطق حملية ال�سلكية (ال �إيه ان) ،توفري و�صول �إىل لوحات الن�شرات االلكرتونية عرب �شبكات
الكمبيوتر العاملية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�أ�سعار االت�صاالت اخلليوية ،اخلدمات املتخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت
و�إر��س��ال وا�ستقبال الر�سائل والبيانات وتبادل املعلومات و�أج�ه��زة ومعدات �شبكات البيانات ،توفري االت�صاالت ال�صوتية
واالت�صاالت بوا�سطة البيانات ،خدمات الإ�شارات امل�ستخدمة يف ت�شغيل والتحكم بالآالت والأجهزة وال�شبكات والأنظمة عن
بعد ،جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .38
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  eTajerباللغة الإجنليزية بخط مميز حتتها ر�سم تعبريي لهاتف حممول
يتخلله من اليمني ر�سم ل�سهم بطريقة مميزة والعالمة ب�أكملها باللونني الأ�سود والأ�صفرال ُكمرثي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 173451
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353595 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الت�سويق والدعاية والإع�ل�ان وال�تروي��ج ،توفري خدمات �أب�ح��اث ومعلومات الأ� �س��واق ،ترويج ال�سلع واخلدمات
للآخرين عرب �شبكات الكمبيوتر و�شبكات االت�صاالت ،خدمات الأعمال والدعاية والإعالن حتديدًا التخطيط الإعالمي
و�شراء الو�سائط للآخرين ،خدمات الأعمال والدعاية والإع�لان حتديدًا خدمات الدعاية والإع�لان لتتبع �أداء الدعاية
والإع�لان ولإدارة وتوزيع وتقدمي الدعاية والإع�لان ولتحليل بيانات الدعاية والإع�لان وللإبالغ عن بيانات الدعاية
والإع�لان ولتح�سني �أداء الدعاية والإع�لان ،خدمات اال�ست�شارات يف جمال الدعاية والإع�لان حتديدًا تخ�صي�ص جهود
الت�سويق للآخرين ،خدمات املعلومات التجارية حتديدًا �إدارة الإعالنات من خالل توفري التقارير وا�ستهداف الإعالنات
و�إدارة الإعالنات املخزنة الكرتونيًا ولال�ستخدام على �شبكات الكمبيوتر العاملية ،ت�سهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات الغري
عرب �شبكات الكمبيوتر و�شبكات االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب االنرتنت التي تعر�ض جمموعة وا�سعة
من ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين وبطاقات الهدايا وتو�صيل الو�سائط الرقمية و�سماعات الواقع االفرتا�ضي وحمتوى
وبيانات الواقع االفرتا�ضي ،توفري الأ�سواق لبائعي ال�سلع و�/أو اخلدمات ،توفري الت�سهيالت عرب االنرتنت لربط البائعني
مع امل�شرتين ،توفري الت�سهيالت عرب االنرتنت التي تعر�ض املعلومات للم�ستهلكني يف جمال الهدايا ،ترويج �سلع وخدمات
الآخرين من خالل توفري الت�سهيالت عرب االنرتنت التي تعر�ض اقرتاحات للهدايا� ،شبكات الأعمال ،خدمات التوظيف
والتعيني ،خدمات توزيع الدعاية والإعالن واملعلومات حتديدًا توفري امل�ساحات الإعالنية امل�صنفة عرب �شبكات الكمبيوتر
العاملية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EngageXباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الهواتف املتحركة واملحمولة واخلليوية� ،أجهزة ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة ومعدات ت�شغيل الأقرا�ص
ُ
املدجمة ،برجميات الكمبيوتر املطبقة وحمركات البحث والألعاب والربامج الإ�ضافية املفيدة املعدة لال�ستخدام وبرجميات
معاجلة الكلمات ،الألعاب االلكرتونية ،برامج الألعاب االلكرتونية� ،أجهزة الألعاب املُعدة لال�ستخدام مع �أجهزة �أو �شا�شات
خارجية� ،أجهزة ومعدات الكمبيوتر ،برجميات الكمبيوتر واالعالنات االلكرتونية الواردة �أو املبينة يف قواعد البيانات �أو
على االنرتنت مبا يف ذلك مواقع ال�شبكات العاملية ،برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،برامج الكمبيوتر
امل�سجلة على �أ�شرطة �أو �أق��را���ص �أو بطاقات ذكية ،برجميات الكمبيوتر املتعلقة بالتحقق من البيانات والبحث عنها،
برجميات الكمبيوتر ،بطاقات الهواتف والبطاقات االلكرتونية امل�ستخدمة مع �أجهزة ومعدات االت�صاالت� ،أنظمة التجارة
االلكرتونية ،و�سائط البيانات املغناطي�سية وال�ضوئية مبا يف لك الأق��را���ص املرنة واملغناطي�سية وال�ضوئية ،الأ�شرطة
املغناطي�سية ،البطاقات املغناطي�سية وال�ضوئية ،بطاقات الدارات املتكاملة ،حامالت البيانات املغناطي�سية ،حامالت البيانات
ال�ضوئية� ،أجهزة ومعدات الهواتف املتحركة ،جميعها واردة يف الفئة .9
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EngageXباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 173953

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354124 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
مناديل لتنظيف الوجه.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  MAKE-UP BE GONEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة45:
خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب االنرتنت ،خدمات التحقق من الهوية حتديدًا توفري امل�صادقة
على معلومات التعريف ال�شخ�صي ،خدمات التعارف االجتماعي و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،خدمات
التحقق من امل�ستخدم ،خدمات التحقق من الهوية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EngageXباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الهواتف املتحركة واملحمولة واخلليوية� ،أجهزة ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة ومعدات ت�شغيل الأقرا�ص
ُ
املدجمة ،برجميات الكمبيوتر املطبقة وحمركات البحث والألعاب والربامج الإ�ضافية املفيدة املعدة لال�ستخدام وبرجميات
معاجلة الكلمات ،الألعاب االلكرتونية ،برامج الألعاب االلكرتونية� ،أجهزة الألعاب املُعدة لال�ستخدام مع �أجهزة �أو �شا�شات
خارجية� ،أجهزة ومعدات الكمبيوتر ،برجميات الكمبيوتر واالعالنات االلكرتونية الواردة �أو املبينة يف قواعد البيانات �أو
على االنرتنت مبا يف ذلك مواقع ال�شبكات العاملية ،برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،برامج الكمبيوتر
امل�سجلة على �أ�شرطة �أو �أق��را���ص �أو بطاقات ذكية ،برجميات الكمبيوتر املتعلقة بالتحقق من البيانات والبحث عنها،
برجميات الكمبيوتر ،بطاقات الهواتف والبطاقات االلكرتونية امل�ستخدمة مع �أجهزة ومعدات االت�صاالت� ،أنظمة التجارة
االلكرتونية ،و�سائط البيانات املغناطي�سية وال�ضوئية مبا يف لك الأق��را���ص املرنة واملغناطي�سية وال�ضوئية ،الأ�شرطة
املغناطي�سية ،البطاقات املغناطي�سية وال�ضوئية ،بطاقات الدارات املتكاملة ،حامالت البيانات املغناطي�سية ،حامالت البيانات
ال�ضوئية� ،أجهزة ومعدات الهواتف املتحركة ،جميعها واردة يف الفئة .9
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAبخط مميز فوقها احلرف  Aبخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات
باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 170922
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353620 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الأن�شطة املكتبية وخدمات ت�أجري امل�ساحات الإعالنية
وخدمات حتليل الأ�سعار وخدمات تقييم الأعمال واال�شرتاكات يف تنظيم اخلدمات خلدمات االت�صاالت الأخرى
وخدمات امل�ساعدة يف الأعمال وخدمات املعلومات والأخبار حول الأعمال وخدمات امل�ست�شارين يف الإدارة و�إدارة
الأعمال وعر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة وخدمات جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر وخدمات البحث عن املعلومات يف ملفات الكمبيوتر للآخرين وخدمات التخطيط للمعار�ض
للغايات التجارية �أو الإعالنية وخدمات الفنادق وخدمات جتهيز امللتقيات الإعالنية �أو ترويج املبيعات وخدمات
الدعاية والإعالن وخدمات الدعاية والإعالن على �شبكات الكمبيوتر وخدمات الدعاية والإعالن عرب الهواتف،
جميع اخلدمات املذكورة �آنفًا �ضمن حدود وقوعها يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن كلمة  ARENAحتتها  PROبخط مميز فوقهما احل��رف  Aبخط
وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 170921
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353618 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الهواتف املتحركة واملحمولة واخلليوية� ،أجهزة ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة ومعدات ت�شغيل الأقرا�ص
املدجمة ،برجميات الكمبيوتر املطبقة وحمركات البحث والألعاب والربامج الإ�ضافية املفيدة املُعدة لال�ستخدام وبرجميات
معاجلة الكلمات ،الألعاب االلكرتونية ،برامج الألعاب االلكرتونية� ،أجهزة الألعاب املُعدة لال�ستخدام مع �أجهزة �أو �شا�شات
خارجية� ،أجهزة ومعدات الكمبيوتر ،برجميات الكمبيوتر واالعالنات االلكرتونية الواردة �أو املبينة يف قواعد البيانات �أو
على االنرتنت مبا يف ذلك مواقع ال�شبكات العاملية ،برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،برامج الكمبيوتر
امل�سجلة على �أ�شرطة �أو �أق��را���ص �أو بطاقات ذكية ،برجميات الكمبيوتر املتعلقة بالتحقق من البيانات والبحث عنها،
برجميات الكمبيوتر ،بطاقات الهواتف والبطاقات االلكرتونية امل�ستخدمة مع �أجهزة ومعدات االت�صاالت� ،أنظمة التجارة
االلكرتونية ،و�سائط البيانات املغناطي�سية وال�ضوئية مبا يف لك الأق��را���ص املرنة واملغناطي�سية وال�ضوئية ،الأ�شرطة
املغناطي�سية ،البطاقات املغناطي�سية وال�ضوئية ،بطاقات الدارات املتكاملة ،حامالت البيانات املغناطي�سية ،حامالت البيانات
ال�ضوئية� ،أجهزة ومعدات الهواتف املتحركة ،جميعها واردة يف الفئة .9
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAحتتها  PROبخط مميز فوقهما احلرف  Aبخط وطريقة مميزة
وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 173314

EAT 173313

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/06 :
املودعة بالرقم352602 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
وعنوانه� :ص .ب ، 121 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/06 :
املودعة بالرقم352601 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
وعنوانه� :ص .ب ، 121 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
خدمات طبية متعلقة بعناية العيون ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات العيون و�أطباء العيون ،خدمات
العناية بالعيون ،خدمات تركيبات النظارات وفح�ص الب�صر ،خدمات الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفري
منتجات العناية بالعيون ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة املهنية ،جميعها متعلقة باخلدمات �آنفة الذكر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  RIVOLIحتتها كلمة  VISIONبخط وطريقة مميزة
حيث �أن حرف الـ  Oعلى �شكل ر�سم تعبريي لعني والكلمات باللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة حتديداً ال�ساعات وال�ساعات الكبرية و�أدوات الكتابة ولبا�س العني واملنتجات اجللدية مثل حمافظ
النقود واملحافظ الن�سائية وحامالت امل�ستندات واملحافظ اجللدية امل�سطحة للوثائق والأوراق واللوازم
الأخرى واملجوهرات واملن�سوجات واملالب�س اجلاهزة والهواتف املتحركة والأحذية والتحف الفنية و�أدوات
املائدة و�أدوات امل�شرب والأواين البلورية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  RIVOLIحتتها كلمة  VISIONبخط وطريقة مميزة
حيث �أن حرف الـ  Oعلى �شكل ر�سم تعبريي لعني والكلمات باللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 173449

EAT 170920

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353608 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353640 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،خدمات مزودي خدمات التطبيقات ،ت�أجري برجميات
التطبيقات ،تفعيل تطبيقات الو�سائط املتعددة ،تفعيل التطبيقات التفاعلية ،مزودي خدمات التطبيقات
(�إيه ا�س بيه) حتديدًا تفعيل تطبيقات برجميات الكمبيوتر للآخرين ،تطوير حلول تطبيقات برجميات
الكمبيوتر ،تطوير وت�صميم تطبيقات الهواتف املتحركة ،توفري ا�ستخدام م�ؤقت للتطبيقات التي �أ�سا�سها
الويب ،خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات �أنظمة الكمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  eTajerباللغة الإجنليزية بخط مميز حتتها ر�سم تعبريي
ل�ه��ات��ف حم�م��ول يتخلله م��ن ال�ي�م�ين ر��س��م ل�سهم بطريقة مم�ي��زة وال�ع�لام��ة ب�أكملها ب��ال�ل��ون�ين الأ�سود
والأ�صفرال ُكمرثي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات االت�صاالت مبا يف ذلك االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والنقالة واالت�صال بالتلغراف والتلك�س،
خدمات البيانات االلكرتونية والألعاب االلكرتونية ،تنظيم املناف�سات �أو املباريات عرب االنرتنت ،توفري
البيانات عرب انرتنت الهواتف اخلليوية املتعلقة بالرتفيه والتعليم والدرا�سات ،خدمات برامج الأنباء،
جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .41
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAبخط مميز فوقها احلرف  Aبخط وطريقة مميزة
وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285

EAT 173454
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353599 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

EAT 170917
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353634 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

EAT 173450
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353594 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
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EAT 170918
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353636 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285
EAT 170924

EAT 173453
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353598 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353623 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،خدمات مزودي خدمات التطبيقات ،ت�أجري برجميات
التطبيقات ،تفعيل تطبيقات الو�سائط املتعددة ،تفعيل التطبيقات التفاعلية ،مزودي خدمات التطبيقات
(�إيه ا�س بيه) حتديدًا تفعيل تطبيقات برجميات الكمبيوتر للآخرين ،تطوير حلول تطبيقات برجميات
الكمبيوتر ،تطوير وت�صميم تطبيقات الهواتف املتحركة ،توفري ا�ستخدام م�ؤقت للتطبيقات التي �أ�سا�سها
الويب ،خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات �أنظمة الكمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EngageXباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات االت�صاالت مبا يف ذلك االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والنقالة واالت�صال بالتلغراف والتلك�س،
خدمات البيانات االلكرتونية والألعاب االلكرتونية ،تنظيم املناف�سات �أو املباريات عرب االنرتنت ،توفري
البيانات عرب انرتنت الهواتف اخلليوية املتعلقة بالرتفيه والتعليم والدرا�سات ،خدمات برامج الأنباء،
جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً واردة يف الفئة .41
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ARENAحتتها  PROبخط مميز فوقهما احلرف  Aبخط
وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بتدرجات الأزرق الفاحت داخل مربع باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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مع التقارب بني الواليات املتحدة وفورموزا ال�سابقة

تايوان :خطة �شن هجوم مفاجئ على ثالث مراحل!...

�سابقة ،متثل خطوة �أخرى يف التقارب امل�سجل يف الأ�شهر
•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت
الأخرية بني الواليات املتحدة وفورموزا ال�سابقة.
ترجمة خرية ال�شيباينوت�أتي هذه املحادثات يف الوقت الذي و�صفت فيه املجلة
بد�أت تايبيه ووا�شنطن مفاو�ضات لتوقيع اتفاقية وا�سعة ال�صينية “ال�سفن البحرية والتجارية” ،بدقة �أحد
تغطي التجارة واال�ستثمار والتكنولوجيا املتقدمة .وهذه ال�سيناريوهات لغزو مفاجئ للجزيرة .وي�شكل املقال

يف حد ذاته تهديدً ا �آخر للحكومة التايوانية ،والذي،
بالرغم من انه لي�س الأول ،ميكن �أن يرقى �إىل م�ستوى
مناورة تخويف �أو عملية خداع.
يف الواقع ،بد�أت املحادثات بني الواليات املتحدة وتايوان
يف وقت �سابق من هذا العام ،وتركز � ً
أي�ضا على التعريفات

اجلمركية وامل��م��ار���س��ات التجارية و�سال�سل التوريد
واللقاحات الأمريكية ،للو�صول اىل اتفاقية جتارة
ثنائية ،وهي الأوىل من نوعها .و�شهد هذا الهدف تطور ًا
جديد ًا يوم الأربعاء  30يونيو ،مع ا�ستئناف املفاو�ضات
يف تايبيه.

13

�شي ...ال بد من تايوان وان طال ال�سفر
�إن “الأهم يف ه� ��ذا االجتماع
ه��و التو�صل �إىل ال �ت��زام متبادل
ب ��أن ي�ق��وم اجل��ان�ب��ان الآن ب�إن�شاء
جمموعات خمتلفة ملناق�شة جملة
من الق�ضايا للعام املقبل”� ،أو�ضح
جون دينغ ،رئي�س مكتب تايوان،
امل�س�ؤول عن املفاو�ضات التجارية
وح�سب دنغ ،ف�إن هذا االلتزام مهم
ب�ع��د ت��وق��ف ل �ه��ذه امل�ن��اق���ش��ات دام
خم�س �سنوات .و�أج��رى الطرفان
حمادثاتهما الأخرية عام 2016
رئي�سا
عندما ك��ان ب��اراك �أوب��ام��ا ً
للواليات املتحدة.
خ�ل�ال ه��ذه امل �ح��ادث��ات اجلديدة
ي��وم الأرب �ع��اء 30 ،يونيو ،والتي
ا��س�ت�م��رت ث�م��اين � �س��اع��ات ،ناق�ش
اجل��ان �ب��ان ب��ا��س�ت�ف��ا��ض��ة �إم � ��دادات
ت� ��اي� ��وان م ��ن �أ�� �ش� �ب ��اه املو�صالت
وظ ��روف� �ه ��ا الأم � �ن � �ي� ��ة ،وامللكية
ال �ف �ك��ري��ة ،وال �ت� �ج ��ارة الرقمية،
والأدوي��ة ،وال�شفافية يف التجارة،
وبالطبع حماية اال�ستثمار.
كما متت مناق�شة اخلدمات املالية
وق��ان��ون ال�ع�م��ل وح�م��اي��ة البيئة،
ع� �دّد بالتف�صيل ن��ائ��ب املفاو�ض
ال �ت��اي��واين ي��ان��غ ج�ين ين ،الذي
ق��اد ه��ذه املناق�شات م��ع تريين�س
م �ك��ارت�ين ،ن��ائ��ب مم�ث��ل التجارة
الأم��ري�ك�ي��ة .وق��ال يانغ ج�ين ين،
�إن مزيدا من املناق�شات �ستجرى
قريبا.
وي �ب��دو الآن �أن ت��وق�ي��ع املعاهدة،
التي ترغب فيها بن�شاط رئي�سة
ت � ��اي � ��وان ت� ��� �س ��اي ي� �ن ��غ ون ،ب ��ات
م ��رج � ً�ح ��ا .وم� ��ن �� �ش� ��أن ذل� ��ك �أن
يج�سد تعميقا للعالقات ب�شكل
كبري بني احلكومتني الأمريكية
والتايوانية ،الأم��ر ال��ذي �سيكون
م �� �ص��در ق �ل��ق �إ�� �ض ��ايف لل�سلطات
ال�صينية .ه��ذه ال�سلطات نف�سها
التي توا�صل التهديد با�ستخدام
ال�ق��وة لإج�ب��ار ت��اي��وان على قبول
�إعادة توحيدها مع الرب الرئي�سي
ال�صيني.
اختالفات نظامية
يف مقابلة مع �صحيفة ليربا�سيون
ال �ي��وم �ي��ةُ ،ن �� �ش��رت يف  2يوليو،
�أو�ضح وزي��ر اخلارجية التايواين
ج��وزي��ف وو الإج� ��راءات ال�شاملة

