
   

�أطقلتها حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات وميناء خليفة 
اأول نظام لل�شاحنات ذاتية القيادة يف املوانئ باملنطقة 

•• اأبوظبي-وام

�أول حمطة ت�ؤ�ش�شها �شركة  �أب�ظبي للحاويات،  �أعلنت حمطة ك��شك� 
�ملالحية  ك��شك�  ل�شركة  �لتابعة  �مل��ح��دودة  للم��نئ  �ملالحية  ك��شك� 
ميناء  يف  �لقيادة  ذ�تية  �ل�شاحنات  لنظام  �إطالقها  عن  �ل�شني،  خ��ارج 
منطقة  م��نئ  يف  ن�عه  من  �لأول  يعد  �ل��ذي  �لنظام  وي�شم  خليفة. 
و�شت���شل  "كي�-ترك�س".  كهربائية  �شاحنات  �شت  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
حمطة ك��شك� �أب�ظبي للحاويات وميناء خليفة �لذي يعد �أكرث �مل��نئ 
تط�ر�ً يف �لعامل، ��شتطالع �ملزيد من �لتقنيات �حلديثة �لتي من �شانها 

تعزيز فعالية �لأد�ء وم��كبة �لتط�ر�ت �حلديثة يف �لقطاع. 
               )�لتفا�شيل �س26(

جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات يف 
اأبوظبي حتدث اإجراءات احلجر املنزيل 

•• اأبوظبي-وام

�أعلنت جلنة �إد�رة �لط��رئ و�لأزمات يف �أب�ظبي بالتعاون مع مركز 
�أب�ظبي لل�شحة �لعامة حتديث �إجر�ء�ت �حلجر �ملنزيل للمخالطني 
�إط��ار �حلر�س على �شحة و�شالمة جميع  �إيجابية، وذلك يف  حلالة 

�أفر�د �ملجتمع.                       
وت�شل مدة �حلجر �ملنزيل للمطعمني �إىل 7 �أيام، مع �إعادة فح�س 
�لنتيجة  كانت  ح��ال  ويف  �ل�شاد�س،  �ل��ي���م  يف   PCR �لأن���ف  م�شحة 

�شلبية يتم فك �ل�ش��ر �للكرتوين يف �لي�م �ل�شابع.
وميتد �حلجر �ملنزيل لغري �ملطعمني ل� 12 ي�ماً، مع �إعادة فح�س 
م�شحة �لأنف يف �لي�م �ل� 11، وفك �ل�ش��ر �لإلكرتوين يف �لي�م �ل� 

�شلبية. �لنتيجة  كانت  حال  يف   12
    )�لتفا�شيل �س9(

فريدة �حل��شني خالل �لإحاطة �لإعالمية )و�م(

دياب يحذر من ع��قب وخيمة لل��شع �للبناين
�شي... ل بد من تاي��ن و�ن طال �ل�شفر

�وربان و�شالفيني و�حللم �مل�شرتك

�لإحاطة �لإعالمية لـكوفيد - 19
الإمارات لتزال باملرتبة الأوىل عامليا يف توزيع اجلرعات 
اليومية للقاحات مبعدل 158.24 جرعة لكل 100 �شخ�ص

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �لدكت�رة فريدة �حل��شني �ملتحدث �لر�شمي عن 
�لإم��ار�ت ت��جه  �أن دولة  �لدولة  �ل�شحي يف  �لقطاع 
�شلبة  حي�ية  وطنية  ببنية   19  – ك�فيد  جائحة 
تد�عياتها  م��ع  �لتعامل  على  ق���ادرة  ب�شرية  وق���در�ت 
وتخطيها يدعمها يف ذلك وعي جمتمعي و�لتز�م من 

فئات �ملجتمع كافة.
�لإعالمية  �لإحاطة  خالل  �حل��شني  فريدة  وقالت 

ك�رونا  فريو�س  م�شتجد�ت  ح���ل  �لإم���ار�ت  حلك�مة 
�مل�شتجد ك�فيد - 19 .. �إن �لقطاع �ل�شحي ي���شل 
�ملجتمعية من  �مل��ن��اع��ة  �إىل  �ل������ش���ل  ب��ه��دف  ج��ه���ده 
خالل ت�فري �للقاحات للفئات �مل�ؤهلة لأخذ �لتطعيم 
�جلرعة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ني  ن�شبة  �أن  �إىل  م�����ش��رية   ..
�لأوىل من �إجمايل �ل�شكان و�شلت �إىل 74.5 يف �ملائة 
64.3 يف  يف حني بلغت ن�شبة متلقي جرعتي �للقاح 

�ملائة من �إجمايل �ل�شكان.
)�لتفا�شيل �س9(

�شند �لنه�شة �لأثي�بي و�إ�شر�ر �أثي�بي على �لت�شعيد من خالل �مللء �لثاين 

وزير �لري �مل�سري: �أدي�س �أبابا ل متتلك �لإر�دة �ل�سيا�سية لالتفاق

اإثيوبيا تبداأ امللء الثاين.. وم�شر تعتربه تهديدًا للأمن وال�شلم
•• عوا�صم-وكاالت

يف ت�����ش��ع��ي��د خ��ط��ري وم���ت����ق���ع، �أع���ل���ن وزي����ر �لري 
�مل�����ش��ري حم��م��د ع��ب��د �ل��ع��اط��ي �أن����ه ت��ل��ق��ى خطاباً 
�إثي�بيا  ب��ب��دء  يفيد  �لإث��ي���ب��ي  ن��ظ��ريه  م��ن  ر�شمياً 
جهتها،  �لنه�شة.من  ل�شد  �لثانى  �مل��لء  عملية  يف 
�أر�شلت وز�رة �خلارجية �مل�شرية نف�س �خلطاب، �إىل 
رئي�س جمل�س �لأمن لإحاطته بالإجر�ء �لإثي�بي.
�لأم���ن جل�شة ح�ل  يعقد جمل�س  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
ق�شية �شد �لنه�شة ي�م �خلمي�س �ملقبل.و�أو�شحت 
�خلارجية �مل�شرية �أن هذ� �لتط�ر �خلطري يك�شف 

�تخاذ  على  و����ش��ر�ره��ا  �إثي�بيا  نية  ���ش���ء  جم���دد�ً 
�إج�������ر�ء�ت �أح���ادي���ة ل��ف��ر���س �لأم�����ر �ل�����ق���ع وملء 
م�شالح  ير�عي  �تفاق  دون  �لنه�شة  �شد  وت�شغيل 
�ل���دول �ل��ث��الث ويحد م��ن �أ���ش��ر�ر ه��ذ� �ل�شد على 
�شيزيد  �لأم��ر  هذ�  �أن  �أو�شحت  �مل�شب.كما  دولتي 
من حالة �لتاأزم و�لت�تر يف �ملنطقة، و�شي�ؤدي �إىل 
�ل�شعيدين  على  و�ل�شلم  �لأم��ن  يهدد  و�شع  خلق 
�أعلن �لناطق با�شم  �لإقليمي و�ل��دويل.يف �ل�شياق، 
�أن  �لنه�شة،  �شد  ب�شاأن  �ل�ش�د�ين  �لتفاو�س  وف��د 
بالده متتلك عدة خيار�ت للتعامل مع �مللء �لثاين 

ل�شد �لنه�شة.

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

ت�شريف  ح��ك���م��ة  رئ��ي�����س  ج����دد 
�لأع���م���ال يف ل��ب��ن��ان ح�����ش��ان دياب 
و�شعبه  ب����الده  �أن  م���ن  حت���ذي���ره 
على �شفري �لكارثة ودعا �ملجتمع 

�لدويل للتحرك لالإنقاذ.
وق����ال يف ك��ل��م��ة ب��ع��د �ج��ت��م��اع مع 
وممثلي  �ل�شفر�ء  م��ن  جمم�عة 
بريوت  يف  �لدبل�ما�شية  �لبعثات 
��شتئناف  ل يحق لهذه �حلك�مة 
�لنقد  ���ش��ن��دوق  م���ع  �ل��ت��ف��او���س 
�لتعايف  خ��ط��ة  لتطبيق  �ل����دويل 
�لتي و�شعتها �حلك�مة، لأن ذلك 
�ل��ت��ز�م��ات ع��ل��ى �حلك�مة  ي��رّت��ب 

�ملقبلة قد ل تتبناها.
رب���ط م�شاعدة  �أ���ش��ب��ح  و�أ����ش���اف   
ي�شكل  �حل��ك���م��ة  بت�شكيل  لبنان 
�للبنانيني  ح���ي���اة  ع���ل���ى  خ���ط���ر� 

�ل���ل���ب���ن���اين، لأن  وع���ل���ى �ل���ك���ي���ان 
ار�س و�حل�شار  �ل�شغ�ط �لتي متمُ
على  ي���ؤث��ر  ل  لبنان  على  �ملطبق 
�ل�شعب  ي���دف���ع  ب���ل  �ل��ف��ا���ش��دي��ن، 
�للبناين وحده ثمناً باهظا يهدد 
حياته وم�شتقبله كما يهدد لبنان 
�لعامل. وقال  ور�شالة يف  كنم�ذج 
ل��ب��ن��ان و�ل��ل��ب��ن��ان��ي���ن ع��ل��ى �شفري 

�لكارثة.
وح�����������ّذر ع�������ش���� ك���ت���ل���ة �ل���ل���ق���اء 
�لدميقر�طي �لنائب نعمة طعمة 
من �رتطام كبري يف لبنان، يف حال 
مل يتم ت�شكيل حك�مة �إ�شالحية 
حك�مة  �إىل  ت���ت���ح����ل  �إن����ق����اذي����ة 
ط��رئ �قت�شادية ملعاجلة ق�شايا 
�ل��ن��ا���س وه��م���م��ه��م، م�����ش��ري�ً �إىل 
مل  لبنان  يف  فقر  حالة  هناك  �أن 
ي�شبق �أن �شهدها حتى يف مر�حل 
�حلروب �مل�ؤ�شفة"، ومنبهاً �إىل �أن 

�ملقبلة  �لأ�شابيع  يف  �أعظم  �لآت��ي 
نظر�ً لغياب �ملعاجلات �ملطل�بة.

و�أعرب طعمة، يف حديث ل�)�ل�شرق 
�لأو������ش�����ط(، ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن هذ� 
�ل���ذي ي�شهده  �مل��ري��ب  �لن���ح���د�ر 
لبنان على �مل�شت�يات �لقت�شادية 
و�لجتماعية"،  و�حل����ي����ات����ي����ة 
معاركه  �لبع�س  "خ��س  منتقد�ً 
فيما  و�لن��ت��خ��اب��ي��ة،  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
لبنان يحت�شر، وهذ� �أمر م�ؤ�شف 
قد ي�ؤدي �إىل ما ل يمُحمد عقباه 

يف �ل�شارع.
لبنان  ي�شهد  ف����يما  ه�����ذ�  ي�����اأتي 
�ن���ه���ي���ار�ً   2019 خ���ري���ف  م���ن���ذ 
�لأ�ش��أ  ه���  مت�شارعاً  �ق��ت�����ش��ادي��اً 
مرفاأ  �نفجار  فاقمه  تاريخه،  يف 
�ل�����ر�ب�����ع من  �مل��������روع يف  ب������ريوت 
م��جهة  و�إج��������ر�ء�ت  �أغ�����ش��ط�����س 

فريو�س ك�رونا.

�ل�شتري�د، وفق �ل�شعر �لر�شمي.
�ل�������ش���ر�ع على  ي�����ز�ل  يف ح���ني ل 
ب��ني �لق�ى  �حل�����ش�����س و�ل��ن��ف���ذ 
ت�شكيل  دون  ي��ح���ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

حك�مة منذ �أ�شهر.

�أكرث  �ملحلية  �لعملة  فقدت  كما 
قيمتها  م��ن  �مل��ئ��ة  يف  ت�شعني  م��ن 
يف �ل�قت �ل��ذي ل ي��ز�ل �مل�شرف 
�مل������رك������زي ي���������زّود �مل�������ش���ت����ردي���ن 
كلفة  من  جزء  لتغطية  بالدولر 

مع �لتقارب بني �لوليات �ملتحدة وفورموز� �ل�سابقة

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

هزائم متلحقة للحوثيني.. حترير مواقع جديدة يف البي�شاء

ليبيا تبداأ ت�شجيل الناخبني واأمريكا 
ت�شدد على موعد النتخابات

•• عوا�صم - وكاالت

�ل��ن��اخ��ب��ني متهيد�  ت�����ش��ج��ي��ل  ل��ي��ب��ي��ا ع��م��ل��ي��ة  ب������د�أت يف 
لالنتخابات �لربملانية و�لرئا�شية �ملت�قعة يف نهاية �لعام 
�لذي يحيط مب�شريها  �لغم��س  �حل��ايل، وذلك رغم 
قاعدتها  ح�ل  �جلارية  �ملحادثات  و�ن�شد�د  تعطل  بعد 
�لد�شت�رية. و�أطلقت �ملف��شية �لعليا لالنتخابات، منذ 
على  �لليبيني  لت�شجيع  �إعالمية  حمالت  �لأول  �أم�س 
و�شمان  �ل�شيا�شية  حق�قهم  ملمار�شة  بكثافة  �لت�شجيل 
تقرير  يف  و�مل�شاهمة  �لقادمة  �لنتخابات  يف  �مل�شاركة 
مركز  �فتتاح  �لأح��د،  ي�م  �أعلنت،  كما  بالدهم،  م�شري 
 24 يف  �ملقررة  �لنتخابات  لتغطية  خم�ش�س  �إعالمي 
�لل�ج�شتية  �لتح�شري�ت  ه��ذه  لكن  �مل��ق��ب��ل.  دي�شمرب 
�شيا�شي  ف�شل  �لآخ����ر  �جل��ان��ب  يف  يقابلها  و�لإد�ري�������ة، 
وقان�ين، حيث ل ز�لت ليبيا تن�شد �إقر�ر �إطار قان�ين 
�لنتخابات  ���ش��روري��ا لإج���ر�ء  د���ش��ت���ري يبدو  و�أ���ش��ا���س 
�مل��رت��ق��ب��ة. ويف ت��ط���ر، ق���ال �ل�����ش��ف��ري �لأم���ريك���ي لدى 
�نتخابات  �إج��ر�ء  على  ن�شدد  ن���رلن��د:  ريت�شارد  ليبيا، 
�ل�شياق،  ه��ذ�  يف  دي�شمرب.   24 يف  �مل��ح��دد  م�عدها  يف 
ق���ال �مل��ح��ل��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي حم��م��د �ل��رع��ي�����س، يف ت�شريح 
�لناخبني  �شجل  حتديث  يف  �لبدء  �إن  ل�)�لعربية.نت(، 
خط�ة هامة نح� �لنتخابات، لكن لي�شت باأهمية �إجناز 
و�عتمادها  �إق��ر�ره��ا  يعترب  �لتي  �لد�شت�رية،  �لقاعدة 
�أ�شا�شيا لإجر�ء �لنتخابات يف م�عدها، م�شري�  �شرطا 

�إىل �أن هذ� �لإجر�ء ه� �أكرث ما حتتاجه ليبيا �لآن.

الأردن.. الق�شاء يحدد جل�شة 
للنطق باحلكم بق�شية الفتنة

•• عمان-وكاالت

حددت حمكمة �أمن �لدولة �لأردنية جل�شة �لثنني 
�ملقبل للنطق باحلكم يف ق�شية �لفتنة.

�لي�م  ع��ّم��ان  �لأردن��ي��ة  �لعا�شمة  يف  عقدت  وك��ان��ت 
�لثالثاء �جلل�شة �ل�شاد�شة مما بات يعرف �إعالميا 
با�شم  م��ن  ك��ل  فيها  يحاكم  �لتي  �لفتنة،  ق�شية  ب��� 
ع��س �هلل رئي�س �لدي��ن �مللكي �لأ�شبق و�ل�شريف 
و�لتحري�س  �لفتنة  �أح����د�ث  بتهم  زي��د  ب��ن  ح�شن 
�لأردن  �أم��ن  وتعري�س  �حلكم  نظام  مناه�شة  على 

و�شالمته للخطر.
وكان من �ملفرت�س �أن تقدم هيئات �لدفاع بياناتها 
رف�شت  �أن  بعد  وذل���ك  �ملتهمني،  ع��ن  �لتهم  لنفي 
�أمن �لدولة يف �جلل�شة �ل�شابقة �ل�شتماع  حمكمة 
لقائمة �شه�د مك�نة من 27 �شاهد�ً من بينهم 3 

�أمر�ء.
وكانت �ملحكمة رف�شت يف �لأول من ي�لي� �حلايل 
وعلي  ح��م��زة  �لأم����ر�ء  ح�ش�ر  �ل��دف��اع  هيئة  طلب 
�شهادتهم  لتقدمي  �ل�شه�د  م��ن  وغ��ريه��م  وه��ا���ش��م 
با�شم  �ملتهم  �لفتنة ح�شب ما ذكر حمامي  بق�شية 
ع��س �هلل. وقال حمامي �لدفاع يف ق�شية �لفتنة 
�خلمي�س  رف�شت  �لع�شكرية  �ملحكمة  �إن  ب����الأردن 
�حل�شني،  بن  �لأم��ري حمزة  ��شتدعاء  �لدفاع  طلب 
لل�شهادة يف �لق�شية �ملتهم فيها �أحد �ملقربني �شابقا 

من �لعائلة �ملالكة بزعزعة ��شتقر�ر �لبالد.

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�صيباين 

بد�أت تايبيه وو��شنطن مفاو�شات 
ل��ت���ق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة و����ش��ع��ة تغطي 
�لتجارة و�ل�شتثمار و�لتكن�ل�جيا 
�مل��ت��ق��دم��ة. وه����ذه ���ش��اب��ق��ة، متثل 
خط�ة �أخرى يف �لتقارب �مل�شجل 
يف �لأ�شهر �لأخرية بني �ل�ليات 

�ملتحدة وف�رم�ز� �ل�شابقة.
وت��اأت��ي ه��ذه �مل��ح��ادث��ات يف �ل�قت 
�لذي و�شفت فيه �ملجلة �ل�شينية 
و�لتجارية"،  �لبحرية  "�ل�شفن 
لغزو  �ل�شيناري�هات  �أح��د  بدقة 
�ملقال  وي�شكل  للجزيرة.  مفاجئ 
يف حد ذ�ته تهديًد� �آخر للحك�مة 
من  بالرغم  و�ل���ذي،  �لتاي��نية، 
يرقى  �أن  ميكن  �لأول،  لي�س  �ن��ه 
�أو  تخ�يف  م��ن��اورة  م�شت�ى  �إىل 

عملية خد�ع.
يف �ل����ق��ع، ب���د�أت �مل��ح��ادث��ات بني 
�ل�����لي����ات �مل���ت���ح���دة وت����اي������ن يف 
وقت �شابق من هذ� �لعام، وتركز 
�جلمركية  �لتعريفات  على  ا  �أي�شً

•• اليمن-وكاالت

�ل�شعبية  و�ملقاومة  �جلن�بية  �لعمالقة  ق��ت  ت���شل 
�نهيار�ت  و����ش���ط  ج���دي���دة  م��ن��اط��ق  م���ع���ارك حت���ري���ر 
�لنقالبية  �حل�ثي  ميلي�شيات  �شف�ف  يف  مت���شلة 

مبحافظة �لبي�شاء.
حميقان،  �آل  وم���ق���اوم���ة  �جل��ي�����س  ق�������ت  وه��اج��م��ت 
حلم��س  وج��ب��ل  �جل��م��اج��م  م���ق��ع  �لعمالقة  وق������ت 
ذي  مديرية  مناطق  �أول  على  �ملطلع  �ل�شرت�تيجي 
ناعم. و�أعلن متحدث با�شم مقاومة �آل حميقان، �أنه 
مت حترير م�قع  �جلماجم، وما ح�له من ثكنات تعد 
مديرية  ب��اأط��ر�ف  �مليلي�شيات  �حل�ثية  معاقل  �آخ���ر 

�لز�هر �آل حميقان على حدود مديرية ذي ناعم.
�جلن�بية  �لعمالقة  �أل���ي��ة  �شنت  �أخ����رى،  جبهة  ويف 
جبهة  يف  و����ش��ع��ا  هج�ما  �لليلة  �ل�شعبية  و�مل��ق��اوم��ة 
من  ع��دد  حترير  ومت  �ملالجم  مديرية  باجتاه  ناطع 

�مل��قع.

وقالت م�شادر حملية ل�شكاي ني�ز عربية �إن قياد�ت 
و�أجلت كثري� من  �لبي�شاء،  غ��ادرت حمافظة  ح�ثية 
ق��ت  �ق����رت�ب  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �شنعاء  �إىل  ع��ائ��الت��ه��ا 

�جلي�س و�ملقاومة من مركز �ملحافظة.
من  �حل�ثية  �مليلي�شيا  دح��ر  ع�شكري  م�شدر  و�أع��ل��ن 
مدينة  ملركز  �ملحاذية  �ل�ش�معة  مديرية  ق��رى  �آخ��ر 
�لبي�شاء، بعد حترير عدد من �مل��قع �ل�شرت�تيجية 
�أبرزها  �ملا�شيني  �لي�مني  معارك  خالل  �ملديرية  يف 
وقرية  �لأري����الت  وجبل  وزن��ق��ل  و�ل�����ش��اردة  �جلماجم 

�مل�شاحي و�آل دومان. 
�أ�شفرت  �أن �ملعارك  و�أكد �مل�شدر ملركز �إعالم �جلي�س، 
عن م�شرع ما ل يقل عن 13 ح�ثيا وجرح �آخرين، 
من  جميع  وم�شرع  �أطقم  �أرب��ع��ة  تدمري  �إىل  �إ�شافة 
�لعربي  �ل��ت��ح��ال��ف  و���ش��ن ط���ري�ن  ع��ل��ى متنها.  ك��ان���� 
مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل�ثي  ����ش��ت��ه��دف��ت جت��م��ع��ات  غ������ار�ت 
ب�شرية  �لإرهابية يف منطقة �ملالجم وكّبدها خ�شائر 

ومادية كبرية.

تظل رو�سيا نقطة �خلالف �لرئي�سية

احتاد اأق�شى اليمني الأوروبي، رهان ل يزال بعيد املنال
•• الفجر –خرية ال�صيباين

جمم�عة  ح�له  ي�شّكل  ب��ان  �أورب���ان،  فيكت�ر  �ملجري  �ل����زر�ء  رئي�س  يحلم 
على  ق��ادرة  �ملتطرفة،  �ملحافظة  �لأح��ز�ب  �أو  �ملتطرف  �ليمني  من  جديدة 
�لتاأثري ب�شكل كبري، يف بروك�شل، على غر�ر �لتحالف �لتقدمي لال�شرت�كيني 
�لدميقر�طيني، )146 ع�شً�� يف �لربملان �لأوروبي(، �أو، يف ي�م من �لأيام، 
رئي�س  178(، وهي عائلة غادرها  �لأوروب���ي،  �ل�شعب  �ليمني )ح��زب  مثل 
�لع�شر�ت من ن��به  �ملا�شي، مع  �حلك�مة �ملجري ب�شّجة كربى يف مار�س 

�لأوروبيني.
ميكن لهذ� �حللم �أن يتحقق. على �لأقل �إذ� �شّلمنا ب� "�لإعالن �مل�شرتك" �مل�ّقع 
يف 2 ي�لي� من قبل خم�شة ع�شر ت�شكياًل م�شكًكا يف �أوروبا مع حزب �أوربان، 
�أقل. ومن بني ه���ؤلء: حلفاوؤه �لب�لندي�ن  �أجل تكامل قاري  فيد�س، من 
يف حزب �لقان�ن و�لعد�لة، وحركتا �ليمني �ملتطرف �لإيطاليتان، �لر�بطة 
وفر�تلي دي �إيطاليا، و�إ�شبان ف�ك�س، وحزب �حلرية �لنم�شاوي، و�لتجمع 
�ل�طني �لفرن�شي. وتقدم مارين ل�بان، رئي�شة �لتجمع �ل�طني، هذ� �لن�س 
تزن  �لأوروبي".  �لربملان  يف  كبري  "حتالف  ل�  �لأول"  "�حلجر  �أن��ه  على 
705 حتت قبة �شرت��شب�رغ.  �أ�شل  115 منتخًبا من  هذه �لأح��ز�ب مًعا 
�أع�شاء �ملجم�عتني �لرئي�شيتني �للتني  �إذ� متكن�� من �شّم  �حلد �لأدن��ى: 
�أوروب��ا -�له�ية و�لدميقر�طية، و�ملحافظ�ن  جتمعان �لأح��ز�ب �مل�شككة يف 
�لإ�شالحي�ن �لأوروبي�ن -فقد ي�شل عددهم �إىل �أكرث من 140 ع�شً�� يف 

�لربملان �لأوروبي.                                           )�لتفا�شيل �س15(

و�شال�شل  �لتجارية  و�مل��م��ار���ش��ات 
�لأمريكية،  و�للقاحات  �لت�ريد 
�ت��ف��اق��ي��ة جت���ارة  ل��ل������ش���ل �ىل 
ن�عها.  من  �لأوىل  وه��ي  ثنائية، 
و�شهد هذ� �لهدف تط�ر�ً جديد�ً 
ي����ن���ي����، مع   30 ي�����م �لأرب�����ع�����اء 

��شتئناف �ملفاو�شات يف تايبيه.
�لجتماع  ه�����ذ�  يف  "�لأهم  �إن 
متبادل  �ل��ت��ز�م  �إىل  �لت��شل  ه��� 
باإن�شاء  �لآن  �جلانبان  يق�م  ب��اأن 
ملناق�شة  خم��ت��ل��ف��ة  جم���م����ع���ات 

جملة من �لق�شايا للعام �ملقبل"، 
رئي�س مكتب  دينغ،  ج���ن  �أو���ش��ح 
�ملفاو�شات  عن  �مل�ش�ؤول  ت��اي����ن، 

�لتجارية
وح�����ش��ب دن���غ، ف���اإن ه���ذ� �للتز�م 
�ملناق�شات  لهذه  ت�قف  بعد  مهم 
و�أج�������رى  �����ش����ن������ت.  خ���م�������س  د�م 
�لأخرية  حمادثاتهما  �ل��ط��رف��ان 
بار�ك  ك��ان  عندما   2016 ع��ام 

�أوباما رئي�ًشا لل�ليات �ملتحدة.
)�لتفا�شيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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الأر�سيف الوطني ينظم امللتقى ال�سنوي 
الثامن لتدريب املعلمني افرتا�سيا

اأخبار الإمارات

ق�سف »مفاجئ« على اإدلب.. هل 
يحمل ر�سائل من رو�سيا اإىل تركيا؟

عربي ودويل

اأحمد بن حممد : التاريخ يذكر 
دائما اأبناء الوطن املخل�سني 

الفجر الريا�سي

حالة �سفاء خالل 24 �ساعة
كورونا يف الإمارات  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة   1.552

••  اأبوظبي-وام 

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لت��شيع وزيادة نطاق �لفح��شات 
يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد 
- 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �ل�ز�رة عن �إجر�ء 258،483  "ك�فيد 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�����ش��اع��ات  خ��الل  ج��دي��د�  فح�شا 
با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي 
و�لفح�س يف �لدولة وت��شيع نطاق �لفح��شات على م�شت�ى �لدولة يف �لك�شف عن 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   1،552
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع 
�حلالت �مل�شجلة 642،601 حالة.   كما �أعلنت �ل�ز�رة عن وفاة 4 حالت م�شابة 
وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �ل�فيات يف 
�لدولة 1،843 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س 
�مل�شابني،  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملت�فني،  لذوي  وم���شاتها  تعازيها 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م 

بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.             )�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام 

نطاق  وزي���ادة  لت��شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل��الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �لدولة  يف  �لفح��شات 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "ك�فيد  �مل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س 
�ل�  �ل�شاعات  258،483 فح�شا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل���ز�رة عن  �أعلنت 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س 
 1،552 �لك�شف عن  �لدولة يف  �لفح��شات على م�شت�ى  وت��شيع نطاق 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك���رون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  حالة 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ 
جمم�ع �حلالت �مل�شجلة 642،601 حالة.   كما �أعلنت �ل�ز�رة عن وفاة 
�لإ�شابة بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد،  تد�عيات  من  وذلك  م�شابة  حالت   4
وبذلك يبلغ عدد �ل�فيات يف �لدولة 1،843 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�شحة 

�ملت�فني،  ل��ذوي  وم���شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  مع �جلهات 
 1،518 �شفاء  عن  �ل���ز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابني بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد "ك�فيد - 19" وتعافيها 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخ�لها 

�مل�شت�شفى، وبذلك يك�ن جمم�ع حالت �ل�شفاء 620،812 حالة.

�ساعة  24 خالل  �سفاء  حالة   1,518

الإمارات  يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة    1.552

�شيف بن زايد و وزير ال�شوؤون الداخلية اجلورجي يوقعان اتفاقية اأمنية

�لري�شي  ن��ا���ش��ر  �أح��م��د  �ل��دك��ت���ر 
مفت�س عام وز�رة �لد�خلية و�شعادة 
جمه�رية  �شفري  ك��الن��د�دزه  باتا 
و�لل��ء  �ل���دول���ة  ل����دى  ج���رج��ي��ا 
�شامل علي مبارك �ل�شام�شي وكيل 

ف��ي��ه��ا �لجت����ار بالب�شر  ك��اف��ة مب��ا 
وجر�ئم  �ل�����ش��ي��رب�ن��ي��ة  و�جل���ر�ئ���م 
�لإرهاب  �لأم����ل ومكافحة  غ�شل 
�لعقلية  و�مل������ؤث�����ر�ت  و�مل����خ����در�ت 
�إىل  �جلن�شي  �ل�شتغالل  وجر�ئم 

جتدر �لإ�شارة �إىل وز�رة �لد�خلية 
�لأمني  �ل��ت��ع��اون  �أ���ش��ب���ع  ن��ظ��م��ت 
ب��ني �لإم����ار�ت وج���رج��ي��ا يف �شهر 
ت��ع��زي��ز� للعالقات  �مل��ا���ش��ي  �أب��ري��ل 
�مل��ت��م��ي��زة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ورغ��ب��ة يف 

�لعالقات  وت���ط����ي���ر  �ل���ب���ل���دي���ن، 
�لأمنية  �مل����ج����الت  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�ل�����ش��رط��ي��ة ل���ش��ي��م��ا يف جمالت 
ت����ع����زي����ز �ل���������ش����الم����ة �مل������روري������ة 
باأ�شكالها  �جل���رمي���ة  وم��ك��اف��ح��ة 

للم��رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
منرية  و  �مل�����ش��ان��دة  �خل����دم����ات  و 
ب��اأع��م��ال �شفارة  �مل��رزوق��ي �ل��ق��ائ��م 
�لإمار�ت لدى جمه�رية ج�رجيا 

وعدد من �ل�شباط.

جانب تبادل �خلرب�ت يف جمالت 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �����ش���ت���خ���د�م 
وتطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي يف 

تعزيز �لعمل �ل�شرطي.
�لل��ء  �لف��رت����ش��ي  �للقاء  ح�شر 

•• اأبوظبي-وام

وقع �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�زر�ء وزير �لد�خلية �تفاقية مع 
وزير  ج�ميل�ري  فاختانغ  معايل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة يف جمه�رية  �ل�����ش���ؤون 
�لتعاون  بتعزيز  تتعلق  ج���رج��ي��ا 
ومكافحة  �لأم��ن��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 
�جل����رمي����ة ب����ني دول������ة �لإم��������ار�ت 

وج�رجيا.
�ل�زير  معايل  مع  �شم�ه  تبادل  و 
�فرت��شي  لقاء  خ��الل  �جل���رج��ي 
�حلديث ح�ل عدد من �مل��ش�عات 
و�أك����د�  �مل�����ش��رتك،  ذ�ت �له��ت��م��ام 
�أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات بني 
وم���شلة  �ل�����ش��دي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
عقد مثل هذه �للقاء�ت �مل�شرتكة 

لتط�يرها و�لرتقاء بها.
ت��ه��دف �لإت��ف��اق��ي��ة - �ل��ت��ي جرى 
�ل��ت���ق��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا ع���ن ب��ع��د - �إىل 
ت���ع���زي���ز �ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك بني 

�لرتقاء بهذه �لعالقات �إىل �أعلى 
�جتماعات  ع��دة  و�شهد  �مل�شت�يات 
�لأج�����ه�����زة  �مل���������ش�����ؤول����ني يف  ب�����ني 
�ل�شرطية يف �لبلدين �ل�شديقني، 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  وذل���ك 
وت��ب��ادل �خل����رب�ت و�مل��ع��ل���م��ات يف 

�ملجالت �لأمنية و�ل�شرطية .
�لبلدين  ب���ني  �خل������رب�ء  وت����ب����ادل 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ن  �حل��دي��ث 
�لناجحة  و�ل����ت����ج����ارب  �مل��ط��ب��ق��ة 
ت�ظيف  جم���������الت  يف  خ����ا�����ش����ة 
�لعمل  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�لطائر�ت  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  �ل�����ش��رط��ي 
وو�شائل  �لدرونز"  طيار"  ب���دون 
حماية �لأطفال و و�شائل وتقنيات 
�مل���روري���ة و�أهم  ت��ع��زي��ز �ل�����ش��الم��ة 
�مل������ب������ادر�ت و�مل�������ش���اري���ع �ل���ت���ي مت 
�مل������رور على  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ق���ط���اع 
م�شت�ى �لدولة و �لإجر�ء�ت �لتي 
�تخذتها �إد�ر�ت �ملرور و �لدوريات 
�ملرورية  خلف�س وفيات �حل����دث 

وما ينتج عن

البواردي يلتقي �شفرية ا�شرتاليا
•• اأبوظبي-وام:

 ��شتقبل معايل حممد بن �أحمد �لب��ردي وزير �لدولة 
�أم�س  �ل��دف��اع �شباح  ب�����ز�رة  �ل��دف��اع يف مكتبه  ل�����ش���ؤون 
���ش��ع��ادة ه��اي��دي ف��ي��ن��ام���ر ���ش��ف��رية ك���م��ن���ل��ث ��شرت�ليا 
لدى �لدولة و �ل�فد �ملر�فق بح�ش�ر �شعادة مطر �شامل 
�لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع و عدد من كبار �شباطها 

وم�ش�ؤوليها.
و رح���ب م��ع��ال��ي��ه ب��ال�����ش��ف��رية �ل���ش��رت�ل��ي��ة و�أك�����د عمق 
�لعالقات بني �لإم��ار�ت و�أ�شرت�ليا يف خمتلف �ملجالت 
�آف��اق �أرح��ب و�أو�شع مبا يحقق  و �أهمية �لدفع بها نح� 

�لتنمية و�لزدهار للبلدين.
�لع�شكري  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  �للقاء بحث  خ��الل  ج��رى 
و���ش��ب��ل ت��ط���ي��ره��ا مب��ا ي��خ��دم �أم���ن و�إ���ش��ت��ق��ر�ر �ملنطقة 
وتبادل �جلانبان وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
مبا  �لدولة  ل��دى  ��شرت�ليا  �شفرية  �أ���ش��ادت  جانبها  من 
يعد  تقدم وتط�ر ملح�ظ  �لإم���ار�ت من  دول��ة  حققته 
و�أكدت  �ملنطقة  لدول  بالن�شبة  ر�ئد� ومتقدما  من�ذجا 
�مل�شرتك مع  �لتعاون  �أوج��ه  تعزيز  على  بالدها  حر�س 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مب��ا  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�ل�شديقني.

زايد العليا تلبي احتياجات اأ�شحاب الهمم يف ال�شاأن الديني 
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•• اأبوظبي-وام

�لعليا  ز�ي��������د  م����ؤ����ش�������ش���ة  وق����ع����ت 
لأ�شحاب �لهمم مذكرة تفاهم مع 
لل�ش�ؤون �ل�شالمية  �لعامة  �لهيئة 
�ل��ت��ع��اون يف كل  لتعزيز  و�لأوق����اف 
تلبية  يف  ي�شاهم  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا 
وت�فري  �لهمم  �أ�شحاب  متطلبات 
�لديني،  �ل�����ش��اأن  يف  �إح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
و�لرت�����ق�����اء مب�����ش��ت���ى �خل���دم���ات 
من  لتمكينهم  �مل�شاجد  يف  �ملقدمة 
وخ�ش�ع  بطماأنينة  �ل�شل��ت  �أد�ء 
وتعزيز ثقافة �لتعامل مع �أ�شحاب 
�ل��ه��م��م و�آل����ي����ة ت��ع��ل��ي��م��ه��م �ل���ق���ر�آن 
تفعيل  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل����ك����رمي، 
م��ن�����ش��ات �ل��ه��ي��ئ��ة م��ن �أج���ل متكني 
من  �ل�شتفادة  من  �لهمم  �أ�شحاب 
�مل�شرتكة بني  �لرب�مج و�لفعاليات 
�جلانبني، وتر�شيخ �لقيم �ل�طنية 
و�لعتد�ل،  و�ل��ت�����ش��ام��ح  و�ل��دي��ن��ي��ة 
ودعم منتجات �أ�شحاب �لهمم من 

خالل ت��شيع د�ئرة �نت�شارها.
 وقع مذكرة �لتفاهم - عرب تقنيات 

جميعا  نعانيه  م��ا  ظ��ل  يف  ل�شيما 
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  �إن���ت�������ش���ار  ج�����ر�ء 

ك�رونا �مل�شتجد ك�فيد19-.
وث�����ّم�����ن �ل����������دور �حل�����ي������ي �ل�����ذي 
لل�ش�ؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  ب��ه  ت��ق���م 
�خلطاب  يف  و�لأوق���اف  �ل�شالمية 
ملبد�أ  تر�شيخا  �ل��دول��ة  يف  �ل��دي��ن��ي 
�لإ�شالم  م��ب��ادئ  ون�شر  �ل��شطية، 
�لإ�شالمية  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل�����ش��م��ح��ة، 
لفئات  �ل���دي���ن���ي  �ل����ع���ي  وت��ن��م��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع، ومب����ا ت��ق��دم��ه م���ن دعم 
وتعزيز جله�د م�ؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ودم���ج  لتمكني 
�ملجتمع، م�ؤكد� �أن �لهيئة من �أبرز 
�لهيئات �لعاملة يف جمالت �لعمل 
و�لإن�شاين،  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��دي��ن��ي 
وت��اأط��ري جمالت  و�أن��ه يتم ت�ثيق 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب��ي��ن��ه��ا وبني 
من  جم��م���ع��ة  يف  �لعليا"  "ز�يد 
�لإن�شانية  و�مل������ش���ع��ات  �مل�����ش��اري��ع 
�مل�شرتكة خلدمة منت�شبي �مل�ؤ�ش�شة 
�أ�شحاب �لهمم، منها �إنتاج �مل�ؤ�ش�ّشة 
من  �خل�شبية  �مل�شاجد  م�شتلزمات 

�ملنتجات  م��ن  �مل�شاجد  �إح��ت��ي��اج��ات 
�خل�شبية �ملعتمدة من �مل�ؤ�ش�شة.

�لعامة  �لهيئة  تر�عي  جانبها  من 
لل�ش�ؤون �ل�شالمية و�لأوقاف عند 
ت�شميم �لبنية �لتحتية يف �مل�شاجد 
لها  �ملخ�ش�شة  و�مل��قف  ومر�فقها 
حتددها  �لتي  و�مل���شفات  �ملعايري 
"ز�يد �لعليا" لتمكني �مل�شلني من 
�ل�شالة  �أد�ء  م��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
بي�شر  �ملر�فق  و��شتخد�م  بامل�شاجد 

و�شه�لة.
�أن  كما تن�س مذكرة لتفاهم على 
ت�شاريح  بتخ�شي�س  �لهيئة  تق�م 
حج �شن�ياً لعدد من �أ�شحاب �لهمم 
لأد�ء �لفري�شة مع مر�فقيهم بناء 
ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��ح �مل���ؤ���ش�����ش��ة وف����ق ما 
ت�شمح به �لإج��ر�ء�ت لدى �جلهات 
�ملعنية يف �لأر��شي �ملقد�شة، �إ�شافة 
لتعليم  ف�����ش���ل  ت��خ�����ش��ي�����س  �إىل 
�ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي لأ���ش��ح��اب �لهمم 
و�ملعتمدة،  �مل��ت��اح��ة  �مل��ن�����ش��ات  ع��رب 
�شن�ياً  جمعة  خطبة  �إع��د�د  كذلك 
�لهمم،  �أ�شحاب  بحق�ق  للت�عية 

�شعادة   - بعد  ع��ن  �مل��رئ��ي  �لت�شال 
�حلميد�ن  �ل���ع���ايل  ع��ب��د  ع���ب���د�هلل 
�لعليا  ز�ي��د  مل�ؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
حممد  �شعادة  و  �لهمم،  لأ�شحاب 
عام  م��دي��ر  �ل��ن��ي��ادي  بخيت  �شعيد 
لل�ش�ؤون �ل�شالمية  �لعامة   �لهيئة 
و�لأوقاف بح�ش�ر عدد من قياد�ت 

�مل�ؤ�ش�شة و�لهيئة.
ومب���ج��ب م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م تمُ�فر 
لأ�شحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م���ؤ���ش�����ش��ة 
ف�����ري����ة خلطبة  ت���رج���م���ة  �ل���ه���م���م 
من  لل�شم،  �لإ���ش��ارة  بلغة  �جلمعة 
خ�����الل ت����ف���ري م���رتج���م ك����ل ي�م 
�مل�شجد �ملحدد مع فريق  جمعة يف 
وتنظيم  �ملبا�شر،  للبث  �لت�ش�ير 
�لإ�����ش����ارة  ب��ل��غ��ة  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  دور�ت 
�أ�شحاب  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  وم����ه����ار�ت 
�لهمم مل�ظفي" �لهيئة" �ملخت�شني 
باخلدمات  �ل��ق��ي��ام  م��ن  لتمكينهم 
�لهمم،  �أ����ش���ح���اب  م���ع  و�ل���ت���ع���ام���ل 
�لإ�����ش����د�ر�ت  �إىل ط��ب��اع��ة  �إ���ش��اف��ة 
�لهيئة  ع����ن  �ل���������ش����ادرة  �ل���دي���ن���ي���ة 
وت�فري  للمكف�فني،  ب��ر�ي��ل  بلغة 

�أثناء  وف��ت��ح ن��اف��ذة ل��ل��غ��ة �لإ����ش���ارة 
ن��ق��ل خ��ط��ب��ة �جل��م��ع��ة، م���ع �لعمل 
على تاأهيل �أ�شحاب �لهمم �أنف�شهم 
�إ�شافة  �لهيئة،  ك����در  من  ليك�ن�� 
�لدينية  �مل�شائل  ع��ن  �لإج��اب��ة  �إىل 
�لهمم  �أ����ش���ح���اب  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل���ت���ي 
ب�شاأنها وت�زيعها  �إ�شد�ر�ت  و�إعد�د 
�خل�شبية  منتجاتهم  ودعم  عليهم، 

وذلك ح�شب �حتياجات �لهيئة.
ز�يد  مل�ؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  ورح��ب 
�ل��ع��ل��ي��ا لأ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م ب���اإب���ر�م 
�إتفاقية �لتعاون مع �لهيئة �لعامة 
ل��ل�����ش���ؤون �ل���ش��الم��ي��ة و�لأوق������اف، 
يف  �مل���ؤ���ش�����ش��ة  م��ع  بتعاونها  م�شيد� 
تد�شني  منها  منا�شبة،  م��ن  �أك���رث 
�مل��ن�����ش��ة �ل��ذك��ي��ة ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ق���ر�آن 
�ل�����ك�����رمي �ل����ت����ي ت����خ����دم �ل���ط���الب 
�أ�شحاب  �لد�ر�شني و�لد�ر�شات من 
�لهمم منت�شبي �مل�ؤ�ش�شة، بتعليمهم 
�لقر�آن �لكرمي من جانب �ملحفظات 
�ملعتمد�ت بالهيئة، و�إخت�شار �ل�قت 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى 
�لتحفيظ،  مل���ر�ك���ز  �ل���ذه���اب  ع��ن��اء 

•• اأبوظبي-وام

مل��جهة  �ل�طنية  �للجنة  ع��ق��دت 
مت�يل  وم��ك��اف��ح��ة  �لأم�������ل  غ�شل 
�لتنظيمات غري  �لإره��اب ومت�يل 
�خلام�س  �ج��ت��م��اع��ه��ا  �مل�������ش���روع���ة 
لعام 2021 برئا�شة معايل خالد 
م�شرف  حمافظ  بالعمى،  حممد 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي 
معايل  وح�����ش���ر  �للجنة،  ورئ��ي�����س 
�ل�شايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  �أح���م���د 

وزير دولة.
خالل  �ل�طنية  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
�لجتماع �لذي �أقيم عن بمُعد، على 
فيها،  �ملمثلة  �جل��ه��ات  م�شتجّد�ت 
كما �أثنت على �لتقدم �ملحرز ب�شاأن 
�لفرعّية من حيث  �للجان  فعالية 
�إجن����از ب��ن���د خ��ط��ة �ل��ع��م��ل و�إب����ر�ز 
عدد �ملخالفات و�لغر�مات وتقارير 
�مل����ع����ام����الت �مل�������ش���ب����ه���ة �ل����ت����ي مت 

وم���ن خ���الل ه���ذه �ل��ه���ي��ة �ملرئية 
�ل�طنية  �للجنة  ���ؤك��د  تمُ �جل��دي��دة، 
بحماية  ت���ع���ّه���ده���ا  ع���ل���ى  جم�������دد�ً 
وتعزيز نز�هة �لنظام �ملايل لدولة 

�لإمار�ت.
خ����ال����د حممد  م����ع����ايل  و�������ش������ّرح 
بالعمى، حمافظ �مل�شرف �ملركزي 
قائاًل:  �ل�طنية،  �للجنة  ورئي�س 
�لفّعالة  �ل�شتجابة  ت�شتدعي   "
ل���ت���ه���دي���د�ت �جل����ر�ئ����م �مل���ال���ي���ة، ل 
�شّيما جر�ئم غ�شل �لأم��ل ومت�ل 
ك���اف���ة �جله�د  ت�����ش��اف��ر  �لإره�������اب 
وح�����ش��د ك���اف���ة �ل���ط���اق���ات و�مل�������رد 
�لعام  �لقطاع  �ش��ًء يف  و�خل��رب�ت، 
�ملنطلق،  ه���ذ�  وم���ن   ، �خل��ا���س  �أو 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ت����ع����ّزز 
�مل�ؤ�ش�شات  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
�ملالية �لد�خلية و�خلارجية ملر�قبة 
�أية �أن�شطة م�شب�هة و�لإبالغ عنها 

على �لف�ر " .

تقييم  �ل�طنية  �للجنة  ناق�شت  و 
�آليات �لعمل و�لتحّديات وت��شيات 
�جلهات �لرقابية ووحدة �ملعل�مات 
ب�شاأن  �للجنة  ق��ر�ر  لتنفيذ  �ملالية 
�ملعامالت  جت��اه  �مل�شادة  �لتد�بري 
عالية  ب�����ال�����دول  �ل����ع����الق����ة  ذ�ت 
�ل�شر�كة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  �مل��خ��اط��ر، 
يف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني 

رفعها �إىل وحدة �ملعل�مات �ملالية، 
وطلبات  و�مل�������ش���ادر�ت  و�ل��ق�����ش��اي��ا 

�لتعاون �لدويل.
�جتماعها  خ���الل  �للجنة  و�أك����دت 
�جلهات  ت���ق����م  �أن  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
�لقان�ن يف  �إنفاذ  �لرقابية وجهات 
�ل��دول��ة ع��ل��ى حت��دي��ث �لإج�����ر�ء�ت 
بناًء  ل��دي��ه��ا،  �لد�خلية  و�لأن��ظ��م��ة 
ع��ل��ى �ل����رق���ة �مل��ع��ت��م��دة م��ن قبلها 
�حلك�مية  �لأدو�ر  ت��اأط��ري  ب�����ش��اأن 
و�ل���ت���ي ت������ش��ح �آل���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ قر�ر 
ل�شنة   74 رق���م  �ل�������زر�ء  جم��ل�����س 
ق�����ئ���م  ن����ظ����ام  ب���������ش����اأن   2020
�لإره���اب وتطبيق ق��ر�ر�ت جمل�س 
�لأمن �ملتعلقة مبنع وقمع �لإرهاب 
�لت�شلح  �ن��ت�����ش��ار  ووق����ف  ومت���ي��ل��ه 
�ل�شلة،  ذ�ت  و�ل���ق���ر�ر�ت  ومت���ي��ل��ه 
�ملت�قعة  �لفعالية  لتحقيق  وذل��ك 
ولال�شتناد عليها يف حتديث نظام 

تك" �لإلكرتوين. "ف�ري 

ومت�يل  �لأم�������ل  غ�شل  م����ج��ه��ة 
�لإرهاب بعد ت�شكيلها جلنة فرعية 
�إىل  �إ�شافًة  �لغر�س،  لهذ�  خا�شة 
��شتعر��شها عدد�ً من �أور�ق �لعمل 

ذ�ت �ل�شلة.
�ل�طنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع���ت���م���دت  ك��م��ا 
م��ت��ق��دم��ًة جديدة،  م��رئ��ي��ًة  ه����ي���ًة 
�لرئي�شية  �للجنة  �أه���د�ف  تعك�س 
م�شرية  مب���شلة  �للتز�م  وت�ؤكد 
ومكافحة  �لأم����ل  غ�شل  م��جهة 
مت�يل �لإرهاب يف دولة �لإمار�ت. 
�ل���ع���م���ل بزخم  ت�������ش���دد ع���ل���ى  ك���م���ا 
و�����ش����رع����ة، م�����ن �أج�������ل �حل������د من 
و�جلر�ئم  �لأم�����ل  غ�شل  خماطر 
�له�ية  ه����ذه  ��م��م��ت  و���شمُ �مل���ال���ي���ة. 
�ملبادئ �ل�شرت�تيجية  �ملرئية على 
�ل��ت��ال��ي��ة: �حل���م���اي���ة م���ن خماطر 
غ�شل �لأم��ل، و�لتحلي بالكفاء�ت 
�ل��الزم��ة، ومن��� �خل��رب�ت، و�لعمل 
�ملرجّ�ة.  �حلل�ل  و�إي��ج��اد  بفعالية 

�لدولة،  ت�شهدها  �لتي  �حل�شارية 
و�مللم��شة  �مل��ق��درة  �جل��ه���د  مثمنا 
�ل��ت��ي ت��ق���م ب��ه��ا م���ؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د يف 
و�لرتقاء  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  رع��اي��ة 
�مل��ج��الت م��ن خالل  ب��ه��م يف �شتى 
ت�فري بر�مج هادفة و��شرت�تيجية 
ملكاتهم  بتنمية  ج��دي��رة  متط�رة 
تك�ن  �أن  �أه��ل��ه��ا  مم���ا  وم����ه��ب��ه��م 
�ملخت�شة  �مل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ق��دم��ة  يف 
يف ه�����ذ� �مل����ج����ال ون��ي��ل��ه��ا �إع���ج���اب 
م�ؤكد�  �ملجتمع،  �أف����ر�د  ك��ل  ور���ش��ا 

�أرف����ف �مل�����ش��اح��ف وم��ن��اب��ر وع�شي 
�خلطباء باأنامل منت�شبيها �أ�شحاب 
�لتاأهيل  �ل��ه��م��م م��ن خ���الل ور����س 

�ملهني بامل�ؤ�ش�شة.
�لهيئة  عام  مدير  �أ�شاد  جانبه  من 
�ل����ع����ام����ة ل���ل�������ش����ؤون �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�لأوق��������������اف، ب����اإه����ت����م����ام �ل����دول����ة 
باأ�شحاب  �ل���ر����ش���ي���دة  وق���ي���اد�ت���ه���ا 
متطلباتهم  ك���ل  وت����ف���ري  �ل��ه��م��م 
�أد�ء دوره�����م يف  مب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن 
�لنه�شة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �مل��ج��ت��م��ع 

ياأتي  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت���ق��ي��ع  �أن 
�إ�����ش����ت����ك����م����ال جل�����ه������د �ل���ط���رف���ني 
وجت�شيد� لعالقات �لتعاون �ملمتدة 
�لأهد�ف  لتحقيق  و�ش�ل  بينهما 
خدمة  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة 
و�إدماجها  �مل��ه��م��ة  �ل�شريحة  ه���ذه 
��شتعد�د  كامل  مبديا  �ملجتمع،  يف 
م�ؤ�ش�شات  ك��ل  م��ع  للتعاون  �لهيئة 
ر�شالتها  م���ن  �إن���ط���الق���ا  �ل����دول����ة 
يف  ر�ئ��دة  هيئة  باعتبارها  وروؤيتها 

ت�عية �ملجتمع وتنميته.

اإعطاء 76،347 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 يف الإمارات خلل 24 �شاعة

•• اأبوظبي-وام 

لقاح  76،347 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�جلرعات  جمم�ع  ليبلغ  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خالل  "ك�فيد19-" 
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 15،650،988 جرعة ومبعدل ت�زيع للقاح 

بلغ 158.24 جرعة لكل 100 �شخ�س.
و�شعيا  ك�فيد19-  ل��ق��اح  ل��ت���ف��ري  �ل������ز�رة  خ��ط��ة  م��ع  ذل���ك متا�شيا  ي��اأت��ي 
يف  �شت�شاعد  �لتي  و  �لتطعيم  عن  �لناجتة  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل  لل��ش�ل 

تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س ك�فيد19-.

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

�أعلنت �جلمعية �لعم�مية �خلام�شة لفرع �ل�شرق �لأو�شط من 
منظمة ن�شاء يف �لطري�ن �لتي كان قد مت تنظيمها بالتز�من 
�لتجاري  دبي  �ملطار�ت يف مركز  �لع�شرين ملعر�س  �ل��دورة  مع 
�لعاملي عن تقدمي منح در��شية ترب� قيمتها عن 50 �ألف دولر 
�شناعة  �شاعدن  �ل��الت��ي  �لن�شاء  ت��ك��رمي  على  ع���الوة  �أم��ري��ك��ي 

�لطري�ن وحتفيزها لإدخال �ملزيد من �لعن�شر �لن�شائي.
ج��ئز  برنامج  تنفيذ  فيها  يتم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  ه��ي  وه��ذه 
حيث  �ل��ط��ري�ن  ع��امل  يف  �ل����ع��دي��ن  �لنج�م  لتكرمي  ح�شري 

هذه  �ل��ط��ري�ن  يف  ن�شاء  ملنظمة  �لعم�مية  �جلمعية  �طلقت 
�ل�شرق  منطقة  يف  ن���ع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  تعترب  �ل��ت��ي  �جل����ئ��ز 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا �لتي يتم ت�شميمها لتقدير �إجناز�ت 
�مل�ؤ�ش�شات و�لأف��ر�د �لعاملني يف جمايل �لطري�ن و�لف�شاء يف 
�شخ�شيات  تكرمي  �لتقدير  هذ�  ويت�شمن  بلد�   19 من  �أك��رث 
�لن�شاء يف  �ع��د�د  ن�شائية رئي�شية �شاعدت على تكري�س وزي��ادة 
�شناعة �لطري�ن. وفازت بجائزة هذ� �لعام ليليت ت�ش�غ�ريان 
من �أرمينيا �لتي �أ�ش�شت وتدير معهد �كادمييكا للتدريب يف دبي 
�ملرخ�س من قبل هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية و�لذي يقدم 

دور�ت يف �لتنمية �ملهنية يف �لطري�ن وغريه من �ملجالت.