رئي�سة تايوان تريد معاهدة مع االمريكان

 رغم بلطجة بكني ،تتفاو�ض تايوان والواليات املتحدة ب�ش�أن معاهدة جتارية و�صفت املجلة ال�صينية بدقة �أحدال�سيناريوهات لغزو مفاجئ للجزيرة
ل��زع��زع��ة اال� �س �ت �ق��رار م��ن طرف
بكني ،و�أكد جمددًا مت�سكه مببادئ
الدميقراطية من خالل التذكري
مب���ص�ير ه��ون��غ ك��ون��غ“ .لتايوان
م� ��� �ص� �ل� �ح ��ة ك� � �ب �ي��رة يف تعميق
ع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال��والي��ات املتحدة
�أو م��ع دول �أخ��رى تتقا�سم معها
نف�س االفكار وامل�صالح امل�شرتكة.
وبالطبع ،نحن ننتظر الفر�صة
املنا�سبة لإج ��راء مناق�شات حول
ات �ف��اق �ي��ة ا� �س �ت �ث �م��ار ث �ن��ائ �ي��ة مع
االحت� ��اد الأوروب � � ��ي .ال ن��ري��د �أن
نكون مقيدين من قبل ال�صينيني
الذين يرغبون يف منع تايوان من
�إق��ام��ة امل��زي��د م��ن ال �ع�لاق��ات مع
االحتاد الأوروبي« .
وي � ��ؤك� ��د رئ �ي ����س الدبلوما�سية
ال �ت��اي��وان �ي��ة� ،أن “عالقاتنا مع
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ك��ان��ت دائ ًما
ج � �ي ��دة ج� � � �دًا وم �ت �ي �ن ��ة جدًا”.
وعندما ك��ان الرئي�س ت��رام��ب يف
م�ن���ص�ب��ه ،حت�سنت ب�شكل مطرد
اىل درجة �أن الكثريين يف الإدارة
الأم��ري �ك �ي��ة ،ق��ال��وا �إن �ه��ا مل تكن
على ه��ذا النحو م��ن ق�ب��ل .ومنذ
و�صول الرئي�س بايدن �إىل البيت
الأبي�ض ،ا�ستمرت يف التقدم ،نحن
�سعداء جدا بهذا الو�ضع« .
«�إذا ن �ظ��رمت �إىل ال �ع�لاق��ات بني
ت��اي��وان وال�صني ،يو�ضح الوزير،
فقد و�صلت الأم ��ور �إىل النقطة
التي �أ�صبحت فيها االختالفات
نظامية .تايوان دولة دميقراطية،
وال �� �ص�ين دول ��ة ��س�ل�ط��وي��ة ،وعلى
حكومتنا بب�ساطة �أن حترتم ر�أي

الأغلبية ،وال�صني ال تفعل ذلك.
�إنها تريد �أن تفر�ض رغباتها ،لي�س
فقط على �شعبها ،ولكن � ً
أي�ضا على
تايوان وهونغ كونغ وغريها .نحن
دولة حرة ومنفتحة .هناك �إجماع
ه�ن��ا ع�ل��ى �أن امل�ستقبل ي�ج��ب �أن
يقرره ال�شعب التايواين فقط...
ل ��ذا ،ن �ع��م ،ت ��اي ��وان ،ب�ل�ا � �ش��ك ،يف
اخلطوط الأمامية« .
ب��ال�ن���س�ب��ة جل��وزي��ف وو ،حتاول
ال�صني “�شن حملة ت�ضليل �ضد
تايوان ،خللق حالة من الفو�ضى
داخل حدودنا ،وتق�سيمنا والت�سلل.
وال تن�سوا اال�شتباكات احلدودية
بني ال�صني والهند العام املا�ضي،
وه��ذا ال���ص��راع ال ي��زال دون حل.
يف �إفريقيا ،ال توجد دولة �أخرى
تتمتع بنفوذ ال�صني� .إنها حتاول

 يبدو �أن توقيع املعاهدة ،التي ترغب فيهابن�شاط رئي�سة تايوان ت�ساي ينغ ون ،بات مرجحً ا

جنود يثبتون العلم التايواين
�أي �� ً��ض��ا ت��و��س�ي��ع ن�ف��وذه��ا يف ن�صف ال �� �س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف م�ضيق
الكرة الغربي ،ومن الوا�ضح �أنها ت ��اي ��وان �أم � ��ران م �ه �م��ان للغاية.
ت�ستطيع مم��ار��س��ة ه��ذا الت�أثري ونحن نعي م�س�ؤوليتنا يف حماية
�أ�سلوب حياتنا الدميقراطي« .
ب�شكل كبري« .
«بو�ضع كل هذا يف ن�صابه ،ميكننا ما حقيقة التهديد ال�صيني جوا
�أن ن��رى �أن ال�صني ت��ري��د فر�ض وب�ح��را ل�سيادة ت��اي��وان؟ “�أود �أن
ال� �ن� �ظ ��ام يف �أج� � � ��زاء �أخ � � ��رى من �أ� �ص��ف ذل ��ك ب ��أن��ه ا�سرتاتيجية
العامل” ،يحلل الوزير التايواين� ،صينية ��ش��ام�ل��ة ل�ل�غ��اي��ة لزعزعة
ك �م��ا ن� ��رى �أن الدميقراطيات ا�ستقرار تايوان .عام  ،2020كان
م �ث��ل ف��رن �� �س��ا و�أمل ��ان� �ي ��ا واململكة هناك  2900ظهور �صيني حول
املتحدة والواليات املتحدة وكندا اجلزيرة ،وهو عدد كبري جدًا .ويف
و�أ�سرتاليا وال�ي��اب��ان ،تفهم �أكرث ه��ذا ال�ع��ام ،ب�ين يناير وم��اي��و ،ما
ف ��أك�ث�ر ه ��ذه امل ��واج �ه ��ة .وهكذا ،زال ال�صينيون يكثفون مناوراتهم
حت��اول الدميقراطيات � ً
أي�ضا �أن الع�سكرية .لذلك ف�إن حماولتهم
تتحد م ًعا ،للح�صول على مزيد �إكراه تايوان وا�ضحة للغاية .هل
من التعاون ،وو�ضع ا�سرتاتيجيتها ك��ان ه��ذا ال�ضغط ��ش��دي�دًا جدًا؟
اخل��ا��ص��ة ب�ين املحيطني الهندي “نعم” ،قال رئي�س الدبلوما�سية
وال �ه��ادئ ،والتعبري ع��ن فكرة �أن ال �ت��اي��وان �ي��ة .ان ��ه ي �ت �ع �زّز ،وي ��زداد

كثافة .تقوم ال�صني بعدة حمالت
�ضد تايوان ،وك�أنها حرب هجينة.
ال��غ��زو ال�صيني ع��ل��ى ثالث
مراحل
يف مواجهة تقوية ال��رواب��ط بني
تايبيه ووا�شنطن،
تعمــــــل بكــــني ع�ل��ى تقطـــــري
ر�سائل التهــــديد.
�أحدثهـــا ما ن�شرته املجلة ال�صينية
ال �� �س �ف��ن ال �ب �ح��ري��ة والتجارية.
ن�شرت الدورية خطة ل�شن هجوم
م�ف��اج��ئ ع�ل��ى ت��اي��وان ع�ل��ى ثالث
مراحل� ،سي�ؤدي �إىل هزمية كاملة
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ل �ـ “املقاطعة
املتمردة».
امل �ق��ال م�صحوب مبقطع فيديو
� �ص��ري��ح ُن �� �ش��ر ع �ل��ى م��وق��ع ويبو،

امل�ع��ادل ال�صيني لتويرت ،والذي
ي�شدد على �أن��ه “يجب علينا �أن
ن�ح�ذّر بع�ض النا�س بجدية ،من
�أن طريق تايوان نحو اال�ستقالل
ال ي�ؤدي �إال �إىل طريق م�سدود« .
متفادية بعناية معاجلة م�س�ألة
ال� � � ��ردود ال �ع �� �س �ك��ري��ة للواليات
املتحدة �أو اليابان يف حال حماولة
غزو تايوان،
تو�ضح املجلة ال�صينية �أن اخلطوة
الأوىل �ستكون �إر� �س��ال �صواريخ
لتدمري �أنظمة جمع املعلومات،
وكذلك القرار ،ومراكز التحكم،
مثل املطارات والرادارات والقواعد
امل�ضادة لل�صواريخ ومراكز القيادة
يف اجلزيرة.
و��س�ت�ك��ون الأ� �س �ل �ح��ة امل�ستخدمة
يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة الأوىل ب�شكل
�أ� �س��ا� �س��ي م ��ن ط� ��راز ،DF-16
وه � ��و � � �ص� ��اروخ ب��ال �ي �� �س �ت��ي هائل
ي���ص�ع��ب اع�ت�را� �ض ��ه وم� ��ن �ش�أنه
�إحل��اق �أ�ضرار مدمرة باجلزيرة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن “الهجمات
التي ت�ستهدف املطارات التايوانية
�ست�ستمر حتى �إن��زال م�شاة جي�ش
التحرير ال�شعبي على ال�شواطئ
التايوانية”� .أم � � ��ا بالن�سبة
ل�ل�م��وان��ئ ال �ت��اي��وان �ي��ة ،ف�ي�ق��ال �إن
قاذفات  H-6ومقاتالت J-16
�ستقتحمهم.
�شرعية احلزب
وتتابع املجلة� ،أن اخلطوة الثانية
�ستت�ألف م��ن هجمات ب�صواريخ
كروز مثل  YJ-91و CJ-10

 -يف مواجهة تقوية الروابط بني تايبيه ووا�شنطن ،تعمل بكني على تقطري ر�سائل التهديد

�سفينة حاويات �أمام ميناء كيلوجن �شمال تايوان

ال�صني �ست�ستخدم القوة اذا اقت�ضى االمر

التي يتم �إطالقها من الأرا�ضي
ال�صينية وال���س�ف��ن والغوا�صات
وال � �ت� ��ي � �س �ت �� �س �ت �ه��دف ال� �ق ��واع ��د
ال�ع���س�ك��ري��ة وامل �خ��ازن الع�سكرية
وال � ��ذخ �ي��رة وال �ب �ن �ي��ة التحتية
لالت�صاالت .ث��م ت��أت��ي الطائرات
بدون طيار لتقييم مدى ال�ضرر.
و�ستكون اخل�ط��وة الثالثة قاتلة
لأن املدفعية ال�صينية �ستتغلب
ع �ل ��ى ج �م �ي��ع �أ�� �ش� �ك ��ال امل �ق ��اوم ��ة
احلديثة.
ه��ذه هي امل��رة الثانية يف �أق��ل من
عام التي تبث فيها و�سائل �إعالم
��ص�ي�ن�ي��ة ��س�ي�ن��اري��و غ ��زو تايوان.
وت�ت��زام��ن ه��ذه ال��رواي��ة اجلديدة
م ��ع ال ��ذك ��رى امل �ئ��وي��ة لت�أ�سي�س
احل��زب ال�شيوعي ال�صيني يف 1
يوليو.خالل االحتفاالت الباهظة
يف ميدان تيانامنن ،هدد �شي جني
بينغ ،مرة �أخرى ،با�ستخدام القوة
�ضد ت��اي��وان ،لكنه �أ� �ض��اف �أن��ه ال
يزال هناك جمال حلل �سلمي.
ي�ع�ت�ق��د ب�ع����ض امل�ح�ل�ل�ين �أن هذه
التهديدات هي على الأرجح جزء
من عملية خداع تهدف �إىل �إرهاب
�شعب تايوان.
وه � � � ��ذه الأخ� � � �ي � � ��رة ،م ��ذه ��ول ��ة
ومذعورة،
لن يكون �أمامها من خيار �سوى
التخلي ع��ن اللعبة دون حماربة
نظام بكني.
ومع ذلك ،ف�إن هذا الأخري ،يدرك
مت ��ا ًم ��ا ح�ق�ي�ق��ة �أن غ ��زو تايوان
�سيكون عملية ع��ال�ي��ة املخاطر:
ميكن جلي�ش التحرير ال�شعبي
�أن ي�سجل ه��زمي��ة �ساحقة ،ومن
املحتمل �أن تكون �إح��دى عواقبها
ن �ه��اي��ة احل � � ��زب ...احل� ��زب الذي
ال�شرعية الوحيدة التي تنق�صه،
هي التوحيد الكامل للوطن الأم.
------------------------م���ؤل��ف ح���وايل خم�سة ع�شر
كتابًا خم�ص�صة لل�صني واليابان
وال��ت��ب��ت وال��ه��ن��د والتحديات
الآ���س��ي��وي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة .عام
 ،2020ن�شر كتاب “الزعامة
العاملية حم���وره ،ال�����ص��دام بني
ال�صني والواليات املتحدة” عن
من�شورات لوب.
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EAT 174551
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/27 :
املودعة بالرقم354221 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
بردة للماء و�أوعية �صرف امل��اء يتم التحكم يف درج��ة حرارتها
�أوعية �صرف امل��اء حتديدًا وح��دات �صرف م� ّ
و�أجهزة و�آالت تر�شيح (فلرتة) وتنقية املياه� ،أجهزة تعقيم و�إزال��ة ع�سر املياه� ،أوعية �صرف املاء حممولة،
�أجهزة تقطري لي�ست للغايات العلمية ،مر�شحات (فالتر) للمياه ومياه ال�شرب� ،أباريق و�أوعية لتنقية املياه
و�أجزائها وقطعها ،م�ستح�ضرات لتنقية وتربيد املياه حتديدًا �أجهزة تنقية املياه ووح��دات تنقية للمياه
ال�صاحلة لل�شرب لال�ستخدام املنزيل.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  DURAVitaبخط مميز باللون الأبي�ض حتتها كلمات
 FILTRATION TECHNOLOGYبخط �صغري باللون الأزرق داخ��ل �شبه م�ستطيل
باللونني الأزرق والف�ضي ويتخلل ي�سار امل�ستطيل ر�سم لقطرة حمددة باللون الف�ضي بداخلها قطرة ماء
�صغرية حتتها م�صفاة باللون الأزرق الفاحت وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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EAT 173954
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354334 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وع�ن��وان��ه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
مناديل لتنظيف الوجه لغايات طبية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  MAKE-UP BE GONEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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EAT 173446
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353601 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الهواتف املتحركة واملحمولة واخلليوية� ،أجهزة ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة ومعدات ت�شغيل الأقرا�ص
املدجمة ،برجميات الكمبيوتر املطبقة وحمركات البحث والألعاب والربامج الإ�ضافية املفيدة املُعدة لال�ستخدام وبرجميات
معاجلة الكلمات ،الألعاب االلكرتونية ،برامج الألعاب االلكرتونية� ،أجهزة الألعاب املُعدة لال�ستخدام مع �أجهزة �أو �شا�شات
خارجية� ،أجهزة ومعدات الكمبيوتر ،برجميات الكمبيوتر واالعالنات االلكرتونية الواردة �أو املبينة يف قواعد البيانات �أو
على االنرتنت مبا يف ذلك مواقع ال�شبكات العاملية ،برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،برامج الكمبيوتر
امل�سجلة على �أ�شرطة �أو �أق��را���ص �أو بطاقات ذكية ،برجميات الكمبيوتر املتعلقة بالتحقق من البيانات والبحث عنها،
برجميات الكمبيوتر ،بطاقات الهواتف والبطاقات االلكرتونية امل�ستخدمة مع �أجهزة ومعدات االت�صاالت� ،أنظمة التجارة
االلكرتونية ،و�سائط البيانات املغناطي�سية وال�ضوئية مبا يف لك الأق��را���ص املرنة واملغناطي�سية وال�ضوئية ،الأ�شرطة
املغناطي�سية ،البطاقات املغناطي�سية وال�ضوئية ،بطاقات الدارات املتكاملة ،حامالت البيانات املغناطي�سية ،حامالت البيانات
ال�ضوئية� ،أجهزة ومعدات الهواتف املتحركة ،جميعها واردة يف الفئة .9
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  eTajerباللغة الإجنليزية بخط مميز حتتها ر�سم تعبريي لهاتف حممول
يتخلله من اليمني ر�سم ل�سهم بطريقة مميزة والعالمة ب�أكملها باللونني الأ�سود والأ�صفرال ُكمرثي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285
EAT 173447
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/17 :
املودعة بالرقم353603 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت ) �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب � ، 3838أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
خدمات امل�شورة املالية عرب االنرتنت �أو الهواتف اخللوية ،خدمات �إر�سال ونقل بيانات �أ�سواق الأوراق املالية وخدمات
�إ�صدار ال�سندات و�أ�سهم اخلدمات املالية عرب الإنرتنت �أو الهواتف اخللوية ،خدمات مالية وخدمات دمج �أنظمة
الكمبيوتر املتعلقة باخلدمات املالية امل�صرفية �سواء كانت �شاملة �أو فردية ،اخلدمات امل�صرفية واخلدمات امل�صرفية
االلكرتونية ،خدمات دفع الفواتري واخل�صومات املالية عرب االنرتنت �أو الهواتف اخللوية ،خدمات حتويل الأموال
عرب االنرتنت �أو الهواتف اخللوية ،خدمات حتويل الأموال ل�صرف العمالت الأجنبية واخلارجية وحتويلها عرب
االنرتنت �أو الهواتف اخللوية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،اال�ست�شارات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت
املالية ،خدمات التمويل ،مكاتب االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين ،متويل القرو�ض.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  eTajerباللغة الإجنليزية بخط مميز حتتها ر�سم تعبريي لهاتف
حممول يتخلله من اليمني ر�سم ل�سهم بطريقة مميزة والعالمة ب�أكملها باللونني الأ�سود والأ�صفرال ُكمرثي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285
EAT 174171
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354322 :
بيانات الأولوية– MU/M/2020/ 32886 :
 - – 2020/12/30موري�شيو�س
اال�سم :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
�صابون ،عطور ،م��اء الزينة ،عطر بعد احل�لاق��ة ،كولونيا ،زي��وت عطرية ،مزيالت ال��روائ��ح الكريهة وم�ضادات
للعرق ،م�ستح�ضرات للعناية بفروة ال��ر�أ���س وال�شعر� ،شامبو وبل�سم ،ملونات لل�شعر ،منتجات ت�صفيف ال�شعر،
معجون الأ�سنان ،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،م�ستح�ضرات للعناية بالفم والأ�سنان ،م�ستح�ضرات تواليت
غري طبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام و ُد���ش ،م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ،زي��وت وك��رمي��ات وغ�سوالت (لو�شن)
للب�شرة ،م�ستح�ضرات احلالقة ،م�ستح�ضرات ما قبل وما بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر ،م�ستح�ضرات
لإ�سمرار الب�شرة بالتعر�ض لل�شم�س وم�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات جتميل ،م�ستح�ضرات مكياج،
م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،فازلني ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه ،م�سحوق التالك ،غزل قطني و�أعواد قطن ،لبادات
�أو مناديل ورقية �أو مناديل جتميل ،لبادات �أو مناديل ورقية �أو مناديل تنظيف مرطبة م�سبقاً �أو م�شربة� ،أقنعة
جتميلية ومعجون جتميلي للوجه.
و�صف العالمة :عالمة  DOVE BODY LOVEعبارة عن كلمة  Doveباللون الأزرق الغامق حتتها
ر�سم مميز لقلب باللون الأزرق يتخلله ر�سم مميز لطائر باللون الذهبي حتتهم كلمات  body loveباللون
الذهبي وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7يوليو  2021العدد 13285
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ماك�س كري للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 352566 :بتاريخ 2021/6/6:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ماك�س كري للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :آى �سي 1ا�س بي انتي  02ا�س  ،06دبي املدينة العاملية نخيل ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من ت�صميم مميز ل�شكل ر�سم ي�شبه جناحي طائر �أع�لاه ر�سم ي�شبه تاج
وكتبت الكلمات  VINTAGE Look Better. Feel Betterب�أحرف التينية باللون الأبي�ض
بحيث كتبت الكلمة الأويل بني ر�سم اجلناحني و�أعلى احلرف  Tيوجد ر�سم التاج كليهما باللون الذهبي،
وكتبت باقي كلمات العالمة �أ�سفل الت�صميم ،اجلميع فوق خلفية باللون الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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م�ست�شفيات تون�سية ت�شهد اكتظاظا مع موجة انت�شار الوباء
•• القريوان�-أ ف ب

ت�ق��ول املمر�ضة �إمي��ان الفتايتي “بع�ض اجلثث
ظ �ل��ت ع �ل��ى الأ� � �س � � ّرة ط � ��وال ال� �ي ��وم مل ن�ستطع
نقلها �إىل امل�شرحة لأن�ه��ا امتلأت” ،هكذا بدت
م�ست�شفيات تون�سية ت�شهد اكتظاظا �إث��ر موجة
غري م�سبوقة لوباء كوفيد.19-
ت �ق��ول ال �ف �ت��اي �ت��ي ( 41ع ��ام ��ا) ال �ت��ي ت �ع �م��ل يف
م�ست�شفى “ابن اجلزار” املركزي يف القريوان �أن
هناك نق�صا يف �آالت الأك�سجني وو�صل الأمر �إىل
�أن “نحتار من �سن�سعف �أوّال».