و�لر�مية  �لتعليمية  �مل�ؤ�ش�شات  لفئة  �ملخ�ش�شة  �جل��ائ��زة  �أم��ا 
�إىل  ذهبت  فقد  �لطالب  ع��دد ممكن من  �أك��رب  ��شتقطاب  �إىل 
�ألفا للطري�ن �لتي تديرها �لعربية للطري�ن و�لتي  �أكادميية 

يت�فر لديها �أحدث �ملر�فق لتدريب �لطيارين.
وتعترب �أل��ف��ا ل��ل��ط��ري�ن �لأك��ادمي��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال ت�فري 
�مل�ؤ�ش�شات  �أكرب  و�إح��دى  �لأو�شط  �ل�شرق  �لطيارين يف  تدريب 
�لعامل حيث قامت  �لطاقم يف  �لطيار متعدد  �مل��زودة لرخ�شة 
بتدريب �أكرث من 650 طالبا وتخريج �أكرث من 400 خريج 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لتكلفة  منخف�شة  ناقلة  ب���اأول  �لتحق�� 

�لأو�شط و�شمال �إفريقيا ومقرها �ل�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات
مهرجان الذيد اخلام�ص للرطب ينطلق يف 22 يوليو

•• ال�صارقة-وام

تنظم غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة خالل �لفرتة من 22 حتى 25 
�لذيد للرطب يف  �لن�شخة �خلام�شة من مهرجان  من ي�لي� �جل��اري 

مركز �إك�شب� �لذيد.
�لتنظيمية  �للجنة  عقدته  �ل���ذي  �لتن�شيقي  �لج��ت��م��اع  ��شتعر�س  و 
�شعادة عبد  برئا�شة  �ل�شارقة  و �شناعة  للمهرجان مبقر غرفة جتارة 
�أع�شاء  ح�ش�ر  و  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لع�ي�س  �شلطان  �هلل 
�للجنة �خلطط �لأولية و�ل�شتعد�د�ت �جلارية لالإعالن عن فعاليات 
�لن�شخة �خلام�شة من �ملهرجان �إىل جانب �لتاأكيد على تطبيق �أق�شى 

�لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحرت�زية حر�شا على �شالمة �مل�شاركني و�لزو�ر 
بالإ�شافة �إىل عر�س جملة من �ملقرتحات �لتط�يرية للحدث مل���شلة 
�أو�شاط  يف  بهما  حظي  �للتني  �ملتنامية  ومكانته  ب�شمعته  �لرت��ق��اء 

�ملهتمني بقطاع �لرثوة �لزر�عية و�جلمه�ر على حد �ش��ء.
و�أكد �شعادة عبد �هلل �شلطان �لع�ي�س �لأهمية �لتي يحظى بها مهرجان 
�لذيد للرطب باعتباره �حلدث �لأبرز �لذي يقام يف �ملنطقة �ل��شطى 
حتر�س  �لتي  �لقت�شادية  �لفعاليات  �أه��م  و�أح���د  �ل�شارقة  �إم���ارة  م��ن 
لدعم  �مل�شافة  لقيمته  نظر�  �شن�يا  وتط�يره  تنظيمه  على  �لغرفة 
م�شرية �لتنمية �لتي ت�شهدها �ملنطقتني �ل�شرقية و�ل��شطى من �إمارة 
وتر�شيخ  �لزر�عية  �ل��رثوة  �لذيد يف قطاع  تعزيز م�قع  �ل�شارقة عرب 

�أ�شنافه  وج���دة  بتن�ع  ت�شتهر  �لتي  �لنخيل  زر�ع��ة  جم��ال  يف  مكانتها 
عرب م�شاعفة �لهتمام بالنخيل و�مل�شاهمة يف دعم مالكه و�ملز�رعني 
ورفع  بها  و�لرتقاء  �لرطب  على  �لقائمة  �ملحلية  �ل�شناعات  وتط�ير 

ج�دة �ملنتج �لإمار�تي.
من  �خلام�شة  �لن�شخة  لإخ����ر�ج  �جل��ه���د  ت�شافر  �إىل  �لع�ي�س  ودع���ا 
�ملهرجان باأف�شل حلة ومبا يليق مبكانة �حلدث .. م�ؤكد� �أهمية طرح 
�جلديدة  دورت��ه  يف  �حل��دث  تط�ير  يف  ت�شهم  ومبتكرة  �إبد�عية  �أفكار 
مب�������ز�ة ت�شخري ك��اف��ة �لإم��ك��ان��ات �مل��ت��اح��ة ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت���ى هذ� 
�ملهرجان �لذي حت�ل �إىل تظاهرة وطنية و�جتماعية وتر�ثية ترفيهية 
جاذبة لأهايل و�أبناء �ملنطقة �ل��شطى من مز�رعني وجتار خ�ش��شا 

و�شكان �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي عم�ما.
ت�شخري  على  �ل�شارقة  غرفة  حر�س  �لجتماع  خ��الل  �للجنة  و�أك���دت 
كل �إمكاناتها لتعزيز �أهمية �ملهرجان كمن�شة م��شمية لت�شجع مالك 
�لنخيل على �لهتمام بهذ� �ملنتج �ملحلي كما ت�شتعد �للجنة �لتنظيمية 
�لن�شخة  وتفا�شيل  م�عد  عن  لالإعالن  قريبا  �شحفي  م�ؤمتر  لعقد 
�خلام�شة من �ملهرجان �لذي �شي�شهد تنظيم م�شابقات خمتلفة ت�شجع 
�لتن�شيق  �للجنة  ت���شل  كما  �حل��دث  خ��الل  �لتفاعل  على  �جلمه�ر 
و�لت���شل مع �لعديد من �جلهات من �لقطاعني �حلك�مي و�خلا�س 
�لدورة  ه��ذه  وت��ع��زي��ز جن��اح  للحدث  ورع��اي��ة  �أو���ش��ع م�شاركة  ل��ت��اأم��ني 

�جلديدة.

الأر�شيف الوطني ينظم امللتقى ال�شنوي الثامن لتدريب املعلمني افرتا�شيا

�له���ت���م���ام �ل����ذي ل��ق��ي��ه �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�ملغف�ر  �أي���دي  �لإم�����ار�ت على  دول���ة 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�إخ��نه �لآباء  ثر�ه-  �هلل  – طيب 
�مل�ؤ�ش�شني و�ملتابعة �لتي حظيت بها 
م�شرية �لتعليم �ملتط�رة بت�جيهات 
.. مت عر�س فيلم  �لر�شيدة  قيادتنا 
�أمة" ير�شد  "بناء  وثائقي بعن��ن: 
ق�����ش��ة ب����د�ي����ات ت���ط����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�لإم��ار�ت، و�لإجن��از�ت �لتي �شهدها 

هذ� �مليد�ن يف زمن قيا�شي.
و�أث�����رت �ل���دك���ت����رة ع��ائ�����ش��ة باخلري 
�لأر�شيف  يف  �ل���ب���ح����ث  م�����ش��ت�����ش��ار 
مبحا�شرتني  �مل���ل���ت���ق���ى  �ل����ط���ن���ي 

و�إك�شابهم مهارة �لتفكري �لإبد�عي، 
وتن�شئتهم على حب �ل�طن و�ل�لء 
حفلت  م��ا  وذل��ك  �لر�شيدة  لقيادته 
�ملا�شية ويتطلع  به �خلم�ش�ن عاما 
�ل���ط��ن��ي وه����� يخطط  �لأر����ش���ي���ف 
خلم�شني عاما قادمة �إىل �ل�شتمر�ر 
على نهج �لتعاون وت�شافر �جله�د، 
و�إمكانياته  ج���ه����ده  ي�����ش��خ��ر  وه����� 
�إطار  يف  �لتعليمية  �ملنظ�مة  لدعم 
يف  �شريكا  وب��شفه  �ل���ط��ن��ي  دوره 

�لتن�شئة �ل�طنية لالأجيال.
�لأول  ي����م���ه  يف  �مل��ل��ت��ق��ى  ت�����ش��م��ن 
�لإم�����ار�ت،  ف��ع��ال��ي��ات تعنى مب��ئ���ي��ة 
وت������ربز ق������ة دول������ة �لإحت��������اد ودور 

�لإمار�تية،  �مل������ر�أة  ت��ع��ل��ي��م  وج���ه����د 
ومت���ك���ي���ن���ه���ا، وم�����ا ح���ظ���ي���ت ب����ه من 
�ملنا�شب  �أه��م  تتب��أ  جعلها  �هتمام 
يف �لدولة �إىل جانب �شقيقها �لرجل 
�لقائد  ودع�����م  م���درو����ش���ة  ب��خ��ط��ط 
�مل���ؤ���ش�����س �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د وم���ا تقدمه 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شم� 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 
�ملجل�س �لأعلى لالأم�مة و�لطف�لة 
�لتنمية  مل�ؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�مل����ر�أة  ب�����ش���ؤون  للنه��س  �لأ���ش��ري��ة 

و�لأ�شرة و�ملجتمع كامال.
�لثاين  ي���م��ه  على  �مللتقى  و�أ���ش��ف��ى 
طابع �لتاريخ �لإمار�تي فبد�أ بفيلم 

ك��ان ف��رح��ان �مل��رزوق��ي م��دي��ر �إد�رة 
و�ملجتمعي  �مل���ؤ���ش�����ش��ي  �ل���ت���������ش���ل 
يف �لأر����ش���ي���ف �ل���ط��ن��ي ق���د �أك����د يف 
�أ�شبح  �مللتقى  �أن  �لإفتتاح  يف  كلمته 
�مل�شاريع  �شل�شلة  يف  م�شيئة  عالمة 
و�مل��ب��ادر�ت، وجتربة ممتعة ومفيدة 
�حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت���ج��ه��ات  تعك�س 
يف تكري�س جمتمع �لقت�شاد �ملعريف 
وت�ؤكد �أهمية �ل�شتثمار يف �إمكانيات 
�لعملية  �أ���ش��ا���س  ي��ع��د  �ل����ذي  �مل��ع��ل��م 

�لتعليمية وقطبها �لأهم.
�مللتقى مبادرة  " يعد هذ�  و�أ�شاف: 
وط���ن���ي���ة م��ه��م��ة ع���ل���ى ط���ري���ق بناء 
باملعارف  و�إث��ر�ئ��ه��م  �لطلبة  �أج��ي��ال 

مكثفتني جاءت �أولهما يف �أول �أيام 
�لتعليم:  "مئ�ية  ب��ع��ن����ن:  �مللتقى 
تناولت  �ملريخ"  �إىل  �لكتاتيب  م��ن 
�لذكاء  �إىل  �لكتاتيب  حم���اور  فيها 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي، ومت����ك����ني �مل���������ر�أة: 
و�مل�شرعات:  وم�هبة،  وري��ادة  قيادة 
�لأخالق �حلميدة، �ل�شنع، �لت�شامح، 
�ل��ف��زع��ة، و�ل��ت��ع��اي�����س �ل�����ش��ل��م��ي �إىل 
ج��ان��ب م��ك��ت�����ش��ب��ات دول����ة �لإم������ار�ت 
وم�شت�ياتها  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل��ري��ادي��ة يف جم���الت م��ت��ع��ددة عرب 
�مل�شاو�ة  حم����ر�  منها  ع���دة  حم���اور 
و�لتعليم  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�ل��ع��د�ل��ة 
ك�فيد19..  ب���ع���د  �لف����رت������ش����ي 

�لتخطيط  يف  �مل���ؤ���ش�����ش��ني  �لآب�������اء 
�ل��ف��ع��ال �ل���ذي �أ���ش��ه��م يف ت��ت���ي��ج كل 
م��رح��ل��ة ب��اب��ت��ك��ار�ت و�إب���د�ع���ات �أدت 
�ل�شاملة  و�ل��ن��ه�����ش��ة  �ل��ت��ط���ي��ر  �إىل 
�خلم�شني  م�����د�ر  ع��ل��ى  و�مل��ت��ك��ام��ل��ة 
ع��ام��ا �مل��ا���ش��ي��ة.. وم��ن ه��ذه �لروؤية 
 2071 �لإم����ار�ت  مئ�ية  ت�شتكمل 
م�شار �لريادة و�ل�شتد�مة يف �لعق�د 
ت�شكل  وه�����ي  �ل����ق����ادم����ة،  �خل��م�����ش��ة 
�مل��ن��ظ��م و  خ��ري��ط��ة و����ش��ح��ة للعمل 
�لدولة  �مل��دى، لتعزيز �شمعة  ط�يل 

وق�تها �لناعمة.
�لذي  �ل�����ش���ر  معر�س  ج��ان��ب  و�إىل 
ت�����ش��م��ن��ه �مل���ل���ت���ق���ى و�أظ�����ه�����ر م���دى 

•• اأبوظبي-وام

" �مللتقى  �ل���ط��ن��ي  ع��ق��د �لأر���ش��ي��ف 
�ملعلمني  لتدريب  �لثامن  �ل�شن�ي 
�ف���رت�����ش���ي���ا " ع���ل���ى م������د�ر �أرب���ع���ة 
�ل�طنية  �لقيم  غر�س  بهدف  �أي���ام، 
�لت�شامح  قيم  بينها  وم��ن  �لرفيعة 
و�لتعاي�س ورفع درجة وعي �ملعلمني 
�لإم�����ار�ت  ب��ت��اري��خ وث��ق��اف��ة جمتمع 
ت�شهم  �لتي  �لعريق وتر�ثه وعاد�ته 
وتعزز  �ل���ط��ن��ي��ة،  �ل��ه���ي��ة  برت�شيخ 
�ل�������لء و�لن���ت���م���اء ل��دي��ه��م ول���دى 

�أبنائنا من �لطلبة.
 6000 �أك��رث من  �مللتقى  �شارك يف 
�أنحاء  خمتلف  م��ن  ومعلمة  معلم 
تاريخ  على  خ��الل��ه  تعرف��  �ل��دول��ة 
دولة �لمار�ت و ح�شارتها و�طلع�� 
ع��ل��ى مر�فق  �ف��رت����ش��ي��ة  زي�����ارة  يف 
�أفالما  وتابع��  �ل�طني،  �لأر�شيف 
�أفالم  وث��ائ��ق��ي��ة وط��ن��ي��ة، وم��ع��ر���س 
م�شرية  ت����ث���ق  ت���اري���خ���ي���ة  و�����ش�����ر 

�لتعليم يف �لإمار�ت.
بهذ�  �ل���ط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  ي�شتهدف 
�مللتقى �إثر�ء معارف �ملعلمني �لعرب 
و�لأجانب بالقيم �ل�طنية �مل�شتمدة 
وتر�ثها،  �لإم���ار�ت  دول��ة  تاريخ  من 
�ملجتمع  وت��ع��زي��ز خ��رب�ت��ه��م مب��اآث��ر 
يف  غر�شها  يت�جب  �لتي  �لإم��ار�ت��ي 
م��طنني  ليك�ن��  �لطلبة  نف��س 
�شاحلني قادرين على حمل �لأمانة 

�ل�طنية يف �مل�شتقبل.

وثائقي ��شتعر�س حمطات يف ما�شي 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحا�شرها 
�لأر����ش���ي���ف  �أه���م���ي���ة  �إىل  وت����ط����رق 
�ل�طن  ذ�ك������رة  ج��م��ع  يف  �ل����ط���ن���ي 
وح��ف��ظ��ه��ا.. ث��م ����ش��ط��ح��ب جمه�ر 
يف  �فرت��شية  ج���لت  يف  �مل�شاركني 
للتعريف  �ل�طني  �لأر�شيف  �أروق���ة 
مب��ر�ف��ق��ه وخ���دم���ات���ه وم��ن��ه��ا قاعة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �لنافذة �لتي 
من  ج��نب  على  �لز�ئر  منها  يطل 

تاريخ �لإمار�ت .
�ل���ث���اين حما�شرة  �ل���ي����م  وت�����ش��م��ن 
�أي�شا  ب���اخل���ري  ع��ائ�����ش��ة  ل��ل��دك��ت���رة 
ب���ع���ن�����ن " ت���اري���خ دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة: ت����اري����خ وطن 
فيها  ��شتعر�شت  �شعب"  وح�����ش��ارة 
ح�شار�تها  م��ن��ذ  �لإم�������ار�ت  ت���اري���خ 
�لقدمية و�ش�ل �إىل ما بلغته �لي�م 

من تط�ر و�زدهار.
بجل�شة  �مل��ل��ت��ق��ى  ب��رن��ام��ج  و�أخ���ت���ت���م 
فيها  �أث���رى  �جل��م��ه���ر،  م��ع  نقا�شية 
�مل��ت��اب��ع���ن و�مل�����ش��ارك���ن م��ا ح��ف��ل به 
�حل����دث م���ن م��ع��ل���م��ات م��ه��م��ة عن 
تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

عامة و�لأر�شيف �ل�طني خا�شة.

الإمارات وموريتانيا يبحثان �شبل تعزيز علقات التعاون الربملاين 
•• اأبوظبي -وام

بحث معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �ل�طني �لحتادي مع معايل �ل�شيخ 
�مل�ريتانية  �لإ�شالمية  �جلمه�رية  يف  �ل�طنية  �جلمعية  رئي�س  بايه  �أحمد 
�شبل تعزيز   ، �أم�����س  ب��اأب���ظ��ب��ي  �ملجل�س  م��ق��ر  ع��ق��د يف  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  خ���الل 
�لبلدين و�ل�شعبني  �لتعاون �لربملاين مبا يخدم م�شالح وتطلعات  عالقات 

�ل�شقيقني.
�لدفاع  رئ��ي�����س جل��ن��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ع��ل��ي  �ل��دك��ت���ر  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
و�لد�خلية و�خلارجية يف �ملجل�س �ل�طني �لحتادي، و�أع�شاء جلنة �ل�شد�قة 
�لربملانية �لإمار�تية �مل�ريتانية �شعادة كل من: �شذى �شعيد �لنقبي رئي�شة 
�للجنة، و�شابرين ح�شن �ليماحي نائب رئي�س �للجنة، و�أحمد حمد ب��شهاب، 
�لدكت�ر  و�شعادة  �ليماحي،  حممد  ونا�شر  �ملن�ش�ري،  عبد�لرحمن  وناعمة 
عمر عبد�لرحمن �لنعيمي �أمني عام �ملجل�س، و�شعادة عفر�ء ر��شد �لب�شطي 

�لأمني �لعام �مل�شاعد لالت�شال �لربملاين.
�مل�ريتانية  �ل�شد�قة  �أع�شاء جلنة  �مل�ريتانية  �ل�طنية  و�شم وفد �جلمعية 
�للجنة، وحممد  رئي�س  �ل�شيخ حمم�د  : خطري  �شعادة كل من  �لإمار�تية 

يحي، وخليل� �لدده، و�شهام حممد، وحممد �لها�شمي.
ت�طيد  �لزيارة يف  �أهمية هذه  �للقاء على  و�أك��د معايل �شقر غبا�س خالل 
عالقات �لتعاون �لربملاين وتنميتها، من خالل تفعيل عمل جلنة �ل�شد�قة 
�لربملانية ملزيد من �لتن�شيق و�لت�شاور حيال �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
�لعالقات  �أن  م���ؤك��د�  و�ل���ع���امل،  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط���ر�ت  ظ��ل  يف 
�لأخ�ية بني �لبلدين تاريخية وق�ية وحتظى بدعم وثقة قيادتي �لبلدين 
عام  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف���ر  عهد  يف  تاأ�شي�شها  منذ 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شم�  1973م، وتزد�د تط�ر� ور�ش�خا يف عهد �شاحب 
" حفظه �هلل"، يف خمتلف �ملجالت �ل�شيا�شية  ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
دولة  �إن  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  وق���ال  و�لتنم�ية.  و�ل��ت��ج��اري��ة  و�لقت�شادية 

يف  م�حدة  م��قف  لديهما  �مل�ريتانية  �لإ�شالمية  و�جلمه�رية  �لإم���ار�ت 
�لعديد من �لق�شايا وتقارب يف وجهات �لنظر حيال �لعديد من �مللفات منها 
م��جهة �لإرهاب و�لتطرف، ونحن نقف معا من �أجل �لت�شدي لهذ� �خلطر 
وحا�شرها  وتنميتها  و��شتقر�رها  �أمنها  يف  �لعربية  �ملجتمعات  يهدد  �ل��ذي 
وم�شتقبلها، م�شري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت تعد من�ذجاً يف �لتعاي�س و�لتجان�س 
و�لت�شامح و�ل�شالم بني �شع�ب �لعامل، من خالل جه�دها يف م��جهة جميع 
عرب  و�لكر�هية  �لتطرف  خطاب  ومكافحة  و�لعن�شرية،  �لتمييز  مظاهر 
�لدولية يف هذ�  �لتي تدعم �جله�د  �لعاملية  �ملر�كز  و�إن�شاء  �لت�شريعات  �شن 

�ل�شدد.
لرت�شح  �مل�ريتانية  �لإ�شالمية  �جلمه�رية  دعم  غبا�س  �شقر  معايل  وثمن 
-2022 �لأم��ن للفرتة  �لد�ئمة يف جمل�س  �لإم���ار�ت للع�ش�ية غري  دول��ة 

باأن  2020م متمنيا  �ك�شب�  2023، من�ها لأهمية م�شاركة م�ريتانيا يف 
تك�ن م�شاركة فاعلة يف هذ� �حلدث �لذي يقام لأول مرة على م�شت�ى عايل 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، وه� منا�شبة وفر�شة ثمينة للتبادل �حل�شاري 
و�لتنم�ية  �لعلمية  �لإب��ت��ك��ار�ت و�حل��ل���ل  �أح���دث  و�ل��ث��ق��ايف، و�لط���الع على 
�ملفيدة للب�شرية. و�أكد �جلانبان على �أهمية تعزيز �لعالقات �لربملانية من 
لتبادل �خلرب�ت  �لربملانني،  �ل�شد�قة يف  �لتعاون بني جلنتي  تفعيل  خالل 
و�ملمار�شات و�ملعارف �لربملانية. بدوره �أعرب معايل �ل�شيخ �أحمد بايه رئي�س 
�جلمعية �ل�طنية يف �جلمه�رية �لإ�شالمية �مل�ريتانية، عن �شكره وتقديره 
�لتي  �ل�شاملة  بالنه�شة  م�شيد�   ، �ل��دع���ة  ه��ذه  على  غبا�س  �شقر  مل��ع��ايل 
�لزيارة يف تعزيز خمتلف  �أهمية هذه  �لإم���ار�ت، م�ؤكد� على  ت�شهدها دول��ة 
�لربملانية  �لعالقات  �لبلدين، ف�شال عن تط�ير  �لقائم بني  �لتعاون  �أوجه 
�مل�شرتكة  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �أرح���ب.  �آف��اق  �إىل  بها  و�لنه��س  وتنميتها 
�ل�شقيقني يف خمتلف  �لبلدين  بني  �مل�قعة  �لتفاهم  و�لتفاقيات ومذكر�ت 
دعم  يف  �إي��ج��اب��ا  �نعك�س  مم��ا  بينهما؛  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف  �شاهمت  �مل��ج��الت، 

�لعالقات �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�ل�شتثمارية.

حتقيق اأمنية تلبي 285 اأمنية داخل الدولة وخارجها خلل الن�شف الأول 
•• اأبوظبي-وام

�أعلنت م�ؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" جناحها يف 
�أمنية د�خ��ل وخ��ارج �لدولة   285 حتقيق 
ب���اأم���ر�����س خطرية  �مل�����ش��اب��ني  ل���الأط���ف���ال 

خالل �لن�شف �لأول من عام 2021.
وثمنت حرم �شم� �ل�شيخ �لدكت�ر �شلطان 
م�����ش��ت�����ش��ار �شاحب  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
�ل�����ش��م��� رئ��ي�����س �ل���دول���ة �ل�����ش��ي��خ��ة �شيخة 
�لرئي�س  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف  بنت 
�لفخري مل�ؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" .. جه�د 
�ملت���شل  و�شعيهم  �مل�ؤ�ش�شة  عمل  ف��ري��ق 
على  �مل��ر���ش��ى  �لأط���ف���ال  �أم��ن��ي��ات  لتحقيق 
فريو�س  جائحة  �نت�شار  �أزم��ة  من  �لرغم 
ك�رونا �مل�شتجد و�إجر�ء�ت �لعزل �مل�شددة.

و لفتت �شم�ها �إىل �أن فريق عمل �مل�ؤ�ش�شة 
مت��ك��ن م��ن ب��ث م�����ش��اع��ر �ل�����ش��ع��ادة و�لأم���ل 
من  و�أ�شرهم  �لأطفال  قل�ب  يف  و�لتفاوؤل 

لالأطفال  �أم���ن���ي���ة   273 حت��ق��ي��ق  خ����الل 
�شمن  حياتهم  ت��ه��دد  ب��اأم��ر����س  �مل�شابني 
فئة "�أود �أن �أح�شل" و 10 �أمنيات �شمن 
و�أمنيتني �شمن فئة  �أذهب"،  �أن  "�أود  فئة 

�أك�ن". �أن  "�أود 
حتقيق  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا  "نفتخر   : وق��ال��ت 
ه��ذه �لأم��ن��ي��ات م��ن �أر����س �لإم�����ار�ت �لتي 

�أث��ب��ت��ت �أم����ام �ل��ع��امل ب��اأ���ش��ره �أن��ه��ا دول���ة ل 
تعرف �مل�شتحيل يف �إجر�ء�تها �لحرت�زية 
ل�شمان  ك�رونا  جائحة  �أمام  و�ل�شتباقية 
ع�دة �حلياة �لطبيعية و�لتاأكد من �شحة 

و�شالمة �ملقيمني يف رب�عها".
و �أ�شارت �شم�ها �إىل �أن �مل�ؤ�ش�شة متكنت من 
حتقيق 165 �أمنية د�خل دولة �لإمار�ت، 

و120 �أمنية يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية 
ت�زعت ما بني 162 طفال و123 طفلة 
من 24 جن�شية خمتلفة يعان�ن من 59 
م��ر���ش��ا م��ن �لأم���ر�����س �خل��ط��رية �ملزمنة 

�لتي تهدد حياتهم.
�لتحديات  �أن  ���ش��ي��خ��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  و�أك������دت 
جميع  قل�ب  ونبل  تكاتف  �أثبتت  �حلالية 

و�ملحبة،  �خل����ري  �أر�������س  ع��ل��ى  �ل��ق��اط��ن��ني 
�لر�شيدة  �لقيادة  جله�د  �لكبري  ودعمهم 
�لر�مية �إىل ن�شر �ل�شعادة د�خل �ملجتمع.. 
�لثاين  �لن�شف  خ��الل  " نتطلع   : وق��ال��ت 
��شرت�تيجيتنا  ت��ن��ف��ي��ذ  م���������ش���ل���ة  �إىل 
على  �بت�شامة  ور���ش��م  �لنبيلة،  �لإن�شانية 

وج�ه �لأطفال �ملر�شى ".
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

عام  �فتتح  �ل��ذي  �ملائية  ل��الأح��ي��اء  �ل�شارقة  مربى  يمُعد   
للكائنات  حك�مي  تعليمي  مركز  و�أك��رب  �أول   ،2008
�لبحرية يف دولة �لإمار�ت، و�أحد �أبرز �مل��قع �لتي تمُعنى 

بتعريف �جلمه�ر بالبيئة �لبحرية يف �لدولة.
وع���رب �ل��ت��ج���ل ب��ني �أروق�����ة �مل��رب��ى و�أح�������ش��ه �ل���� 21 ، 
يتعرف زو�ر �ملكان على �أكرث من 100 ن�عاً من �لأحياء 
�ل��ب��ح��ري��ة ك��اأ���ش��م��اك �مل��ه��رج، و�أف���ر�����س �ل��ب��ح��ر �لرقيقة، 
�ل�شعاب  وقر�س  �لبحري،  �ل�شفنني  و�شمك  و�لأنقلي�س، 
�لكائنات  ك��ب��رية م��ن  مل��ج��م���ع��ة  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��رج��ان��ي��ة، 
�لبحرية على �ختالف �أن��عها و�أ�شكالها و�لتي ت�شبح بني 
�لبيئات �ل�شخرية و�ل�شعاب �ملرجانية و�أ�شجار �لقرم، �إىل 
جانب ذلك ي���شل �ملربى رفع م�شت�ى �ل�عي ح�ل �أبرز 
�ل�شل�كيات و�ملخاطر �لتي تهدد �لبيئة �لبحرية، و�لدور 
ب�شا�شات  م�شتعيناً  عليها،  �حل��ف��اظ  يف  ل��الأف��ر�د  �لفعال 

عر�س تفاعلية م�زعة يف �أرجاء �ملكان.
و تت�شدر حماية �لبيئة �لبحرية �أول�يات مربى �ل�شارقة 
لالأحياء �ملائية، حيث ينظم وب�شكل دوري جمم�عة من 
�لأن�شطة و�لفعاليات وور�س �لعمل �ملبا�شرة و�لفرت��شية، 
�ل�عي  لن�شر   ،19 نفذ جزء منها خالل جائحة ك�فيد 
�لبيئي وتر�شيخ مفه�م �مل�ش�ؤولية �لجتماعية بني كافة 
�أف��ر�د �ملجتمع، حيث �أ�شهم يف �إطالع �أكرث من 50 �ألف 
ز�ئر، وفدو� خالل �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري على 
�إمارة  ل�ش��حل  �لتابعة  �لبحرية  �حل��ي��اة  وث���ر�ء  ج��م��ال 
�ل�شارقة وعلى ما مييز كل منها و�لطرق �ملثلى للحفاظ 

عليها.
�لبحرية،  �لبيئة  على  �حلفاظ  يف  لأول�ياتها  و��شتجابًة 
�لن�شخة   2009 ع��ام  للمتاحف  �ل�شارقة  هيئة  �أطلقت 
�لأوىل من مبادرتها للم�ش�ؤولية �ملجتمعية "لأننا نهتم" 
�حلفاظ  ثقافة  وت��ع��زي��ز  �ملجتمعي،  �ل���ع��ي  رف��ع  ب��ه��دف 
مربى  و�لتي ح�شد من خاللها  �ملائية،  �مل�شطحات  على 
�ل�شارقة لالأحياء �ملائية جائزة �لدرع �لذهبي من �ملنظمة 
"للم�ش�ؤولية �ملجتمعية" على مدى �شنتني عن  �لعربية 

حملة تنظيف �لبيئة �لبحرية.
�لعام  يف  �ل��ع��ا���ش��رة  ن�شختها  ط���ت  �ل��ت��ي  �حلملة  و�شعت 
�لبحرية،  للكائنات  من�ذجية  بيئة  بناء  �إىل   ،2019
بيئي  ك��م���رد  و��شتد�متها  تكاثرها  فر�س  زي���ادة  بهدف 
�أعماق  �إىل  لت�شل  �ل�ش��طيء  ح��دود  م��ت��ج��اوزًة  ح��ي���ي، 
�مل������ينء و�ل��ب��ح��ري�ت و�خل����ري�ن وم�����ش��د�ت �لأ���ش��م��اك يف 

�لبحار، م�شتخرجًة �أطناناً من �ملخلفات �لتي مت عر�شها 
للجمه�ر يف بحر �خل��ان وبحرية خالد وبحري�ت ممزر 
�ل�����ش��ارق��ة وج���زي���رة �ل��ع��ل��م وم��ي��ن��اء �ل�����ش��ي��ادي��ن يف كلباء 
�ل�����ش���ء على  ل��غ��اي��ات ت�شليط  ���ش���ق �جل��ب��ي��ل،  وم��ر���ش��ى 
خماطرها �جل�شيمة على �لبيئة ب�شكل عام وعلى �مل��رد 

�لبحرية و�مل�شتفيدين منها ب�شكل خا�س.
�ل�شارقة  هيئة  ع��ام  مدير  عطايا  منال  �شعادة  و�عتربت 
للمحيطات  �ل��ع��امل��ي��ني  ب��ال��ي���م��ني  �لح��ت��ف��ال  للمتاحف 
جمال  يف  �لهيئة  ج��ه���د  ل�شتح�شار  منا�شبًة  و�ل��ب��ي��ئ��ة، 
�حلفاظ على �لبيئة �لبحرية، لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
�ملجال  و�لتز�مها يف هذ�  �لدولة  روؤي��ة  تن�شجم مع  �لتي 
يف  �لب�شري  �لعن�شر  دور  �أن  �إىل  م�شرية  وعاملياً،  حملياً 
تل�ث �لبيئة �لبحرية، �لذي ي�شل �إىل 80 %، دفع هيئة 
�ل�شارقة للمتاحف �إىل تكثيف جه�دها �لر�مية لرت�شيخ 
�ل�عي �ملجتمعي ح�ل �لتعامل مع �لبيئة �لبحرية، عرب 
�ملبادرة  �إىل  بالإ�شافة  �لت�ع�ية،  و�لفعاليات  �لأن�شطة 

و�حلملة �لأبرز �لتي �أطلقتها �لهيئة "لأننا نهتم".
�لن��حي  من  مهمة  تعترب  �لبحرية  �حلياة  �ن  و�أ�شافت 
من  فيها  ملا  و�لجتماعية  و�ل�شرت�تيجية،  �لقت�شادية، 
م��رد معدنية، ونفطية، وغازية وك�نها م�شدر�ً رئي�شياً 
للغذ�ء عند �لعديد من �ل�شع�ب، �إىل جانب ك�نها طريقاً 
حي�ياً للم���شالت و�ملالحة �لبحرية و�لتجارة ل �شيما 
وم�شائق  مم��ر�ت  على  ي�شرف  �ل��ذي  �لعربي  �ل�طن  يف 
م��ائ��ي��ة يف غ��اي��ة �لأه��م��ي��ة ت��رب��ط ب��ني �ل�����ش��رق و�لغرب، 
�ل�شيا�شات  م��ع  تتما�شى  �مل��رب��ى  �أه���د�ف  �أن  �إىل  م�شريًة 
�ل�شارقة  هيئة  ت�شعها  �ل��ت��ي  �لعامة  و�ل�شرت�تيجيات 

للمتاحف ح�ل �حلفاظ على �لبيئة �لبحرية".
وجهة  باعتباره  �ملائية  لالأحياء  �ل�شارقة  مربى  وي�شهم 
�شياحية جاذبة للزو�ر يف رفع ن�شبة �ل�عي ب�شاأن �لتل�ث 
�لبحري، وتعزيز مفاهيم �حلفاظ على �لبيئة �لبحرية 
وترفيهية  وتثقيفية  تعريفية  ج�لت  عرب  و��شتد�متها، 
�إطالقه  على  ع���الوة  و�ل�����ش��ي��اح،  �ملجتمع  �أف����ر�د  ملختلف 
�لعديد من �لرب�مج �ملتخ�ش�شة، منها �ملحمية �لبحرية 
�لتي �أن�شئها عام 2009، وبرنامج �إعادة تاأهيل و�طالق 
�أن��ع �ل�شالحف �ملهددة بالنقر��س و�لأ�شماك  عدد من 
�شلحفاء بحرية،  �شمكة، و23   2000 �إط��الق  حيث مت 
ف�شاًل عن برنامج �إكثار ح�شان �لبحر، �لذي بد�أ يف عام 
حل�شان  �شغار  �أول  �إط��الق  عملية  عن  و�أثمر   2012
�لتابع  �لبحري  �ملر�شى  يف  �لطبيعية  �ملحمية  يف  �لبحر 

للمربى.