وتتابع “بع�ض املر�ضى يتوفون وال ندرك ذلك”
لأن “عدد املر�ضى كثري والكادر الطبي حمدود».
يواجه الو�ضع ال�صحي يف تون�س موجة جديدة
غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة م ��ن ع � ��ودة ان �ت �� �ش��ار الفريو�س،
و�سُ جلت �أرقام قيا�سية مل تعرفها البالد منذ بدء
اجلائحة يف �آذار/م��ار���س  ،2020وجت��اوز عدد
ال��وف�ي��ات  15ال��ف بينما ي��رق��د �أك�ث�ر م��ن 600
مري�ض يف العناية املركزة ،يف بلد يبلغ عدد �سكانه
حوايل  12مليون ن�سمة .ومل تتمكن امل�ست�شفيات
املتنقلة ال�ت��ي �أن���ش��أت�ه��ا ال�سلطات م��ن ا�ستيعاب
املر�ضى وبلغت ن�سبة الإ�شغال .93%

�أم� ��ام ه ��ذه امل��وج��ة وم �ن��ذ ن�ه��اي��ة متوز/حزيران
الفائت �أعلنت ال�سلطات التون�سية اغالقا تاما
يف خم�س واليات من بينها القريوان التي ت�سجل
م �ع��دل ان�ت���ش��ار ع ��دوى ي �ف��وق  400ح��ال��ة على
� 100ألف �ساكن و�شهدت م�ست�شفياتها اكتظاظا
مع انت�شار املتحورة “دلتا” �شديدة العدوى التي
ظهرت يف الهند ثم انت�شرت يف دول عدة.
والأ�سبوع الفائت� ،أطلقت نقابات ومنظمات مدنية
على غرار “الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق
االن�سان” م��ا و�صفته “بنداء ا�ستغاثة دويل”
وطالبت “بالتدخل الفوري والعاجل لو�ضع حد

لآالم وم�أ�ساة �سكان الوالية املنكوبة وايقاف نزيف
الكارثة».وتو�ضح اميان يف حديثها لفران�س بر�س
�أن “بع�ض ال�ع��ائ�لات ا�ستجدت ع��ائ�لات �أخرى
داخ��ل امل�ست�شفى م��ن �أج��ل ان�ق��اذ مري�ض” يبلغ
من العمر خم�سني عاما لكي ي�أخذ �آلة �أك�سجني
ي�ستعملها مري�ض �آخر ثمانيني لبع�ض الوقت.
ك��ان��ت امل�ن���ش��آت ال�صحية ب�ه��ذه ال��والي��ة املهم�شة
حتتاج قبل �أ�سبوعني �إىل ما بني  400و500
لرت �أك�سجني يف اليوم ل�س ّد الطلب املتزايد ،وباتت
ح��ال�ي��ا ب�ح��اج��ة �إىل  5500ل�تر ي��وم�ي��ا ،ح�سب
�سلطات ال�صحة بالقريوان.

تظل رو�سيا نقطة اخلالف الرئي�سية

حتليل اخباري

احتاد �أق�صى اليمني الأوروبي ،رهان ال يزال بعيد املنال

 -وقع �ستة ع�شر حزبا قوم ًيا �إعال ًنا م�شرت ًكا ميهد الطريق لت�شكيل جمموعة برملانية �أوروبية

 لئن كانوا جمي ًعا يعار�ضون �أوروبا الفيدرالية، ال تزال هناك خالفات كثرية بنيف�إنهم بعيدون عن االتفاق على كل �شيء
الأحزاب املتناف�سة �أحيا ًنا يف نف�س البلد
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ي �ح �ل��م رئ �ي �� ��س ال� � � � ��وزراء امل �ج ��ري
فيكتور �أورب � ��ان ،ب��ان ي�ش ّكل حوله
جم� �م ��وع ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن اليمني
امل �ت �ط��رف �أو الأح � � ��زاب املحافظة
امل �ت �ط��رف��ة ،ق � � ��ادرة ع �ل��ى الت�أثري
ب�شكل كبري ،يف بروك�سل ،على غرار
التحالف التقدمي لال�شرتاكيني
الدميقراطيني 146( ،ع� ًضوا يف
الربملان الأوروب ��ي)� ،أو ،يف يوم من
الأي��ام ،مثل اليمني (ح��زب ال�شعب
الأوروب � � � ��ي ،)178 ،وه� ��ي عائلة
غ��ادره��ا رئ�ي����س احل �ك��وم��ة املجري
ب�ضجة كربى يف مار�س املا�ضي ،مع
ّ
الع�شرات من نوابه الأوروبيني.
مي �ك��ن ل �ه ��ذا احل �ل ��م �أن يتحقق.
على الأق��ل �إذا �س ّلمنا ب�ـ “الإعالن
امل�شرتك” امل��و ّق��ع يف  2يوليو من
قبل خم�سة ع�شر ت�شكيلاً م�شك ًكا
يف �أوروب��ا مع حزب �أورب��ان ،فيد�س،
من �أجل تكامل قاري �أقل .ومن بني
ه�ؤالء :حلفا�ؤه البولنديون يف حزب
القانون والعدالة ،وحركتا اليمني
امل �ت �ط��رف الإي �ط��ال �ي �ت��ان ،الرابطة
وف��رات �ل��ي دي �إي �ط��ال �ي��ا ،و�إ�سبان
فوك�س ،وحزب احلرية النم�ساوي،
والتجمع الوطني الفرن�سي.
وتقدم مارين لوبان ،رئي�سة التجمع
ال ��وط� �ن ��ي ،ه� ��ذا ال �ن ����ص ع �ل��ى �أن ��ه
“احلجر الأول” لـ “حتالف كبري
يف ال�برمل��ان الأوروبي” .ت��زن هذه
الأح � ��زاب م� ًع��ا  115منتخ ًبا من
�أ�صل  705حتت قبة �سرتا�سبورغ.
احل��د الأدن ��ى� :إذا متكنوا م��ن �ض ّم

اوربان و�سالفيني
واحللم امل�شرتك

�أع���ض��اء املجموعتني الرئي�سيتني
اللتني جتمعان الأح� ��زاب امل�شككة
يف �أوروب��ا -الهوية والدميقراطية،
وامل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ون الإ� � �ص�ل��اح � �ي� ��ون
الأوروبيون -فقد ي�صل عددهم �إىل
�أك�ثر من  140ع� ًضوا يف الربملان
الأوروبي.
«ال � �ش��يء م���س�ت�ح�ي��ل� :إن تكوين
جم�م��وع��ات ك �ب�يرة ،ت�ت�ج��اوز بع�ض
ال� �ت� �ن ��اق� ��� �ض ��ات الأي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ة
للح�صول على مزيد من الإمكانات
وت��وق �ي��ت �أك �ث��ر ل �ل �ت �ح��دث ،ه ��و يف
منطق الربملان الأوروبي” ،ح�سب
ت �ق��دي��ر ج� ��ان �إي � ��ف ك ��ام ��و ،مدير
مر�صد الراديكالية ال�سيا�سية يف
م�ؤ�س�سة جان جوري�س.
فيل يف الغرفة :رو�سيا

ول � �ك ��ن ه� ��ل � �س �ي �ت �ج ��اوز امل� ��� �ش ��روع
جمرد خطاب النوايا؟ “هذا لي�س
وا�ضحا” ،ي�ع�دّل ج��ان �إي��ف كامو.
ال ت��زال هناك خ�لاف��ات كثرية بني
الأح��زاب املتناف�سة �أحيا ًنا يف نف�س
البلد ،مثل الرابطة ،التي التحقت
بحكومة ماريو دراجي ،وفراتلي دي
�إيطاليا ،يف املعار�ضة.
ولئن كانوا جمي ًعا يعار�ضون �أوروبا
“الفيدرالية” ب�ق�ي��ادة املفو�ضية،
وي � ��ري � ��دون ت �ق �ل �ي ����ص �صالحيات
حم�ك�م��ة ال �ع��دل ال�ت��اب�ع��ة لالحتاد
الأوروب � � � � ��ي ،ف ��إن �ه��م ب �ع �ي��دون عن
االت�ف��اق على ك��ل ��ش��يء“ .بالن�سبة
مل��اري��ن ل��وب��ان ،ف� ��إن م���س��أل��ة حقوق
امل �ث �ل �ي�ي�ن وامل� �ث� �ل� �ي ��ات وم� ��زدوج� ��ي
امل �ي��ل اجل�ن���س��ي وم �غ��اي��ري الهوية
اجل �ن �� �س��ان �ي��ة ،ع �ل ��ى ع �ك ����س ح ��زب

ال�ق��ان��ون وال�ع��دال��ة �أو �أورب� ��ان ،هي
ت�ق��ري� ًب��ا لي�ست مو�ضوعا” ،يذ ّكر
جان �إيف كامو.
وت � �ظ ��ل رو�� �س� �ي ��ا ن �ق �ط��ة اخل�ل��اف
الرئي�سية :يف بولندا ،تظل ذكرى
اال� �س �ت �ع �م��ار ال �ق �ي �� �ص��ري وفر�ض
ال �� �ش �ي��وع �ي��ة م � ��ؤمل� ��ة ل � ��دى ال� � ��ر�أي
العام� .إن املحافظني املتطرفني يف
ح��زب القانون وال�ع��دال��ة ،وه��و �أول
ح ��زب يف جم �م��وع��ة “املحافظون
الإ� �ص�ل�اح �ي��ون الأوروبيون” ،ال
ميكنهم حت� ّم��ل االرت �ب��اط الوثيق
بالأحزاب التي تتبخرت يف مو�سكو.
ولكن ه��ذا ه��و احل��ال ،يف ال�سنوات
الأخ � � �ي � ��رة ،ب��ال �ن �� �س �ب��ة للرابطة
والتجمع الوطني� ،أ�صحاب الثقل
يف كتلة “الهوية والدميقراطية”.
وال تزال حركة مارين لوبان ،التي

حتتفظ ب��إع�ج��اب معني بالقومية
ال��رو� �س �ي��ة ،م��دي �ن��ة ب �ع��دة ماليني
م��ن ال �ي��وروه��ات ل�شركة ي�شتبه يف
ارتباطها بالكرملني� .أم��ا بالن�سبة
حل ��زب احل��ري��ة ال �ن �م �� �س��اوي ،فقد
و ّق ��ع ع��ام  2016ات�ف��اق�ي��ة تعاون
م ��ع ح ��زب رو� �س �ي��ا امل �ت �ح��دة ،حزب
فالدميري بوتني.
اذن� ،إمكانية اجلمع بني “الهوية
والدميقراطية” و”املحافظون
الإ�صالحيون الأوروبيون” لي�ست
م��ؤك��دة .ولكل ه��ذا ،يعد “الإعالن
امل�شرتك” ب�ـ “احرتام دور الكتل
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة احلالية” .ع �ل�اوة
ع�ل��ى ذل ��ك ،ف�ق��د مت الإع �ل�ان عنه،
ب �ي �ن �م��ا ت �ف �ق��د ب �ع ����ض الت�شكيالت
زخمها :ي�أتي التحاق مارين لوبان
مب�شروع فيكتور �أوربان بعد تراجع
انتخابي غري متوقع يف االنتخابات
الإقليمية .من جانبه ،قد يخ�شى
ال ��زع� �ي ��م امل � �ج� ��ري م� ��ن معار�ضة
موحدة يف االنتخابات الت�شريعية
لعام  .2022ويتمتع حزب القانون
والعدالة ب�أغلبية ه�شة يف الربملان.
مهيمنة يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة ،مت
جتاوز رابطة ماتيو �سالفيني الآن،
يف بع�ض ا�ستطالعات ال ��ر�أي ،من
ق�ب��ل ف��رات �ل��ي دي �إي �ط��ال �ي��ا .وعلى
ال���ش�ب�ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،مل تذكر
رئ �ي �� �س �ت �ه��ا ،ج �ي ��ورج �ي ��ا ميلوين،
م�شاركة حركتها.
�إن و�ضع احلجر الثاين لـ “التحالف
يتج�سد غدا.
الكبري” لن ّ
-------------------------عن الك�سربي�س

مفو�ضية االنتخابات العراقية تلغي الرقم  ..56ما الق�صة؟
•• بغداد-وكاالت

ات�خ��ذت املفو�ضية العُليا املُ�ستقلة لالنتخابات
يف العراق ق��راراً غريباً من نوعه ،يتمثل ب�إلغاء
الرقم  56من ت�سل�سل املُر�شحني لالنتخابات
الربملانية املقرر �إجرا�ؤها يف � 10أكتوبر املقبل.
وجاء القرار �إثر ت�شا�ؤم املر�شحني ورف�ضهم �أن
يكون هذا الرقم هو الذي ي�شري �إليهم يف �أوراق
االق�تراع.وك��ان��ت املفو�ضية العراقية امل�ستقلة
لالنتخابات قد �أ�صدرت قراراً علنياً بهذا ال�ش�أن،
ع�بر ب�ي��ان تلقت “�سكاي ن�ي��وز عربية” ن�سخة
منه ،وذل��ك �ضمن �سل�سلة القرارات التوجيهية
التي ت�صدرها ب�شكل يومي تقريباً.
رقم الف�ساد
وعللت املفو�ضية ق��راره��ا الأخ�ي�ر ب�ك��ون الرقم
 56امل �غ �ل��ي ُي �ع �ي��د ل�ل��أذه ��ان امل � ��ادة  456من

ق��ان��ون العقوبات ال�ع��راق��ي  ،111ال���ص��ادر عام
 1969و ُي �ن �ظ��م ال�ع�ق��وب��ات اخل��ا� �ص��ة بجرائم
املتعلقة باالحتيال والن�صب والنهب والر�شاوى
والف�ساد.
وانطالقا من ذلك ،ال يريد �أحد من املر�شحني
ل�لان�ت�خ��اب��ات �أن ت��رت�ب��ط ب��ا��س�م��ه ب �ه��ذه امل ��ادة،
خ�صو�صاً �أن �أغلب املر�شحني يُ�ضمنون براجمهم
االنتخابات تعهدات مبحاربة الف�ساد الذي يغرق
فيه العراق.
و�سيكون هذا التف�صيل املتعلق بقرار املفو�ضية
ت�أثري على عملية الفرز والإح�صاء التي �ستجري
عقب انتهاء االنتخابات ،لأن املراقبني ومفرزي
الأوراق ت�ع��ودوا منطقياً على ت�سل�سل الأرق ��ام
ب�شكل طبيعي ،وهو ما لن يحدث هذه املرة ،لكن
املفو�ضية وعدت بتجاوز هذا التف�صيل.
الباحثة االجتماعية ال�ع��راق�ي��ة ،روان البعاح،
�شرحت يف حديث مع موقع “�سكاي نيوز عربية”

مبعث رف�ض الكثريين لهذا الرقم.
وق��ال��ت“ :املادة امل��ذك��ورة ال ت�شبه ب�ق�ي��ة مواد
ال �ع �ق��وب��ات وال �ق��وان�ي�ن ال �ع��راق �ي��ة ،ب��ل لكثافة
ا�ستخدامها يف الكالم العام يف البالد ،ولكرثة
امللفات مب�سائل النهب واالح�ت�ي��ال والف�ساد يف
البالد .كذلك ف�إن املادة املذكورة يتم ا�ستعمالها
ككلمة ذات داللة يف �أحاديث املواطنني .فحينما
يريد �أحد العراقيني الإ�شارة �إىل �أن �شخ�صية ما
فا�سدة ف�إنها تقول عنهم  56فح�سب».

جم��ال ����س �إدارات � �ه� ��ا ي �ت��م ع�ب�ر جم�ل����س النواب
ال�ع��راق��ي ،وه��و التف�صيل ال��ذي دف��ع امل�ئ��ات من
املعلقني العراقيني القول �إن هذا القرار الأخري،
�صدر عن املفو�ضية بدفع من الكتلة ال�سيا�سية
القوية يف الربملان .ور�أوا �أن “حتالف �سائرون”
االن �ت �خ��اب��ي ،ال � ��ذي ج �م��ع خ �ل�ال االنتخابات
الربملانية ال�سابقة ال�ت�ي��ار ال���ص��دري ب�ع��دد من
القوى والأحزاب ال�سيا�سية الأخرى ،هو من دفع
باجتاه اتخاذ هذا القرار ،لأن الئحته االنتخابية
خ�لال االنتخابات ال�سابقة كانت حت��ول الرقم
 ،156وهو ما دفع لأن يكون حمل تهكم و�إ�شارة
من قِبل العديد من املعلقني العراقيني.

اجلهة التي تقف وراء القرار
واملفو�ضية العُليا املُ�ستقلة لالنتخابات ُتعترب
جهة حكومية عراقية م�ستقلة ،املهمة املنوطة
بها ه��ي تنظيم االن�ت�خ��اب��ات والإ� �ش��راف عليها� ،أهمية �إلغاء الرقم
ومت �ل��ك م�ك��ات��ب م�ستقلة يف ك��اف��ة املحافظات املعلق العراقي على ��ش��ؤون االن�ت�خ��اب��ات ،مُعيد
اجل� �ب ��وري ،ق ��ال مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”
العراقية.
ل�ك��ن الإ� �ش��راف امل�ب��ا��ش��ر عليها وت�ع�ي�ين �أع�ضاء �إن م���س��أل��ة رق��م  56تت�سم ب��أه�م�ي��ة ك�ب�رى يف
االن �ت �خ��اب��ات امل��رت �ق �ب��ة.و�أو� �ض��ح “امل�س�ألة �أن
ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة يف االن �ت �خ��اب��ات القادمة
��س�ت�ك��ون حم�ل�ي��ة ج � ��داً� ،أي �أ� �ص �غ��ر ب�ك�ث�ير من
خمتلف االنتخابات ال�سابقة ،غالباً على م�ستوى
املُ��دن والبلدات املحلية ،الأم��ر ال��ذي يعني ب�أن
املُ��ر� �ش �ح�ين ��س�ي�ك��ون��ون �أك�ث��ر ُق ��رب ��ان ومعرفة
وع�ل�اق��ة اج�ت�م��اع�ي��ة م��ع ال �ن��اخ �ب�ين ،و�سيكون
لتف�صيل رم ��زي م�ث��ل “م�س�ألة الرقم” على
خيارهم االنتخابي ،وهو �أمر �سيتجنبه خمتلف
املر�شحني».وثمة حوادث تاريخية �شهرية لإلغاء
بع�ض الأرق��ام من الرتتيب امل�ستعمل ،فالعديد
من البلدات الأوروبية ال ت�ستخدم مث ً
ال الرقم
 13يف ت��رق�ي��م ال �� �ش��وارع وامل �ن ��ازل يف التنظيم
البلدي الذي تعتمده ،لأن ذلك الرقم بالن�سبة
لها يُجلب ال�ش�ؤم ،الرتباطه ب�أعداد احلا�ضرين
يف “الع�شاء الأخري لل�سيد امل�سيح».
ك��ذل��ك ف ��إن ن ��ادي ب��اي��رن م�ي��ون��خ الأمل ��اين مينع
العبيه من ارت��داء القمي�ص رقم  ،12احرتاماً
للجمهور وحتى ال يعتقد ب�أنه ثمة  12العباً يف
الفريق.

يك ّلف كل ثالثة ممر�ضني يف امل�ست�شفى برعاية
حوايل  35مري�ضا بالفريو�س ويبد�ؤون يومهم
�صباحا و”ال نعرف متى ينتهي” ،ح�سب الفتايتي
ال�ت��ي ت�ستهل عملها ك��ل ي��وم مب�شهد “مر�ضى
جال�سني على الأر�ض” يف �أروقة امل�ست�شفى حيث
تعمل “لأنه ال توجد �أ�سرة كافية».
مت��ر امل�م��ر��ض��ة وه��ي �أم لبنتني “ب�أزمة نف�سية
�صعبة” لأنها وج��دت نف�سها �أحيانا عاجزة على
م���س��اع��دة امل��ر��ض��ى وان �ق��اذه��م م��ن امل ��وت .وتقول
“طلبت مني فتاة االعتناء بوالدها” فيما ع�شرات
املر�ضى ينتظرون“ ،لأنها ال تريد �أن تفقده بعد

Wednesday

�أن توفيت والدتها منذ �شهر بالفريو�س” لكنه
“للأ�سف تويف �أي�ضا «.
�شهدت ال��والي��ة خ�لال الأ��س��اب�ي��ع الفائتة موجة
��ش��دي��دة م��ن ان�ت���ش��ار ال �ف�يرو���س و��س�ج�ل��ت وزارة
ال���ص�ح��ة ن�سبة ف��اق��ت  % 50م��ن االختبارات
االي�ج��اب�ي��ة يف عمليات التق�صي ل�ل�ف�يرو���س كما
ارتفعت احل�صيلة اليومية للوفيات وبلغت 20
وفاة من بينهم �أطفاال.
يف �شوارع املدينة ق ّلة من النا�س تتنقل وقد �أقفلت
الأ�سواق واملحالت التجارية وتبدو �شبه مقفرة،
ح�سب مرا�سل فران�س بر�س.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

هكذا تتم زعزعة ا�ستقرار جو بايدن!...
•• لوك الليربتي*

خالل قراءاتي يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،الحظت �أن
ع��ددًا من املن�شورات قد ا�شارت �إىل �أن �شعبية جو
بايدن ت�ستمر يف ا�ستطالعات ال��ر�أي ،و�أن هجمات
اجلمهوريني ت�ب��دو وك��أن�ه��ا تخطئ ال�ه��دف ب�شكل
منتظم.
با�ستثناء �شركة را�سمو�سن لال�ستطالعات ،يتمتع
بايدن بت�أييد �أعلى من  50باملائة .ومتتلك فوك�س
ن�ي��وز ال�ه��ام����ش الأك�ث�ر راح ��ة ل��ه ،ك�م��ا يت�ضح من
م�ع��دل  56ب��امل��ائ��ة .وق��وي ب�شهر الع�سل الطويل
ه��ذا ،احتفل الرئي�س ال�ساد�س والأرب �ع��ون باليوم
الرابع من يوليو بالت�أكيد على �أن ال�شم�س ا�شرقت
مرة �أخرى ،و�أن الواليات املتحدة قد عادت.
وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن اجل �م �ه��وري�ين ال ي �ج��ام �ل��ون جو
ب��اي��دن ،وي���ض��اع�ف��ون زواي ��ا ال �ه �ج��وم .وق��د ُو�صف
ب�أنه متطرف ي�ساري ،و�ألقي عليه اللوم يف ارتفاع
الت�ضخم ،وي�ستمرون يف ن�شر �أ�سو�أ ال�شائعات حول
�صحته اجل�سدية �أو العقلية.
طبعا ،ميكن �أن نبت�سم قلي ً
ال عندما نت�صور ان
ج��و ب��اي��دن متطرف ي���س��اري ،لكن قلة قليلة من
الأم��ري �ك �ي�ين ي �� �ص��دق��ون ذل� ��ك .وي �ب��دو �أن �أرق� ��ام
ال�ت��وظ�ي��ف ت�ع�ط��ي دف �ع��ة ك �ب�يرة م��ن ال�ث�ق��ة لكثري
م��ن االم��ري�ك��ان ،ولئن لوحظ �أن ب��اي��دن بخيل يف
ال�ت��وا��ص��ل الإع�ل�ام��ي ،ف��ان��ه ال ي��وج��د ��ش��يء �صلب
ب�ش�أن املزاعم حول حالته ال�صحية.
مع كل هذا ،فقد تو�صل �إىل حل و�سط مع منتخبني
ج �م �ه��وري�ين ب �� �ش ��أن خ �ط��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة التي
ي�ستميت يف �سبيلها ،فهل يعني ذل��ك �أن الرئي�س
حم�صن وميكنه �صد جميع الهجمات؟ بالت�أكيد ال.
ّ
رغم وج��ود مناخ عام �أك�ثر �صحة ول�صاحله �أكرث،
وحتى لو ان مواطنيه يقدرون العودة �إىل احلياة
الطبيعية حول البيت الأبي�ض ،ف�إن الإدارة منفتحة
على النقد ،و�أوجه الق�صور حقيقية فعال.
الثغرتان الرئي�سيتان اللتان ميكن للجمهوريني

ا�ستغاللهما بحلول انتخابات التجديد الن�صفي
ل �ع��ام  2022ه �م��ا :ارت� �ف ��اع م �ع��دالت اجلرمية،
وامل�س�ألة الدائمة املتمثلة يف الهجرة على احلدود
اجلنوبية.
�أف ��اد م��وق��ع ه�ي��ل� ،أن ا��س�ت�ط�لا ًع��ا �أج� ��راه هارفارد
كاب�س  /هاري�س لال�ستطالع ،ي�شري �إىل �أن 64
باملائة من الأمريكيني يعتقدون �أن بايدن يجب �أن
يتخذ �إجراءات �أكرث �صرامة وحزمًا لتقليل تدفق
املهاجرين .وجاء التحقيق قبل زيارة كاماال هاري�س
للحدود ،لكنني �أ�شك يف �أن مرورها �أ ّثر ب�شكل كبري
على النتائج .منذ ف�براي��ر ،كانت الهجرة �إحدى
نقاط ال�ضعف يف هذه الإدارة.
م � ��و�� � �ض � ��وع �آخ� � � � ��ر مي � �ك� ��ن �أن ي � � �ط� � ��ارد ب� ��اي� ��دن
والدميقراطيني ،ويتمثل يف اجل��رمي��ة املتزايدة.
بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع�م��ا �إذا ك��ان ه��ذا االرت �ف��اع ق��د بد�أ
قبل و�صول الإدارة اجلديدة �إىل ال�سلطة ،ف�سيتم
حما�سبة امل�ست�أجر احل��ايل للبيت الأب�ي����ض .ومع
ذل��ك ،ح�سب اال�ستطالع ال��ذي �أ�شرت �إليه �أعاله،
ف�إن  38باملائة فقط يعتقدون �أن الرئي�س اجلديد
يقوم بعمل جيد يف هذا املجال.
ل��ن ي�ضطر ب��اي��دن فقط �إىل �إق�ن��اع مواطنيه ب�أن
املبالغ التي مت ر�صدها م�ؤخ ًرا �ستكون كافية لتقليل
اجل��رائ��م ب�شكل كبري ،ولكن �سيتعني عليه � ً
أي�ضا،
موا�صلة ال �ن ��أي بنف�سه ع��ن ف�صيل م��ن ت�شكيلته
ال�سيا�سية ون�شطاء ال يزالون يرغبون يف تقلي�ص
عب عنها
ميزانيات قوات ال�شرطة واالم��ن ،رغبة رَّ
بو�ضوح �شعار “ديفند ال�شرطة».
ب�ع��د م��ا ي �ق��ارب م��ن �ستة �أ��ش�ه��ر ع��ن �أداء اليمني
ال��د� �س �ت��وري��ة ،مي �ك��ن ل�ل��رئ�ي����س ب��اي��دن �أن يبتهج
بالتعايف االقت�صادي وت��راج��ع ح��االت كوفيد19-
والدعم امل�ستمر من مواطنيه.
وم��ع ذل��ك� ،سيكون م��ن اخل�ط��أ االعتقاد ب ��أن هذا
الأفق ال يخلو من غيوم ...ال يزال الو�ضع حمفو ًفا
باملخاطر ،و�سيحدد املعار�ضون اه��داف هجماتهم
ب�شكل متزايد.

*ا�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني
ترجمة خرية ال�شيباين

الهند ت�سجل ارتفاعا قيا�سيا يف
وفيات كوفيد 19 -يف يونيو
•• نيودلهي-رويرتز

ك�شف حتليل لبيانات حكومية �أن الوفيات الناجتة عن
مر�ض كوفيد 19-يف الهند �سجلت ارتفاعا قيا�سيا يف
يونيو حزيران مقارنة بحاالت العدوى بعد بلوغ �أعداد
الإ�صابات ذروتها يف مطلع مايو �أيار ،و�سط �ضغوط على
ال�سلطات بالإعالن عن وفيات املوجة الثانية على نحو
دق�ي��ق.و�أدت زي��ادة كبرية يف الإ�صابات يف �أبريل ني�سان
ومايو �أي��ار ،التي ترجع يف جمملها �إىل ال�ساللة دلتا
الأك�ث�ر ن�شرا للعدوى� ،إىل انهيار النظام ال�صحي يف
البالد.
و�سجلت الهند  403281وف��اة من  29.75مليون
�إ�صابة بفريو�س كورونا.

وعلى الرغم من �أن الوفيات يف الهند �أقل من امل�سجلة
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�برازي��ل ف ��إن خ�ب�راء ي��رون �أن
ال�ع��دد الفعلي ل�ل�إ��ص��اب��ات وال��وف�ي��ات �أع�ل��ى بكثري من
احل�صيلة الر�سمية.وعلى الرغم من �أن �أعداد الإ�صابات
امل�سجلة تراجعت على نحو �سريع منذ بلوغها ذروة
يف مايو �أي��ار ،ف��إن الوفيات ال تنخف�ض بنف�س الوترية
وهو ما دفع بع�ض اخلرباء �إىل التعبري عن قلقهم من
تخفيف �إجراءات الإغالق يف الكثري من �أنحاء البالد.
وق��ال راجيب دا�سجوبتا رئي�س مركز الطب املجتمعي
و�صحة املجتمع يف جامعة جواهر الل نهرو �إنه يتعني
على ال�سلطات ف��ر���ض ق�ي��ود يف وق��ت مبكر عند زيادة
الإ�صابات بكوفيد 19-لإبقاء معدل الوفيات منخف�ضا
يف �أي موجة مقبلة.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13285بتاريخ 2021/7/7
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/5356
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/07/12لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده فورمويل لالملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
4,650
�ألواح �أملنيوم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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 18ع�ضوا ميثلون وفد الإمارات ب�أوملبياد طوكيو

�أحمد بن حممد  :التاريخ يذكر دائما �أبناء الوطن املخل�صني
�سيف بن فطي�س يفتتح م�شاركاتنا برماية اال�سكيت يف  25يوليو اجلاري

�أكد �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية
الوطنية �أن م�شاركة �أبناء الإم��ارات يف �أوملبياد طوكيو � 2020أهم حمفل
ريا�ضي متعدد الألعاب على م�ستوى العامل يعد حدثا ذا �أهمية كبرية لكونه
يحمل طابعاً مميزاً وف��ري��داً من نوعه ينتظره �آالف الريا�ضيني كل �أربع
�سنوات.
و�أ� �ش��ار �سموه �إىل �أن ال�ت��اري��خ يذكر دائ�م��ا �أب�ن��اء ال��وط��ن املخل�صني الذين
و�ضعوا ا�سم الإم ��ارات ن�صب �أعينهم وعملوا واجتهدوا وث��اب��روا من �أجل
ت�سجيل اللحظات امل�ضيئة يف كربيات املحافل واال�ستحقاقات والتي تبقى يف
قائمة �أ�صحاب الإجنازات وامليداليات امللونة ال�سيما �إن كانت تلك النجاحات
يف حمفل بحجم دورة الألعاب الأوملبية التي �ستقام مع اتخاذ الإجراءات
والتدابري االحرتازية الالزمة.
و�أ�ضاف �سموه �أن ما �شهدته الريا�ضة واحلركة الأوملبية على حد �سواء منذ
بدء جائحة كورونا و�إ��ص��رار الريا�ضيني من �أبناء الوطن على اال�ستعداد
للتواجد يف دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ي��دل على م��دى ال��وع��ي بقيمة متثيل
الوطن ورفع رايته �أمام العامل ب�أكمله حني يقدم �أبنا�ؤنا الغايل والنفي�س
لتحقيق �أف�ضل النتائج املمكنة والظهور امل�شرف الذي يليق مبكانة و�سمعة
الدولة.
ووجه �سموه الوفد الريا�ضي امل�شارك بالكامل ب�ضرورة االلتزام بالتعليمات
ال�صادرة من اللجنة املنظمة للألعاب مبا يعك�س روح الت�ضامن والتعاون بني

الأ�سرة الأوملبية انطالقا من �إميان اللجنة الأوملبية الوطنية بتطبيق املبادئ
والقيم الأوملبية ال�سامية التي �ست�سفر عن �إجناح احلدث وم�ضيه قدماً يف
حتقيق �أهدافه وغاياته ب�إقامة ن�سخة مميزة من دورة الألعاب الأوملبية.
و�أعرب �سموه عن ثقته التامة يف الوفد الريا�ضي امل�شارك باحلدث م�شريا
�إىل الروح العالية املعروفة لأبناء الإمارات والتي دائما ما تظهر يف مثل تلك
املنا�سبات الريا�ضية والدور البارز الذي ي�ضطلع به كل من ميثل الدولة يف
�إبراز ح�ضارتها وثقافتها ومتيزها يف كافة املجاالت بني دول العامل.
من جهته �أك��د معايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي��ر دول��ة ل��ري��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة رئي�س الهيئة
ال�ع��ام��ة للريا�ضة ال�ن��ائ��ب الأول لرئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية على
�ضرورة ا�ستثمار الفر�صة املتاحة لأبناء الإم��ارات يف امل�شاركة ب�أكرب و�أهم
املحافل الريا�ضية التي تتجه �إليها �أنظار العامل ملتابعة امل�ستويات البارزة
من الأبطال والبطالت والتعرف على الق�ص�ص امللهمة والتحديات وراء كل
�إجناز.
و�أ�شار �إىل �أن ريا�ضيي الإم��ارات لديهم من العزمية والإ�صرار ما ميكنهم
من حتقيق �أف�ضل النتائج يف ظل الدعم الالحمدود من قيادتنا الر�شيدة
واملتابعة واحلر�ص امل�ستمر من قبل �سمو رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية
على م ��ؤازرة الريا�ضيني والت�أكيد على دوره��م الفاعل ور�سالتهم ال�سامية
التي ير�سخونها لدى كل م�شاركة ب�أن الإمارات منوذج يحتذى به يف �إر�ساء

قيم املودة واملحبة والإخاء.
و�أ� �ش��اد معاليه بجهود الريا�ضيني ط��وال ال�ف�ترة املا�ضية خ�لال مراحل
الإعداد الداخلية واملع�سكرات اخلارجية التي ت�سبق امل�شاركة بدورة الألعاب
الأوملبية وكذلك فرق العمل باللجنة الأوملبية الوطنية و�سفارة الدولة لدى
اليابان ملا تقدمه من جهود ملمو�سة ووا�ضحة لت�سهيل مهمة الوفد امل�شارك
بالكامل مع �إط�لاع اجلميع على التحديثات ال�صادرة من اجلهات املعنية
باليابان والتعليمات ال�صحية املختلفة ،كما �أ�شاد بدور االحتادات الريا�ضية
يف التن�سيق واملتابعة مع اللجنة الأوملبية وتوفري كافة املعلومات الالزمة
لت�سجيل الريا�ضيني.
و اعلنت اللجنة الأوملبية الوطنية ر�سميا �صباح اليوم خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقدته مبقر الهيئة العامة للريا�ضة يف دبي عن م�شاركة وفد الإمارات
ب��دورة الأل�ع��اب الأوملبية ال�ـ  32يف العا�صمة اليابانية طوكيو والتي تقام
خالل الفرتة من  23يوليو اجلاري وحتى � 8أغ�سط�س املقبل � ،إذ ي�شارك 6
ريا�ضيني يف � 4ألعاب هي الرماية واجلودو وال�سباحة و�ألعاب القوى.
ح�ضر امل�ؤمتر ال�صحفي حممد بن دروي�ش املدير التنفيذي للجنة الأوملبية
الوطنية و�أحمد الطيب مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية والريا�ضية باللجنة
وع�م��ر عبد ال��رح�م��ن �آل علي م��دي��ر ال���ش��ؤون الريا�ضية بالهيئة العامة
للريا�ضة وعدد من ممثلي االحتادات الريا�ضية امل�شاركة يف الدورة.
و�أعلن �أحمد الطيب عن تفا�صيل امل�شاركة �إذ ي�ضم وفد الإم��ارات ب�أوملبياد

طوكيو  18ع�ضواً منهم  6ريا�ضيني ه��م �سيف ب��ن فطي�س ال��ذي يفتتح
م�شاركتنا يف احلدث مب�سابقة رماية اال�سكيت والتي تنطلق يومي 25و26
من ال�شهر اجلاري وفيكتور �سكرتوف الذي يخو�ض مناف�سات حتت  73كغ
بريا�ضة اجلودو يف  26يوليو اجلاري اجلاري.
وي�شارك يو�سف املطرو�شي �سباح منتخبنا الوطني يف مناف�سات  100مرت
حرة يف  27يوليو اجلاري فيما ي�شارك �إيفان رومارنكو مب�سابقة فوق 100
كغ باجلودو يف  30يوليو اجلاري قبل �أن يختتم ح�سن النوبي عداء منتخبنا
الوطني م�شاركاتنا ب�سباق  100مرت يف  31يوليو اجل��اري  ،كما ت�شارك
فاطمة احلو�سني يف مناف�سات قذف القر�ص �ضمن م�سابقات �ألعاب القوى
فيما مت ت�سمية �أحمد الطيب مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية والريا�ضية باللجنة
الأوملبية الوطنية مديراً للوفد.
وك�شفت اللجنة الأوملبية الوطنية عن الزي الر�سمي للوفد الريا�ضي امل�شارك
بدورة الألعاب الأوملبية بطوكيو كما خ�ص�صت اللجنة رمز اال�ستجابة ال�سريع
"الكيو �أر " لتحميل كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة مب�شاركة وفدنا والتي
قامت ب�إعدادها �إدارة ال�ش�ؤون الفنية والريا�ضية باللجنة.
وي�شارك احلكم ال��دويل للكرة الطائرة حامد حممد الرو�سي احلمادي
يف �إدارة م�ب��اري��ات ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة ب ��دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة بطوكيو بنا ًء
على الدعوة املر�سلة من االحت��اد ال��دويل للعبة �إىل احت��اد الإم��ارات للكرة
الطائرة.

انطالق مناف�سات بطولة �آ�سيا القارية ملحرتيف اجلوجيت�سو  9يوليو
�أع�ل��ن احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو
ورابطة �أبوظبي للمحرتفني تنظيم
م �ن��اف �� �س��ات ب �ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا القارية
ملحرتيف اجلوجيت�سو يومي  9و10
ي��ول�ي��و اجل ��اري يف ��ص��ال��ة را� �ش��د بن
حمدان بنادي الن�صر بدبي مب�شاركة
نحو  700العب.
ت�شهد البطولة م�شاركة جمموعة
من امل�صنفني الأوائل عامليا خ�صو�صا
من حملة احلزام الأ�سود والبني من
ع ��دة دول �آ� �س �ي��وي��ة و مت�ث��ل فر�صة

م�ه�م��ة ل�ت�ع��زي��ز ت���ص�ن�ي��ف الالعبني
امل�شاركني ورفع جاهزيتهم والإبقاء
على فر�صهم وت�أهلهم للم�شاركة يف
ج ��والت ج��ران��د ��س�لام وغ�يره��ا من
البطوالت العاملية القادمة.
و ق��ال م�ب��ارك �صالح املنهايل مدير
الإدارة ال�ف�ن�ي��ة يف احت ��اد الإم � ��ارات
ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و �إن ال �ت �ع��اون القائم
ب�ين احت ��اد الإم� � ��ارات للجوجيت�سو
وراب�ط��ة �أبوظبي للمحرتفني يثمر
دوم� � ��ا ب � �ط� ��والت ع ��امل �ي ��ة ت �� �س �ه��م يف

تعزيز موقع دول��ة الإم ��ارات موطنا
للجوجيت�سو ووجهة مف�ضلة لنخبة
�أب �ط��ال ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ال��راغ�ب�ين يف
التطور امل�ستمر و�إثراء ر�صيدهم من
الإجنازات املتميزة.
و�أك��د �أن هذه املناف�سات ت�صب �أي�ضا
يف � �ص��ال��ح الع �ب��ي الأن ��دي ��ة املحلية
وامل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ك��ون�ه��ا تتيح
�أمامهم التناف�س مع �أف�ضل املواهب
ال �ع��امل �ي��ة وب��ال �ت��ايل �إث � ��راء خربتهم
وجت ��رب� �ت� �ه ��م و�إع � � ��داده � � ��م خلو�ض

اال��س�ت�ح�ق��اق��ات ال �ك�برى و�إك�سابهم
ال �ث �ق��ة ل �ت �ج��اوز ج �م �ي��ع التحديات
التي يفر�ضها الب�ساط يف مثل هذه
الأجواء االحرتافية املميزة.
و�أو�ضح �أنه �سيتم تطبيق الإجراءات
االح� �ت ��رازي � � ��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ك� ��اف� ��ة يف
ال�برت��وك��ول ال�صحي للحفاظ على
��س�لام��ة ال�لاع�ب�ين ول��ن ي�سمح لأي
الع��ب ب��ال��دخ��ول �إال ب�ع��د احل�صول
على م�سحة �سلبية حديثة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رودري �ج��و فالرييو

م��دي��ر العمليات يف راب�ط��ة �أبوظبي
ملحرتيف اجلوجيت�سو �إن بطولة �آ�سيا
القارية ملحرتيف اجلوجيت�سو حتظى
ب�أهمية كبرية يف �أو�ساط اجلوجيت�سو
الآ�سيوية وي��ويل الالعبون �أولوية
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م�ن��اف���س��ات�ه��ا لتعزيز
ر�صيدهم م��ن ال�ن�ق��اط الت�صنيفية
وب ��ال� �ت ��ايل ال� �ت� ��أه ��ل ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
البطولة الأبرز عامليا بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو.
و �أ�� �ض ��اف �إن ال �ت �ع��اون النموذجي

ب �ي�ن االحت� � � ��اد و راب � �ط� ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
ل�ل�م�ح�ترف�ين ي���س�ه��م يف م��زي��د من
النجاحات التي تعزز مكانة �أبوظبي
ك�أكرب مطور لريا�ضة اجلوجيت�سو
يف ال �ع��امل ف���ض�لا ع��ن ن���ش��ر اللعبة
وت�ط��وي��ر ب��راجم�ه��ا ،و�إي �ج��اد قاعدة
را�سخة من املواهب والأبطال".
و ت�شهد ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول من
ال �ب �ط��ول��ة ت�ن��اف����س ح��ام �ل��ي احل ��زام
الأزرق م ��ن ��ض�م��ن ف �ئ��ات ال�شباب
والكبار والأ�ساتذة للرجال وال�سيدات

�إ� �ض��اف��ة �إىل م�ن��اف���س��ات ب ��دون بدلة
حلملة الأحزمة البنف�سجي والبني
والأ�� �س ��ود وال �ت��ي تقت�صر ع�ل��ى فئة
الكبار من الرجال ح�صرا.
و تنطلق يف ال�ي��وم ال�ت��ايل مناف�سات
ح �م �ل��ة احل � � ��زام ال �ب �ن �ف �� �س �ج��ي لفئة
ال�شباب �إىل جانب مناف�سات حملة
الأحزمة البنف�سجي والبني والأ�سود
لفئتي الكبار والأ�ساتذة.
و �ستدخل البطولة �ضمن الت�صنيف
ال�سنوي املعتمد يف راب�ط��ة �أبوظبي

مل �حت��ريف اجل��وج�ي�ت���س��و ح �ي��ث متنح
للفائز بها  1400نقطة ت�صنيفية
ع��ن ك��ل فئة وه��و م��ا يجعلها بالغة
الأهمية بالن�سبة للمحرتفني.