•• اأبوظبي-وام

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح 
و�لتعاي�س يف ق�شره �أم�س �شعادة �ل�شيخ خالد بن عبد�هلل بن علي 
بن حمد �آل خليفة �شفري �لبحرين لدى �لدولة و �شعادة فا�ش��ين 
كمال ر�م �شاند �شفري جمه�رية �شنغاف�رة لدى �لدولة. و رحب 
معاليه يف بد�ية �للقاء ب�شعادة �شفري مملكة �لبحرين و�أكد ر�ش�خ 
�لعالقات �لأخ�ية و �لإ�شرت�تيجية بني دولة �لإم��ار�ت ومملكة 
�لبحرين وتط�رها يف ظل دعم ورعاية من قيادتي �لبلدين مبا 

يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة ويع�د باخلري على �شعبيهما.
���ش��ن��غ��اف���رة ون�����ه بعمق  ك��م��ا رح���ب م��ع��ال��ي��ه ب�شفري ج��م��ه���ري��ة 
وجمه�رية  �لإم��ار�ت  دولة  بني  �ملتينة  �لإ�شرت�تيجية  �لعالقات 

يف  ك��ب��رية  جن��اح��ات  حقق  و�ل���ذي  �مل�شتمر  وت��ط���ره��ا  �شنغاف�رة 
خمتلف �ملجالت ل�شالح م��طني �لدولتني �ل�شديقتني.

�شبل  و�شنغاف�رة  �لبحرين  �شفريي  �شعادة  مع  معاليه  بحث  و 
�لت�شامح  �شيما  ل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لتعاون  عالقات  تعزيز 
�مل�شالح  يخدم  مبا  �لإن�شانية  �لأخ����ة  ملبادئ  تعزيز�  و�لتعاي�س 
�مل�شرتكة ويحقق �لإزدهار �لعاملي خلري �لإن�شانية جمعاء وجرى 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  ب�����ش��اأن  �لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل 

�مل�شرتك.
و ناق�س �للقاء �شبل م��جهة جائحة ك�فيد19-  على �مل�شت�ى 
�لدولية  و�ل��ت��ج��ارب  �لعاملية،  �ملجتمعات  على  و�آث��اره��ا  �ل���دويل 

�ملتميزة يف هذ� �ملجال ل�شيما �لتجربة �لإمارتية �لر�ئدة.
�أع��رب �شعادة �شفري مملكة �لبحرين عن �شعادته  �للقاء  و عقب 

بلقاء معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وو�شفه باأنه كان 
و  �لإم��ار�ت  �لتي جتمع  �لأخ�ية  �لرو�بط  للغاية وتناول  مثمر� 
�لبحرين �إ�شافة �إىل �لتعاون �مل�شرتك يف �ملجالت كافة .. و �أكد 
�أن دولة �لإمار�ت متلك جتارب ر�ئدة يف جمال �لت�شامح �إ�شافة 

�إىل جتربتها يف م��جهة جائحة ك�رونا.
بالده  حر�س  �شاند  ر�م  كمال  فا�ش��ين  �شعادة  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لإمار�ت  دولة  مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  عالقات  تعزيز  على 
دور  م�ؤكد�  �ملجالت  خمتلف  ت�شمل  �أو�شع  �آف��اق  �إىل  و�إنطالقها 
�لإم��ار�ت �لر�ئد عامليا يف تعزيز قيم �ل�شالم �لعاملي و�ش�ل �إىل 
�لر��شخة يف  مبادئها  �إنطالقا من  وذل��ك  و�لإزده���ار،  �لإ�شتقر�ر 
�إر�شاء قيم �ل�شالم و�لت�شامح و�لتعاي�س �لتي باتت من�ذجا ملهما 

يف �لعالقات �لإن�شانية بني دول �لعامل.

•• دبي- وام

�لأم����ن  �إد�رة  �أ�����ش����درت  �أ�����ش����درت 
مب����ؤ����ش�������ش���ة �مل�������ن�����ئ و�جل�����م�����ارك 
ملي�ن   14 بدبي  �حل��رة  و�ملنطقة 
ت�شريح للمركبات لدخ�ل �ملناطق 
�حلرة يف دبي خالل �لن�شف �لأول 
�ل����ع����ام �جل�������اري ح���ي���ث تدير  م����ن 
 4 22 ب��بة م�زعة على  �مل�ؤ�ش�شة 
�لرقابة  دبي من خالل  مناطق يف 
�أن��ع  وخ���روج خمتلف  دخ���ل  على 
و�ملناطق  �مل������ن����ئ  �إىل  �مل���رك���ب���ات 
�مل�ؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  �لتي  �حلرة 
ويعمل يف تلك �لب��بات طاقم �أمني 

 120 م��ن  �أك��رث  ي�شم  متخ�ش�س 
رجل �أمن على مد�ر �ل�شاعة.

و �رتفعت طلبات �لت�شاريح بن�شبة 
باملائة خالل �لن�شف �لأول من   6
هذ� �لعام مقارنة بنف�س �لفرتة من 
�لعام �ملا�شي و�لتي بلغت فيها عدد 
 13،800،000 نح�  �لت�شاريح 

ت�شريح �أمني.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان �أح���م���د بن 
���ش��ل��ّي��م رئ���ي�������س م���ؤ���ش�����ش��ة �مل�����ن���ئ 
و�جل���م���ارك و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة على 
�لأمني  "�لذر�ع  �لأم��ن  �إد�رة  قيام 
منظ�مة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  للم�ؤ�ش�شة" 
مع  تت��فق  ومتكاملة  �شامة  �أمنية 

�مل�شت�يات  و�أعلى  �ملمار�شات  �أف�شل 
و�ملعايري �لعاملية �ملعتمدة حيث يتم 
�ملدرجة  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  تطبيق 

�ل��دول��ي��ة لأم���ن �ل�شفن  �مل��دون��ة  يف 
�ل�شارم  �لمتثال  ل�شمان  و�مل��نئ 
�أق�شى  وت���ف��ري  و�لأن��ظ��م��ة  لل��ئح 
درجات �لأمن و�ل�شالمة يف �ملناطق 

�لتي ت�شرف عليها �مل�ؤ�ش�شة.
�إد�رة  �ن  �إىل  ���ش��ل��ي��م  ب���ن  �����ش���ار  و 
�مل��نئ و�جلمارك  �لأمن مب�ؤ�ش�شة 
خدمة   28 تقدم  �حل��رة  و�ملنطقة 
�أه��م تلك  �ل�شاعة وم��ن  على م��د�ر 
دخ�ل  ت�شاريح  �إ���ش��د�ر  �خل��دم��ات 
و�مل��ن��اط��ق �حل����رة وخدمة  �مل�����ن���ئ 
مر�فقة كبار �ل�شخ�شيات وخدمات 
�حل����ر������ش����ة و�لإ��������ش�������ر�ف �لأم����ن����ي 
للمر�فق وخدمات حماية ومر�فقة 

�ملرور  حركة  و�إد�رة  �لب�شائع  نقل 
و�ملناطق �حلرة وغريها  �مل��نئ  يف 
من �خلدمات ذ�ت �لعالقة بتعزيز 

�جل��نب �لأمنية.
باإد�رة  ممثلة  �مل�ؤ�ش�شة  �أن  و�أ���ش��اف 
167 طلب  ع��دد  ��شتقبلت  �لأم��ن 
ح���ر�����ش���ة  ط����ل����ب  و14  م����ر�ف����ق����ة 
�شاعات خدمة بلغت  باإجمايل عدد 
عمل  ����ش���اع���ة   2000 م����ن  �أك������رث 
خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �لعام 
70 طلب  �جل��اري �إىل جانب نح� 
ووف�د  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  مل��ر�ف��ق��ة 

�لأعمال.
م�ؤ�ش�شة  �أن  ���ش��ل��ّي��م  �ب�����ن  و�أف��������اد 

�حلرة  و�ملنطقة  و�جلمارك  �مل��نئ 
حتر�س و�شمن روؤيتها على تعزيز 
وم�شتد�م  ر�ئ��د  كمركز  دب��ي  مكانة 
ل��دع��م �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ش��ادي على 
تعمل  ل���ذل���ك  �ل���ع���امل���ي  �ل�����ش��ع��ي��د 
�لأمني  ب��امل�����ش��ت���ى  �لرت���ق���اء  ع��ل��ى 

و�لتط�ر�ت يف  �لتغيري�ت  وم��كبة 
�ل��ق��ط��اع �حل��ي���ي متا�شياً مع  ه��ذ� 
و�لعاملية  �ملحلية  �لأمنية  �ملنظ�مة 
�مل��نئ  ه��ذه  �شالمة  تاأمني  بهدف 
لأي���ة  ت��ع��ر���ش��ه��ا  دون  و�حل���ي���ل����ل���ة 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �أم��ن��ي��ة..  خم��اط��ر 

�إد�رة �لأمن على ��شتعد�د ل�شتقبال 
�لأمن  خ��دم��ات  م��ن طلبات  �مل��زي��د 
�قرت�ب  مع  و�لت�شاريح  و�حلر��شة 
�ك�شب�  مل��ع��ر���س  دب����ي  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
�لأب����رز  �حل����دث  ب�����ش��ف��ت��ه   2020

عاملياً يف جمال �لتجارة �لدولية.

•• راأ�س اخليمة- وام 

�أك����د ���ش��ع��ادة ع��ل��ى ع��ب��د�هلل م�شبح 
�لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
�خليمة  ر�أ��������س  ���ش��ن��اع��ة  و  جت������ارة 
�ل�طني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش���  �لأ����ش���ب���ق 
ر�أ�س  �إم����ارة  �أن  �ل�شابق  �لإحت����ادي 
�خليمة و بت�جيهات �شاحب �ل�شم� 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شع�د  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���� 
وم��ت��اب��ع��ة وحر�س  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
بن  �شع�د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شم� 
���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ�����س 
���ش��ه��دت خ���الل �خلم�شني  �خل��ي��م��ة 
ع��ام��ا م��ن �حت���اد �لإم������ار�ت نه�شة 
و  وع��م��ر�ن��ي��ة  و�ق��ت�����ش��ادي��ة  تنم�ية 
�لتجارية  �ملجالت  تقدما كبري� يف 

و�حل�شارية كافة.
و قال �لنعيمي يف ت�شريحات خا�شة 
"و�م" �إن  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء  ل���ك��ال��ة 
�شناعية  مبق�مات  تتمتع  �لإم���ارة 
ه��ائ��ل��ة وم����ق���ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي هام 
�قت�شاد  يف  هاما  دور�  تلعب  جعلها 
�ل�شناعات  �أن  م�����ؤك����د�  �ل����دول����ة 
و�لقاعدة  متط�رة  حاليا  �لقائمة 
ت��ت�����ش��ع وت��ن��م��� بجانب  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

�ملق�مات �ل�شياحية.
و�أ������ش�����اف : ت��ع��ت��رب غ���رف���ة جت����ارة 
�لتجارة  غ��رف  ث��اين  ر�أ����س �خليمة 
يف  تاأ�شي�شها  مت  �ل��ت��ي  �ل�شناعة  و 
�أكت�بر1967   22 يف  �ل����دول����ة 
�ملغف�ر  �أ����ش���دره  �أم����ريي  مب��ر���ش���م 
ب������ن حممد  �ل���������ش����ي����خ ����ش���ق���ر  ل������ه 
"لتك�ن  �هلل  "رحمه  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�أمثل  تنظيم  نح�  �لأ���ش��ا���س  حجر 
..و  �لإم����ارة  يف  �لتجارية  لل�ش�ؤون 
ت�شجيع  منطلق  من  تاأ�شي�شها  جاء 
م�شاريعه  ودع���م  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 

و�لإ�������ش������ر�ف ع���ل���ى �����ش�����ؤون جت����ارة 
�أ�شكال  خم��ت��ل��ف  وت��ق��دمي  �جل��م��ل��ة 
وت�فري  لأع�����ش��ائ��ه��ا  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
�مل�ؤ�ش�شات  م����ع  �لت���������ش����ال  ���ش��ب��ل 
و�لتحكيم  �خل������ارج  يف  �ل��ت��ج��اري��ة 
بدور  و�ل��ق��ي��ام  �لتجار  م��ن��ازع��ات  يف 
وم�ؤ�ش�شات  �حلك�مة  بني  �ل��شيط 
ي��ك��ن هناك  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ومل 
ينظم  ق���ان����ن  �أو  ل��ن��ظ��ام  ����ش���رورة 
�لعمل �لتجاري يف �لإمارة وبالتايل 
لنتخابات  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ن  مل 
�مل��ج��ل�����س و�إمن�����ا ك����ان �مل��ج��ل�����س يتم 
�شادر من  تعيينه مب�جب مر�ش�م 

حاكم �لإمارة �آنذ�ك.
�ل����ق����ط����اع����ات  ب����ت����ط�����ر  �أ��������ش�������اد  و 
�لقت�شادية يف دولة �لإمار�ت �لتي 
�قت�شادية  ق��اع��دة  ب��ن��اء  ��شتطاعت 
�إ�شرت�تيجية  على  �رت��ك��زت  متينة 
�لقت�شادية  �مل�شادر  وتنمية  تن�يع 

�لقطاعات  �إن  وق������ال  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�أد�ء  م��ع��دلت  حققت  �لقت�شادية 
�أ�شبحت  و  قيا�شية  و  عالية  عاملية 
�ل���دول���ة حت��ت��ل م��ك��ان��ا م��رم���ق��ا يف 

�خلارطة �لقت�شادية �لعاملية.
�لقت�شادي  �ل��ت��ط���ر  �إىل  و�أ�����ش����ار 
و�ل���ع���م���ر�ين �ل����ذي ت�����ش��ه��ده �إم����ارة 
�لقطاعات  جميع  يف  �خليمة  ر�أ���س 
و�شمل  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل�شناعية 
ل�شيما  �حل����ي����اة  ن������ح����ي  ج���م���ي���ع 
قطاع �لأعمال و�لقت�شاد باعتباره 
قطاعا مهما من قطاعات �لقت�شاد 
�إحد�ث  يف  رئي�شيا  �شببا  و  �ل�طني 
دمي�مة  على  و�ملحافظة  �لتط�ير 

�لتحديث و�لرقي يف �لإمارة.
�شرعت  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  �إن  ق����ال  و 
للنم�  ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ط��م���ح��ة  يف 
�ل�شتثمار  ف��ي��ه��ا  مب����ا  و�ل���ت���ط����ر 
يف �ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة و 

�ل��ت�����ش���ق وت���ب���ذل �جل���ه����د جلذب 
�إىل  و�ل�شناعية  �لتجارية  �مل�شاريع 
�لأعمال  �أن  �إىل  من�ها   .. �لإم���ارة 
�لإن�����ش��ائ��ي��ة م�����ش��ت��م��رة يف �لإم������ارة 
لتحاكي  ون������ع�����ي  ك���ب���ري  ب�������ش���ك���ل 
و�لعمر�نية  �لقت�شادية  �لنه�شة 
�ل�قت  �ل���دول���ة يف  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 
�ل������ذي ت��ع��ك�����س ف���ي���ه �مل�������ش���اري���ع يف 
�ملتميز  �لنم�  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
�لإمار�ت  دولة  لقت�شاد  �ملت�شارع  و 
�حلركة  وم�شت�ى  مك�ناته  بجميع 
�ل�طني  ل���الق���ت�������ش���اد  �ل���ن�������ش���ط���ة 
على  وت��اأث��ريه��ا  مك�ناته  مبختلف 
ح����رك����ة �ل�������ش����ق �مل���ح���ل���ي���ة وج����ذب 
يف  �ملبا�شرة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 

خمتلف �لقطاعات.
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �أ���ش��ار  و 
�خليمة  ر�أ��������س  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
�لأ���ش��ب��ق �إىل دع���م �ل�����ش��ر�ك��ات بني 

ب�شكل  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لتغلب  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م��ا  ف����ع����ال 
وحتقيق  �مل�شتقبل  حت��دي��ات  ع��ل��ى 
�أهد�فهما �ملتمثلة يف �لنم� �ل�شريع 
�شمن �إطار �قت�شادي جيد و�لعمل 
رئي�شية  ��شرت�تيجيات  و�شع  على 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات �ل���ت���ج���اري���ة يف 
يف  تكمن  �لتناف�شي  �لعاملي  �ل�ش�ق 
�أدو�ت  �أح����د  ي��ع��د  �ل����ذي  �ل��ت�������ش��ل 
تط�ير  يف  �أهمية  �لأك���رث  �لت�ش�ق 
و�لعالقات  �لأع����م����ال  من����  ودع�����م 
ون�شائح  �ملعل�مات  من  و�ل�شتفادة 
�خل����رب�ء يف جم���ال �ل��ت�������ش��ل �إىل 
جانب دعم �لقائمني على �ل�شناعة 
�ل�شر�كات  مثل  �ل��ف��ر���س  لتط�ير 
بني �لقطاع �لعام و�خلا�س لتط�ير 
�لناجت  �لتجارية  �لأعمال  يف  �لنم� 
وبناء  �لق��ت�����ش��اد  لتعزيز  ذل��ك  ع��ن 

م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قا.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل �شفريي البحرين و �شنغافورة 

موانئ وجمارك دبي ت�شدر 14 مليون 
ت�شريح اأمني للمركبات خلل 6 اأ�شهر 

على م�شبح النعيمي : راأ�ص اخليمة �شهدت 
خلل 5 عقود نه�شة يف املجالت كافة 

•• اأبوظبي-وام

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�لت�شامح و�لتعاي�س �أم�س نيافة �لكاردينال ج�زيبي فر�شالدي 
وزير تربية �لفاتيكان وعميد �لتعليم �لكاث�ليكي يف �لعامل، 
و�مل�ن�شني�ر غي ثيفيارج �ل�شكرتري �لعام للم�ؤ�ش�شة �لباب�ية 
�لرتب�ية و�لدكت�ر تاج �لدين �شيف �شفري �مل�ؤ�ش�شة �لباب�ية 

�لرتب�ية.
على  و�لعمل  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  �للقاء  وبحث 
بق�شايا  يتعلق  ما  �شيما  ول  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  تط�يرها 

�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س و�لأخ������ة �لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى �مل�شت�يني 
�لإقليمي و�ملحلي، مبا يعزز �ل�شلم و�لأمن �لدوليني، ف�شال 
عن ��شتعر��س �لتجربة �لإمار�تية يف جمال �لت�شامح كاإحدى 
�لتجارب �لر�ئدة عامليا و�لتي مل تغفل �أياً من �شر�ئح �ملجتمع 

مبا يف ذلك �مل�ؤ�ش�شات �لرتب�ية، ول �شيما طالب �ملد�ر�س.
�لثقافة  لن�شر هذه  �مل�شرتك  �لعمل  �أهمية  �للقاء  ناق�س  كما 
�ملحافل  يف  بينهما  �جل��ه���د  وتن�شيق  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شت�ى  على 
�لبارز لكل من دولة  و�مل���ؤمت��ر�ت �لدولية و�لأمم��ي��ة و�ل��دور 
�لإمار�ت و�لفاتيكان يف �ل��ش�ل �إىل وثيقة �أب�ظبي لالأخ�ة 
�لإن�شانية، و�جله�د �لتي تلتها بقيادة �لدولتني على �مل�شت�ى 

�ل����دويل و�لإق��ل��ي��م��ي. و�أع�����رب ن��ي��اف��ة �ل��ك��اردي��ن��ال ج�زيبي 
لدولة  تقديره  عميق  عن  �لفاتيكان  تربية  وزي��ر  فر�شالدي 
�ل�شلم  دع��م ق�شايا  �لبارز يف  ودوره��ا  و�شعبا  قيادة  �لإم���ار�ت 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  �عتمادها  �إىل  �إ�شافة  �لدوليني  و�لأم��ن 
�لرو�بط  عمق  م���ؤك��د�  و����ش��ح،  كت�جه  �لن�شانية  و�لأخ�����ة 

�لإن�شانية و�لأخ�ية بني �جلانبني.
�ل�شد�قة  ع��الق��ات  لتنمية  �ل���د�ئ���م  �ل��ف��ات��ي��ك��ان  �شعي  و�أك����د 
و�ل��ت��ع��اون م��ع دول���ة �لإم�����ار�ت يف خمتلف �مل��ج��الت، م�شيد� 
باللقاء �لذي جمعه مبعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 

و�لذي كان مثمر� للغاية.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وفد الفاتيكان 

مربى ال�شارقة للأحياء املائية يعزز 
جهود حماية البيئة البحرية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام

تر�أ�س �شم� �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
�شباح  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شم�  وبح�ش�ر  �م�����س، 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 

�لجتماع �لأ�شب�عي للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة.
ناق�س �ملجل�س خالل �جتماعه عدد� من �مل��ش�عات �حلك�مية 
�لهامة �ملدرجة على جدول �أعماله و�لر�مية �إىل تط�ير �لعمل 
�حل��ك���م��ي وت���ف��ري �أف�����ش��ل �خل��دم��ات و�مل���ر�ف���ق يف ك��اف��ة مدن 

ومناطق �لإمارة.

لحتفالت  �ل�شارقة  �إم���ارة  جلنة  مقرتحات  �ملجل�س  و�عتمد 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ل���دول���ة �لإم�������ار�ت   50 �ل����  �ل���ط��ن��ي  �ل���ي����م 
تعك�س  �لتي  �لرئي�شية  �لفعاليات  �أب���رز  �ملقرتحات  وت�شمنت 
م�شاعر �لفرح و�لعتز�ز بالحتاد و�جناز�ته �لتي �شملت كافة 
�مل�ؤ�ش�شني وجه�دهم يف  �ل��ق��ادة  ذك��رى  �ل��دول��ة، وحتيي  �أرج���اء 

ت�حيد �لدولة.
وغنائية  فنية  وك��رن��ف��الت  �أم�����ش��ي��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�شتت�شمن 
�لفعاليات،  و�أعمال مرئية وغريها من  وور�س عمل ومعار�س 
لت�شمل  و�لحتفالت  �لفعاليات  تن�ع  ب�شرورة  �ملجل�س  ووج��ه 
كافة مدن ومناطق �إمارة �ل�شارقة وتتنا�شب مع جميع �شر�ئح 
�ملجتمع. و�طلع �ملجل�س على جه�د د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

ح�ل ت�فري بيانات �مل�شتفيد �حلقيقي للمن�شاآت ون�شب �لمتثال 
�لعم�م  �لدولة على وجه  تعزز من جه�د  �لتي  لهذه �خلط�ة 
�لرقابية  �لأنظمة  تط�ير  يف  �خل�ش��س  وج��ه  على  و�لإم���ارة 

�ملالية يف م��جهة جر�ئم غ�شل �لأم��ل.
�أك���رث م��ن  % 85 م��ن �لفئة  �ل��د�ئ��رة �جن���از  وت�شمنت ج��ه���د 
�آلية  ج����دة  على  ي��دل  مب��ا  ق�شرية  زمنية  م��دة  يف  �مل�شتهدفة 
�مل�شجلة  �ملن�شاآت  خمتلف  من  �لكبري  و�لتجاوب  �ملتبعة  �لعمل 

لدى �لد�ئرة.
كما �عتمد �ملجل�س جمم�عة من �ملقرتحات �لتي تدعم �لبيئة 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�شناعية  �ل��ق��ط��اع��ات  �لق��ت�����ش��ادي��ة وحت��ف��ز ك��اف��ة 

وت�فر لرو�د �لأعمال و�ل�شركات �خلدمات �ملتميزة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي

•• اأبوظبي-وام:

 �أعلن �شعادة �شعيد عبد�جلليل �لفهيم 
�ل�شيخ  جل��ائ��زة  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
خليفة لالمتياز �نطالق �أعمال �لدورة 
�لع�شرين للجائزة  2021 2022- 
بنظام  �ملختلفة  فعالياتها  تقام  و�لتي 

�لتقنية �لفرت��شية.
عقده  �شحفي  م���ؤمت��ر  يف  ذل���ك  ج���اء 
لالمتياز  خليفة  �ل�شيخ  جائزة  مكتب 
�لتابع لغرفة جتارة و�شناعة �أب�ظبي 
بح�ش�ر  �ل��غ��رف��ة،  مبنى  مبقر  �أم�����س 
�شامل  حممد  �لدكت�ر  �شعادة  من  كل 
�لبل��شي  ر����ش��د  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��اه��ري، 
�أع�شاء  و�شعادة حممد هالل �ملهريي 
�لعليا للجائزة، و�لربوفي�ش�ر  �للجنة 

هادي �لتيجاين من�شق عام �جلائزة.
����ش��ت��ح��د�ث فئة جديدة  �إن���ه مت  وق���ال 
"فئة  وه������ي  �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  ل���ل���ت���ك���رمي 
لإتاحة  وذل�����ك  �ملتميزة"،  �ل��ن��خ��ب��ة 
م�شاركة  و  ل����ش���ت���ي���ع���اب  �ل���ف���ر����ش���ة 
ودولية  حملية  وم���ؤ���ش�����ش��ات  ���ش��رك��ات 
متفردة  و�إجن����از�ت  دول��ي��ة  �شمعة  ذ�ت 
�ل���ف����ز بج��ئز  ح��ق��ق��ت م���ن خ��الل��ه��ا 
ودول���ي���ة معروفة  و�إق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة 
وذ�ت م�شد�قية عالية لتعزز �مل�شت�ى 
ويف جميع ج��نب  فئتها،  �لأف�شل يف 

عملياتها وممار�شاتها.
و �أ�شاف �إن �لدورة �لتا�شعة ع�شرة من 
�جلائزة، كانت ��شتثنائية بكل �ملقايي�س 
�أط��ل��ق��ت خ���الل ف���رتة �جتياح  ب��ع��دم��ا 

�أحدثته  وم��ا  �ل��ع��امل  ك���رون��ا  جائحة 
�لأزم������ة م���ن حت�����لت دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف 
�أمناط �حلياة �ملتعارف عليها وفر�شت 
على �ش�ء ذلك �لعديد من �لإجر�ء�ت 
علي  للحفاظ  و�لجتماعية  �ل�شحية 