حممد بن ثعلوب يعتمد قائمة منتخب
نا�شئي امل�صارعة لبطولة العامل باملجر
•• �أبوظبي-الفجر

انتظم منتخب الإم ��ارات لنا�شئي
امل �� �ص ��ارع ��ة حت ��ت  17ع� ��ام � �اً ،يف
م �ع �� �س �ك��ره ال� � ��ذي ي �ق �ي �م��ه حاليا
باملركز الريا�ضي الأوملبي باملعادي
بجمهورية م�صر ،وال��ذي ي�ستمر
ح �ت��ى ي� ��وم الأح � � ��د امل �ق �ب��ل ال ��ذي
حت��دد م��وع��دا ل�ع��ودت��ه للإمارات
لإقامة مع�سكر داخلي بالفجرية
يف �ضيافة ن��ادي الفجرية للفنون
القتالية حتى م��وع��د ال�سفر �إىل
العا�صمة امل�ج��ري��ة ب��وداب���س��ت يوم
اجلمعة القادم  7/16ا�ستعدادا
للم�شاركة يف بطولة العامل املقبلة
التي ت�ضم العديد من منتخبات

العامل للم�صارعة التي تقام هناك
خالل الفرتة من  25-19يوليو
احل��ايل ب��إ��ش��راف االحت��اد الدويل
للم�صارعة وتنظيم االحتاد املجري
للم�صارعة ،وت�أتي امل�شاركة العاملية
لتلك ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة يف نطاق

اهتمام احت��اد امل�صارعة واجلودو
برئا�سة �سعادة حممد بن ثعلوب
ال��درع��ي ب�ق�ط��اع امل��راح��ل ال�سنية
للم�صارعة  ،بعد موافقة الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة ع �ل��ي برنامج
امل�شاركة الذي تابع تنفيذه ال�سيد
نا�صر التميمي �أم�ين ال�سر العام
لالحتاد .
وق��د اعتمد �سعادة رئي�س جمل�س
�إدارة االحت� � � ��اد ق ��ائ� �م ��ة البعثة
النهائية امل�شاركة يف بطولة العامل
 ،وال�ت��ي مت اعتمادها م��ن اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة يف بوداب�ست
وت���ض��م ال�لاع�ب�ين خليفة حممد
احلفيتي امل�شارك يف وزن حتت 92
ك�ج��م  ،وع �ب��داهلل را� �ش��د الكياين

امل �� �ش��ارك يف م�ن��اف���س��ات وزن حتت
 61كجم وم��درب ن��ادي الفجرية
للفنون القتالية توفيق �إبراهيم
ال���س�ي��د و� �ش �ع �ب��ان ال���س�ي��د �شعبان
املدير الفني لالحتاد .
وح ��ث � �س �ع��ادة حم �م��د ب��ن ثعلوب
ال ��درع ��ي ال�ب�ع�ث��ة خ�ل�ال ات�صاله
ب �ه��ا ل�لاط �م �ئ �ن��ان ع �ل��ى و�صولها
ب�سالم على �سري برنامج الإعداد
ال��ذي خططت له �شعبة امل�صارعة
مب�شاركة املنتخب امل�صري ال�شاب
ب� �ه ��دف ال �ن �ه��و���ض ب��ال �ل �ع �ب��ة من
ج��دي��د �،أم �ل��ا �أن ت �ك��ون املرحلة
املقبلة حافلة بامل�شاركات الداخلية
الخ� �ت� �ي ��ار امل �ن �ت �خ �ب��ات الوطنية
العمرية للم�صارعة .

�أر�سنال يعري غندوزي �إىل مر�سيليا
�أعلن نادي مر�سيليا خام�س الدوري الفرن�سي لكرة القدم الثالثاء ح�صوله على
خدمات العب و�سط �أر�سنال الإنكليزي ال��دويل الفرن�سي ماتيو غندوزي على
�سبيل الإعارة ملو�سم واحد مع �إمكانية ال�شراء.
ً
وكان �أر�سنال �أعار العب الو�سط البالغ من العمر  22عاما والذي مت اختياره
مرتني ل�صفوف املنتخب الفرن�سي دون �أن يلعب� ،إىل هرتا برلني الأملاين املو�سم
املا�ضي حيث خا�ض معه  24مباراة �سجل خاللها هدفني مع متريرة حا�سمة
واحدة.

وذ َّكر مر�سيليا يف بيان مب�سرية غندوزي املولود يف  14ني�سان �أبريل يف بوا�سي،
حيث انتقل من مركز تدريبات باري�س �سان جرمان �إىل لوريان عام  2014ليبد�أ
م�شواره مع الفريق الأول يف الدرجة الأوىل يف ت�شرين الأول �أكتوبر 2016
وبقي يف �صفوفه رغم هبوطه �إىل الدرجة الثانية مو�سم .2018-2017
انتقل يف نهاية املو�سم �إىل �أر�سنال ،ولعب مو�سمني مع النادي اللندين خا�ض
خاللهما  82مباراة (�سجل هدفا واحدا) ،بينها املباراة النهائية مل�سابقة الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ" عام  2019التي خ�سرها �أمام مواطنه ت�شل�سي (لعب

وم��دد مر�سيليا هذا ال�صيف �أي�ضاً عقد مدافعه الإ�سباين �ألفارو غون�سالي�س
يف ال�شوط الثاين).
وقال مر�سيليا "ماتيو غندوزي هو العب و�سط حديث ،قوي تقن ًيا ويتمتع بنوعية وتعاقد م��ع اجل�ن��اح الأم�يرك��ي ك��ون��راد دي ال فوينتي م��ن بر�شلونة الإ�سباين
جيدة من التمرير .العب ذو �شخ�صية ،لديه ر�ؤية جيدة للملعب .بهذه ال�صفات والعب الو�سط الربازيلي جري�سون من فالمنغو.
يف املقابل ،رحل فلوريان ثوفان لالن�ضمام �إىل مواطنه �أندريه-بيار جينياك يف
لي�س هناك �أي �شك يف �أنه �سيكون قادرًا على توظيفها يف �صفوف الفريق".
وي�أتي التعاقد مع غندوزي بعد ثالثة �أيام فقط من االنتقال النهائي للمدافع تيغري�س املك�سيكي .كما غادر احلار�س يوهان بيليه واملدافعان اليابانيان هريوكي
الأرجنتيني ليوناردو بالريدي الذي لعب معه معاراً املو�سم املا�ضي من بورو�سيا �ساكاي ويوتو ناغاتومو والعب الو�سط التون�سي �سيف الدين خاوي واملهاجم
فالريي جريمان.
دورمتوند الأملاين.
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افتتاح �أوملبياد طوكيو ..ح�ضور كبار ال�شخ�صيات وغياب اجلماهري

�ستغيب اجلماهري ع��ن حفل افتتاح اومل�ب�ي��اد طوكيو يف  23متوز/يوليو
احلايل ب�سبب خماوف من جائحة فريو�س كورونا ،يف حني �سيُ�سمح بح�ضور
كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني االوملبيني لكن بعدد �أقل من املقرر �ساب ًقا ،وفق
ما �أفادت �صحيفة يابانية.
وذك��رت يومية �أ�ساهي �شيمبون �أن ممثلي اللجنة االوملبية الدولية وكبار
ال�شخ�صيات الأجنبية والرعاة وغريهم من املرتبطني بالألعاب �سيُ�سمح
لهم بدخول اال�ستاد الوطني ملتابعة احلفل.
ولكن يف ظل امل�شاورات القائمة ،من املرجح �أن يتم حظر امل�شجعني حيث

18

يعيد املنظمون التفكري يف �سقف احل�ضور اجلماهريي ،مع ارتفاع القلق
ب�ش�أن ازدياد حاالت الإ�صابة بالفريو�س يف طوكيو.
وذكر التقرير نقال عن م�صادر حكومية مل يف�صح عنها ،ان املنظمني ي�سعون
اىل تقلي�ص عدد �أفراد "الأ�سرة الأوملبية" املتوقع �أن يبلغ � 10آالف �شخ�ص
�إىل عدد يراه اجلمهور الياباين مقب ً
وال.
و�أو�ضح "ي�شعر بع�ض الأ�شخا�ص يف احلكومة بالقلق من �أن الر�أي العام لن
يقبل �أن يح�صلوا على امتياز خا�ص .يرغبون يف �أن يتقل�ص عدد احل�ضور
اىل املئات".

ومنع املنظمون جميء اجلماهري من اخل��ارج فيما �سمحوا ال�شهر املا�ضي
بح�ضور حملي بن�سبة  50يف املئة من �سعة كل من�ش�أة ،وبحد �أق�صى ي�صل
اىل � 10آالف �شخ�ص يف كل منها ،مع االلتزام ب�أيهما �أقل.
ولكن ارت�ف��اع ح��االت اال�صابة �أجربتهم على �إع��ادة التفكري ،حيث حذرت
رئي�سة الألعاب �سيكو ها�شيموتو م�ؤخ ًرا من �أن �إقامة االوملبياد خلف ابواب
مغلقة ال يزال خيا ًرا قائ ًما.
من املتوقع �أن متدّد احلكومة هذا الأ�سبوع �إج��راءات مكافحة اجلائحة يف
طوكيو و�أماكن �أخرى ،قبل ان تتخذ قرا ًرا ب�ش�أن احل�ضور اجلماهريي.

وق��ال��ت ال�صحيفة �إن املنظمني ي�ف�ك��رون يف م�ن��ع امل�ت�ف��رج�ين م��ن ح�ضور
املناف�سات يف املن�ش�آت الكربى ويف احل�ص�ص امل�سائية.
مل يكن تف�شي كوفيد -19يف اليابان �شديدًا كما هو احلال يف بع�ض البلدان
االخرى ،حيث بلغ عدد الوفيات حوايل  ،14800لكن اخلرباء يقولون �إن
موجة �أخرى قد ت�ؤثر على اخلدمات الطبية مع بدء الألعاب الأوملبية.
من املقرر ان ت�صل ال�شعلة اىل طوكيو اجلمعة ولكن لن يكون هناك تبادل
على الطرقات العامة يف العا�صمة نهاية الأ�سبوع اجل��اري ،وف��ق ما اعلن
املنظمون� ،سيُ�ستعا�ض عنه باحتفال ق�صري دون م�شجعني.

من القادر على �صناعة الفارق النكلرتا �ضد الدمنارك؟

مواهب متعدّدة يف خط الهجوم مل حت�صل �إنكلرتا على فر�صة كافية لإبراز مباراتني ،مل يلعب منذ حينها .عندما كانت �إنكلرتا تعاين ل�صناعة الفر�ص
وج��ه النقاد وامل�شجعون انتقادات ل�ساوثغيت لعدم
�إمكاناتها يف ك�أ�س �أوروب��ا لكرة القدم ،وبعد بلوغها ن�صف نهائي البطولة خ�لال دور املجموعاتّ ،
القارية للمرة الأوىل منذ  25عامًا ،متلك خيارات عدة ل�صناعة الفارق يف منحه فر�صة ل�سان�شو ،ال��ذي دخل بديال مت�أخ ًرا مرة واح��دة فقط خالل
مباراتها �أمام الدمنارك االربعاء يف وميبلي.
املباريات الأربع الأوىل.
مت ّكن املدرب غاريث �ساوثغيت من تغيري ت�شكيلته بانتظام ،مع وجود عدد لكنه بد�أ �أ�سا�س ًيا يف روما ولفت االنظار مع مهاراته يف املراوغة و�أ�سلوب لعبه
كبري من املواهب الهجومية حتت ت�صرفه.
الهجومي املبا�شر .قد يكون ابن الـ 21عامًا املنتقل من بورو�سيا دورمتوند
تلقي وكالة فران�س بر�س نظرة على خم�سة العبني �إنكليز مبقدورهم �إحداث االملاين اىل مان�ش�سرت يونايتد مقابل  85مليون يورو ( 100مليون دوالر)
يف الت�شكيلة اال�سا�سية ً
الفارق من مقاعد البدالء يف حال مل يتواجدوا يف الت�شكيلة الأ�سا�سية.
اي�ضا يف ن�صف النهائي.
ّ
�أثار مهاجم �أ�ستون فيال الإعجاب خالل البطولة على رغم الدقائق املعدودة �شكل ا�ستدعاء العب �أر�سنال ال�شاب ( 19عامًا) �إىل النهائيات القارية بدال
التي خا�ضها .م ّرر ابن الـ 25عامًا املرتبط باالنتقال اىل مان�ش�سرت �سيتي من جي�سي لينغارد مفاج�أة �صغرية ،لكنه لعب دو ًرا مه ًما يف م�شوار انكلرتا
الكرة احلا�سمة لهدف �سرتلينغ يف الفوز �1-صفر على ت�شيكيا يف ختام دور اىل املربع االخري.
املجموعات ،يف املباراة الوحيدة التي بد�أها �أ�سا�س ًيا.
ت�أّلق �ضد ت�شكيا وح�صد جائزة اف�ضل العب يف املباراة وحافظ على مكانه
قال قبل االنت�صار على �أملانيا يف ثمن النهائي عندما دخل من دكة البدالء يف الت�شكيلة اال�سا�سية �ضد �أملانيا قبل �أن يغيب ع��ن رب��ع النهائي بداعي
و�ساهم يف �صناعة الهدف االول قبل �أن مي ّرر كرة حا�سمة �إىل هاري كاين يف اال�صابة.
الثاين " ُولدت لأقوم بذلك� .أتوق (للعب)".
ميلك �ساوثغيت اخليار بني فودن و�سان�شو و�ساكا ل�شغل مركز اجلناح الأمين
مل يلعب يف الفوز ال�ساحق برباعية نظيفة على �أوكرانيا يف ربع النهائي على �ضد الدمنارك ،حيث من املرجح �أن يبد�أ كل من هاري كاين ورحيم �سرتلينغ
امللعب الأوملبي يف روما ،لذا �سيكون يف �أمت اجلهوزية البدنية يف حال ا�شركه وماي�سون ماونت يف الت�شكيلة اال�سا�سية.
�ساوثغيت.
الالعب االكرث خربة يف هذه الالئحة هو الوحيد الذي مل ي�شارك �أ�سا�س ًيا
ح ّقق ابن الـ 21عامًا مو�س ًما رائ ًعا مع مان�ش�سرت �س�سيتي� ،سجل خالله  16بعد يف ن�سخة هذا العام ،رغم �أن اجلناح يعاين من �إ�صابات يف القدم والكتف
هد ًفا يف جميع امل�سابقات يف طريق رجال املدرب اال�سباين بيب غوارديوال اىل ومن املتوقع �أن يخ�ضع لعملية جراحية بعد البطولة.
الفوز بلقب ال��دوري املمتاز وبلوغ نهائي دوري ابطال اوروب��ا الذي خ�سروه را�شفورد الذي �سجل  12هد ًفا يف  45مباراة دولية ،ال يزال ب�إمكانه �أن يلعب
�ضد ت�شل�سي.
دو ًرا مه ًما يف م�سعى �إنكلرتا للفوز باللقب الأوروبي الأول يف تاريخها ،على
ّ
ر�شح كرث فودن ليكون �أحد �أبرز جنوم اليورو ،لكن بعد �أن بد�أ �أ�سا�س ًيا يف اول الرغم من خو�ضه  57مباراة مع مان�ش�سرت يونايتد يف مو�سم �صعب.

دام�سغارد حمارب الـ (فايكينغ) ...مبهارة برازيلية
ان� �ت� �ه ��ز الع � � ��ب ال� ��و� � �س� ��ط ال� ��� �ش ��اب
ال� ��دمن� ��ارك� ��ي م �ي �ك �ي��ل دام �� �س �غ ��ارد
فر�صة حلوله ا�سا�سياً عقب ا�صابة
الأ�صيل كري�ستيان �إريك�سن بنوبة
قلبية وغيابه عن �صفوف املنتخب
يف ك�أ�س �أوروب��ا لكرة القدم ،للت�ألق
يف �سن ال �ـ  21ع��ام�اً بف�ضل براعة
برازيلية �أك�ثر من �شرا�سة حمارب
الـ "فايكينغ".
ُ
يُج�سد "دام�سينيو" ،وه��ي الكنية
التي ح�صل عليها دام�سغارد بلهجة
برازيلية ،حما�سة وت�صميم �أبطال
�أوروبا عام  1992عندما يواجهون
ان� �ك� �ل�ت�را ع �ل��ى �أر�� �ض� �ه ��ا يف ملعب
"وميبلي" يف الدور ن�صف النهائي
للبطولة القارية اليوم الأربعاء.
ن�ق�ل��ت ��ش�ب�ك��ة "بي تي" ع��ن العب
جناح �سمبدوريا الإي�ط��ايل الأ�شقر
و�صاحب الوجه ال�سمني يف �أم�سية
الفوز على جمهورية ت�شيكيا 1-2
يف رب��ع النهائي وال�ت��ي تزامنت مع
احتفاله بعيد م�ي�لاده ال �ـ " 21مل
�أحلم بهدية عيد ميالد �أف�ضل .هو
�أمر جنوين �أن �أذهب �إىل وميبلي".

وتابع "�إنها مغامرة �أن نكون هنا.
من اجلنون بعد كل الذي ح�صل".
ُي�ع�ت�بر دام���س�غ��ارد اك�ت���ش��اف املدرب
كا�سرب هيوملاند من �أجل �إعادة بناء
ال�ن�ج��اع��ة ال�ه�ج��وم�ي��ة مل�ن�ت�خ�ب��ه مع
يف�سر ارتباط
غ�ي��اب �إري�ك���س��ن ،م��ا ّ
الالعب ال�شاب مبدربه ال��ذي �سبق
له �أن �أ�شرف عليه مع ناديه ال�سابق
�أف �سي نورد�سيالند عندما انتقل
�إىل �صفوفه يف ع��ام  2017قادماً
من قريته ال�صغرية جيلينج.
�أثنى عليه هيوملاند �أم��ام ال�صحافة
امل�ح�ل�ي��ة ق��ائ�ل ً�ا "هو الع ��ب رائع"،
م �� �ض �ي �ف �اً "واقع �أن ي �ت �م �ك��ن من
االنطالق هنا و�أن يفعل ذل��ك على
هذا امل�سرح (�أوروبا) ،االمر رائع".
مهّد دام�سغارد الطريق �أمام بالده
ل �ل �ف��وز ع �ل��ى رو� �س �ي��ا  1-4يف دور
املجموعات بافتتاحه الت�سجيل ،وبات
�أ�صغر هداف يف تاريخ الدمنارك يف
نهائيات "يورو" ،ليعود ويت�ألق يف
رب��اع �ي��ة ال �ف��وز �أم� ��ام وي �ل��ز يف ثمن
النهائي لرتتفع �أ�سهم هذا اجلناح
ال�سريع والنحيف ( 1,80م و70

كلغ).
ع�ن��ون��ت �صحيفة "بي تي" قائلةً
"يبدو ك ��أن��ه ف��ار���س ط ��ريّ العود
خرج للتو من البي�ضة ( ،)...ولكن
على امل�سرح االوروب��ي الكبري ،ي�شبه

املحارب القدمي املحنك يف الت�شكيلة،
تقريباً مثل كري�ستيان �إريك�سن يف
�أف�ضل �أيامه".
وع� �ل ��ى غ� � ��رار الع � ��ب و�� �س ��ط �إن �ت�ر
الإي� �ط ��ايل ،ي�ع�ت�م��د دام �� �س �غ��ارد (7

مباريات دولية) على تقنية ظاهرة
ودق� ��ة يف مت��ري��ر ال� �ك ��رات بقدميه
كلتيهما ور�ؤية ثاقبة للعب.
�أق� � � ّر دام �� �س �غ��ارد ل��وك��ال��ة "ريتزو"
الدمناركية "لقد �ألهمني  100يف

امل � �ئ� ��ة� .إري� �ك� ��� �س ��ن ه� ��و �أح � � ��د �أك �ث�ر
الالعبني الذين �شاهدتهم يلعبون.
لقد اعجبت به كثرياً ،عندما كنت
� �ص �غ�يراً .خ�ل�ال ت�ل��ك احل�ق�ب��ة كنت
دائ� �م� �اً ال �ع��ب يف م��رك��ز (الالعب)

الرقم  ،10على غراره".
ليعود وي�ضيف مذكراً �أنهما يعلبان
يف "مركزين خمتلفني� ،أن ��ا �ألعب
�أكرث على الرواق ويف الهجوم".
ت��اب �ع��ت �إي �ط��ال �ي��ا ت ��أل ��ق دام�سغارد
يف "يورو  ،"2020وه� ��ي التي
اح �ت �� �ض �ن��ت م�لاع �ب �ه��ا ه� ��ذا ال�شاب
حيث ن�ضج با�شراف امل��درب اخلبري
كالوديو رانيريي يف �سمبدوريا .يف
مو�سمه الأ ّول يف الـ "�سريي �أ" لعب
 35مباراة من �أ�صل  38و�سجل
ه��دف�ي�ن وم � ��رر  4ك � ��رات حا�سمة،
وه��ي خطوة �أوىل ناجحة يف دوري
حيث من ال�صعب �أن يت�ألق ال�شبان
ب�سرعة.
ق � ��ال ال ��دمن ��ارك ��ي يف م �ق��اب �ل��ة مع
�أ�سبوعية "�سبورت ويك" الإيطالية
"لعب ران �ي�يري دوراً ا�سا�سياً من
�أج � ��ل ت �� �س��ري��ع ت ��أق �ل �م��ي م ��ع الكرة
الإيطالية".
ً
وتابع �شارحا خياره باالن�ضمام �إىل
ال� �ـ "�سريي �أ"" :كنت اح �ت��اج �إىل
جت��اوز عتبة ،عرب قيا�س نف�سي مع
كرة قدم �أكرث تناف�سية مقارنة مع

الدوري الدمناركي ( )...ويجب �أن
�أق��ول �أن ذلك متا�شى مع توقعاتي،
كنت �أحتاج �إىل ذلك".
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ع �ق��ده ميتد
ح� ّت��ى ع��ام  2024م��ع �سمبدوريا،
�إ ّال �أن مو�سمه اال ّول الناجح وت�ألقه
يف البطولة ال�ق��اري��ة ،و�ضعاه حتت
جمهر العديد من الأندية الكبرية،
ومنها ميالن.
ولكن قرار الرحيل يعتمد على رغبة
��س�م�ب��دوري��ا ال ��ذي ل��ن ي �ق �دّم جنمه
اجلديد على طبق من ذهب بعدما
كان و�ضع على طاولة املفاو�ضات 6
ماليني يورو للتعاقد معه قبل عام
قادماً من نورد�سيالند.
"كم ي�ساوي؟" ال �أع��رف الن��ه لي�س
على قائمة البيع� .أهتم به ونريده
�أن يكرب معنا الين �أري ��د �أن �أ�صل
�إىل املبلغ ال��ذي ي���س��اوي��ه ،م��ا يعني
ب�ين  30و 50مليون .ان��ه موهبة
خامة" ق � ��ال رئ �ي ����س �سمبدوريا
ما�سيمو ف�يري��رو غ��ام��زاً م��ن قناة
"تربيد" قلوب ال�ساعني للتعاقد
مع جوهرته اجلديدة.

ت�أثري البدالء يف يورو  2020ي�شجع على الظهري فريبو من بر�شلونة
�إىل ليدز يونايتد
ا�ستمرار التغيريات اخلم�سة
وج��اءت خم�سة �أه��داف يف  15مباراة ب��الأدوار الإق�صائية
من بدالء يف بطولة �أوروبا  ،2016مقابل ت�سعة �أهداف يف
الن�سخة احلالية بالفعل مع تبقي ثالث مباريات.
وا�ستغل لوي�س �إنريكي مدرب �إ�سبانيا ،التي تواجه �إيطاليا
يف قبل النهائي ال�ث�لاث��اء ،ك��ل اخل �ي��ارات تقريبا مبقاعد
البدالء وبنجاح هائل.
وا�ستفادت �إ�سبانيا من متريرات حا�سمة لباو توري�س وداين
�أوملو وميكل �أويارزابال �أمام كرواتيا و�سجل �أويارزابال ركلة
الرتجيح احلا�سمة �أم��ام �سوي�سرا يف دور الثمانية بعد �أن
كان التغيري الرابع لفريقه.
ويف ظ��ل وج ��ود خم�سة ت�غ�ي�يرات يتفهم امل��درب��ون �أهمية
احل �ف��اظ ع�ل��ى م��واه��ب ك� � ��أوراق راب �ح��ة خ��ا��ص��ة يف بطولة
مرهقة.

�أ�صبح االع�ت�م��اد على خم�سة تغيريات ظ��اه��رة ج��دي��دة يف
كرة القدم لكن بعد ت�أثري قيا�سي لالعبني البدالء يف �أدوار
خ��روج امل�ه��زوم ببطولة �أوروب ��ا �� 2020س�ي��زداد االهتمام
بزيادة التبديالت ب�شكل دائم يف اللعبة.
وازدادت �إثارة الدقائق الأخرية هذا العام يف بطولة �أوروبا
خا�صة يف �أدوار خروج املهزوم.
وانتف�ضت �سوي�سرا لتحول ت�أخرها � 1-3إىل التعادل 3-3
م��ع فرن�سا بطلة ال�ع��امل يف دور  ،16ث��م تفوقت بركالت
الرتجيح كما انتف�ضت كرواتيا ب�شكل رائ��ع �أم��ام �إ�سبانيا،
بينما تغلبت �إيطاليا على النم�سا بعد �إث ��ارة م�ت��أخ��رة يف
الوقت الإ�ضايف.
وك��ل ه��ذه املباريات الثالث يجمعها عن�صر م�شرتك وهو
الدور امل�ؤثر لأهداف الالعبني البدالء.
وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن البدالء �سجلوا متو�سط 0.75
هدفاً كل مباراة حتى الآن يف �أدوار خروج املهزوم يف بطولة * هل ت�ستمر القاعدة؟
�أوروب��ا  2020وهو �أعلى معدل منذ �إقامة �سبع مباريات وذك��رت م�صادر �أن هناك رغبة يف الإبقاء على التغيريات
اخلم�سة ب�شكل دائم.
على الأقل يف هذه الأدوار يف .1996

و�أعلن جمل�س كرة القدم امل�س�ؤول عن �سن قوانني اللعبة
يف مايو (�آيار) �أن منظمي امل�سابقات ميلكون خيار ال�سماح
للفرق با�ستخدام خم�سة تغيريات حتى نهاية .2022
وبد�أ تطبيق القاعدة امل�ؤقتة بزيادة التغيريات من ثالث �إىل
خم�س يف مايو (�آيار)  2020ملواجهة تداعيات كوفيد-19
ولدعم �سالمة الالعبني و�سط جدول مباريات متكد�س.
و�سيكون مت��دي��د م��دة ال�ق��اع��دة على ر�أ� ��س الق�ضايا التي
حتتاج ملراجعة من االحت��اد ال��دويل "فيفا" بقيادة �أر�سني
فينغر مدرب �أر�سنال ال�سابق لكن القرار �سيخ�ص جمل�س
كرة القدم على الأرجح.
وواجهت الفكرة معار�ضة من بع�ض مدربي الفرق بداعي
�أن التغيريات اخلم�سة تخدم الأندية �صاحبة املوارد املالية
الكبرية التي تتمتع بعمق يف الت�شكيلة.
لكن اذا ك��ان ت��أث�ير ال �ب��دالء جلياً يف الأدوار الإق�صائية
ببطوالت ك�برى ،فمن املمكن �أن تزيد الرغبة يف الإبقاء
على ال�ق��اع��دة لتجديد ال��دم��اء و�إن�ع��ا���ش ال�ف��رق يف �أوقات
مت�أخرة باملباريات.

�أك�م��ل ليدز يونايتد الإنكليزي �صفقة انتقال الظهري
الأي�سر الإ�سباين جونيور فريبو من بر�شلونة ،بح�سب
م��ا �أع �ل��ن ال �ن��ادي��ان  .وذك ��ر ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��وين يف بيان
"تو�صل بر�شلونة وليدز يونايتد �إىل اتفاق حول انتقال
جونيور فريبو مقابل  15مليون يورو� .سيتقا�ضى نادي
بالوغرانا  20%من �إعادة البيع املحتملة لالعب".
ب ��دوره ،رح��ب ن��ادي ل�ي��دز يونايتد ب��ال�لاع��ب م��ن خالل
فيديو ن�شره عرب �صفحاته الر�سمية على مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،حيث ظهر اثناء توقيعه على العقد اجلديد،
بالإ�ضافة اىل �سريه داخل �أروقة ملعب فريقه اجلديد.
وكان ليدز يبجث عن بديل للمقدوين ال�شمايل �إزغيان
�إل�ي��و��س�ك��ي ال ��ذي رف����ض جت��دي��د ع �ق��ده .خ��ا���ض الظهري
الأي�سر املن�ضم عام � 2017إىل تا�سع الدوري الإنكليزي،
 36مباراة يف الربميريليغ املو�سم املا�ضي.
وي�ع�ت�بر ف�يرب��و ( 24ع��ام��ا) ث ��اين الع ��ب ي �غ��ادر ملعب
"كامب نو" ه��ذا ال�صيف بعد �إع��ارة اجلناح الربتغايل
ترينكاو �إىل ولفرهامبتون الأحد .وت�أتي هذه اخلطوات

�ضمن �سعي النادي الكاتالوين �إىل توفري ال�سيولة املالية،
للنجاح يف جتديد عقد �أف�ضل العب يف العامل �ست مرات
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،وال��ذي انتهى عقده يف 30
حزيران/يونيو املا�ضي.
وان�ضم جونيور ف�يرب��و ،امل��ول��ود يف مدينة ملقة جنوب
�إ�سبانيا� ،إىل فريق ما دون  19عاما يف ريال بيتي�س ،قبل
احرتافه .2018
وم��ن ث � ّم ان�ت�ق��ل اىل ��ص�ف��وف بر�شلونة يف �صيف العام
 2019مقابل  18مليون يورو وذلك يف عقد امتد حتى
العام .2024
ويف مو�سمني مع بر�شلونة ،خا�ض الظهري الأي�سر 41
م �ب��اراة ،م��ن بينها  24يف ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين و 10يف
دوري اب�ط��ال �أوروب ��ا .جن��ح خاللها يف ت�سجيل هد َفني،
لكنه عجز عن حجز مكان له كبديل م�ستقبلي للظهري
الدويل جوردي �ألبا.
كما �أحرز فريبو لقبا يتيما مع بر�شلونة ،يف م�سابقة ك�أ�س
ملك �إ�سبانيا يف ني�سان�/أبريل املا�ضي.
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بيليه يتمنى ال�شفاء العاجل لبابا الفاتيكان لندن ترحب مبنتخب الدمنارك وتغلق الباب �أمام جماهريه
ن�شر �أ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه ،على �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة به ،ر�سالة يتمنى
فيها ال�شفاء العاجل لبابا الفاتيكان ،البابا فران�سي�س ،وذلك بع�ض خ�ضوعه لعملية جراحية ،لعالج بع�ض م�شاكل
القولون التي يعاين منها.
كتب الأ�سطورة الربازيلي" :لدي الكثري من الود لقدا�ستك ،بابا فران�سي�س� ،أمتنى ال�شفاء العاجل لك ،و�أن نلتقي
قريباً ب�شكل �شخ�صي� ،سيكون يوماً �سعيداً للغاية بالن�سبة يل".
و�أحل��ق بيليه ( 80ع��ام�اً) �صورة للبابا الفاتيكان ،ومعه قمي�ص للمنتخب الربازيلي ،ب�إم�ضاء من الأ�سطورة
الربازيلي ،وقد �أهدته له رئي�سة البالد ال�سابقة ،ديلما رو�سيف ،يف عام .2014
وي�شار �إىل �أن البابا فران�سي�س ( 84عاماً) املتابع اجليد لكرة القدم ،خ�ضع لعملية جراحية يف العا�صمة الإيطالية
روما ،ويتعافى حاليا من �آثارها ،وذلك بعد معاناته من بع�ض االلتهابات وامل�شاكل يف القولون.
و�أ�شارت التقارير الواردة من الفاتيكان� ،إىل �أن البابا يف حالة جيدة ،ويف كامل وعيه ،ويتنف�س دون م�شاكل" ،ومن
املقرر �أن يبقى يف امل�ست�شفى ملدة �أ�سبوع.

لن يتمكن جمهور كرة القدم يف الدمنارك من ال�سفر �إىل
ل�ن��دن لت�شجيع منتخب ب�لاده��م عند م��واج�ه��ة �إجنلرتا
يف ال��دور قبل النهائي لبطولة �أوروب ��ا  2020يف �إ�ستاد
وميبلي اليوم الأربعاء ،ب�سبب قيود ال�سفر التي تفر�ضها
بريطانيا للحد من تف�شي فريو�س كورونا .وطبقاً للقيود
ف ��إن ال��دمن��ارك�ي�ين ال��ذي يدخلون الأرا� �ض��ي الإجنليزية
يتعني عليهم اخل�ضوع حلجر �صحي ملدة � 10أيام ،وميكن
�أن تتقل�ص املدة �إىل خم�سة �أيام �إذا جاءت نتيجة الفحو�ص
�سلبية .لكن نظراً لإقامة املباراة اليوم الأربعاء لن ي�سمح
الوقت لهم باخلروج من العزل يف املوعد املنا�سب .وقالت
خدمة امل�شجعني باالحتاد الدمناركي للعبة عرب موقعها

على االنرتنت "نحن يف غاية احلزن ومن ال�صعب تفهم
ذلك وحاولنا فعل كل �شيء لإيجاد حل .كانت اجلماهري
حجر �أ�سا�س يف جناح الدمنرك ببطولة �أوروبا".
ون��ال منتخب ال��دمن��ارك وجماهريه تعاطفا دول�ي�اً عقب
جن��اة �صانع اللعب كري�ستيان �إريك�سن م��ن �أزم��ة قلبية
يف �أول م�ب��اراة له يف كوبنهاجن .وواج�ه��ت بطولة �أوروبا
 2020اللوم يف ارتفاع الإ�صابات بالفريو�س مع تدفق
اجلماهري باال�ستادات واحلانات ومناطق امل�شجعني حول
�أوروب� ��ا و��س��ط ال��وب��اء فيما �أك��د االحت ��اد الأوروب� ��ي للعبة
"يويفا" تعاونه التام مع ال�سلطات ال�صحية املحلية يف كل
الأماكن امل�ضيفة.

دولربغ الهداف «اجلليدي» يف الدمنارك
بعدما ُعرف بالرجل "اجلليدي"
ع�ل��ى �أر� ��ض امل�ل�ع��ب ،ل�ع��ب املهاجم
�را يف
ك��ا� �س�بر دول� �ب��رغ دو ًرا ك� �ب�ي ً
�إي�صال الدمنارك �إىل ن�صف نهائي
ك�أ�س �أوروبا لكرة القدم ،بت�سجيله
يف م��رم��ى وي�ل��ز وت�شيكيا يف ثمن
وربع النهائي توال ًيا.
ت� �ع� � ّول ال ��دول ��ة اال�سكندينافية
ال�صغرية على جناعة دول�برغ ،يف
م��واج�ه��ة �إن�ك�ل�ترا ال�صعبة اليوم
الأرب �ع ��اء يف ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي على
ملعب وميبلي يف لندن.
ع��ان��ى مهاجم ن ��ادي ني�س القادم
من عائلة ريا�ضية (والداه مار�سا
كرة اليد) لفر�ض �سطوته املو�سم
املا�ضي يف ال��دوري الفرن�سي ،ومل
ي �ك��ن الع � ًب��ا �أ� �س��ا� �س � ًي��ا يف ت�شكيلة
املدرب الدمناركي كا�سرب هيوملاند
مطلع البطولة القارية.
لكن يف الأدوار الإق�صائية ،ظهر
بقوة مع �أه��داف الفتة :اثنان يف
م��رم��ى وي �ل��ز (�4-صفر) وثالث
�ضد ت�شيكيا (.)1-2
ا�ستفاد الالعب الأ�شقر البالغ 23
عا ًما من �إ�صابة املهاجم الرئي�س
يو�سف بول�سن ،فكان خري البديل،
لي�صبح الحقًا �أ�سا�س ًيا برغم عودة

مهاجم اليبزيغ الأملاين.
يف باكو ،راوغ الالعب املكنى "�آي�س
بريغ" يف ن��ادي��ه ال���س��اب��ق �أياك�س
ام���س�تردام الهولندي (-2015
 ،)2019ال ��دف ��اع وظ �ه��ره �إىل
مرمى ت�شيكيا ،مرر لزميله مارتن
برايثوايت كرة مق�شرة يف العمق،
و�شارك يف �أدوار دفاعية.
مل ي �ت ��ر ّدد يف ت��رج �م��ة عر�ضية
ي��واك �ي��م م��اي�ه�ل��ي ال��رائ �ع��ة ،ليه ّز
ال�شباك قبل اال�سرتاحة.
ه� ٌ
�دف ث��ال��ثٌ مل ي�ن�ت��زع ابت�سامة
من الالعب املولود يف �سيلكيبورغ
الذي ح�صل على تهنئة رفاقه .ر ّد
فعل ب��ارد اع�ت��اد عليه بن�سبة �أقل
جمهور نادي ني�س املتو�سطي.
بعد مو�سم �أول واعد� ،سجل خالله
 11ه��د ًف��ا يف ال��دوري الفرن�سي،
ان �ط �ف ��أت ��ش�ع�ل��ة دول �ب��رغ القادم
ب�صفقة ك�ب�يرة لني�س بلغت 23
مليون دوالر يف �صيف .2019
خ�ل�ال م��و� �س��م  ،2021تع ّر�ض
ل���س��رق��ة ��س�ي��ارت��ه ب��ور� �ش��ه� ،أ�صيب
ب �ك��اح �ل��ه ،يف ج �ن �ب��ه ث ��م الع�ضلة
امل �ق � ّرب��ة ،ك�م��ا مل ي��وف��ره فريو�س
كورونا يف منا�سبتني ،ووقع �ضحية
التهاب الزائدة الدودية!

ق ��ال ع �ن��ه ه �ي��ومل��ان��د "مع كا�سرب
اع�ت�ق��د ان ��ه ل��دي�ن��ا م�ه��اج��م جنم.
�شاهدته عندما كان ياف ًعا و�سجل
 16ه��د ًف��ا يف م��و��س��م واح ��د مع
�أياك�س" .ت��اب��ع "م ّر يف مراحل
ج��دل�ي��ة م��ع الإ� �ص��اب��ات وكورونا
لكنه عاد بقوة".
ب � ��دوره ،ق ��ال � �ص��اح��ب � 6أه� ��داف
ومت ��ري ��رت�ي�ن ح��ا� �س �م �ت�ين يف 25
م� �ب ��اراة ه ��ذا امل��و� �س��م يف ال� ��دوري
ال �ف��رن �� �س��ي "من ال �ط �ب �ي �ع��ي �أن
ت�شكّك بنف�سك عندما مت ّر مبثل
ه��ذه ال�ت�ج��ارب .تعتقد �أن العامل

كله يقف �ضدك".
"م ّر يف ظ � ��روف � �ص �ع �ب��ة ج � �دًا،
ه � ��ذا � �ص �ح �ي��ح .ي �ق ��ارب �ه ��ا بكثري
م��ن الفكاهة .يف �أح��د الأي ��ام ،كنا
ن�شاهد �سو ًيا مباراة من الدرجة
ال�ث��ان�ي��ة .ق��ال ان��ه ي�شجع باري�س
�أف �� �س ��ي ،الن � ��ه ي �� �ض � ّم �صديقه
+فادي ،"+زمليه ال�سابق المني
ديابي-فاديغا ال��ذي �سرق �ساعته
املرتفة بقيمة � 70ألف يورو عام
ريا
 ،2019بح�سب م��ا ق��ال �أخ ً
لفران�س بر�س امل��درب امل�ساعد يف
ني�س ديدييه ديغار.