حياة �لنا�س.
للجائزة  �لعليا  �للجنة  �أن  �أو���ش��ح  و 
��شتجابت مدع�مة مبكتب �جلائزة و 
�لإد�ر�ت �ملتخ�ش�شة يف غرفة �أب�ظبي 
جميع  ط������رح  و  �ل���رق���م���ي  ل���ل���ت���ح����ل 
فعاليات �جلائزة من ندو�ت تعريفية 
ت��دري��ب��ي��ة من  ع��م��ل و دور�ت  و ور����س 
م�شري�  �لفرت��شية..  �لتقنية  خالل 
�أن �لإق���ب���ال ك���ان ك��ب��ري� م��ن قبل  �إىل 
�مل�ؤ�ش�شات و �ملن�شاآت على �مل�شاركة من 

د�خل وخارج �لدولة.
لعام  �ل����دورة �جل��دي��دة  �أن  �إىل  ن���ه  و 

تقدمي  �شت���شل   2022 –  2021
بعد  ع��ن  �ل��ت�������ش��ل  بنظام  فعالياتها 
حتى �إ�شعار �آخر م�ؤكد� �شعى �جلائزة 
�إط��ار عام للتميز يتم من  �إىل تط�ير 
�لتميز  مفه�م  تعريف  �إع���ادة  خالله 
باأهمية  و�ملرتبط  �ملتجدد  �لفهم  عرب 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  �ل�����ش����ت����م����ر�ر يف 
و�لتكلفة  �لأعلى  بالكفاءة  و�ملنتجات 
�مل�ؤ�ش�شي م��شحا  �لأقل و�إز�لة �لهدر 
�جلائزة  يف  للت�شجيل  م�عد  �آخ��ر  �أن 
حني  يف   ،2021 �أك���ت����ب���ر   31 ه���� 
�ل�ثائق  لت�شليم  م�عد  �آخ��ر  �شيك�ن 
ه� 30 ن�فمرب 2021 على �أن تبد�أ 
مر�حل �لتقييم و�لزيار�ت �مليد�نية يف 
�لفرتة من دي�شمرب 2021 �إىل يناير 
2022. و �شدد �لفيهم يف كلمته على 
ل  لالمتياز  خليفة  �ل�شيخ  جائزة  �أن 

به  يف�ز  �شيقا  تناف�شيا  �إط���ار�  تعترب 
يف  لكنها  �لآخ���رون  ليخ�شره  �لبع�س 
�ملقابل برنامج متكامل ي�شعي لإعطاء 
و��شحة  �����ش�����رة  �مل�������ش���ارك���ني  ج��م��ي��ع 
وم�شيئة لهم يف مر�آة �لتميز يتعرف�ن 
�ل��ن��ظ��ر فيها ع��ل��ى حقائق  م��ن خ���الل 
وحتديد�  وم��ن�����ش��اآت��ه��م،  م���ؤ���ش�����ش��ات��ه��م 
�ل��ق���ة لديهم  ن��ق��اط  �أي���ن ه��ي  معرفة 
�أين  و  تعزيزها  على  �لعمل  يتم  حتى 
يتم  حتى  و�لتط�ير  �لتح�شني  فر�س 
�لرتكيز عليها وحت�يلها �إيل مبادر�ت 
خاللها  من  يتم  وم�شاريع  تط�يرية 

�إحد�ث �لتح�ل �ملطل�ب.
�أن  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  �أك�������د  و 
حققت  �لع�شرين  دورت��ه��ا  يف  �جل��ائ��زة 
�أفقيا  �ن��ت�����ش��اره��ا  يف  ه��ائ��ل��ة  ط���ف���ر�ت 
و�ل�شركات  �لدولة  م�ؤ�ش�شات  لت�شمل 

و�مل����ؤ����ش�������ش���ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة �مل��ه��ت��م��ة يف 
�أن  م��شحا  �ل��ت��ع��اون..  جمل�س  دول 
�مل�ؤ�ش�شي  �لتميز  فقه  يف  �مل��ع��ل���م  م��ن 
بال�شرورة �أن �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية 
ثالثة  يف  ت��ت��م��ث��ل  �ل��ت��م��ي��ز  ل����رب�م����ج 
�لعاملني  وتط�ير  تنمية  هي  حم��اور 
مهارة ومعرفة و�شل�كا، وتط�ير نظم 
وتعميق  للكفاءة  رفعا  �لعمل  وبر�مج 
�لنتائج  �أف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  �ل��ف��ع��ال��ي��ة، 

�ملالية و�لت�شغيلية.
و يف ختام كلمته تقدم �لفهيم ونيابة 
ع���ن �أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ومكتب 
�جلائزة، باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م���  ل�����ش��اح��ب  و�ل���ع���رف���ان 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
ودعمه  ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه  �هلل"  "حفظه 
�لتي  �جل��ائ��زة  على  �لقائمني  جلميع 

�ل�شم�  �شاحب  و  ��شمه  بحمل  تتزين 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
�أب���ظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
ومتابعته  لرعايته  �مل�شلحة  ل��ل��ق����ت 
�جلائزة  وب��ر�م��ج  لفعاليات  �حلثيثة 
و�ل�شكر كذلك لغرفة جتارة و�شناعة 
للجنة  �ل���دع���م  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  �أب����ظ���ب���ي 
ل��ل��ج��ائ��زة وم��ق��ي��م��ي وحمكمي  �ل��ع��ل��ي��ا 
�جلائزة �مل�شه�د لهم بالكفاءة و �لذين 
�لدقة  درج����ات  ب��اأع��ل��ى  م��ه��ام��ه��م  �أدو� 
�ل��ع��ال��ي��ة ودوره�����م يف تقييم  و�مل��ه��ن��ي��ة 
�ل�شيخ  ج��ائ��زة  يف  �مل�شاركة  �مل�ؤ�ش�شات 

خليفة لالمتياز.
و �أ�شار �إىل �أنه مت �خ�شاع �ملقيمني من 
م��طنني و مقيمني لدور�ت تدريبية 
�أي������دي خ�����رب�ء عامليني  م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى 
مقيما   220 م��ن  �أك���رث  فيها  ���ش��ارك 

ن�شفهم من م��طني دولة �لإمار�ت مت 
تعريفهم باآليات �لتقييم �لتي تتبناها 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ح�����ش��ب  �جل����ائ����زة 
�ل���ع���امل���ي���ة و�ل����ت����ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى فهم 
�ل�شرت�تيجية  و�مل���شيع  �لتحديات 
مدى  وتقييم  �مل�����ش��ارك��ة  للم�ؤ�ش�شات 
�جلائزة  معايري  تطبيق  يف  جناحها 

وحتقيق نتائج باهرة وم�شتد�مة.
للهيئة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �لت�شكيل  �إن  وق����ال 
لأهم  ���ش��ام��ال  ج���اء  للتحكيم  �ل��ع��ل��ي��ا 
�مل�ؤ�ش�شات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية 
وجائزة  للتميز  دب���ي  ب��ربن��ام��ج  ب���دء� 
�ملر�جعني  وجمعية  للتميز  �ل�شارقة 
و�جلمعية  حم���ل���ي���ا  �لإم������ار�ت������ي������ني 
عبد  �مللك  ومركز  للج�دة  �ل�شع�دية 
�إقليميا و�مل�ؤ�ش�شة  �هلل للتميز بالأردن 
و�لهيئة  �جل������دة  لإد�رة  �لأوروب����ي����ة 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل���ل���ج����دة ع��امل��ي��ا وه���ذ� 
�جلهات  هذه  كل  من  �ملتميز  �لتمثيل 
�أ�شاف  و�ملحلية  �لدولية  �لعتبارية 
وم���ك���ان���ة �جلائزة  ل�����ش��م��ع��ة  ���ش��ك  ب���ال 
وحياديتها  م�����ش��د�ق��ي��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت��خ��ط��ي  �مل��ط��ل��ق��ة 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
���ش��ع��ادة حممد هالل  �أك���د  م��ن جانبه 
�أب�ظبي  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  �مل���ه���ريي 
ع�����ش��� �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��ائ��زة �أن 
ج���ائ���زة �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ل��الم��ت��ي��از ل 
ت����ز�ل مت�����ش��ي ب��خ��ط��ى و�ث��ق��ة وثابتة 
لتكمل جناحاتها بك�نها من�شة علمية 
ر�شينة، وبرناجما تط�يريا متكامال 
تعمل  و�مل�ؤ�ش�شية،  �لب�شرية  للتنمية 
�لعاملية يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على نقل 
حم�ر  و  �ملختلفة  �لتنم�ية  �مل��ج��الت 
�رتكاز ونقطة جاذبة �أي�شا للم�ؤ�ش�شات 
�مل���ح���ل���ي���ة ب������اإم������ارة �أب�����ظ����ب����ي ودول������ة 
للم�ؤ�ش�شات  �إ�شافة  عم�ما،  �لإم��ار�ت 
ب�����دول جمل�س  �مل��ت��م��ي��زة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لأو�شط  و�ل�����ش��رق  �ل�شقيقة  �ل��ت��ع��اون 

ب�ش�رة عامة.
�أهم  �إح�����دى  ت��ع��د  �إن �جل���ائ���زة  وق����ال 
�أطلقت  �لتي  �أب�ظبي  غرفة  مبادر�ت 
م��ن��ذ 20 ع���ام���ا، �ت�����ش��اق��ا م���ع روؤي����ة 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة ب�������ش���اأن ����ش���رورة 
وتعزيز  �لب�شرية  بالتنمية  �لهتمام 
�لأعمال  ل��ق��ط��اع  �لتناف�شية  �ل��ق��درة 
�أد�ئه  وتط�ير  خ��ا���س،  ب�شكل  �ملحلي 

�مل�ؤ�ش�شي.

انطلق فعاليات جائزة ال�شيخ خليفة للمتياز بدورتها الـ 20
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العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

CN قا�شي�ن للتجارة  رخ�شة رقم:1114680 
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نادي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جنة �لطفال لاللعاب �لرتفيهية
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1774490 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فنان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مل�شفح لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1145441 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لنجم  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لغ�شيل �ل�شيار�ت
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2644626 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شال�ن 

�لتاج �مللكي للرجال - فرع
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1061897-1 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ت�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ب�تيك
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2475646 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد 

ذو �لفقار علي لعمال �لبالط و�لبال�شرت
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1138154 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

�شيد �كرب �شاه للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1134562 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مزرعة 

�لتقدم لالغنام
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3935545 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ل��دي لتنجيد 

�ملفرو�شات �ملنزلية 
قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1047303 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �شعيد عيظه �شعيد عب�د�ن �جلابري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عيظه �شعيد عب�د�ن �جلابري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�لظفرة  �ل�ش�����ادة/جمم�عة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعاملية للم�شاريع - �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ.م.م 
قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1014490 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �بر�هيم د�وود حممد جفال %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمد �شهيل ع�ي�شه �خلييلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�حلياة  �ل�ش�����ادة/م�شبغة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدم�� �لينا بطلب �ل�شعيدة   رخ�شة رقم:1389505 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة عبد�هلل نا�شر ح�شني عبد�هلل �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �مال جا�شم حممد دروي�س �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لن�شمة للتجهيز�ت 

�لفنية ذ.م.م
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1311984 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة عبد�لعزيز ح�شن حممد بن �شف��ن %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبد�لعزيز عبد�هلل حممد �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لي�م �ل�شعيد لك�ي 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �ملالب�س رخ�شة رقم:1661709 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�هلل عبيد حممد مقرن �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف علياء �بر�هيم عبد�هلل ب�خ�شم
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �خلليجية للعط�ر ذ م م

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1105016 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة خليفه فايز حممد �شعيد بن حريز %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد قا�شم برهان  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ي��شف �بر�هيم حممد �بر�هيم �لرئي�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد قا�شم برهان
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بال�نز  ذ م م 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1043092 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / مينى عبده �ب� دي��ن من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مينى عبده �ب� دي��ن من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل �حلمادى

تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س 
�ل��حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة بال�نز ذ م م
BALLONS L.L.C

�إىل/ �شركة بال�نز - �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م
BALLOONS CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
لل�جبات  و�ي  �ل�ش�����ادة/�شي�ورز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN �خلفيفة   رخ�شة رقم:2449467 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شي�ورز و�ي لل�جبات �خلفيفة

SEAWARS WY SNACKS

�إىل/ �ج 3 برقر

H3 BURGER 

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

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شارب لعمال �لبالط و�لرخام 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2817803 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شارب لعمال �لبالط و�لرخام

SHARP MARBLE AND TILES WORK
�إىل/ �شارب �ند هارد للمقاولت و�ل�شيانه �لعامة

SHARP AND HARD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين ) 4329901
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ملقاولت �لكهربائية ) 4220904

تعديل ن�شاط / حذف �أعمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت(  4330009
 تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تبليط �لأر�شيات و�جلدر�ن 4330019
 تعديل ن�شاط / حذف �أعمال �لطالء و�لدهانات للمباين  4330003

 تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تركيبات �لأملني�م  4330013
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ك�ل�نيل للتجارة 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1028423 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شعيد عبد�هلل �حمد حممد �لزرع�نى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ماليك حممد زمان حممد �شديق %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد عبد�هلل �حمد حممد �لزرع�نى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل ل�حه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 ىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ ك�ل�نيل للتجارة

COLONEL TRADING
�إىل/ ك�ل�نيل للتجارة ذ.م.م

  COLONEL TRADING L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�شاط / حذف وكالت جتارية  4610002
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ش�برماركت تاج �خلري 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1121811 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ش�برماركت تاج �خلري

TAJ AL KHAIR SUPERMARKET

�إىل/ بقالة فري�س بيك�س
  BAQALA FRESH PIX 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لف��كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة 4721001
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف جممع �إ�شتهالكي )�ش�برماركت(  4711002
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام

�أب�ظبي،  يف  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ����رة  �أط��ل��ق��ت 
لتميز  �ل���دويل  �لحت���اد  م��ع  بالتعاون 
�ملعتمدة  �لعربية  �لرتجمة  �ملحاكم، 
ل���الإط���ار �ل�����دويل ل��ت��م��ي��ز �مل��ح��اك��م يف 
و�ل����ذي   ،2020 �ل���ث���ال���ث  �إ������ش�����د�ره 
�لقيم  م������ن  جم����م�����ع����ة  ي���ت�������ش���م���ن 
للتميز  و���ش��ب��ع��ة جم����الت  �مل���ؤ���ش�����ش��ي��ة 
�ل��ق�����ش��ائ��ي، ت��غ��ط��ي مم���ار����ش���ات عدة 
و�ل�شرت�تيجية،  �ل���ق���ي���ادة  ت�����ش��م��ل، 
�لتحتية،  و�لبنية  �لعاملة،  و�ل��ق���ى 
و�لإجر�ء�ت و�لعمليات �لق�شائية، مع 
�لرتكيز على �لتما�س �آر�ء �ملتعاملني، 
�لتكلفة  م��ي�����ش���رة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 
ثقة  يعزز  مبا  �إليها،  �ل��ش�ل  و�شهل 

�جلمه�ر يف �لنظام �لق�شائي.
�شعيد  ي��شف  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك���د 
�ل����ع����ربي، وك���ي���ل د�ئ������رة �ل��ق�����ش��اء يف 
�لعربية  �لن�شخة  �إ�شد�ر  �أن  �أب�ظبي، 
�ملحاكم،  لتميز  �ل����دويل  �لإط����ار  م��ن 
�لتح�شني  جله�د  د�ع��م��ة  خط�ة  يعد 

من  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات  �مل�شتمر 
�لدوليني  �ل�شركاء  مع  �لعمل  خ��الل 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  و�لط�������الع 
يتنا�شب  مب����ا  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
وذلك  �ملحلي،  �لق�شائي  �لنظام  م��ع 
متا�شياً مع روؤية �شم� �ل�شيخ من�ش�ر 

رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
جمل�س �ل�زر�ء، وزير �ش�ؤون �لرئا�شة، 
�أب�ظبي،  يف  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
ل��رت���ش��ي��خ م��ن��ظ���م��ة ق�����ش��ائ��ي��ة ر�ئ���دة 
�مل�شت�شار  و�أو����ش���ح  ع��امل��ي��اً.  وم��ت��ط���رة 
�لدويل  �لإط����ار  �أن  �ل��ع��ربي،  ي������ش��ف 

�شاملة  يقدم منهجية  �ملحاكم،  لتميز 
جمم�عة  يت�شمن  �إر���ش��ادي��اً،  ودل��ي��اًل 
ميكن  �ل��ت��ي  و�لأدو�ت  �مل��ف��اه��ي��م  م���ن 
�لعامل  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل��م��ح��اك��م 
وحت�شني  ت��ق��ي��ي��م  يف  �����ش���ت���خ���د�م���ه���ا 
�لإد�رة  ج����دة �خل��دم��ات ومم��ار���ش��ات 

تقييم  عملية  خ��الل  م��ن  �لق�شائية، 
�لتقييم  ����ش��ت��ب��ان��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ذ�ت����ي 
�لذ�تي لتميز �ملحكمة، مقابل �ملجالت 
�ل�شبعة للتميز �لق�شائي، وتقدم بناًء 
على ذلك �إر�شاد�ت للمحاكم لتح�شني 
11 مقيا�شاً  �أد�ئها، وذلك عن طريق 
ل������الأد�ء، و�ل���ت���ي ت��ك���ن مركزة  ع��امل��ي��اً 
وتتما�شى  للتنفيذ،  وقابلة  وو��شحة 

مع قيم وجمالت �لتميز �ملحددة.
لإطار  �لأول  �لإ����ش���د�ر  �أن  �إىل  ي�شار 
 ،2008 �لعام  يف  ج��اء  �ملحاكم،  متيز 
يف ح��ني ���ش��درت �ل��ط��ب��ع��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
2013، ونتيجة ظه�ر تط�ر�ت  عام 
مثل  �ل��ق��ان���ن��ي��ة،  �ل�شاحة  يف  ج��دي��دة 
للتكن�ل�جيا  �مل���ت���ز�ي���د  �ل���ش��ت��خ��د�م 
ب�شكل  و�لعتماد  و�لتقنيات �حلديثة، 
لت�ش�ية  �لبديلة  �حل��ل���ل  على  �أك���رب 
�ملنازعات، مت تط�ير �لإ�شد�ر �لثالث 
�لن�شخة  �إ���ش��د�ر  2020، م��ع  يف ع��ام 
لال�شتفادة  جمانا  و�إتاحتها  �لعربية 
لالحتاد  �ل��ر���ش��م��ي  �مل���ق��ع  ع��رب  منها 

�لدويل لتميز �ملحاكم.

•• دبي-وام:

 �أكد ماجد �ل�ش�يدي مدير عام مدينة 
"�إك�شب�  ��شت�شافة  �أن  ل��الإع��الم  دب��ي 
�لإمارة  مكانة  ير�شخ  دبي"   2020
مركز� �إقليميا وعامليا لالإعالم و�شناع 

�ملحت�ى و�مل�ؤثرين.
وق�����ال �ل�����ش���ي��دي يف ت�����ش��ري��ح��ات له 
يثبت  �إك�شب�  مثل  تاريخيا  حدثا  �إن 
تف�ق دبي يف �ملجالت كافة و متكنها 
ي�ؤكد  و  بكفاءة  �لتحديات  �إد�رة  م��ن 
�ملحت�ى  و  �لإعالم  تناف�شية �شناعات 
�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ���ش��ري��ك��ا �أ���ش��ا���ش��ي��ا لنجاح 
�لأهمية  و  �مل�����ش��ت���ى  ب��ه��ذ�  ح���دث  �أي 
يف  �جلمه�ر  �إىل  تفا�شيله  �إي�����ش��ال  و 
�شتى �أنحاء �لعامل م�شدد� على �أن دبي 
و�مل�ؤ�ش�شات  �ل��ف��رق  ه��ذه  م��ه��ام  ت�شهل 
ب��ف�����ش��ل م���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن ب��ن��ي��ة حتتية 
متكاملة ومر�فق �إنتاج حديثة و�آليات 
عمل حك�مية مي�شرة وخدمات ذكية.

�لإعالمية  �لأع��م��ال  بيئة  �إن  و�أ���ش��اف 

�ملتكاملة �ملتمثلة مبدينة دبي لالإعالم 
ومدينة  لال�شتدي�هات  دب��ي  ومدينة 
 in5 �لأعمال  وحا�شنة  لالإنتاج  دبي 
لالإعالم �شهدت خالل �لفرتة �ملا�شية 
�مل�ؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م���ن  ن�����ش��ط��ة  ح���رك���ة 
و�مل��هب على حد �ش��ء بهدف تعزيز 
يتيح  مبا  �ل�شر�كات  وبناء  �لإمكانيات 
لتغطية  �جل���اه���زي���ة  درج�������ات  �أع����ل����ى 
ون�شر  �لأمثل  بال�شكل  �لعاملي  �حلدث 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  �إىل  �لأم������ل  ر����ش���ال���ة 
 3000 �ل��ث��الث  �مل���دن  �ل��ع��امل. ت�شم 
�إعالمي  �ألف  و34  �إعالمية  م�ؤ�ش�شة 
تلفزي�نية  ق��ن��اة   122 م��ن��ه��ا  وت��ب��ث 
و�إذ�عية وت�شدر منها 163 مطب�عة 
دبي  م��دي��ن��ة  ��شتقطبت  و   . وم��ن�����ش��ة 
�ل�شركات  ك���ربي���ات  ب��ع�����س  ل���الإع���الم 
�إىل  �لعامل  يف  �لإعالمية  و�مل�ؤ�ش�شات 
دولة �لإمار�ت مبا يف ذلك "�شي �إن �إن" 
و"بي بي �شي" و"�إم بي �شي" و"�شي �إن 
بي �شي" �لعربية و�شكلت مقدمة لبناء 
�لإعالم  على  ت��رك��ز  جممعات  ث��الث��ة 

ومدينة  ل��الإن��ت��اج  دب��ي  مدينة  تبعتها 
جميعها  و�شكلت  لال�شتدي�هات  دب��ي 
و�لرب�مج  �لأخ��ب��ار  تبث  �أع��م��ال  بيئة 
�لأ�شخا�س  م��الي��ني  �إىل  �لرتفيهية 
�لعربية  ذل��ك  يف  مبا  �للغات  بع�شر�ت 
و�لأملانية  و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة  و�لإجن��ل��ي��زي��ة 
و�ل��ت��اغ��ال���غ��ي��ة و�ل��ه��ن��دي��ة و�لأردي�����ة 
�ملن�ش�ر�ت �ملطب�عة  ناهيك عن مئات 
و�مل��ن�����ش��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي تت�جه 

�إىل جمه�ر من �شتى �أنحاء �لعامل.
�شاحب  غ����رد  �مل��ا���ش��ي  ن���ف��م��رب  يف  و 
�ل�����ش��م��� �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
لتاأ�شي�س  �لع�شرين  �لذكرى  مبنا�شبة 
مدينة دب��ي ل��الإع��الم وق��ال : " �لي�م 
ع�شرين  ل��الإع��الم  دب��ي  مدينة  تكمل 
 2000 ع��ام  يف  �أطلقناها  منذ  ع��ام��ا 
�لت�شعينيات  يف  ب���ع���ي���د�  ح��ل��م��ا  ك�����ان 
عربية  �إع��الم��ي��ة  ع��ا���ش��م��ة  ن��ك���ن  �أن 
��شتعر��س  ب��ع��د  ���ش��م���ه  و�أك������د   .."
"ل  �أن  باملدينة  �لح�شائيات �خلا�شة 

�شيء م�شتحيل يف �لإمار�ت".
و �أو�شح �ل�ش�يدي �أن �ك�شب� �شيعطي 
و�ملن�شات  ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات  ق���ي��ة  دف��ع��ة 
�لإعالمية مبختلف �أن��عها و�شركات 
و�شناع  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل���ك���ربى  �لإن���ت���اج 
�مل���ح���ت����ى و�مل�������ه�����ب �مل�����ش��ت��ق��ل��ة مبا 
حمت�ى  لتط�ير  ف��ر���س  م��ن  ي���ف��ره 
�لتي  �لقطاعات  �شتى  يف  فريد  عاملي 

تتجه  وق��ت  يف  جمعاء  �لإن�شانية  تهم 
�ي��ج��اد ح��ل���ل غري  فيه �لأن��ظ��ار نح� 
تقليدية للتحديات �لبيئية و�ل�شحية 
ثرية  �حل��دث من�شة  وي�شكل  وغريها 

لالإعالميني و�شناع �ملحت�ى .
وق�����ال :" لح��ظ��ن��ا ب��ال��ف��ع��ل �زدي������اد� 
يف ن�������ش���اط �مل����ؤ����ش�������ش���ات �لإع���الم���ي���ة 
و�ملعد�ت  �ملر�فق  بع�س  على  و�لطلب 
�لنتاج  ��شت�دي�هات  مثل  �ملتخ�ش�شة 
و ن�����ش��ه��د �����ش���ت���ف�������ش���ار�ت ن�����ش��ط��ة من 
�لإعالميني من خمتلف �أنحاء �لعامل 
ح�ل باقة "غ� فريالن�س" �ملخ�ش�شة 
تغطي  و�ل��ت��ي  �مل�شتقلني  للمبدعني 
مهنا �إعالمية خمتلفة مثل �لت�ش�ير 
�ملرئي  �مل��ح��ت���ى  و�لن����ت����اج و���ش��ن��اع��ة 

و�مل�شم�ع وغريها".
و�أ�شاف: " �لإعالم �شريك �أ�شا�شي يف 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية وله 
�لتعايف  ق��ي��ادة ج��ه���د  دور حم����ري يف 
عامليا خ�ش��شا يف ظل �إعادة فتح �ملزيد 
م���ن �ل���ج��ه��ات و�مل�����دن �ل��ع��امل��ي��ة �أم���ام 

و�لعاملية  �ملحلية  �ل��ط��ري�ن  خ��ط���ط 
�ل�شياحية  �ل����ج���ه���ات  م��ع��ظ��م  وف���ت���ح 
و�لرتفيهية و�خلدمية وع�دة م�ظفي 
�ملكاتب  م��ن  للعمل  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
�شكلها  �إىل  ت��دري��ج��ي��ا  �حل��ي��اة  وع�����دة 
 .. �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  �لطبيعي 
و�لطماأنينة  �لثقة  ب�"حالة  "من�ها 
�ل��ت��ي خلفها جن��اح دول���ة �لإم����ار�ت يف 
و�ل�قائية  �لح����رت�زي����ة  �لإج�������ر�ء�ت 
وث���ق���ة ق���ط���اع �لأع����م����ال ب����الإج����ر�ء�ت 

و�لتد�بري �لتي �تخذتها �حلك�مة.
تعمل   2000 ع���ام  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ 
م��دي��ن��ة دب����ي ل���الإع���الم ع��ل��ى حتقيق 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  روؤي���ة 
�إىل  دبي  بتح�يل  مكت�م  �آل  ر��شد  بن 
عا�شمة �إعالمية عاملية ووجهة دولية 

للم��هب و�ل�شتثمار و�لبتكار .
دور�  ل����الإع����الم  دب�����ي  م���دي���ن���ة  و�أدت 
ج����ه���ري���ا يف ت���ر����ش���ي���خ ���ش��م��ع��ة دول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجهة جذ�بة 
ل��شائل �لإع��الم �ملحلية و�لدولية ما 
كان له �لدور �حلا�شم يف �لقر�ر �لذي 
�لعرب  �لإع��الم  وزر�ء  جمل�س  �تخذه 
بت�شمية دبي عا�شمة لالإعالم �لعربي 
ري����ادة  دع����م  وب���ه���دف   .2020 ل���ع���ام 
و�ملبتكرين  �مل�ه�بني  �لأعمال وجذب 

�ملتميزين �إىل دبي مت تاأ�شي�س حا�شنة 
مدينة  يف  ل���الإع���الم   in5 �لأع���م���ال 
دب����ي ل���الإن���ت���اج لح��ت�����ش��ان وت���دري���ب 
�لطم�حني  �لأع���م���ال  رو�د  وت���ج��ي��ه 
ن��اج��ح��ة مبجالت  م�����ش��اري��ع  لإق���ام���ة 
�لإع���������الم م���ث���ل �ل���ت�������ش����ي���ق و�إن�������ش���اء 
ت�شهيل  وت�شهم يف  �لرقمي..  �ملحت�ى 
�خلرب�ت  وتبادل  مهنية  عالقات  بناء 
بامل�شتثمرين  و�لت�����ش��ال  و�مل��ع��ل���م��ات 
�إبد�عية مثل  �أماكن  وتتيح لأع�شائها 
للعمل  وم�����ش��اح��ات  �ل��ت��ح��ري��ر  غ����رف 
وقاعات  خ�����ش��ر�ء  وغ�����رف  �مل�����ش��رتك 

�جتماعات وو�شائط متعددة.