بالن�سبة لقائد ني�س ال�سابق "هناك
ف��ارق ب�ين ال���ص��ورة ال�ت��ي يعطيها
ل �ل �ع��امل اخل� ��ارج� ��ي ،و�شخ�صيته
احلقيقية داخ��ل النادي ،يف غرف
امل�لاب����س خ�لال احل�ي��اة اليومية.
كنت م�صدو ًما لعدم احتفاله بعد
ت�سجيله االه��داف .جليدي وغري
ع��اط �ف��ي ،ح �ت��ى ول ��و ح���ص��ل على
�شخ�صا
فر�صة واح ��دة .اكت�شفت
ً
ريا ،يبت�سم وميرح كل
يتحدث كث ً
يوم".
ي�شرح زميله ال�شاب املقرب منه يف
ني�س املدافع النم�سوي فالفيو�س
دان �ي �ل �ي��وك ل �ف��ران ����س ب��ر���س قبل
بداية ك�أ�س �أوروب��ا "كا�سرب بعيد
ج� �دًا ع��ن ال �� �ص��ورة امل �ت��داول��ة بني
اجلماهري .حتى �إذا غ�ضب ،يبقي
كل �شيء داخل ًيا ،ال يعطي احلجج
خل�صمه".
ال � �ش��ك ب� � ��أن دول� �ب��رغ �سيت�سبب
ب�صداع ملدربه .يتعني على هيوملاند
الأربعاء يف وميبلي �أن يختار بني
ال�شاب القادم من ني�س �أو اخلبري
بول�سن ( 27ع��ا ًم��ا) ،املتعايف من
�إ��ص��اب��ة بع�ضالت فخذه اخللفية
وال��ذي دخل بدال منه قبل ن�صف
�ساعة على نهاية مباراة ت�شيكيا.

الربازيل يف نهائي كوبا �أمريكا
على ح�ساب البريو

حجزت ال�برازي��ل �إح��دى بطاقتي امل�ب��اراة النهائية لبطولة
كوبا �أمريكا يف كرة القدم املقامة على �أر�ضها بفوزها بهدف
نظيف على البريو يف ن�صف النهائي الذي ا�ست�ضافه ملعب
"نيلتون �سانتو�س" يف ريو دي جانريو.
وبف�ضل ال�ه��دف ال��ذي �سجله الع��ب و�سط ليون الفرن�سي
لوكا�س باكيتا ( )35بعد متريرة على طبق من ف�ضة من
جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي �أي�ضاً نيمار� ،ست�سعى
ب�ط�ل��ة ال �ع��امل خ�م����س م ��رات �إىل خ�ط��ف لقبها ال�ع��ا��ش��ر يف
البطولة القارية.
ويلتقي منخب ال�سامبا يف النهائي الع�شرين يف تاريخه
(خ�سر  11م��رة) على ملعب م��اراك��ان��ا ال�سبت ،ال�ف��ائ��ز يف
ن�صف النهائي الثاين الثالثاء بني الأرجنتني وكولومبيا
يف برازيليا.
وقدمت الربازيل م�ستويات مميزة يف البطولة حيث حافظت
على �سجلها خالياً من الهزائم يف دور املجموعات حا�صدة
ثالثة انت�صارات (�ضد فنزويال ،البريو ،وكولومبيا) وتعادل
(الإكوادور) لتت�صدر املجموعة الثانية.
وعانت لإق�صاء ت�شيلي بطلة  2015و 2016يف الدور ربع
النهائي بهدف نظيف لباكيتا نف�سه.
ومل تخ�سر ال�برازي��ل يف مبارياتها الـ13
الأخ �ي ��رة ( 12ان �ت �� �ص��اراً وت� �ع ��ادل)،
وه��ي �صاحبة �أع�ل��ى �سجل تهديفي
يف البطولة احلالية ( )12وتتمتع
ب��دف��اع ق��وي ب�ق�ي��ادة ال�ق��ائ��د تياغو
� �س �ي �ل �ف��ا وم��ارك �ي �ن �ي��و���س ح �ي��ث مل
ت�ت�ل��ق � �س��وى �أربعة

�أه ��داف يف �آخ��ر  12م�ب��اراة (يف البطولة وت�صفيات ك�أ�س
العامل).
�أما البريو حاملة اللقب عامي  1939على �أر�ضها و،1975
فبلغت ن�صف النهائي بعدما ابت�سمت لها ركالت الرتجيح
� 3-4أمام الباراغواي �إثر تعادلهما  3-3يف غويانيا.
وكانت البريو احتلت و�صافة املجموعة الثانية خلف الربازيل
مع انت�صارين وتعادل وخ�سارة ،لكنها ف�شلت يف بلوغ النهائي
للمرة الرابعة يف تاريخها.
وا�ست�ضافت الربازيل الن�سخة احلالية يف اللحظة الأخرية
ع �ق��ب ا� �س �ت �ب �ع��اد امل���ض�ي�ف�ت�ين ك��ول��وم �ب �ي��ا مل���ش��اك��ل �سيا�سية
واجتماعية يف ال�ب�لاد ،والأرج�ن�ت�ين ب�سبب انت�شار فريو�س
"كوفيد."-19
و�سعى املنتخب الربازيلي �إىل ح�سم املباراة مبكراً يف �أكرث
من منا�سبة ،مع حتركات نيمار اخلطرية يف اجلناح الأي�سر،
ال �ت��ي م�ن�ح��ت ح��ري��ة يف ال�ت�ح��رك ل�ل�م�ه��اج��م ريت�شالي�سون
�أم��ام دفاعات البريو ال�صعبة .وافتقدت الربازيل ملهاجمها
غابريال جيزو�س الذي طرد يف ربع النهائي �أمام ت�شيلي �إثر
خط�أ متهور ارتكبه العب مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي على
�أوخينيو مينا.
وبد�أت مالمح اخلطورة يف الدقيقة الثامنة ،بعد و�صول
الكرة �إىل باكيتا الذي مررها باجتاه ريت�شارلي�سون،
ف � � ��رازغ الأخ� �ي ��ر احل� ��ار�� ��س ب �ي ��درو
غ��ال�ي���س��ي و�أع ��اده ��ا �إىل نيمار
الذي �سدد خارج امللعب.
ويف ال��دق �ي �ق��ة � ،19سدد

الع��ب ري��ال مدريد الإ�سباين ك��ازمي�يرو ك��رة قوية �أنقذها
غالي�سي ،فعادت �إليه ومررها �إىل باكيتا يف الرواق الأمين،
ل�ي�ح��ول�ه��ا ع��ر��ض�ي��ة �أر� �ض �ي��ة و��ص�ل��ت �إىل ن �ي �م��ار ،ف�سددها
ليت�صدى لها احلار�س ،ويكرر ريت�شارلي�سون الت�سديدة ،لكن
غالي�سي يت�ألق جمدداً قبل �أن يتدخل الدفاع.
لكن الدقيقة اخلام�سة وال�ث�لاث�ين ك��ان ع�ص ّية على ت�ألق
غالي�سي ،الذي عجز عن الت�صدي للكرة التي بد�أها نيمار
بانطالقة قوية من الرواق الأي�سر وجتاوز مدافعي البريو
بلم�سة رائ �ع��ة ،وم��رر ك��رة على طبق م��ن ف�ضة ب�ين �أقدام
املدافعني �إىل باكيتا ال��ذي مل يخذل الربازيليني و�سددها
ب�سهولة يف ال�شباك.
وك��ان باكيتا نف�سه هو من �سجل ه��دف الفوز للربازيل يف
مرمى ت�شيلي يف ربع النهائي.
وحاول منتخب البريو �إدراك التعادل يف �أكرث من منا�سبة يف
ال�شوط الثاين ،و�سط رعونة ن�سبية من الربازيليني.
فحاول جانلوكا الب��ادوال من ت�سديدة على �إيدر�سون ،لكن
الدفاع الربازيلي �أبعدها �إىل ركنية (.)50
ويف الدقيقة � ،60أنقذ �إيدر�سون مرماه من ت�سديدة قوية
من را�سييل غار�سيا ،قبل �أن يتدخل تياغو �سيلفا ويبعدها
�إىل ركنية.
وطالب الربازيليون بركلة جزاء بعد �سقوط ريت�شارلي�سون
داخل منطقة اجلزاء ،لكن احلكم قرر احت�ساب ركلة ركنية
(.)70
و�أهدر الربوفيون فر�صة خطرية للتعادل ،بعد عر�ضية
م��ن �أليك�ساندر كالين�س �إىل ر�أ���س �سريخيو بينيا،
الذي كان من دون مراقبة و�سط خروج خاطئ من
�إي��در��س��ون ،لكن الكرة حتولت ب�أعجوبة �إىل
�ضربة مرمى ( ،)82لتنتهي املباراة
بفوز الربازيل �1-صفر.

ورغم ذلك �ستخ�ص�ص �ستة �آالف تذكرة من �إجمايل 60
�أل��ف للجماهري ال��دمن��ارك�ي��ة يف بريطانيا .وق��ال مدير
ال�ش�ؤون التجارية باالحتاد الدمناركي روين هان�سن عرب
تويرت "هل تعرفون دمناركياً يف اجنلرتا �أو �إ�سكتلندا؟
يجب �أن يحملوا ال�شعلة من �أف�ضل جماهري يف العامل.
توجد الكثري من التذاكر املتاحة للدمنركيني يف بريطانيا
ويجب �أن يح�ضروا".
وب �ي �ع��ت ن �ح��و  4800ت��ذك��رة ب��ال�ف�ع��ل ل�ل��دمن��رك�ي�ين يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا ك�م��ا �أع �ل��ن االحت� ��اد ال��دمن��ارك��ي �أم ����س الأول
االثنني ،م�ضيفاً �أنه �سري�سل �ألف قمي�ص و�أدوات ت�شجيع
�أخرى باللونني الأحمر والأبي�ض �إىل لندن.
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هكذا ر ّو�ض �ساوثغيت
منتخب «الأ�سود الثالثة»
م��ن خ�ل�ال ت ��أه��ل �إن �ك �ل�ترا �إىل ث ��اين ن���ص��ف نهائي
ل�ه��ا ع�ل��ى ال �ت��وايل يف ب�ط��ول��ة ك�ب�رى ،و� �ض��ع امل ��درب
غاريث �ساوثغيت ب�لاده على "خريطة ك��رة القدم"
ب�براغ�م��ات�ي��ة وث�ق��ة ك�ب�يرة يف الع�ب�ي��ه ،ول�ك��ن �أي�ضاً
بخيارات جريئة.
ي��وم الأرب �ع��اء� ،سيواجه منتخب "الأ�سود الثالثة"
الدمنارك وا�ض ًعا ن�صب عينيه بلوغ �أول نهائي بطولة
ك�أ�س �أوروبا يف تاريخه ،بعد �إخفاقات  1996بركالت
الرتجيح �ضد �أمل��ان�ي��ا ،و� 1968ضد يوغو�سالفيا
(�صفر ،)-1بعد عامني من �إحرازه ك�أ�س العامل على
�أر�ضه.
ومذاك احلني ،مل ي�صل الإنكليز �إىل املربع الأخري يف
بطولتني متتاليتني.
قال �ساوثغيت بعد العبور ال�سهل �أمام �أوكرانيا يف ربع
النهائي (�4-صفر) "�إنه ملن دواعي �سروري احل�صول
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ت�سمح ب��و��ض��ع ب�ل��دن��ا ع�ل��ى خ��ري�ط��ة كرة
القدم" .و�إن ك��ان الأف�ضل مل ي��أت بعد ،وم��ع �إقامة
املباراتني الأخريتني يف وميبلي ،ف�إن �ساوثغيت بات
الآن من �ضمن نخبة املدربني الإنكليز.
يف غ�ضون خم�س �سنوات ،جعل من منتخب م�صدوم
جراء الإق�صاء املهني �ضد �أي�سلندا ( )1-2يف ك�أ�س
�أوروب ��ا  ،2016مناف�ساً مر�شحاً بقوة على اللقب
القاري.
بعد تعيينه لفرتة م�ؤقتة من �أربع مباريات (انت�صاران
وت� �ع ��ادالن) ،اكت�سب �ساوثغيت الع��ب �أ��س�ت��ون فيال
وميدلزبره ال�سابق ال��ذي لعب  57م�ب��اراة دولية،
مكانته جراء �شهرة العبيه.
م�ستفيداً من م�س�ؤولياته ال�سابقة على ر�أ�س منتخب
النا�شئني� ،أعطى دفعة �إنقاذ �شبابية للمنتخب الأول
ال��ذي مل يثق ب�سهولة يف ال�شباب ،با�ستثناء ظاهرة
واين روين.
ت�ؤكد ا�ستدعاءات جود بيلينغهام ( 18عاماً) ،بوكايو
�ساكا (� )19أو ج��اي��دون �سان�شو (� ،)21أن القيمة
بالن�سبة له غري مرتبطة بالعمر.
و دون االبتعاد التام عن ال�برودة الربيطانية ،خلق
��س��اوث�غ�ي��ت ح ��ول جم�م��وع�ت��ه حم �ي �ط �اً م��ن الهدوء
والثقة منيعاً متاماً يف وجه تقلبات مزاج الر�أي العام
وال�صحافة.
�أب� ��رز الأم �ث �ل��ة ت �ب��د�أ م��ن �أخ �ط��اء احل��ار���س ج ��وردان
ب�ي�ك�ف��ورد م��ع �إي �ف��رت��ون ،ورح �ي��م �سرتلينغ املفتقر
للكفاءة مع مان�ش�سرت �سيتي نهاية املو�سم� ،أو
هاري كاين الذي كان وجوده رمزياً
يف الدور الأول.
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،ف � ��إن

ال�ضجيج الإيجابي املحيط بجاك غريلي�ش حمبوب
امل���ش�ج�ع�ين وو� �س��ائ��ل الإع� �ل��ام ،وو��ض�ع�ي��ة ماركو�س
را�شفورد املريحة� ،أو املو�سم الرائع لفيل ف��ودن مع
م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ،مل ي���ض�م��ن ل�ه��م غ�ي�ر م�شاركة
حم��دودة يف امل�ب��اري��ات ،و�ضحى بهم �ساوثغيت على
مذبح التكامل وخطة اللعب الرباغماتية التي �أتت
ثمارها بح�سب النتائج.
مل تت�سبب تلك اخليارات القوية يف �أي ف�ضيحة ،رمبا
لأن�ه��ا ت�ترك م�ساحة ك�ب�يرة لالعبني للتعبري عن
�أنف�سهم ولي�س فقط كالعبي كرة قدم.
�أو� �ض��ح �ساوثغيت ع�بر امل��وق��ع االل �ك�تروين لالحتاد
االن�ك�ل�ي��زي �أن��ه "ب�صفتك ك �م��درب ،عليك دائ �م �اً �أن
ت�ك��ون م��وج��وداً ل��دع��م ال�شخ�ص .حت�سينه كالعب
ي�صبح ثانوياً �إىل حد ما".
ل��ذا ف ��إن النهج الت�شاركي وح�ت��ى ال �ت �ع��اوين ،ميكّن
الالعبني ،وفق املدرب نف�سه.
أحب �أن يتكلم الالعبون �أثناء
و�أ��ض��اف �ساوثغيت "� ّ
االجتماعات� ،أح� ّ�ب �أن يكون لديهم ر�أي يف املباراة،
لأن ��ه يف ال��دق�ي�ق��ة  ،85ع�ن��دم��ا ي �ك��ون ل��دي�ه��م قرار
التخاذه حل�سم الفوز من عدمه ،لن نكون قادرين
على اتخاذ هذا القرار من مقاعد البدالء".
ر�سخت ه��ذه البطولة
�إىل جانب �إدارت ��ه الب�شريةّ ،
�أي�ضاً خياراته التكتيكية.
فكان قراره ب�إعادة �صياغة خطة اللعب مع ثالثة يف
قلب ال��دف��اع خ�لال دوري الأمم الأوروب �ي��ة الأخري،
بعدما ك��ان يلعب ب��أرب�ع��ة يف م��ا اع� ُت�بر م�ف��اج��أة بعد
ك�أ�س العامل .ثم �أو�ضح �أن فريقه ال ميكن �أن يظهر
ب�شكل جيد يف البطولة القارية �إذا مل يتقن �أمناط
لعب عدة.
وي�أتي االنت�صار التاريخي على �أملانيا يف ثمن النهائي
(�2-صفر) ب�ث�لاث��ة الع�ب��ي ق�ل��ب دف ��اع ،ق�ب��ل الفوز
على �أوكرانيا يف ربع النهائي ب�أربعة العبني يف قلب
الدفاع ،ليثبت مرة �أخرى �أنه كان حمقاً .وال ي�ستبعد
�ساوثغيت �أن يعود فريقه �إىل  3-4-3يف اجلولة
املقبلة �ضد ال��دمن��ارك .وق��ال بعد م�ب��اراة �أوكرانيا
"�إذا كنا متواجدين يف الدور ن�صف النهائي ،فهذا
بف�ضل هذه ال��روح .من الوا�ضح �أن جودة الالعبني
م�ه�م��ة ،لكنني ر�أي ��ت ال�ك�ث�ير م��ن ال �ف��رق ت�خ��رج من
هذه البطولة لأنها مل تكن متتلك تلك الروح التي
تتمتع بها هذه املجموعة" .ورغم ذلك ،يبقى اجلزء
الأ�صعب الذي يتعني القيام به هو ك�سر حاجز
ن���ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ليكمل ف��ري��ق �ساوثغيت
م�شواره االنتقايل من خا�سر رائع
�إىل �آلة انت�صارات.

اكت�شاف �أقدم قطعة �أثرية لإن�سان نياندرتال
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عبيد حميد املزروعي

اكت�شف خ�براء علم الإن���س��ان يف �أمل��ان�ي��ا �أق��دم قطعة �أث��ري��ة ت��دل على معرفة �إن���س��ان النياندرتال ال�ب��دائ��ي الفن
الت�شكيلي.
ون�شرت جملة  Nature Ecology & Evolutionالعلمية تقريرا عن القطعة الأثرية التي متثل جم�سما من
عظام الأيل ،عليه نق�ش هند�سي معقد.
ويبلغ عمر القطعة نحو � 51ألف �سنة ،ما يعترب �أقدم منوذج للفن الت�شكيلي لإن�سان النياندرتال ،ودليال على وجود
التفكري املجرد لدى هذا الإن�سان البدائي ،وقدرته على �صناعة قطع فنية لها معنى رمزي ،وذلك قبل فرتة طويلة
من و�صول ب�شر الكرومانيون �إىل �أوروبا الو�سطى.
ومت العثور على القطعة املذكورة يف كهف �آينهورن بو�سط �أملانيا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه حتى الفرتة الأخرية كان امل�ؤرخون وعلماء الإن�سان يعتقدون �أن الثقافة والفن الت�شكيلي
والأديان والتفكري املجرد ب�شكل عام ظهرت قبل فرتة ق�صرية ن�سبيا لدى الإن�سان العاقل (.)Homo Sapiens
ولكن يف ال�سنوات الأخرية مت العثور على �آثار الفنون التي تعود �إىل فرتة زمنية �أقدم من ذلك ،حيث تبني �أن الفن
كان موجودا لدى الأنواع الأقدم من الب�شر ،وخا�صة لدى �إن�سان النياندرتال.
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�صدمة العمرّ ..
ع�ضه ثعبان �ضخم على املرحا�ض

فيديو عربة اخل�ضار يطيح مب�س�ؤول
�أقالت �أمانة عمان الكربى ،حمافظة العا�صمة الأردنية،
م�س�ؤوال بعد تداول �شريط فيديو على �شبكات التوا�صل
االجتماعي يظهر تدمري عربة خ�ضار يف �أح��د �أ�سواق
امل��دي�ن��ة .وذك ��رت و�سائل �إع�ل�ام حملية يف الأردن �أم�س
ال �ث�لاث��اء �أن ��ه ق��رر رئ�ي����س جل�ن��ة �أم��ان��ة ع�م��ان الكربى،
يو�سف ال�شواربة� ،إعفاء مدير �سوق اخل�ضار املركزي من
من�صبه ،حيث وقعت احلادثة.
وقرر ال�شواربة �أي�ضا تكليف املدير التنفيذي للأ�سواق
ب�إدارة ال�سوق ،بالإ�ضافة �إىل فتح حتقيق يف احلادث.
وو� �ص �ف��ت ت �ق��اري��ر حم�ل�ي��ة �إت�ل��اف ال �ع��رب��ة ع�ب�ر �إح ��دى
اجلرافات العمالقة "غري ح�ضارية والئقة".
وتداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي فيديو تدمري
العربة ،منددين بهذا الت�صرف ال��ذي اع�ت�بروه "قطعا
للأرزاق" ،يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة.

حتول �صباح من�ساوي �إىل كابو�س ،عندما ت�سلل ثعبان �ضخم من
ن��وع الأ�صلة عرب �أنابيب ال�صرف يف منزله وف��اج��أه بع�ضة وهو
جال�س على املرحا�ض.
التفت الرجل البالغ من العمر  65عاماً وي�سكن يف مدينة جرات�س
يف ذهول ليجد ثعباناً طوله  1.6مرت حيث كان يجل�س وذلك يف
ح��وايل ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً بالتوقيت املحلي وفقاً لرواية
ال�شرطة املحلية يف �إقليم �سترييا.
وقالت ال�شرطة �إنها تعتقد �أن الثعبان ،وهو من نوع خانق غري
�سام موطنه الأ�صلي �آ�سيا وقد ي�صل طوله لت�سعة �أمتار ،فر من
�شقة �أحد اجلريان وت�سلل للمرحا�ض عرب الأنابيب لكن مل يت�ضح
على وجه الدقة امل�سار ال��ذي �سلكه .وتوا�صلت خدمات الطوارئ
مع خبري زواحف �أزال الثعبان و�أعاده ملالكه بينما تلقى ال�ضحية
عالجاً يف امل�ست�شفى من �إ�صابات طفيفة .و�أ��ش��ارت ال�شرطة �إىل
�أن مالك الثعبان ه��و ج��ار ال�ضحية ويبلغ م��ن العمر  24عاماً
وميلك  11ثعباناً كلها خانقة وغري �سامة ومت �إبالغ مكتب االدعاء
باال�شتباه يف �أن �إهماله �أدى لإحلاق الأذى ب�آخرين.

يهدد بتفجري مطعم ب�سبب ال�صل�صة

بتهمة الرتويج للعنف ..اعتقال �أ�شهر مغنيي الراب بال�سويد

ه��دد رج��ل بتفجري �أح��د املطاعم بعبوة نا�سفة يف والية
�أيوا الأمريكية ،بعدما الحظ غياب ال�صل�صة عن الوجبة
التي طلبها من املطعم.
وذكرت ال�شرطة الأمريكية �أن روبرت غولويت�سر جونيور
�أر��س��ل تهديدا ع�بر الهاتف بتفجري ف��رع ملطعم �شهري
يف والي��ة �أي��وا بعبوة نا�سفة ،بعدما تبني له ع��دم وجود
ال�صل�صة يف الوجبة التي طلبها �إىل منزله.
و�أو��ض�ح��ت �أن ال��رج��ل ( 42ع��ام��ا) ه��دد م��وظ��ف املطعم
بال�ضرب ،ثم انفعل �أك�ثر وه��دد با�ستخدام عبوة نا�سفة
لتفجري امل�ك��ان ك�ل��ه .امل��وظ��ف ال��ذي تلقى املكاملة ات�صل
بال�شرطة التي اعتقلت الزبون بتهمة التهديد بتفجري
املطعم ،وق��ال��ت �إن��ه اع�ت�رف ب��ذل��ك ،و�سبقي يف ال�سجن
طوال الليل ليفرج عنه بكفالة �صباح اليوم التايل.

�ألقت ال�شرطة ال�سويدية القب�ض على �أرب�ع��ة من �أ�شهر مغنيي
ال��راب بتهم الرتويج للعنف ،كما اعتقلت مدير �أعمال مو�سيقي
لال�شتباه برتويجه املخدرات.
وك��ان��ت ال�شرطة ق��د قامت مبداهمة م�ن��ازل العديد م��ن مغنيي
ال��راب الذين مدحوا يف �أعمالهم حياة الإج��رام وعامل اجلرمية،
وخ�صو�صا من �أظهر يف �أغانيه �أ�سلحة وم�سد�سات ،حيث ت�شتبه
ال�شرطة �أن بع�ض هذه الأ�سلحة حقيقي.
ويعد اثنان من مغنيي الراب الذين مت القب�ض عليهم ،من �أ�شهر
مغنيي هذا النمط املو�سيقي يف ال�سويد على الإط�لاق ،و�أغانيهم
من الأعلى ا�ستماعا يف تطبيق "�سبوتيفاي".
وذكرت ال�شرطة �أنه �أثناء مداهمة قواتها ل�شقة �أحد ه�ؤالء املغنني
يف �ستوكهومل ،عرثت على �سالح كال�شينكوف �آيل.
وجلميع الأ��ش�خ��ا���ص اخلم�سة املعتقلني ��س��واب��ق �إج��رام �ي��ة ،كما
�أن ال�شرطة قدمت دالئ��ل على وج��ود رواب��ط قوية لثالثة منهم
مع �شبكات �إجرامية ،و�أنهم "�أ�شخا�ص ذو �أهمية" بالن�سبة لهذه
الع�صابات .وت�أتي هذه املداهمات واالعتقاالت بعد فرتة طويلة
م��ن ال�ت�ح��ري ع��ن ال�شبكات الإج��رام �ي��ة وع�لاق��ات�ه��ا يف ال�سويد،
وكانت ا�ستوديوهات الت�سجيل ملغنيي ال��راب �إح��دى النقاط التي
كانت حتت املراقبة منذ مدة.

ق�صة مطعم �أغلقته �شهرته

�سيارة تقتحم مقهى وتوقع جرحى

�سقط ع��دد م��ن امل�صابني يف مدينة الإ�سماعيلية� ،شمال �شرقي
م�صر ،يوم االثنني املا�ضي ،بعدما اقتحمت �سيارة �أح��د املقاهي،
خالل مبارة لكرة القدم ،يف �إطار الدوري امل�صري املمتاز.
وبح�سب و�سائل �إعالم م�صرية ،ف�إن ال�سيارة اقتحمت املقهى� ،أثناء
مباراة جمعت فريقي الإ�سماعيلي واالحتاد ال�سكندري.
ومل جتر الإ��ش��ارة �إىل دواف��ع �سائق ال�سيارة ال��ذي اقتحم املقهى،
فيما يرجح البع�ض �أن يكون احل��ادث مرتبطا باملباراة الكروية
التي انتهت ل�صالح االحتاد ال�سكندري.
وا� �س �ت �ط��اع ف��ري��ق االحت � ��اد ال �� �س �ك �ن��دري �أن ي �ف��وز ع �ل��ى م�ضيفه
الإ�سماعيلي بهدفني مقابل هدف ،يف �إطار مباريات اجلولة الـ28
من مناف�سات الدوري امل�صري املمتاز.

رجل يرتدي ز ًيا تقليد ًيا وي�ؤدي عرو�ضه للم�شجعني خالل �سباق الدراج ال�سنغايل التقليدي يف داكار .ا ف ب

قطة �ضخمة تفاجئ �سيدة يف غرفة نومها

عالقة جينيفر لوبيز
وبن �أفليك �إىل العلن
زارت الفنانة الأمريكية جينيفر
لوبيز واملمثل الأمريكيبن �أفلي 
ك
مع �أوالدهما �ستديو Universal
 studiosيف ل ��و� ��س �أجن �ل ��و� ��س،
ودخ� �ل ��وا اىل Jurassic park
والتقطوا ال�صور.
ون�سقت جينيفر لهذه النزهة ثياباً
ك��اج��وال ب�ي���ض��اء وت��رك��ت �شعرها
من�سد ًال على كتفيها ،وارت��دى بن
قمي�صاً �أبي�ض وجينز داكن.
وقررالثائي �أنه �آن الأوان �أن يلتقي
الأوالد مع بع�ضهم ،ولهذا ال�سبب
اختاروا هذا املكان.
والحظ املراقبون �أن احلب وا�ضح
ب �ي�ن �أف� �ل� �ي ��ك ول ��وب� �ي ��ز ،ومي�سك
ب�ي��ده��ا وي���ض��ع كتفه ع�ل��ى كتفها،
و�أن العالقة تطورت ب�سرعة بعد
�إنتقال جينيفر اىل لو�س �أجنلو�س
لتكون قريبة منه.
ووف � ��ق م �� �ص��ادر � �ص �ح��ف �أجنبية
ي�أمل الثنائي �أن تنجح عالقتهما،
وي� �ب ��ذالن اجل �ه ��ود خ �� �ص��و� �ص �اً �أن
كالهما �أ�صبح �أكرث ن�ضجاً.
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ك�شفت �سيدة يف �أتالنتا بوالية جورجيا الأمريكية ،عن موقف مرعب عا�شته
م�ؤخرا ،عندما ا�ستيقظت لتجد قطة �إفريقية جال�سة على �سريرها.
وقالت كري�ستني ف��ران��ك� ،إن القطة الكبرية دخلت منزلها بعد �أن ترك
زوجها الباب مفتوحا ليخرج كلبهم �إىل احلديقة.
و�أ�ضافت �أنها �سمعت �صوتا على �سريرها ،لتكت�شف �أن م�صدره قطة برية
كبرية ،جتل�س قريبة منها على ال�سرير.
وح�سبما ذكرت جملة "نيوزويك" الأمريكية ،فقد �صرخت كري�ستني من
هول املفاج�أة ،الأمر الذي جعل القط يهرب لإحدى زوايا الغرفة.
وبعدما �سمع الزوج �صراخ كري�ستني� ،أ�سرع ملعرفة ال�سبب ،ليتفاج�أ �أي�ضا
باحليوان الربي الذي كان على حد و�صفه كبري احلجم.
وبعد حماوالت عديدة جنح الزوج ب�إخراج القطة التي بلغ طولها قدمني
ون�صف تقريبا ،بعدما فتح الأب� ��واب �أم��ام�ه��ا ك��ي ت�غ��ادر امل �ن��زل ،والتقط
للحيوان �صورة .وات�صل الزوجان بال�سلطات امل�س�ؤولة ،لإعالمهم بتواجد
احليوان ،الذي يعد امتالكه غري قانوين يف والية جورجيا.
وقامت الهيئة امل�س�ؤولة عن متابعة مثل ه��ذه الق�ضايا ،بن�صب فخاخ يف
املنطقة املجاورة ملنزل كري�ستني� ،أمال يف الإم�ساك بالقطة ،والتي �ستو�ضع
يف حال العثور عليها مبحمية للحيوانات.

لقاح فايزر و دلتا ..درا�سة حتذر وتك�شف حقيقة �صادمة

خل�صت درا�سة جديدة �إىل �أن فعالية لقاح فايزر الأمريكي �ضد املتحور
اجلديد من فريو�س كورونا "دلتا" لي�ست بالقوة املطلوبة.
واعتمدت الدرا�سة على �أرقام �صادمة جمعتها وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية،
وفق ما �أوردت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وقالت الأرقام �إن فعالية اللقاح انخف�ضت �إىل  64باملئة يف مواجهة متحور
"دلتا" ،بعدما كانت ت�صل الفعالية �إىل  94باملئة يف مايو املا�ضي ،قبل
انت�شار ال�ساللة اجلديدة .وتتحدث الأرق��ام حتديدا عن انخفا�ض قدرة
لقاح فايزر يف منع الإ�صابة بالفريو�س والأعرا�ض التي يت�سبب بها.
وو�صف وزراء يف �إ�سرائيل البيانات اجلديدة ب�أنها "مقلقة" ،وم��ع ذلك،
تقول الدرا�سة �إن اللقاح مينع الإ�صابات اخلطرية.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إن متحور "دلتا" موجود يف نحو 100دولة
ح��ول العامل ،م�شرية �إىل �أنها يهدد مبوجة كورونا جديدة ،رغ��م تراجع
معدل الإ�صابات عامليا.
ووفقا ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها يف الواليات املتحدة،
فقد مت اكت�شاف متغري دلتا لأول مرة يف الهند يف دي�سمرب .2020
وم��ا يجعله خميفا مقارنة ببقية ال���س�لاالت �أن��ه �سرعة انت�شاره كبرية،
مقارنة مع املتحورات ال�سابقة� ،إذ ت�شري الدرا�سات �إىل �أن "قابلية انتقال
متحور دلتا ارتفعت بنحو  60 - 40باملئة".

هايدي كالم تزوجت
من هذا النجم  8مرات
ك�شفت العار�ضة الأمريكية هايدي
ك�ل�ام �أن �ه��ا ب��ذل��ت ج �ه��داً لإجن ��اح
زواج �ه��ا ال �ث��اين م��ن النجم �سيل
 ،و�أن�ه�م��ا ج��ددا عهد زواج�ه�م��ا يف
الذكرى ال�سنوية لثماين �سنوات
متتالية.
وق��ال��ت ه��اي��دي يف م�ق��اب�ل��ة م��ع "
�" :"Sunday Timesأعتقد
�أن�ن��ي ت��زوج��ت م��ن �سيل  8مرات،
و�إع� �ت� �ق ��دت �أن ال �ف �ك ��رة �ستكون
احتفا ًال بزواجنا وبحبنا ،ولكنني
مل �أجن ��ح وال �أح ��د مي�ك�ن��ه القول
�إنني مل �أحاول".
وت �ع�ت�رف �أن �ه��ا م��ع م ��رور الوقت
ب��د�أت تفقد الثقة يف تكرار الأمر،
و�أ� �ض��اف��ت" :هذا ح� ًق��ا ال يعمل..
ولكن حاولت".

"الأ�سطورة" ،هو ا�سم مطعم م�صري �صغري خم�ص�ص
لبيع نوع من اللحوم م�شهور با�سم ال�سمني ،ولقب املطعم
حمليا "م�سمط"� ،إال �أن قرار �إغالقه فتح باب اجلدل.
ه��ذا املطعم يقع يف حي املطرية �شرق العا�صمة امل�صرية
القاهرة ،و�شغل ال��ر�أي العام خالل ال�ساعات املا�ضية ،بعد
قيام الأجهزة الأمنية ب�إغالق املطعم و�ضبط مالكه.
املغردون تداولوا ق�صة املحل حتت �شعار "نهاية اجلملي
هو �أملي" ،يف �إ�شارة �إىل جملة �شهرية كان يرددها مالك
املطعم �إبراهيم الطوخي يف �إ�شارة �إىل �أن اجلميع يحلمون
ب��أك��ل �سندوت�شات حل��م اجل�م��ل م��ن ع�ن��ده .وب�ع��د �ساعات
قليلة م��ن ن�شر �صحف حملية لق�صة ال��رج��ل وجتمهر
الزبائن �أم��ام��ه ،ون�شر فيديوهات له وه��و يقوم بطهو ما
و�صفه بلحوم اجلمال وبيعها ب�أ�سعار زهيدة جدا ،انت�شرت
مطالبات ب�إغالق املطعم والقب�ض على �صاحبه ملخالفته
اال��ش�تراط��ات ال�صحية .م�صدر �أم�ن��ي ق��ال ملوقع "�سكاي
نيوز عربية" �إن الأجهزة املخت�صة تابعت �شبكات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ور� �ص��دت ق�ي��ام ��ص��اح��ب امل�ح��ل ي�ق��وم بعر�ض
طريقة بيع "فواكه" ال�ل�ح��وم دون ات�ب��اع �أي ا�شرتاطات
�صحية وع��دم االهتمام ب ��الأدوات امل�ستخدمة وال نظافة

�أماكن غام�ضة حمظورة على الب�شر ..تعرف عليها

م��ن ج��زي��رة م��وب��وءة ب��ال�ث�ع��اب�ين �إىل ق�ب��و ي�ح�ت��وي على
و�صفة �سرية ،هناك عدد حمدود من الأماكن الغام�ضة
يف العامل ،املحظورة على عامة النا�س.
ون�شرت �صفحة "ذا لي�ست" فيديو على موقع يوتيوب،
يك�شف لنا عددا من الأماكن الغام�ضة واملحظورة على
عامة النا�س .جزيرة الأفاعي� :إليا داك وميادا غراندي،
�أو "جزيرة الأفاعي" ،ه��ي ج��زي��رة تقع قبالة �سواحل
ال�برازي��ل ،وه��ي م��وط��ن لأن ��واع ن��ادرة ومميتة ب�شكل ال
ي�صدق من الثعابني ت�سمى بر�أ�س الرمح الذهبي .وفقا
لبع�ض التقديرات ،هناك واحد �إىل خم�سة ثعابني لكل
مرت مربع من الأر�ض .الكهف اخلالب :من امل�ؤ�سف �أن
يحظر على الب�شر زيارة كهف ال�سكو يف فرن�سا ،الذي مت
اكت�شافه يف ع��ام  ،1940ويحتوي على بع�ض لوحات
الكهوف الأك�ثر �شهرة على الإط�ل�اق .تعود الر�سومات
التخطيطية للخيول والغزالن واحليوانات الأخرى �إىل
الع�صر احلجري القدمي ،ومت فتح الكهف للعامة يف عام
 1948و�أغلق ب�شكل دائم بعد  15عاما فقط .خمزن
البذور :يقع خمزن البذور العاملي "�سفالبارد" يف جزيرة
�سبيت�سبريغني النائية يف القطب ال�شمايل يف الرنويج.

كيت ميدلتون يف عزل ذاتي
قال ق�صر كن�سينجتون �إن كيت ميدلتون تعزل نف�سها بعد ات�صالها ب�شخ�ص
م�صاب بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ووفقاً ل�صحيفة "مريور" الربيطانية ،ال تعاين �صاحبة ال�سمو امللكي من
�أي �أعرا�ض ،لكنها تتبع جميع الإر�شادات ال�صحية احلكومية اخلا�صة بذلك
وتعزل نف�سها يف املنزل.
و�أُج �ب��رت دوق ��ة ك��ام�بري��دج ع�ل��ى ال�ع��زل��ة واالن���س�ح��اب م��ن ح��دث�ين اليوم
لالحتفال ب�أبطال هيئة ال�صحة الوطنية  NHSبعد االت�صال ب�شخ�ص
�أثبتت �إ�صابته بالفريو�س التاجي.
ً
و ُن ِّبهت ميدلتون ،التي كانت نتيجة اختبارها �سلبيا ،بعد ظهر اجلمعة
وبد�أت يف عزل نف�سها.
ويتعني على دوقة كامربيدج ،كيت ميدلتون ،العزلة ملدة � 10أيام.

وتبلغ م�ساحته  11000قدم مربع ،ويحتوي على �أكرث
م��ن مليون عينة م��ن ال�ب��ذور  ،ويعمل القبو ك�ن��وع من
االحتياطي ملحا�صيل العامل ،حيث يحافظ على العينات
يف مكان �آمن يف حالة وقوع كارثة بيئية.
الأر�شيف ال�سري :يزور املاليني من النا�س الفاتيكان يف
روما كل عام ،ولكن هناك منطقة واحدة يف الدولة ذات
ال�سيادة ال�صغرية التي ال ميكن الو�صول �إليها متاما،
وهي منطقة الأر�شيف ال�سري للفاتيكان ،الذي ت�أ�س�س
عام  ،1612ويحتوي على الوثائق ال�شخ�صية جلميع
الباباوات .خلطة كوكاكوال :متحف عامل كوكا كوال يف
�أتالنتا الأمريكية ،يحتوي على قبو مباليني الدوالرات
ُي�ق��ال �إن��ه حلماية اخللطة ال�سرية مل�شروب كوكاكوال.
ميكن لل�سياح ر�ؤي�ت��ه م��ن اخل��ارج ،لكن دخ��ول��ه مقت�صر
على كبار املديرين التنفيذيني .اجلزيرة اجلديدة :يف
ال�ستينيات� ،أدى ث��وران بركاين حتت البحر �إىل �إن�شاء
ج��زي��رة ج��دي��دة مت��ام��ا ق�ب��ال��ة � �س��واح��ل �آي���س�ل�ن��دا .قرر
العلماء اال�ستفادة الق�صوى من فر�صة تكوين اجلزيرة
اجلديدة ،وا�سمها جزيرة �سورت�سي ،لدرا�سة كيفية تطور
النظم البيئية ،دون �أي تدخل من الب�شر.

ديفيد بيكهام ميازح
زوجته يف عيد زواجهما
�شكر العب كرة القدم الإجنليزي،
ديفيد بيكهام ،زوجته فيكتوريا على
منحه �أبناءهم الرائعني ،مبنا�سبة
مرور  22عامًا على زواجهما.
ووج� ��ه دي�ف�ي��د ر� �س��ال��ة رق�ي�ق��ة �إىل
زوجته فيكتوريا يف الذكرى الـ 22
من زواجهما ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي
على موقع "�أن�ستقرام" ،ومازحها
قائلاً  22" :عامًا وما زلنا نرتدي
نف�س املالب�س ،ذك��رى زواج �سعيدة
و�شك ًرا على منحي � اً
أطفال رائعني
كي نرتدي جمي ًعا نف�س املالب�س".
ون�شر "ديفيد" جمموعة �صور مع
ال�ت��دوي�ن��ة يظهر فيها م��ع زوجته
بنف�س امل�لاب����س على م��ر الأع ��وام.
وبدورها ،ن�شرت فيكتوريا تدوينة
ع�بر ح�ساب "�أن�ستقرام" اخلا�ص
بها قالت فيه�" :أحبك ديفيد ،عيد
زواج �سعيد" .ووف ًقا ملوقع "فيميل
فري�ست" الأمريكي� ،أجنب الثنائي
ديفيد وفيكتوريا � 4أبناء :بروكلني
( 22عامًا) ،وروم�يرو ( 18عامًا)،
وك� ��روز ( 16ع ��ا ًم ��ا) ،وه ��ارب ��ر (7
�أعوام).