•• عجمان –الفجر:

للم�ش�ؤولية  ع���ج���م���ان  م���رك���ز  وق�����ع   
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���اب���ع ل���غ���رف���ة جت����ارة 
تفاهم  م���ذك���رة  ع���ج���م���ان،  و���ش��ن��اع��ة 
�لتخ�ش�شي  عجمان  "م�شت�شفى  م��ع 
�لتعاون  �لعام" بهدف تعزيز عالقات 
جمتمعية  م��ب��ادر�ت  وتنفيذ  �مل�شرتك 
وت�جهات  روؤى  م���ع  ت��ت����ك��ب  ر�ئ�����دة 
�ل���ط���رف���ني وت����دع����م �ل����ش���ت���ف���ادة من 

�خلرب�ت �ملتاحة.
وقع مذكرة �لتفاهم يف مقر م�شت�شفى 

�لظفري،  نا�شر  �لتخ�ش�شي،  عجمان 
مل���رك���ز عجمان  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
وفاطمة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ل��ل��م�����ش���ؤول��ي��ة 
�ملهريي، مدير عام م�شت�شفى عجمان 

�لتخ�ش�شي بال�كالة.
"م�شت�شفى  �شي�فر  �ملذكرة  ومب�جب 
عجمان �لتخ�ش�شي" خدمات �شحية 
وخ�����ش���م��ات خ��ا���ش��ة ب��اأع�����ش��اء غرفة 
و�مل�شانع  �ل�������ش���رك���ات  م����ن  ع���ج���م���ان 
�ملعتمدة  �ل�شركات  قائمة  و�ملدرجة يف 
للم�ش�ؤولية  ع���ج���م���ان  م���رك���ز  ل�����دى 
بر�مج  ع��ق��د  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

فح��شات  و  تثقيفية  وور���س  ت�ع�ية 
�لقطاع  يف  �لعمالة  من  للم�شتهدفني 
�ل�شحي  �ل�عي  زي��ادة  بهدف  �خلا�س 
ل��ل��ف��رد و�مل��ج��ت��م��ع ومب���ا ي��ت����ك��ب من 
�شعيد  "جمتمع  عجمان  �إم���ارة  روؤي���ة 
�أخ�شر،  �ق���ت�������ش���اد  ب���ن���اء  يف  ي�����ش��اه��م 
مع  من�شجمة  متميزة  حتفزه حك�مة 
و�أك��د نا�شر �لظفري،  روح �لحتاد".  
مل���رك���ز عجمان  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ملركز  حر�س  �ملجتمعية،  للم�ش�ؤولية 
�أمُطر �لتعاون �مل�شرتك مع  على تعزيز 
�حلك�مي  �لقطاعني  جهات  خمتلف 

�لدولة  م�شت�ى  على  �ش��ء  و�خلا�س 
ب�شكل  �إم��ارة عجمان  م�شت�ى  على  �أو 
خا�س، مبا يعزز �شبل تبادل �خلرب�ت، 
و�لرتقاء مبنظ�مة �خلدمات �ملقدمة 
و�شناعة  �أع�شاء غرفة جتارة  جلميع 
�شعاتهم  حت��ق��ي��ق  وي�����ش��م��ن  ع��ج��م��ان، 
ت�قيع  "ياأتي  و�أ���ش��اف:  ورفاهيتهم.  
"م�شت�شفى  م����ع  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
عجمان �لتخ�ش�شي" كخط�ة جديدة 
�لتعاون  �ملركز نح� تفعيل  يف م�شرية 
وتاأ�شي�س  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  و�ل��ت�������ش��ل 
�لأمد،  ط�يلة  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ة 

و�لتي  �مل�������ش���رتك���ة،  �ل���ف���ائ���دة  حت���ق���ق 
وت�شهم  �جلانبني،  م�شلحة  يف  ت�شب 
للم�ظفني  �ل�شحي  �ل�عي  تعزيز  يف 
و�ل�شركات  �مل���ؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
باإمارة عجمان، وبالتايل حتقيق روؤية 
و�أهد�ف �لإمارة و�لدولة وفق �أهد�ف 
عجمان  وم�شت�شفى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي.  م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�����دت 
م�شت�شفى  �إد�رة  �أن  �مل��ه��ريي،  فاطمة 
عجمان �لتخ�ش�شي تهدف �إىل تن�يع 
م�شرية  �جل��ه��ات،  كافة  م��ع  �شر�كاتها 
�إىل �أهمية مذكرة �لتفاهم ودورها يف 

خدمات  لتقدمي  ج��دي��دة  ق��ن����ت  فتح 
من  و�����ش���ع���ة  جم���م����ع���ة  �إىل  ط���ب���ي���ة 
�إمارة  يف  �لعاملة  �لقت�شادية  �ملن�شاآت 
ك��در  ت��فر  ظل  يف  ل�شيما  عجمان، 

طبية باإمكانيات وخرب�ت عالية.

م�شت�شفى  ع�����ام  م���دي���ر  و�أو�����ش����ح����ت 
ع��ج��م��ان �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي ب��ال���ك��ال��ة، �أن 
�مل�شت�شفى ت�فر �لعديد من �خلدمات 
�لتخ�ش�شية �لتي ت�شمل طب �لأطفال 
وط�����ب �ل���ن�������ش���اء و�ل�����������لدة و�ل���ع���الج 

�لطبيعي وجر�حة �لعظام و�لأمر��س 
�جللدية وطب �لأ�شنان و�لأنف و�لأذن 
يف   رئي�شي  ب�شكل  لت�شاهم  و�حلنجرة، 
تعزيز م�شرية �خلدمات �لعالجية يف 

�لإمارة وخدمة �مل��طنني و�ملقيمني.

مدينة دبي للإعلم: اإك�شبو ير�شخ مكانة الإمارة وجهة 
عاملية للموؤ�ش�شات الإعلمية و�شناع املحتوى

بهدف تقدمي خدمات �سحية وتثقفية لأع�ساء غرفة عجمان

مركز عجمان للم�شوؤولية املجتمعية التابع للغرفة يوقع 
مذكرة تفاهم مع م�شت�شفى عجمان التخ�ش�شي العام 

•• اأم القيوين-وام:

 نظم ق�شم مكافحة �ملخدر�ت بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أم �لقي�ين بالتعاون مع جمعية �أم �لقي�ين �لتعاونية 
ل�شيادي �لأ�شماك جل�شة ح��رية ت�ع�ية بقاعة جمل�س 
ع�د �لطاير حتت عن��ن �ملخدر�ت وطرق �لتعامل معها 
�ملخدر�ت وذلك �شمن  ملكافحة  �لعاملي  �لي�م  مبنا�شبة 
ل�ز�رة  �لذهبي  بالي�بيل  لالحتفال  �لقيادة  فعاليات 
�لد�خلية . ح�شر �جلل�شة �شعادة حممد عي�شى �لك�شف 
ع�ش� �ملجل�س �ل�طني �لحتادي و �لعميد خمي�س �شامل 

ب�هارون مدير عام �لعمليات �ل�شرطية و جا�شم حميد 
�ل�شر رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أم �لقي�ين �لتعاونية 
�ل�شيادين وفريق  و�أع�شاء جمعية  �لأ�شماك  ل�شيادي 

من �ل�شرطة �ملجتمعية.
م�ؤ�ش�شة  م��ن  ب��دع��م  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي   - �جل��ل�����ش��ة  �شملت 
�لإن�شانية  و  �خلريية  لالأعمال  �ملعال  ر��شد  بن  �شع�د 
�شامل  حممد  ع�شام  �أول  �مل�شاعد  �ألقاها  حما�شرة   -
ق���دم م���ن خ��الل��ه��ا مل��ح��ة ع���ن �أن�������ع �مل���خ���در�ت وطرق 
عليها  �لعث�ر  ح��ال  يف  معها  �لتعامل  كيفية  و  ك�شفها 
�ش��ء مت �لعث�ر عليها يف عر�س �لبحر �أو بالقرب من 

�ل�ش��طئ.
�ل�ر�س  و  �ل���رب�م���ج  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  �جل��ل�����ش��ة  دع����ت  و 
�أكرب �شريحة من �ملجتمع، و بث  �لت�ع�ية لت�شل �إىل 
�مل��د �لت�ع�ية �ملت�شمنة للر�شائل و فيدي��ت �لت�عية 
على و�شائل �لت���شل �لجتماعي وترجمتها باأكرث من 

لغة حتى يتم �إي�شالها للجاليات �لأجنبية .
ب�هارون عدد�  �لعميد خمي�س  كرم  �جلل�شة  ويف ختام 
من �لأفر�د �ملتعاونني مع �لأجهزة �لأمنية يف �لإبالغ 
�مل����د �ملخدرة �لتي ع��رثو� عليها و قيامهم  عن بع�س 

بت�شليمها للجهات �خلا�شة.

�شرطة اأم القيوين تنظم جل�شة توعوية يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي تطلق الإ�شدار العربي من الإطار الدويل لتميز املحاكم
•• دبي-وام

ح�شلت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع على �شهادة "�لآيزو" 
يف �مل��ط��اب��ق��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��م�������ش��ف��ة �لإر����ش���ادي���ة يف جمال 
حالت  يف  �لإجتماعي  �لت���شل  و�شائل  و�إد�رة  ��شتخد�م 
�لط��رئ "ISO -DIS 22329 " من �لهيئة �لعاملية 
حلل�ل �لأعمال يف �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية. ي�ؤكد هذ� 
�لإجناز تطبيق �ل�ز�رة و�لتز�مها باملعايري �لعاملية وتت�يجاً 
�مل��ب��ذول��ة يف جم���ال �د�رة �ل���ط�����رئ م��ن خالل  جل��ه���ده��ا 
�لعمل  ب��ر�م��ج  وت���ف��ري  �ل�شتباقية  و�خل��ط��ط  �جل��اه��زي��ة 
ح�ش�ل  يعزز  �لأعمال..فيما  ��شتمر�رية  ل�شمان  �ملنا�شبة 
"�آيزو" من مكانتها يف م�شاف  �ل���ز�رة على عدة �شهاد�ت 

�مل�ؤ�ش�شات �لعريقة �ملطبقة لأف�شل �ملمار�شات �لدولية.
�لأعمال  حلل�ل  �لعاملية  �لهيئة  ممثل  من  �ل�شهادة  ت�شلم 
يف �ل���لي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت���ر حممد 
رئي�س  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لعلماء  �شليم 
جمل�س م�ؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية بح�ش�ر ود�د 

ب�حميد مديرة �إد�رة �لت�شال �حلك�مي يف �ل�ز�رة.
و�أك����د �ل��دك��ت���ر �ل��ع��ل��م��اء �أن ح�����ش���ل �ل������ز�رة ع��ل��ى �شهادة 
�لت���شل  و�شائل  و�إد�رة  ��شتخد�م  جم��ال  يف  "�لآيزو" 
�لإجتماعي يف حالت �لط��رئ يعك�س حر�س �ل�ز�رة على 
تطبيق معايري عاملية من خالل تن�ع ومرونة قطاعاتها يف 

�ل�شتجابة للظروف �لطارئة وتبني و�عتماد طرق مبتكرة 
يف �لعمل ت�ؤكد متيز �ل�ز�رة وريادتها.

و�أ�شاد باإجناز فريق �لعمل يف �لإت�شال �حلك�مي وما قدمه 
من جه�د ��شتثنائية يف �ل��ش�ل ل�شر�ئح �ملجتمع بالت�عية 
من  �ل�شحية  �ملنظ�مة  بقدر�ت  �لثقة  وتر�شيخ  و�لإر���ش��اد 
وتعزيز  �لإعالمية  �لعالقات  لإد�رة  مت��زن  نظام  خ��الل 
و�ل��دول��ي��ة وفق  �ملحلية  �لإع���الم  و�شائل  �ل����ز�رة يف  ظه�ر 

خطة �ت�شالية ��شتباقية معتمدة.
�ل���ز�رة ما�شية بعزم وثقة  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ�شار �لدكت�ر 
�أهد�فها  لتحقيق  طم�حة  وروؤي���ة  م��درو���ش��ة  ب��ر�م��ج  وف��ق 
�لإ�شرت�تيجية بف�شل �لدعم �مل�شتمر من �لقيادة �لر�شيدة 
�أكرث  لتك�ن  �لإم���ار�ت  حك�مة  تطلعات  مع  ين�شجم  ومب��ا 
مرونة و�لأ�شرع يف �تخاذ �لقر�ر�ت لدخ�ل مرحلة �لتعايف 
�شعيا ل�شتد�مة �لإجناز�ت، وتبني �لفكر �لبتكاري ل�شمان 
لتحقيق  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة  و�مل�����ش��اه��م��ة  للم�شتقبل  �جل��اه��زي��ة 
�لقطاعات  كفاءة  على  و�ملحافظة  �لأد�ء،  م�شت�يات  �أف�شل 

يف �لدولة على جميع �ل�شعد.
�شهادة  على  �حل�ش�ل  �إن  ب�حميد  ود�د  قالت  جانبها  من 
�لت���شل  و���ش��ائ��ل  و�إد�رة  ����ش��ت��خ��د�م  جم��ال  يف  "�لآيزو" 
�لج��ت��م��اع��ي يف ح����الت �ل����ط������رئ �إجن�����از ي��دع��� للفخر 
و�لع���ت���ز�ز وي����ك��ب م��ا حققته دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن ريادة 

عاملية يف �إد�رة �أزمة "ك�فيد19- " .

وزارة ال�شحة تنال �شهادة عاملية يف اإدارة 
و�شائل التوا�شل الجتماعي بحالت الطوارئ  

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. SHCFICIREA2021/0003600, 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

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

United Arab Emirates
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
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/في�نل �ك�شبريت�س لل�شياحة و�ل�شفر ذ.م.م 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3782764 
�لإمار�ت  �إىل  �لهند  من  �حلم�دى  خ�شيف  عبد�هلل  على  عبد�هلل   / �ل�شركاء  جن�شية  تعديل 

�لعربية �ملتحدة
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�هلل على عبد�هلل خ�شيف �حلم�دى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�هلل على عبد�هلل خ�شيف �حلم�دى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلمان عمر � ب م �شم�س عمر

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مب كامر�ن �شاركار حممد �هلل �شاركار
تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ في�نل �ك�شبريت�س لل�شياحة و�ل�شفر ذ.م.م
FUNNEL EXPERTS TRAVEL AND TOURISM L.L.C

�إىل/ في�نل �ك�شبريت�س لل�شياحة و�ل�شفر - �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م
FUNNEL EXPERTS TRAVEL AND TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.   

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ألرت� �شاين خلدمات تنظيف �ل�شجاد و �لكنب 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2840784 

تعديل ل�حه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 0*0 �ىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين / من م�ؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ألرت� �شاين خلدمات تنظيف �ل�شجاد و �لكنب

Ultrashine CARPET Cleaning Service

�إىل/ �ألرت� �شاين خلدمات �لتنظيف - �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م

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

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �أجهزة �لتكييف �ملركزي  4329902

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي ) و�جهات ( �ملباين  8129001

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

�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�يري ماجنمنت ك�ن�شلتينج ي� كيه ليمتد 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN -�أب�ظبي   رخ�شة رقم:2307129 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �فري ماجنمنت ك�ن�شلتينج ليمتد

 AFRY MANAGEMENT CONSULTING LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ب�يري ماجنمنت ك�ن�شلتينج ي� كيه ليمتد

Poyry Management Consulting UK Limited

تعديل �إ�شم جتاري من ب�يري ماجنمنت ك�ن�شلتينج ي� كيه ليمتد - �أب�ظبي

 POYRY MANAGEMENT CONSULTING UK LIMITED-ABU DHABI 

 �إىل/ �فري ماجنمنت ك�ن�شلتينج ليمتد

AFRY MANAGEMENT CONSULTING LIMITED 

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

خالل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جارديان ل��شاطة �لتاأمني - 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN ذ م م   رخ�شة رقم:1000625 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة لينك�س �إك�ي�م لل��شاطة �لتجارية ذ.م.م

Links Equiom Commercial Brokers LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف تي �ل جي لل��شاطة �لتجارية

T L G COMMERCIAL BROKERS L.L.C

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

�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شادويك تكن�ل�جي ذ.م.م

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1541972 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�لعزيز حممد �شبت حممد �هلى  %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بيرت وليام مان�شل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد على حمد حممد �جلنيبى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف بيرت وليام مان�شل

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�ش��س �لرخ�شة 
رقم:CN 1176526 بال�شم م�ؤ�ش�شة تاج ز�خر لت�شليح 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، �لكهربائية  �لدو�ت 

و�عادة �ل��شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شب�ع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
ن�ع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ون تامي لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م
�شرق  ز�يد  بن  حممد  مدينة   ، ز�يد  بن  حممد  �ل�شركة:مدينة  عن��ن 

و�خرين �شعيد  م�زة  �ل�شيدة  مبنى   0.9
CN 2380699 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قان�ين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/6/20 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعم�مية غري �لعادية �مل�ثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105016122 
تاريخ �لتعديل:2021/7/6

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شال�ن 

�شنيب �ت�س لالطفال
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2582790 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ف�ت�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قل�ري للت�ش�ير
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2822510 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

مريز� خان للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1145039 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مزون 

كافيه
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2833571 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
لتعهد�ت  �ل�ش�����ادة/�لتحدي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلفالت و�ملنا�شبات �لرتفيهية ذ.م.م
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3756984 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة ��شماعيل عبد�هلل �حمدي �حلمادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي حممد �شامل حممد �جلنيبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
ن�ع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ب�شري حممد لبل��شي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
�ل�شيد �حمد خليفه ي��شف   0.5 �ب�ظبي �شرق  �ل�شركة:جزيرة  عن��ن 

�حمد و�خرين
CN 2549528 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قان�ين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/5 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعم�مية غري �لعادية �مل�ثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2105018244 
تاريخ �لتعديل:2021/7/6

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
للحل�ل  �ل�ش�����ادة/بايل�غ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتكن�ل�جية ذ.م.م
CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1077518 

تعديل مدير / �إ�شافة عماد �حمد �شيد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�لرحمن جمال �شعيد �شالح �ل�ش��د  %51
تعديل مدير / حذف عماد �حمد �شيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لبنى م��شى ر�شيد حتامله
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ل�شدى للمقاولت �لكهربائيه ذ.م.م 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1032479 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / م�شطفى عطيه م�شطفى عي�شى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / م�شطفى عطيه م�شطفى عي�شى من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على ن�شيب على د�وود �لفالحى

تعديل �شكل قان�ين / من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �ل�شدى للمقاولت �لكهربائيه ذ.م.م

AL SADA ELECTRICAL CONTRACTING L.L.C

�إىل/ �ل�شدي للمقاولت �لكهربائية - �شركة �ل�شخ�س �ل��حد ذ م م

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

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

�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبيان للخ�شرو�ت و�لف��كة - فرع 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1028139-1 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد حمد خمي�س �ش�يعد �لعربى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل جمينني حممد ثامر �ملن�ش�رى

تعديل �شكل قان�ين / من فرع �إىل م�ؤ�ش�شة فردية

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لبيان للخ�شرو�ت و�لف��كة - فرع

AL BAYAN VEGITABLES & FRUITS - BRANCH

�إىل/ ريد لييف للخ�شرو�ت و�لف��كه

RED LEAF VEGITABLES AND FRUITS 

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

خالل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 

�إعــــــــــالن
للحل�ل  زون  �ل�ش�����ادة/نت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �لتقنية   رخ�شة رقم:1991722 
تعديل �إ�شم جتاري من/ نت زون للحل�ل �لتقنية

NET ZONE TECHNICAL SOLUTION

�إىل / �إن �أك�س دي تي
NXDT 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7 
�ملنزلية  �لطبية  للرعاية  �شالمتك   / �ل�شادة  يعلن 
  )MF4495( مل�شجلة بد�ئرة �ل�شحة-�ب�ظبي بقيد رقم�
ورخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-

 CN-1996350 :ب�ظبي رقم�
من   �عتبار�ً  �لرتخي�س  �إلغاء   : بطلب  تقدم��  قد   
2021/06/09 وبناء عليه �ش�ف يتم ت�قف �لتعامل مع 
�شركات �لتاأمني. فعلى كل من له حق �و �عرت��س على 
خالل  �ل�شحة-�ب�ظبي  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ� 
�أ�شب�ع من تاريخ ن�شرهذ� �لإعالن و�ل فان �لهيئة غري 
�ملدة  �نق�شاء هذه  بعد  دع�ى  �أو  �أي حق  م�ش�ؤولة عن 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطل�بة.
�سالمتك للرعاية �لطبية �ملنزلية

اعلن اإلغاء ترخي�ص
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم )5850/2021(

�ملنذر : �لد�ن�ب مل��د �لبناء ذ م م
�ملنذر �إليه : م�شنع �ل�شرق �لأو�شط لل�شناعات �حلديدية ذ م م 

درهم  �ألف   93،993،06 مبلغ  للمنذرة  ت�ؤدى  باأن  �ليها  �ملنذر  على  بالتنبيه  بال�فاء  وتكليف  و�إخطار  �نذ�ر   : �مل��ش�ع 
)ثالثة وت�شع�ن �ألفا وت�شعمائة ثالثة وت�شع�ن درهما و/6 فل�س( و�لف��ئد �لقان�نية �لتاأخريية ب��قع 9% �شن�يا من 

تاريخ �ل�شتحقاق يف 2019/4/6 حتى �ل�شد�د �لتام.
�ل��ق�ائ�ع �أول: �ملنذرة �لد�ن�ب مل��د �لبناء �س ذ م م �شادر لها �لرخ�شة �لتجارية من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأب�ظبي 
بن�شاط  ويعمل  �شناعية  رخ�شة  له  �شادر  حمدودة  م�شئ�لية  ذ�ت  �ليه  �ملنذر  �مل�شنع   : ثانياً   CN-1015888  / رقم 
�شناعة �لطر و�لهياكل �ملعدنية �لالزمة للت�شييد و�جز�ئها رقم 336 و�لرقم �مل�حد /14320 ويقع بامل�شفح �ل�شناعية 
باأب�ظبي. ثالثاً: مب�جب عقد �لتفاق )من�ذج طلب �لئتمان( �ملربم بني �ملنذرة و�ملنذر �ليه مت �لتفاق مب�جبه علي �ن 
لها علي فرت�ت  �لالزمة  بالب�شائع  �ليها  �ملنذر  بتزويد  �ملنذرة  قامت   : ر�بعا  بالب�شائع.  �ليها  �ملنذر  بتزويد  �ملنذرة  تق�م 
متعددة �يل �ن تر�شد بذمة �ملنذر �ليها مبلغ 93،993،06  �ألف درهم )ثالثة وت�شع�ن �ألفا وت�شعمائة ثالثة وت�شع�ن 
�شد�د  �ليها عن  �ملنذر  �متنعت  بينهما. وقد  �مل��شح حلركة �حل�شاب  �لثابت من ك�شف �حل�شاب  درهما و/6 فل�س( ح�شب 
�ملدي�نية �ملرت�شدة بذمتها وثابت ذلك من طلبات �ل�شر�ء �ل�شادرة من �ملنذر �ليها وكذلك من تعليمات �لت�شليم - �ئتمان 
بت��ريخ خمتلفة ثابت منها ��شتالم �ملنذر �ليها للب�شائع �مل��ش�فة بالطلبات وكمياتها ون�عها وثمنها بالتف�شيل وثابت 
كذلك ��شتالم �ملدعي عليها للب�شائع. ومن �لف��تري �ل�شريبية ذ�ت �ل�شلة �لتي تقطع با�شتالمها للب�شائع حمل �ملطالبة 
كما ت�شتحق �ملنذرة �لف��ئد �لقان�نية من تاريخ ��إ�شتحقاق يف 2019/4/6 حتي �ل�شد�د ب��قع 9 % �شن�يا. لذلك تنبه 

وتكلف وتخطر �ل�شركة �ملنذرة على �ملنذر �ليها بالآتي: -
فل�س(  و/6  درهما  وت�شع�ن  ثالثة  وت�شعمائة  �ألفا  وت�شع�ن  )ثالثة  درهم  �ألف  مبلغ/93،993،06   �ليها  ت�ؤدي  باأن 
و�لف��ئد �لقان�نية �لتاأخريية ب��قع 9% �شن�يا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2019/4/6 حتى �ل�شد�د �لتام. وذلك خالل 
خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر وفقا لن�س �ملادتني 62 و 63 من �لالئحة �لتنظيمية لقان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية. و�ل 

�ش�ف تلجاأ �ملنذرة �يل �إتخاذ كافة �لطرق �لقان�نية للمطالبة باملبلغ �ملذك�ر.
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العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )5852/2021(

رقم �ملحرر 69209/1/2021 
�ملنذر : �شركة �مل�شاريع �لطبية �لعربية �س ذ م م

�ملنذر �إليه : 1- مركز �شاما �شانتي �لطبي - �س ذ م م ، 2- ق�شي كرباج  - كندي �جلن�شية
�مل��ش�ع : �نذ�ر بالتنبيه على �ملنذر �ليهما باأن ي�ؤديا للمنذرة مت�شامنني مبلغ / 98،000 �ألف درهم )ثمانية وت�شع�ن �لف درهم(

 / مبلغ  وقدره  مبلغ  للمنذرة  �مل�شتحقة  �ملدي�نية  بلغت  وقد  �لويل.  �ليها  للمنذر  طبية  م�شتح�شر�ت  بت�ريد  �ملنذرة  قامت   -1
درهم )ثمانية وت�شع�ن �لف درهم(. وذلك وفقا للثابت من �لف��تري وك�ش�ف �حل�شاب �ل�شادرة عن �لنظام �ملحا�شبي  �ألف   98،000
للمنذرة و�لتي تعترب مبثابة �لدفاتر �لتجارية �ملنتظمة ولها حجيتها �لقان�نية يف �لثبات. ف�شال عن �ل�شيكات �لتي ��شدرتها �ملنذر �ليها 

�لويل بت�قيع �ملنذر �ليه �لثاين ل�شالح �ملنذرة مببلغ �جمايل 85،475،000 �لف درهم و�لتي بياناتها كالتايل :-

�لبنك �مل�سحوب عليه �سبب رجوع �ل�سيك مبلغ �ل�سيكتاريخ �ل�سيك 

درهم 2018/10/14 �لف  بنك �لإ�ستثمار �سارع �ل�سيخ ز�يد عدم كفاية �لر�سيد25,000 

درهم2018/9/14 �لف  بنك �لإ�ستثمار �سارع �ل�سيخ ز�يدعدم كفاية �لر�سيد22,975 

درهم2018/9/22 �لف  بنك �لإ�ستثمار �سارع �ل�سيخ ز�يدعدم كفاية �لر�سيد5,000 

درهم2018/10/22 �لف  بنك �لإ�ستثمار �سارع �ل�سيخ ز�يدعدم كفاية �لر�سيد16,250 

درهم2018/11/22 �لف  بنك �لإ�ستثمار �سارع �ل�سيخ ز�يدعدم كفاية �لر�سيد16,250 

�ل�شابقة للبنك �مل�شح�ب عليه ل�شرف قيمتها �رتدت دون �شرف لعدم كفاية �لر�شيد.  �ل�شيكات  �ملنذرة  تقدمي  وعند   -2
للمنذر �ليها �لويل ح�شب �لثابت من �لرخ�شة �لتجارية وله حق �لت�قيع علي �ل�شيكات  �ملدير  ه�  �لثاين  �ليه  �ملنذر  لن  ونظر�   -3
ومن ثم يك�ن مت�شامنا معها يف �ل�فاء باملدي�نية حمل �لنذ�ر. 4- و�ملنذرة تنبه علي �ملنذر �ليهما مب�جب هذ� �لنذ�ر ب�شد�د مبلغ / 
�لف درهم (. لذلك ، تنبه �ملنذرة علي �ملنذر �ليهما باأن ي�ؤديا �ليها مبلغ / 98،000 �ألف درهم  وت�شع�ن  درهم )ثمانية  �ألف   98،000
�لقان�نية  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ كافة  ��شتالم �لنذ�ر. و�ل يحق للمنذرة  تاريخ  �يام من  �لف درهم( وذلك خالل خم�شة  )ثمانية وت�شع�ن 

للمطالبة باملبلغ و�لف��ئد �لقان�نية وكافة �لر�ش�م و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
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•• اأبوظبي-وام:

�حل��شني  ف���ري���دة  �ل���دك���ت����رة  �أك�����دت 
�ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي 
�أن دول���ة �لإم����ار�ت ت��جه  �ل��دول��ة  يف 
وطنية  ببنية   19 – ك�فيد  جائحة 
قادرة  ب�شرية  وق���در�ت  �شلبة  حي�ية 
على �لتعامل مع تد�عياتها وتخطيها 
يدعمها يف ذلك وعي جمتمعي و�لتز�م 

من فئات �ملجتمع كافة.
وق����ال����ت ف����ري����دة �حل��������ش���ن���ي خ���الل 
�لإحاطة �لإعالمية حلك�مة �لإمار�ت 
ك�رونا  ف���ريو����س  م�����ش��ت��ج��د�ت  ح�����ل 
�لقطاع  �إن   ..  19  - ك�فيد  �مل�شتجد 
بهدف  ج����ه�����ده  ي���������ش���ل  �ل�������ش���ح���ي 
من  �ملجتمعية  �مل��ن��اع��ة  �إىل  �ل������ش���ل 
خالل ت�فري �للقاحات للفئات �مل�ؤهلة 
لأخذ �لتطعيم .. م�شرية �إىل �أن ن�شبة 
من  �لأوىل  �جل��رع��ة  على  �حلا�شلني 
 74.5 �إىل  و�شلت  �ل�شكان  �إج��م��ايل 
متلقي  ن�شبة  بلغت  ح��ني  يف  �مل��ائ��ة  يف 
من  �مل��ائ��ة  يف   64.3 �ل��ل��ق��اح  جرعتي 

�إجمايل �ل�شكان.
و�أو���ش��ح��ت �أن دول��ة �لإم����ار�ت لتز�ل 

ت�زيع  يف  عامليا  �لأوىل  �ملرتبة  حتتل 
مبعدل  للقاحات  �لي�مية  �جل��رع��ات 
158.24 جرعة لكل 100 �شخ�س 
ملي�نا   15 ن���ح����  ق����دم����ت  ب���ع���دم���ا 

و500 �ألف جرعة.
عملت  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  �أك�����دت  و 
ومنذ بد�ية �لأزمة وفق ��شرت�تيجية 
�شحة  ���ش��م��ان  �إىل  ت��ه��دف  ��شتباقية 
و�شالمة �ملجتمع ويتم وب�ش�رة د�ئمة 
�ملعنية  وم���ن خ���الل ج��م��ي��ع �جل���ه���ات 
وتط�ير  �ل��������ش���ع  ت��ق��ي��ي��م  �ل���ط��ن��ي��ة 
�لقطاعات  وت���ع���زي���ز  ك���اف���ة  �خل���ط���ط 
�ل�شحي  �لقطاع  �إىل  �إ�شافة  �حلي�ية 
�لتي  و�ل���ق���در�ت  �لإم��ك��ان��ي��ات  بجميع 
ت���دع���م �جل���ه����د �ل���ط��ن��ي��ة لح���ت�����ء 
جاهزية  �أن  و�أو����ش���ح���ت  �جل���ائ���ح���ة. 
�ل�����ش��ح��ي م���ن خ���الل �لبنية  �ل��ن��ظ��ام 
و�لتخطيط  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�لإع����������د�د �مل�����ش��ب��ق و�لط��������الع على 
وو�شع  و�ل��ت��دري��ب  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارب 
�شاهمت  �مل��ت���ق��ع��ة  �ل�����ش��ي��ن��اري���ه��ات 
يف ح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع و�ل����ق���اي���ة من 
�أن  �إىل  م�شرية  �جلائحة  م�شاعفات 
كل هذه �جله�د �ملبذولة ت�ؤتي ثمارها 

يف �ل��ش�ل �إىل �شد�رة �لدول �لر�ئدة 
يف جمال �ملكافحة.

�أ����ش���اف���ت : ���ش��ه��دن��ا خ����الل �لأي�����ام  و 
�حلالت  ع��دد  يف  �نخفا�شا  �ل�شابقة 
�مل�����ش��ج��ل��ة يف �ل���دول���ة م���ا ي����ؤك���د قدرة 
�لقطاع �ل�شحي و�جلهات �ملعنية على 
يف  �ل��ف��ريو���س  �نت�شار  على  �ل�شيطرة 
ظل تطبيق �أف�شل �ملنهجيات للك�شف 
�ملبكر على �حلالت و�شرعة �ل�شتجابة 
و�ملخالطني  �مل�شابني  م��ع  و�لتعامل 

مبهنية ووفق �أحدث �لطرق �لعاملية.
ب��دء �جلائحة  �أن��ه منذ  �شددت على  و 
وبالتعاون  �ملعنية  �جل��ه��ات  ح��ر���ش��ت 
�ل�شتباقية  على  �ل�شحي  �لقطاع  مع 
و�لتاأهب  �ل�شتعد�د  خطة  تفعيل  يف 
�ل�شتجابة  ف�����رق  ت���اأه���ي���ل  وت�����ش��م��ل 
�لبنية  ��شتد�مة  ل�شمان  و�ل��رت���ش��د 
نظام  ب���ن���اء  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
معل�مات  �شبكة  خ��الل  من  �إح�شائي 
م�شرية   .. �لعاملية  �لنظم  وفق  دقيقة 
�لع��مل  �أه��م  ذل��ك يعترب من  �أن  �إىل 
و�لعلمي  �ملنهجي  �لتخطيط  لنجاح 
خطط  ور�شم  �ملهنية  �حلل�ل  وو�شع 
�أ�شافت : ت�جت دولة  و  �لعمل.  �شري 

بتاأ�شي�س  �حلثيثة  جه�دها  �لإم���ار�ت 
نظام �شحي متكامل ومتط�ر لفح�س 
19 وذلك   - ك���ف��ي��د  وع����الج ح����الت 
على م�شت�ى كل �إمار�ت �لدولة حيث 
�لتخ�ش�شية  �مل�شت�شفيات  �ف��ت��ت��ح��ت 
طبية  ك��م��ر�ف��ق  مناطقها  خمتلف  يف 
مع  للتعامل  ومهياأة  جمهزة  �إ�شافية 
�لإ�شابات بفريو�س ك�فيد 19- وفق 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.
�حل��شني  فريدة  �لدكت�رة  �أ���ش��ارت  و 
�ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي 
 - ك�فيد  ل��ق��اح��ات  �أن  �إىل  �ل��دول��ة  يف 
19 تعترب جديدة ول تز�ل �لدر��شات 
�لعلمية م�شتمرة ب�شاأنها عامليا ملر�قبة 
�ملطعمني  ع��ل��ى  و�أث����ره����ا  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 
وب��ن��اء ع��ل��ى ح��ر���س �ل��ق��ط��اع �ل�شحي 
�ل�شبل  �أف�����ش��ل  �ت��ب��اع  �ل��دول��ة على  يف 
�ل�شروري  م��ن  ك��ان  �ملجتمع  ل�قاية 
د�عمة  لقاحات  �إعطاء  باأهمية  �لأخ��ذ 
و�إ�شافية لل�شيطرة على �جلائحة مبا 
تعطى  و�ل��ت��ي  �ملن�شطة  �جل��رع��ة  فيها 
لتن�شيط  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �جل���رع���ات  ب��ع��د 
�ملناعة. و �أكدت �أن مثل هذه �جلرعات 
ويتم  ع��ال��ي��ة  �أه���م���ي���ة  ذ�ت  �ل���د�ع���م���ة 

�أن����ع خمتلفة من  �أي�شا يف  تقدميها 
تعطى  �ل��ت��ي  �جل��رع��ة  مثل  �للقاحات 

لالإنفل�نز� �مل��شمية.
�مل�ؤهلني  �لأف�������ر�د  ن������ش��ي   : وف���ال���ت 
�أخذها بعد ��شت�شارة �لطبيب  باأهمية 
�جله�د  لدعم  و  حلمايتهم  �ملخت�س 
�جلائحة  م���ك���اف���ح���ة  يف  �ل����ط���ن���ي���ة 
للمجتمع  �ل�����ش��ح��ي  �لأم����ن  وحت��ق��ي��ق 
�ل��ذي��ن مل  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  ونهيب   ..
�مل�شارعة  �لآن  حتى  �لتطعيم  يتلق�� 
ومن  �أن��ف�����ش��ه��م  حل��م��اي��ة  �أخ������ذه  �إىل 
يحيط بهم م��شحة �أن عملية تط�ير 
�للقاحات و�لأدوية وتغريها م�شتمرة 
بهدف �ل��ش�ل �إىل �للقاحات �ملنا�شبة 
مل��جهة �لتح�ر�ت �جلينية �لتي تطر�أ 
�أن جائحة  ذك���رت  و  �ل��ف��ريو���س.  على 
ك�فيد – 19 �أثرت على �لعديد من 
�جل�����ن���ب يف ح��ي��ات��ن��ا �لج��ت��م��اع��ي��ة و 
منها �جلانب �ل�شل�كي م�ؤكدة حر�س 
�لتاأثري�ت  ه��ذه  م��ر�ع��اة  �ل��دول��ة على 
�لدعم  ت��ق��دمي  ل����ذ� مت  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا 
�شالمته  ل�����ش��م��ان  للمجتمع  �ل����الزم 

و��شتقر�ره.
�أف�شل خط�ط �لدفاع  �أن من  و�أكدت 

و�ل�بائية  �مل��ع��دي��ة  �لأم����ر������س  ���ش��د 
�أ�شا�س  على  يق�م  �شحي  نظام  وج���د 
و�مل�شاركة  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �لرعاية 
�ملجتمع  م�����ش��اه��م��ة  �أي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وم�شاركته �لت�ع�ية و�تباع �لإر�شاد�ت 
�جلهات  من  ت�شدر  �لتي  و�لتعليمات 
�ل�شحية وهذ� ي�شاعد جميع قطاعات 
�حلد  يف  وي�شاهم  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحة 
م��ن �ن��ت�����ش��ار ه���ذ� �ل��ف��ريو���س و�لعمل 

على �لتعايف منه.
ل��ل��ك�����ش��ف عن   EDE ت��ق��ن��ي��ة  وح�����ل 
�أو�شحت   .. بك�فيد19-  �لإ���ش��اب��ة 
�أنها  �حل������ش��ن��ي  ف���ري���دة  �ل���دك���ت����رة 
و�شريعة  مبتكرة  طريقة  ع��ن  ع��ب��ارة 
و�آمنة للك�شف عن �حتمالية �لإ�شابة 
خالل  م����ن  ك�فيد19-  ب���ف���ريو����س 
�حلاجة  ودون  ب���ع���د  ع����ن  �ل��ت��ق�����ش��ي 
ل��ل��ف��ح�����س مب����ا يتيح  لأخ������ذ ع���ي���ن���ات 
من  �حلد  يف  وي�شاهم  �ملبكر  �لتق�شي 

�لعامة  �لأماكن  يف  �لفريو�س  �نت�شار 
�إىل  م�������ش���رية   .. م���ب���ك���رة  م���رح���ل���ة  يف 
�أن  �ملبتكرة  �لتقنية  ل��ه��ذه  ميكن  �أن���ه 
جتعل �لكثري من ج��نب حياتنا �آمنة 
�ل�����ش��ف��ر و�لدخ�ل  ف��ي��ه��ا  و���ش��ه��ل��ة مب��ا 
�لتجارية  و�ملحالت  �لرتفيه  لأماكن 
�أن  �إىل  ون����ه���ت  �ل��ع��ام��ة.  و�لأم����اك����ن 
�حتمالية  تق�شي  على  يعمل  �لنظام 
خالل  م��ن   19  - بك�فيد  �لإ���ش��اب��ة 
�لكهرومغناطي�شية  �مل���ج��ات  ق��ي��ا���س 
جزيئات  وج�������د  ع���ن���د  ت��ت��غ��ري  �ل���ت���ي 
 RNA حل��م�����س �ل���ن����وي �ل��ري��ب��ي�
وي�فر  �ل�شخ�س  ج�شم  يف  للفريو�س 
نتيجة ف�رية. و �أ�شافت : كما �أظهرت 
نتائج �لفرتة �لتجريبية فعالية عالية 
 20 �إذ خ�شع �أكرث من  لهذه �لتقنية 
�ألف �شخ�س للفح�س باجلهاز وحقق 
ن�شبة  يف  �مل���ائ���ة  يف   93.5 �ل���ن���ظ���ام 
�لتي تعك�س دقة  و  �لفح�س  ح�شا�شية 

�لأ�شخا�س  حت���دي���د  ع��ن��د  �ل��ف��ح�����س 
�مل�شابني بدقة و83 يف �ملائة يف ن�شبة 
دقة  تعك�س  �ل��ت��ي  و  �لفح�س  ن���ع��ي��ة 
�لفح�س عند حتديد �لأ�شخا�س غري 

�مل�شابني.
ف��ري��دة �حل��شني  �ل��دك��ت���رة  ق��ال��ت  و 
�لقطاع  ع�����ن  �ل���ر����ش���م���ي  �مل����ت����ح����دث 
باأفر�د  نهيب   ": �ل��دول��ة  يف  �ل�شحي 
و�للتز�م  �ل��ت��ع��اون  ���ش��رورة  �ملجتمع 
بالإجر�ء�ت �ل�قائية مل��جهة فريو�س 
�للتز�م  خالل  من   "19  - "ك�فيد 
بلب�س �لكمامات و�لبتعاد عن �لأماكن 
ف�شحة  �ل��د�ئ��م  و�لتعقيم  �مل��زدح��م��ة 
�لر�غبني  دع��ت  و  �أول���ي��ة.  جمتمعنا 
��شرت�طات  من  �لتاأكد  �إىل  �ل�شفر  يف 
بزيارتها  �لر�غبني  �ل��دول  و�إج���ر�ء�ت 
�أو  عق�بات  �أي  لتجنب  بها  �لتقيد  و 
�ل����دول مع  خم��ال��ف��ات تطبق يف ه���ذه 

�للتز�م بالإجر�ء�ت �ل�قائية.

•• دبي-وام:

�لتي  ن�عها  من  �لأوىل  �لعاملية  �ملن�شة   RewirEd ري��يرد  ك�شفت 
��شتعد�د�تها  ��شتكمال  عن  �لتعليم،  م�شتقبل  �شياغة  �إع��ادة  �إىل  تهدف 
ل�شت�شافة قمتها �لعاملية �لر�ئدة للتعليم »قمة ري��يرد«، �ملمُقرر عقدها 
خالل �لفرتة من 12 �إىل 14 دي�شمرب 2021، �شمن �أن�شطة �أ�شب�ع 
»�ملعرفة و�لتعّلم« �لذي �شيمُقام يف �إطار فعاليات �إك�شب� 2020 دبي. ومت 
�إطالق من�شة ري��يرد RewirEd بقيادة دبي �لعطاء وبال�شر�كة مع 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  مع  �ل�ثيق  وبالتعاون  دب��ي،   2020 �إك�شب� 
�لدويل، وبال�شر�كة مع �لأطر�ف �لفاعلة �لعاملية، بهدف �إعادة �شياغة 
ومتاح  ومبتكر  وم�����ش��ت��د�م  م��زده��ر  م�شتقبل  �أج���ل  م��ن  �لتعليم  م�شهد 
و�لتي من  �ملن�شة  من  ج��زء�ً  تعد  �لتي  ري����ي��رد  قمة  وتهدف  للجميع. 
�ملت�قع �أن ت�شتقطب نح� 2000 م�شارك، �إىل �إيجاد حل�ل للتحديات 
�لتي ي��جهها �لعامل يف جمال �لتعليم، من خالل ��شتك�شاف جمم�عة 
للت��شل  فريدة  فر�شة  �مل�شاركني  ومنح  كلياً،  �جلديدة  �ملنهجيات  من 
ب��الرت��ق��اء مب�شتقبل  �إج����ر�ء�ت ملم��شة كفيلة  و�ت��خ��اذ  ل��روؤي��ة م���ح��دة 

�لتعليم.
�إىل  تهدف  �لتي  �لقمة،  يف  للم�شاركة  للجميع  �لت�شجيل  باب  فتح  ومت 
�أن ي�شاعد على تغيري  �شاأنه  �لتعليم، من  �إقامة ح��ر عاملي فعال ح�ل 
مفه�م �لتعليم من »�مل�شتحيل« �إىل »�ملمكن«، وميكن �لت�شجيل للح�ش�ر 
www.rewired2021.com/ :لإلكرتوين� �مل�قع  من خالل 

ar/summit
�لفاعلة،  �لأط��ر�ف  �شيجمع خمتلف  �لذي  �لبارز  و�شيك�ن هذ� �حلدث 
�لأعمال  وق���ادة  �لتعليمية  �ل�شيا�شات  و�شانع�  �حل��ك���م��ات  فيها  مب��ا 
�أنحاء �لعامل، منا�شبة مهمة لك�شف �لنقاب  وممثل� �ل�شباب من جميع 
و�لتجارب  �لأفكار  من  �شل�شلة  وتت�شمن  وحمفزة،  مهمة  م���شيع  عن 
�ملفاهيم  من  �لتحّ�ل  على  يحث  باأ�شل�ب  ت�شميمها  مت  �لتي  �مل�شرتكة 
معاجلة  �إىل  بالإ�شافة  �ملبتكرة،  �لأف��ك��ار  على  �لرتكيز  �إىل  �لتقليدية 
�لتعليم،  نظام  على  ت�ؤثر  �لتي  و�لهيكلية  و�ملعقدة  �ملنهجية  �لتحديات 

وجهات  من  متن�عة  جمم�عة  وفهم  ��شتك�شاف  �مل���شيع  ه��ذه  وتتيح 
�لنظر و�لتح�لت �ملنهجية �لالزمة للم�شاهمة يف تط�ير قطاع �لتعليم 

ب�شكٍل �أف�شل م�شتقباًل.
 RewirEd و�ن�شمت هيئات ومنظمات دولية ر�ئدة �إىل )قمة ري��يرد
من �أجل �إجناح هذ� �حلدث �لعاملي، وت�شمل: �لي�ني�شف،   )Summit
�لالجئني«،  ل�ش�ؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية  و»�ملف��شية  و�لي�ني�شك�، 
�لتعليم«،  �أج��ل  من  �لعاملية  و»�ل�شر�كة  �لعاملي«،  �لقت�شادي  و»�ملنتدى 
�لعاملي«،  �لأغ��ذي��ة  و»ب��رن��ام��ج  ينتظر«،  �أن  ميكن  ل  »�لتعليم  وم��ب��ادرة 
ومكتب  �ل���دويل«،  و»�لبنك  و�لتنمية«،  �لقت�شادي  �لتعاون  و»منظمة 
مبع�ث �لأمم �ملتحدة �خلا�س للتعليم �لعاملي. ويف معر�س تعليقه على 
�لقمة، قال �لرئي�س �لتنفيذي لدبي �لعطاء و�ملف��س �لعام جلناح »دبي 
�لقرق:  �لدكت�ر طارق حممد  2020 دبي  �إك�شب�  �لعطاء« يف معر�س 
َتِعد »قمة ري��يرد« يف دبي �أن تك�ن �أكرب جتمع عاملي للتعليم بح�ش�ر 
من  �لفاعلة  �لرئي�شية  �لأط���ر�ف  جلميع  ي�فر  �أن  �شاأنه  من  �شخ�شي، 
جميع �أنحاء �لعامل من�شة ��شرت�تيجية �شرورية، من �أجل دعم �لتعليم 
لإقامة  مثالية  من�شة  دبي«   2020 »�إك�شب�  و�شيك�ن  هادفة،  بطريقة 
ح��ر حقيقي على م�شت�ى �لعامل ح�ل م�شتقبل �لتعليم، ول �شيما يف 
ح�ل  �لتعليم  لقطاع  �ل�شديد  ر  و�لتاأثُّ �لر�هنة  �لعاملية  �ملتغري�ت  ظل 

�لعامل.
وحظيت �لقمة �ملرتقبة مب�شت�ى كبري من �لدعم من قادة قطاع �لتعليم 
فيهم  مب��ن  و�ل��ع��امل��ي،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�شعيدين  على  �لفاعلة  و�لأط�����ر�ف 
�ملتحدة  ب��ارزون وممثل�ن عن وكالت �لأمم  للتعليم ومتحدث�ن  وزر�ء 
و�ملنظمات غري �حلك�مية �لدولية و�لأو�شاط �لأكادميية، بالإ�شافة �إىل 

ممثلني عن �ل�شباب و�لقطاعني �لعام و�خلا�س من كل �أنحاء �لعامل.
�لعاملي ورئي�س  �ملتحدة �خلا�س للتعليم  من جانبه، قال مبع�ث �لأمم 
نا نطمح لنك�ن �أول جيل  وزر�ء �ململكة �ملتحدة �لأ�شبق غ�ردن بر�ون: »كمُ
�أن  �ملدر�شة، غري  �إىل  �لذهاب  بفر�شة  ّل طفل  كمُ فيه  �لتاريخ يحظى  يف 
�ل�قت  ح��ان  لقد  �ل��غ��اي��ة..  ه��ذه  م��ن حتقيق  منعتنا  ك�فيد19-  �أزم���ة 
لنعمل �ش�ياً لتط�ير كافة �لإمكانات، لي�س لبع�س �لأطفال فح�شب، بل 
 )RewirEd Summit( �شتمُعقد  ��شتثناء.  دون  �لأطفال  جلميع 
يف دي�شمرب 2021، لتك�ن نقطة فارقة �شترتك �أثر�ً كبري�ً على قطاع 
ف�ر:  هرنيتا  �لي�ني�شف  ملنظمة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وق��ال��ت  �لتعليم«. 
»عّمقت �أزمة ك�فيد19- �لتي �شهدها �لعامل من �أزمة �لتعليم �لعاملية، 
و�ألقت �ل�ش�ء على �لنق�شام �لرقمي وفج�ة �ملهار�ت �لتي يمُعاين منها 
�لتي  و�لفر�س  و�ل���ظ��ائ��ف،  �لتعليم  جم��الت  يف  �ل�شباب  م��ن  �مل��الي��ني 
يحتاج�نها.. ل بد لنا من �إعادة ر�شم مالمح قطاع �لتعليم، و�شد هذه 
ل طفل و�شاب  كمُ و�ملهار�ت يف متناول  �لرقمية  �لفج��ت وو�شع �حلل�ل 
»جيل  مبادرة  وتعمل  �لتعايف..  على  �قت�شاد�تهم  وم�شاعدة  مل�شاعدتهم 
�شياغة  لإع���ادة  �لعطاء  دب��ي  مع  بيد  ي��د�ً  بالي�ني�شف  �خلا�شة  طليق« 
و�لفر�س  �مل��ه��ار�ت  �إىل  لل��ش�ل  �ل�شباب  وم�شاعدة  �لتعليم،  م�شهد 
�لتي يحتاج�نها خالل فعاليات قمة ي��يرد«. و�أ�شافت �لع�ش� �ملنتدب 
للمنتدى �لقت�شادي �لعاملي ورئي�شة مركز �لقت�شاد و�ملجتمع �جلديد 

�لتعليم،  �نتكا�شة حقيقية لقطاع  �ملا�شي  �لعام  »�شهد  ز�هيدي:  �شعدية 
�لعامل..  �ل��دول ح���ل  �مل��د�ر���س على جميع  �إغ��الق  تاأثري  �شيما مع  ول 
�إىل نقطة  ب�شكل كبري حتى و�شلت  �لقدمية  �لتعليم  و��شتمُهلكت مناذج 
لإعادة  للقادة  فر�شة  �ملهمة  �للحظة  ه��ذه  تمُعد  ذل��ك،  وم��ع  �لن��ه��ي��ار.. 
�شياغة قطاع �لتعليم، من حيث �ملحت�ى ومنهجيات �لتدري�س لتجهيز 
�لأطفال للتعامل مع �ملجتمعات و�أماكن �لعمل و�لقت�شاد�ت �مل�شتقبلية.. 
�أهمية   )RewirEd Summit( م�شت�ى  على  فعاليات  وحتمل 
للتعليم  جديدة  منهجيات  لبتكار  م�شاحة  �إيجاد  على  لقدرتها  بالغة 
و�لندماج، ومنح �لقادة فر�شة للت��فق على �حلل�ل �مل�شرتكة �لتي ل 

تمُغفل �أحد�ً على �لإطالق«.
على  �لهادفة  �ملناق�شات  �أي��ام من  �ملتحدث�ن على مدى ثالثة  و�شريكز 
ح�ل  �لتعليم  بقطاع  مرتبطة  رئي�شية  م���شيع  ثالثة  ب�شاأن  �لت�شاور 
�ل�شباب  وت�شمل:  ط�يلة،  لأع�����م  جتاهلها  ج��رى  ط��امل��ا  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل 

و�ملهار�ت وم�شتقبل �لعمل، و�لبتكار يف �لتعليم، ومت�يل �لتعليم.

دبي ت�شتعد ل�شت�شافة القمة العاملية 
للتعليم )ريوايرد( خلل اإك�شبو 2020

�لإحاطة �لإعالمية لـكوفيد - 19

الإمارات لتزال باملرتبة الأوىل عامليا يف توزيع اجلرعات اليومية للقاحات مبعدل 158.24 جرعة لكل 100 �شخ�ص
�لدكتورة فريدة �حلو�سني �ملتحدث �لر�سمي عن �لقطاع �ل�سحي يف �لدولة :

• �سهدنا �نخفا�سا يف عدد �حلالت �مل�سجلة ما يعك�س قدرة �لقطاع �ل�سحي و�جلهات �ملعنية على �ل�سيطرة على �نت�سار �لفريو�س
• 74.5 يف �ملائة من �سكان �لدولة تلقو� �جلرعة �لأوىل من �للقاح و64.3 يف �ملائة تلقو� �جلرعتني
• تقنية EDE طريقة مبتكرة و�سريعة و�آمنة للك�سف عن �حتمالية �لإ�سابة بفريو�س كوفيد - 19

•• عجمان-الفجر:

عقد جمل�س �إد�رة هيئة �لنقل –عجمان �جتماعه �لأول ح�ش�ريا برئا�شة �شعادة 
حممد عبد �هلل بن عل��ن رئي�س جمل�س �لإد�رة وبح�ش�ر �أع�شاء جمل�س �لإد�رة 

و�ملدير �لعام للهيئة و�ملدر�ء �لتنفيذيني يف مقر �لهيئة . 
�إد�رة  وثمن جه�د  بالأع�شاء،  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  رحب  �لجتماع  بد�ية  ويف 
�لهيئة و�مل�ظفني �لعاملني فيها و��شاد باأد�ئهم �ملتميز وقدرة فريق عمل �لهيئة 
يف �لتغلب على كافة �ل�شعاب �لتي ت��جه و�شعيهم �لد�ئم لتباع �أف�شل �حلل�ل 

ل�شمان ��شتمر�رية �لأعمال. 
تط�ير  م�شروع  م�شتجد�ت  �خ��ر  و  �لهيئة  يف  �لعمل  �شري  على  �ملجل�س  و�طلع 
�لعد�د�ت �لذكية �لذي ي�فر بيانات �ح�شائية �شاملة عن عدد �لرحالت و�مل�شافة 

�ملقط�عة و تط�ير جتربة �مل�شتخدم ، و مت تركيب 1615 عد�د ذكي يف مركبات 
�لأجرة منذ بد�ية �مل�شروع . 

�لتفاقيات  �ح��دث  و  �لع��م��ال  م�شتجد�ت  على  �ملجل�س  �طلع  �آخ��ر  وم��ن جانب 
�ل�شرت�تيجية مع  �ل�شر�كة  لتعزيز  و ذلك  �لهيئة  بها  �لتي قامت  �ل�شر�كات  و 
ج���دة �خلدمات  و  كفاءة  رف��ع  �شاأنها  متبادلة من  تقدمي خدمات  و   ، �ل�شركاء 
�لتي تقدم للجمه�ر ، حيث متت �مل�شادقة على �بر�م �تفاقيات منها مع ماليه 
ي�شهم يف  �لهيئة مما  تقدمي خدمات  Ajman pay يف  تفعيل   و  عجمان  
ت�شهيل �لإج��ر�ء�ت على �ملتعاملني . كما �طلع �ملجل�س على �تفاقية �لهيئة مع 
جامعة �ل�شارقة �لأمريكية يف �ل�شارقة حيث مت تاأكيد �لدور �ملعريف وما تقدمه 
من خرب�ت و معارف يف كافة �ملجالت �ملختلفة و رغبه �لهيئة يف رفع م�شت�ى 

كفاءه �أد�ء م�ظفيها من خالل تقدمي بر�مج تدريبية للعاملني يف �لهيئة.

جمل�ص اإدارة هيئة النقل – عجمان يطلع على م�شروع تطوير العدادات الذكية وم�شتجدات العمل

•• اأبوظبي-وام

�أعلنت جلنة �إد�رة �لط��رئ و�لأزمات يف �أب�ظبي بالتعاون مع مركز 
�أب�ظبي لل�شحة �لعامة حتديث �إجر�ء�ت �حلجر �ملنزيل للمخالطني 
�إط��ار �حلر�س على �شحة و�شالمة جميع  �إيجابية، وذلك يف  حلالة 

�أفر�د �ملجتمع.
وت�شل مدة �حلجر �ملنزيل للمطعمني �إىل 7 �أيام، مع �إعادة فح�س 
�لنتيجة  كانت  ح��ال  ويف  �ل�شاد�س،  �ل��ي���م  يف   PCR �لأن���ف  م�شحة 

�شلبية يتم فك �ل�ش��ر �للكرتوين يف �لي�م �ل�شابع.

وميتد �حلجر �ملنزيل لغري �ملطعمني ل� 12 ي�ماً، مع �إعادة فح�س 
م�شحة �لأنف يف �لي�م �ل� 11، وفك �ل�ش��ر �لإلكرتوين يف �لي�م �ل� 

�شلبية. �لنتيجة  كانت  حال  يف   12
�إج���ر�ء  �مل��ن��زيل  �حل��ج��ر  ب��رن��ام��ج  يف  �مل�شجلني  للمخالطني  ومي��ك��ن 
�لفح�س جماناً دون �حلاجة حلجز م�عد وفك �ل�ش��ر �لإلكرتوين، 
يف �أحد مر�كز تقييم ك�فيد19- �ملتميزة، و�ملت��جدة يف ميناء ز�يد 
 - �ملعار�س  وم��رك��ز  �أب���ظ��ب��ي،  و�أدن��ي��ك يف مدينة  �مل��ف��رق  وم�شت�شفى 
�خلبي�شي يف مدينة �لعني، ويف مدينة ز�يد مبدينة �لظفرة و �أي من 

�مل�شت�شفيات �لتابعة ل�شركة �شحة يف مدينة �لظفرة.

جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات يف اأبوظبي 
حتدث اإجراءات احلجر املنزيل 

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 308/2020/250 بيع عقار مرهون  
م��ش�ع �لدع�ى : �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذك�ر �أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على 
�لعقار رقم 912 بالطابق رقم 9 مببنى ذ� كري�شنت �يه 1 �لبالغ م�شاحته 499،01 قدم مربع و�مل��قف P1-139 على قطعة �لر�س 
لتح�شيل  �لعلني  باملز�د  وبيعه  وتثمينه  �شده  للمطل�ب  و�ململ�ك  �لطالب  للبنك  �ملره�ن  دبي  باإمارة  �لول  معي�شم  مبنطقة   1 رقم 
حق�ق �لطالب قبل �ملطل�ب �شده �ملقدره مببلغ 247،720،47 درهم )مائتان و�شبعة و�ربعني �لف و�شبعمائة وع�شرين درهم و�شبعة 
و�ربعني فل�شا( من ح�شيلة �لبيع طبقا لحكام �لقان�ن و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قان�ن �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 

دبي. بامارة   2008
طالب �لإع�الن : بنك �مل�شرق �س م ع  - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ
وميثله / عائ�شة عبد�ل�شالم حممد �جلزيري - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطل�ب �إعالنه : جاور�ف د�ين مامن�هان لل دهاو�ن - �شفته بالق�شية منفذ �شده - جمه�ل حمل �لإقامة
م��ش�ع �لإع�الن: نعلنكم باأن مت �حلجز على �أم��لكم �خلا�شة وهي عبارة عن )ن�ع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة مع�شيم �لول - رقم 
�لر�س: 1 - رقم �ملبنى: 1 - ��شم �ملبنى: ذ� كري�شنت �يه - رقم �لعقار: 912 - �مل�شاحة: 46،36 مرت مربع( كما نعلنكم ل�شد�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )247720،47( درهم خالل خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة �حت�شاب مدة �لتكليف بال�شد�د بعد م�شي مدة �ل�شبعة 

�أيام من علمكم باحلجز.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )5632/2021(

�ملنذرة : بنك �لإمار�ت دبي �ل�طني �س.م.ع. )�لبنك( - ب�كالة �ملحامني / د. �أحم�د �شعيد �شامل بن هزي�م - وخالد حممد 
�شعيد ب�ج�شي�م وعبد �هلل �ل�ش�ي�دي و ب�كالة �ل�كيل / جرب�لد�ر حامد حممد عقيد 

Paul Leggett - شد �ملنذر �ليهم : ف�نك�س غل�بال م.د.م.�س )“�ل�شركة”(  وميثلها : 1- ب�ل جيم�س ليجيت�
Mathew David Smith  - �شميث  ديفيد  ماثي�   -2

 ،DIFC ب�شفتهما �مل�شفي و�ملمثل �لقان�ين لل�شركة خالل مرحلة �لت�شفية  عن��نهم: �إمارة دبي، مركز دبي �ملايل �لعاملي
برج �لفتان  كرن�شي هاو�س Al Fattan Currency House ، تاور 1 - هاتف رقم 045064700

pleggett@deloitte.com : بريد �إلكرتوين 
�مل��ش��ع :طلب �إعالن �ملنذر �ليه بالن�شر 

تتقدم �ملخطرة للمخطر �إليهم بهذ� �لإخطار �لعديل �ملاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم �ملنذرة �ملنذر �ليهم مب�جب هذ� �لإنذ�ر �لعديل بال�فاء باملبالغ �مل�شتحقة و�لبالغ جمم�عها حتى تاريخه مبلغ 
و�أربعمائة و�شتة ع�شر درهم وثمانية  �ألف  �إثنني وثمانني ملي�ن وت�شعمائة وثالث�ن  82،930،416،78 درهم  وقدره 
و�شبع�ن فل�شاً بالإ�شافة �إىل �لف��ئد �لقان�نية ب��قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام وذلك خالل ثالثني 
ي�م من تاريخ هذ� �لإنذ�ر، و�إل �شن�شطر �إىل �لتقدم بطلب �إىل قا�شي �لتنفيذ مبحاكم دبي لرتييل عقد �لرهن �ملذك�ر 

بال�شيغة �لتنفيذية ونزع ملكية �ملكاتب �ملره�نة وهي كالتي:-
)1( �لعقار رقم رقم 4401 ، �لطابق رقم 44 ، مبنى مز�يا بزن�س �إفيني�� �إيه �إيه 1 ، قطعة �أر�س رقم 846، منطقة �لثنية �خلام�شة ، م�شاحته 102. 
)1( �لعقار رقم رقم 4402 ، �لطابق رقم 44 ، مبنى مز�يا بزن�س �إفيني�� �إيه �إيه 1 ، قطعة �أر�س رقم 846، منطقة �لثنية �خلام�شة ، م�شاحته 152. 
)1( �لعقار رقم رقم 4403 ، �لطابق رقم 44 ، مبنى مز�يا بزن�س �إفيني�� �إيه �إيه 1 ، قطعة �أر�س رقم 846، منطقة �لثنية �خلام�شة ، م�شاحته 102. 
)1( �لعقار رقم رقم 4404 ، �لطابق رقم 44 ، مبنى مز�يا بزن�س �إفيني�� �إيه �إيه 1 ، قطعة �أر�س رقم 846، منطقة �لثنية �خلام�شة ، م�شاحته 150. 
)1( �لعقار رقم رقم 4405 ، �لطابق رقم 44 ، مبنى مز�يا بزن�س �إفيني�� �إيه �إيه 1 ، قطعة �أر�س رقم 846، منطقة �لثنية �خلام�شة ، م�شاحته 149. 

وبيعها باملز�د �لعلني وفقاً للقان�ن رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني د�خل �إمارة دبي.
�لقان�نية  و�مل�شاريف  و�لر�ش�م  و�ل�شرر  �لعطل  كافة  ت�شيلكم  مع  مب�جبه،  و�لعمل  و�لإحاطة  للعلم  وذلك 

و�إتعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

فقد �ملدع� / ن�ره حم�شن 
م�شر     ، عبد�لنبي  حمم�د 
�شفره  ج�������ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )22264030A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������ش���ال 

0525280256

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د �مل��������دع���������/ خ���دي���ج���ة 
�ثي�بيا  ������ش�����ر�ج  �ب�����ر�ه�����ي�����م 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4180863( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثي�بية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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توقيف باحث اأملاين ب�شبهة التج�ش�ص حل�شاب ال�شني 
•• برلني-اأ ف ب

�أوقف خبري �شيا�شي �أملاين يدير جمم�عة 
بالتج�ش�س  ب��ق��ي��ام��ه  ل��ال���ش��ت��ب��اه  در�����ش���ات 
ل�شالح �أجهزة �ل�شتخبار�ت �ل�شينية بني 
�لنيابة  �أعلنت  ما  على  و2019،   2010

�لعامة �لفدر�لية �لأملانية .
و�أو����ش���ح���ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة يف ب���ي���ان �أن 
�مل�شتبه به كالو�س ل. �لذي �أوقف �لثنني 
وقد ي��شع قيد �لحتجاز �لحتياطي، زود 
مبعل�مات  �ل�شينية  �ل�شتخبار�ت  �أجهزة 

بف�شل  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل  ع��ل��ي��ه��ا  “ح�شل 
�مل�شت�ى”  �ل��رف��ي��ع��ة  �ل�شيا�شية  م��ع��ارف��ه 
�ل��ت��ي �أق���ام ع��الق��ات معها يف �إط���ار �إد�رت���ه 
وذلك   ،2001 منذ  �ل��در����ش��ات  ملجم�عة 
م�شتهدفا  وك��ان  مالية”.  “مكافاآت  لقاء 
21 حزير�ن/ ت�قيف �شدرت يف  مبذكرة 

ي�ني� عن حمكمة مي�نيخ.
“�أهمية  �إ���ش��ف��اء  ومت��ك��ن ك��الو���س ل. م��ن 
“�شمعته  بف�شل  جمم�عته  على  دولية” 
�لعلمية و�ل�شبكات �لتي ن�شجها على مدى 

�شن��ت عديدة«.

�أجهزة �ل�شتخبار�ت  وت���شل عنا�شر من 
�ل�شينية معه خالل ج�لة كان يق�م بها يف 

�شنغهاي يف 2010 لإلقاء حما�شر�ت.
�مل�كلة  �لفدر�لية  �لعامة  �لنيابة  وذك��رت 
“عنا�شر  �أن  �ل����دويل  �لتج�ش�س  ق�����ش��اي��ا 
جهاز ��شتخبار�ت �شيني �أجرو� �ت�شال مع 

�مل�شتبه به حل�شه على �لتعاون«.
يف  لها  م��ق��ر�  تتخذ  �ل��ت��ي  �لنيابة  وت��اب��ع��ت 
�لتالية  �ل��ف��رتة  “خالل  �أن����ه  ك��ارل�����ش��روه 
 ،2019 ح��ت��ى ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين/ن���ف��م��رب 
قام �مل�شتبه به بتزويد جهاز �ل�شتخبار�ت 

بعد  �أو  قبل  بانتظام  مبعل�مات  �ل�شيني 
زيار�ت دولة �أو م�ؤمتر�ت متعددة �لأطر�ف، 

وكذلك ح�ل بع�س م���شيع �ل�شاعة«.
عليها  “ح�شل  ل.  ك��الو���س  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�ل�شيا�شية  معارفه  بف�شل  �أ�شا�شي  ب�شكل 
�كت�شبها  �لتي  �مل�شت�ى  �لرفيعة  �لكثرية 
يديره”  ك����ان  �ل�����ذي  �ملعهد”  ب�������ش��ط��ة 
�مل�شتبه  ت��ل��ق��ى  �مل��ق��اب��ل،  “يف  �أن����ه  م�شيفة 
�إىل �لج��ت��م��اع��ات مع  للت�جه  ب��ه مت���ي��ال 
�شباط �ل�شتخبار�ت �ل�شينية” و”تقا�شى 

مكافاآت«.

اإندوني�شيا تعلن عددا يوميا قيا�شيا لوفيات كوفيد 
•• جاكرتا-اأ ف ب

قيا�شية  ي�مية  ح�شيلة  �ل��ث��الث��اء  �إندوني�شيا  �شّجلت 
�أعلنت  ب��ي��ن��م��ا  ح���ال���ة   728 ب��ل��غ��ت  ب��ك���ف��ي��د  ل��ل���ف��ي��ات 
�أنها �شتتلقى �لأك�شجني �لذي حتتاجه ب�شكل  �حلك�مة 
�مل�شت�شفيات  طارئ للمر�شى من �شنغاف�رة، فيما ترزح 

حتت وطاأة م�جة �ل�باء �لأكرث فتكا حتى �لآن.
�أن���ه���ا ت�شتعد ل���زي���ادة ك��ب��رية يف  وح�����ّذرت ج��اك��رت��ا م���ن 
�لأكرث  دلتا  متح�رة  بتف�شي  مدف�عة  �لإ���ش��اب��ات  ع��دد 
ع��دوى و�لتي قد ت���ؤدي �إىل جت��اوز عدد �لإ�شابات 50 
عدد  �أن  �لثالثاء  �ل�شلطات  ي�ميا.و�أعلنت  حالة  �أل��ف 

جتاوزت  فيما  حالة   31189 بلغ  �جلديدة  �لإ�شابات 
بينما  �ملئة  يف   90 �لعا�شمة  م�شت�شفيات  �ن�شغال  ن�شب 
�أكرث من ع�شر من�شاآت �شحية يف �ش�ر�بايا، ثاين  باتت 
كربى مدن �لبالد، ممتلئة تقريبا ومل تعد قادرة على 

��شتقبال مزيد من �ملر�شى، وفق �ل�شلطات.
���ش���ر�ب��اي��ا عن  ب��ا���ش��م م�شت�شفى يف  �ل��ن��اط��ق��ة  وحت��ّدث��ت 
�لأط��ب��اء من  �مل��رّك��زة ومعاناة  �لعناية  �كتظاظ وح��د�ت 
�لناطقة  بك�فيد.وقالت  بع�شهم  �أ�شيب  فيما  �لإنهاك 
هناك  تعد  “مل  ه�يتها  ع��ن  �لك�شف  ع��دم  طلبت  �لتي 
�إىل  ي��ح��ت��اج���ن  �ل��ذي��ن  للمر�شى  �مل�شت�شفى  يف  غ���رف 

�أجهزة �لتنّف�س. كما �متالأت غرف �لعناية �ملركزة«.

�إح���د�ث مقّر  ق��ان���ن  و�ث���ار م�شروع 
بت�ن�س  �لقطري  �لتنمية  ل�شندوق 
�ل�شعب  ن������ب  �ل����ذي ����ش���ادق ع��ل��ي��ه 
م�جة  ي���ن��ي���   30 �لأرب����ع����اء  ي�����م 
م���ن �لن���ت���ق���اد�ت خ��ا���ش��ة م���ن قبل 
ن����ب �لد�شت�ري �حل��ر و�ل��ذي نفذ 
�عت�شاما د�خل قاعة �جلل�شة رف�شا 
�لقطري.  لل�شندوق  مقر  لإح��د�ث 
ورف�������س ن�������ب �ل���د����ش���ت����ري �حلر 
�لت�ش�يت على هذ� �لقان�ن و�لذي 
�لدولة  ل�����ش��ي��ادة  ت��ه��دي��د�  �ع���ت���ربوه 
وتدخال �جنبيا يف �ل�ش�ؤون �لد�خلية 
وو�شف ن��ب كتلة �لد�شت�ري �حلر 
ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة »ب��ال���ش��ت��ع��م��اري��ة » 
ملا  نظر�  �لدولة  �شيادة  تهدد  و�لتي 
ب��ن���د و���ش��الح��ي��ات فد  حتت�يه م��ن 

تعترب تدخال يف �ل�شاأن �لد�خلي.

ورغ���م �لخ���ذ و�ل���رد ورف���ع �جلل�شة 
�ل���ع���ام���ة ع����دة م�����ر�ت ����ش���ادق ن�����ب 
ليلة  من  متاأخرة  �شاعة  يف  �ل�شعب 
30 ي�ني� على �لتفاقية.  �لأربعاء 
وقد �شهدت �جلل�شة �لعتد�ء �ملادي 
و�للفظي لنائبني على عبري م��شي 

رئي�شة كتلة �لد�شت�ري �حلر.
 

مقاطعة
كتلة  �أع���ل���ن���ت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
�لإ���ش��الح يف ب��ي��ان ل��ه��ا، �أّن��ه��ا قّررت 
�ملجل�س  مكتب  �جتماعات  مقاطعة 
حني  �إىل  �لكتل  روؤ�شاء  و�جتماعات 
�لذين  �لن��ب  مبتابعة  ق��ر�ر  �تخاذ 
زمالئهم  ع���ل���ى  �ل���ع���ن���ف  م����ار�����ش������ 

ق�شائيا. 
و��شتنكرت كتلة �لإ�شالح خمرجات 

�لثنني،  �مل��ج��ل�����س،  م��ك��ت��ب  �ج��ت��م��اع 
ت����د�ول يف م������ش���ع �لعنف  و�ل����ذي 
�لعامة  �جل��ل�����ش��ة  ���ش��ه��دت��ه  �ل������ذي 
و�عترب  �ملا�شي،  ي�ني�   30 بتاريخ 
�أّن قر�ر�ت �ملكتب تت�شّم بالالمبالة 
�مل�شاألة  تع�مي  يف  تعّنت  هناك  و�أّن 
�لتي  �لأه���م���ي���ة  �إع���ط���ائ���ه���ا  وع������دم 
ت�شتحقها مع �إ�شر�ر رئي�س �ملجل�س 
�شك�ى  ت��ق��دمي  ع��دم  على  وحلفائه 
و�لإ�شر�ر  ب��ل  باملعتدين  ق�شائية 
بيان  جم��ّرد  باإ�شد�ر  �لكتفاء  على 
و�لعنف  �لحتجاج  بني  فيه  ي�شّ�ي 

�ملاّدي �مل�شّلط على �لن��ب.
�لربملان  رئي�س  نائب  �ن  �ىل  ي�شار 
�لنظام  �أّن  بنّي  قد  بالإعالم  �ملكلف 
�ل�شعب  ن��������ب  مل��ج��ل�����س  �ل���د�خ���ل���ي 
�لكلمة  �أخ��ذ  من  �ملنع  عق�بة  �شّلط 

على  متتالية  ج��ل�����ش��ات  ث��الث��ة  مل���دة 
�لنائبني �ملعتديني.

من جهتها قالت �شامية عب� �لنائب 
�إنها  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �ل��ك��ت��ل��ة  ع����ن 
�ل�شتثنائي  �لجتماع  من  �ن�شحبت 
ت�ش�يت  بعد  �ل�شعب،  ن����ب  ملجل�س 
�ملمار�س  �لعنف  ربط  على  �لأغلبية 
�شمارة  �ل�شحبي  �لنائبني  قبل  من 
عبري  على  �ملخل�ف  �ل��دي��ن  و�شيف 
بها  ت��ق���م  �ل��ت��ي  باملمار�شات  م��شي 

هذه �لأخرية.
�ملجل�س  مكتب  �أن  ع��ب���  و�أو���ش��ح��ت 
على  �مل���م���ار����س  �ل���ع���ن���ف  �أن  �ع���ت���رب 
م�ؤكدة  �ل��ك��ر�م��ة،  ع��ن  دف���اع  م��شي 
بالعنف ه� تربير  �لإد�ن���ة  رب��ط  �أن 

للعنف.
»�ل�شيء من  للغن��شي:  عب�  وقالت 

ماأتاه ل ي�شتغرب«، م�شيفة: »جاءت 
�لفر�شة لكي تظهر مبدئيتك لكن 
حتمله  �ل��ذي  �لفكر  ف��خ  يف  �شقطت 
رئي�شا  ل�����ش��ت  وظ���ه���رت  و�أح����ق����ادك 
متهمة  ح��رك��ة  رئي�س  �من��ا  ل��ربمل��ان 

�نها متار�س عنف وتربر للعنف«.
يف  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  و�أد�ن  ه��ذ� 
له  تعر�شت  �ل��ذي  �لع��ت��د�ء  ت�ن�س 
�لد�شت�ري �حلر عبري  كتلة  رئي�شة 
م��شي حتت قبة �لربملان من طرف 
و�شيف  �شمارة  �ل�شحبي  �لنائبني 

خمل�ف.
ودعا يف بيان، �إىل �تخاذ »�لإجر�ء�ت 
�ملنا�شبة« �شّد �لن��ب �ملعتدين على 

م��شي.
�أّن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ف��ري��ق  و�ع���ت���رب 
»�حل���ادث���ة مل ت��ك��ن م��ع��زول��ة و�إمن���ا 

ج������اءت يف �أع����ق����اب ح������الت �أخ�����رى 
ح��دي��ث��ة ل��ل��ع��ن��ف و�ل���ك���ر�ه���ي���ة �شد 

�لن�شاء �لربملانيات«.
 

�لن�شاء  ع��ل��ى  »�لع����ت����د�ء  �أّن  و�أّك�����د 
�ل�شيا�شية،  �حل��ي��اة  يف  �ل��ن��ا���ش��ط��ات 
ي�شّكل  لفظيا،  �أو  كان ج�شديا  �ش��ء 
للدميقر�طية  خ���ط���ري  ت���ه���دي���د� 

ومل�شاركة �ملر�أة يف �حلياة �لعامة ».
 

يف �ل�سد�رة
و�حل�شار  �حل�����زب  م���ع���ان���اة  ورغ�����م 
له  يتعر�س  �ل��ذي  �ل�شكال  �ملتعدد 
م���از�ل���ت م��ع��اه��د ����ش��ت��ط��الع �ل���ر�ي 
متنحه �ل�شد�رة و�ملرتبة �لأوىل يف 
ما يربر  هذ�  ولعل  �لت�ش�يت  ن��يا 
ردة  وع��ن��ف  خ�ش�مه  بع�س  ن��رف��زة 

فعله على م��قف �حلزب.
�جل��دي��د يف ن����ي��ا �ل��ت�����ش���ي��ت لهذ� 
�ل�شهر، كما جاء يف �شحيفة �ملغرب 
�ملحلية و��شتطالع �شيغما ك�ن�شاي، 
ه��� رب��ح �ل��د���ش��ت���ري �حل���ّر حل��يل 
ث���الث ن��ق��اط )م���ن 36 ب��امل��ائ��ة يف 
فا�شل   38 �إىل   2021 ماي�   21
6 باملائة يف 3 ي�لي� 2021( بينما 
بقيت حركة �لنه�شة يف نف�س �ملكان 
 18 �إىل  6 باملائة  18 فا�شل  )من 

فا�شل 7 باملائة(
قلب ت�ن�س، �شاحب �ملرتبة �لثالثة، 
ت���ق���دم ب��ن��ق��ط��ة ون�����ش��ف )م����ن 10 
فا�شل   11 �إىل  ب��امل��ائ��ة   1 ف��ا���ش��ل 
�لدميقر�طي  و�ل��ت��ي��ار  ب��امل��ائ��ة(   5
فا�شل   3 )م��ن  �لنقطتني  ب��ح����يل 
باملائة(   7 فا�شل   5 �إىل  ب��امل��ائ��ة   9

ع��ل��ى ح�شاب  ك���ان  ذل���ك  �أن  وي���ب���دو 
حركة �ل�شعب �لتي خ�شرت �أكرث من 
باملائة   8 فا�شل   5 )م��ن  نقطتني 
�إىل 3 فا�شل 4 باملائة( �أما �ئتالف 
�لكر�مة فقد ربح نقطة و�حدة)من 
4 فا�شل 2 باملائة �إىل 5 فا�شل 3 

باملائة( .
ول� حّ�لنا هذه �لن�شب �إىل �أ�ش��ت 
ل�جدنا �أن �لد�شت�ري �حلّر يتجاوز 
 )1056790( ����ش����ت  م���ل���ي����ن 
ف��ه��ي دوم���ا يف  �لنه�شة  �أم���ا ح��رك��ة 
�إذ حتقق هذه   2019 حدود نتائج 
ويك�ن  ���ش���ت��ا   511761 �مل�����رة 
ثالثمائة  م��ن  �أك���رث  ت���ن�����س  لقلب 
�لتيار  ب��ق��ل��ي��ل وي���ك����ن  �أل����ف ���ش���ت 
يف  �لكر�مة  و�ئتالف  �لدميقر�طي 

حدود مائة وخم�شني �ألف �ش�ت.

بايدن يجّدد دعم ق�شف »مفاجئ« على اإدلب.. هل يحمل ر�شائل من رو�شيا اإىل تركيا؟
زعيم املعار�شة يف فنزويل  •• عوا�صم-وكاالت

ق�شفت  و”مفاجئ”،  ��شتثنائي  ت�شعيد  يف 
ي�مني  قبل  �ل�����ش���ري  �ل��ن��ظ��ام  ق�����ت  مدفعية 
ع����دد� م���ن �ملمُ�����دن و�ل���ب���ل���د�ت يف م��ن��ط��ق��ة جبل 
�إدلب  ملحافظة  �جل��ن���ب��ي  �ل��ري��ف  يف  �ل���ز�وي���ة 
ل�شق�ط  �أدى  مم��ا  ���ش��ي��ط��رت��ه،  ع��ن  �خل���ارج���ة 
بينهم  �لأق����ل،  ع��ل��ى  م��دن��ي��ني  �شحايا  ثمانية 

خم�شة من عائلة و�حدة.
�ل�شه�ر  ط�����ل  �ملنطقة  ت��ل��ك  تخ�شع  وك��ان��ت 
�لأخرية  �جل���ل��ة  لتفاهمات  �لأخ����رية  �ل�شتة 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل�ش�رية  �أ���ش��ت��ان��ا، ب��ني  لج��ت��م��اع��ات 
و�لنظام �ل�ش�ري، �لتي جتري برعاية ثالثية 
تلك  و�لتي كر�شت يف  وتركية،  �إير�نية  رو�شية 
�ملنطقة ما �شمته “منطقة خف�س �لت�شعيد”، 
باإنهائها  ��ه��دد  تمُ �لأخ�����رية  �ل��ق�����ش��ف  وع��م��ل��ي��ات 
�شلحة بني �ملت�شارعني. و�لدخ�ل يف م��جهة ممُ

مقاتالت  �إن  �لأن���ب���اء  ق��ال��ت  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
رو�شية حديثة نفذت �أربعة غار�ت ج�ية مكثفة 
على بلدة “�ل�شيخ ي��شف”، غرب مدينة �إدلب، 
�أخ��رى تر�قب �ل��شع  يف وق��ت كانت ط��ائ��ر�ت 
من  �ل�ش�ري،  �جلي�س  مدفعية  و�إن  �مل��ي��د�ين، 
ن�ع حديث م�جه بالليزر، كانت تق�شف بلد�ت 
�إب��ل��ني وب��ل�����ش���ن وب��ل��ي���ن، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل بدة 

�أريحا �لقريبة.

حمافظة  لأج�����ء  �ملر�قبة  �لع�شكرية  �مل�شادر 
�إدل��������ب، ق���ال���ت ب������اأن ن����ع���ي���ة �لأ����ش���ل���ح���ة �لتي 
�لأخ���رية،  �لق�شف  عملية  خ��الل  �مُ�شتخدمت 
مت  �لتي  للمناطق  ن�شبياً  �ل�شا�شعة  و�مل�شاحة 
تغطيتها من خالل �لهج�م �لثنائي �لذي نفذه 
ولغياب  �ل��رو���ش��ي،  ون��ظ��ريه  �ل�����ش���ري  �جلي�س 
ذلك،  تنفيذ  على  �أو فعل حمر�س  �أي��ة حادثة 
يدل على �أن جمم�عة من �ملطالب �ل�شيا�شية 
�أو  تركيا  �ش��ء من  �لت�شعيد،  ور�ء هذ�  تكمن 
�لف�شائل �مل�شلحة �مل�شيطرة على تلك �ملنطقة. 
يف  وحيدة  �لعملية  ه��ذه  تك�ن  �أل  ت�قعت  كما 
�لعمليات  من  جمم�عة  يليها  �أن  بل  �شياقها، 

�لت�شعيدية �لالحقة.
و�جلماعات  �ل�������ش����ري���ة  �مل���ع���ار����ش���ة  ف�����ش��ائ��ل 
على  ردت  باأنها  �أعلنت  �ملنطقة،  يف  �ملتطرفة 
�لهجمات بق�شف �شاروخي طال م��قع ق��ت 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش���ري، يف م��ن��اط��ق حم����ر ج�رين 
مل  لكن  �ش�ريا،  غ��رب  �لغاب  �شهل  منطقة  يف 
تمُ�شرب �أية معل�مات ح�ل وق�ع خ�شائر ب�شرية 

يف �شف�ف �جلي�س �ل�ش�ري.
ون��ق��ل �مل��ر���ش��د �ل�����ش���ري حل��ق���ق �لإن�����ش��ان عن 
نقاط  يف  �لثقيلة  �ملدفعية  �إن  ق�لها  م�شادره 
�ملنطقة،  ت��ل��ك  يف  �ملنت�شرة  �ل��رتك��ي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة 
م�شتهدفة  �ل�ش�ري،  �لنظام  ق����ت  ق�شفت  قد 
�حلامدية  وقرية  بل  �ل�شمُ خان  بلدة  ع�شكر�ت  ممُ

فعٍل  ك��رد  �إدل���ب،  �مل��ح���ر �جلن�بي ملحافظة  يف 
على ق�شف �ملناطق �لقريبة منها.

�أدهم  �ل�شيا�شية  �ل�ش�ؤون  يف  �ملمُخت�س  �لباحث 
���م���ريي، ���ش��رح يف ح��دي��ث م���ع ���ش��ك��اي ني�ز  �ل���نمُ
ل��ك��ل م���ن رو�شيا  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل����دو�ف����ع  ع��رب��ي��ة 
و�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش���ري م��ن ج���ر�ء ه���ذ� �لت�شعيد 
فاإن  �ل�ش�ري  للنظام  “بالن�شبة  قائال:  �ملكثف 
بقاء �إدلب ح�شب �ل��شع �حلايل يمُعترب مبثابة 
�شلطة  ع��ن  )�لن��ف�����ش��ايل(  ل��شعها  تكري�س 
م��ش�ع  ف��رتة  منذ  تطرح  فاإنها  ل��ذ�  �لنظام، 
فتح �ملعابر �لقت�شادية مع تلك �ملناطق، وذلك 
لإعادة ربطها مبناطق �شيطرته، ولدفع مزيد 
لالعرت�ف  ه��ن��اك  �لجتماعية  �ل��ق����ع��د  م��ن 
وم�ؤ�ش�شاته،  �ل�����ش���ري  �ل��ن��ظ��ام  �إىل  ب��احل��اج��ة 
ت��رك��ي��ا وب��ع�����س �لف�شائل  ت��رف�����ش��ه  �أم����ر  وه���� 
�لأخري  �لع�شكري  و�ل�شغط  ن�شبياً،  �مل�شلحة 
بذلك،  للقب�ل  �لإج���ب���اري  دفعها  مبثابة  ه��� 
�لنمُمريي  لأ�شابيع«.وي�شيف  ذل��ك  ط��ال  ول��� 
ترى  وقتاً  تعي�س  بدورها  “رو�شيا  حديثه:  يف 
و�لتز�مها  رو�بطها  من  تزيد  وهي  تركيا  فيه 
�لأمريكية  �ملمُتحدة  �ل�ليات  وروؤية  مبحدد�ت 
وحلف �لنات�، �ش��ء يف �ش�ريا �أو عم�م �ملنطقة، 
وه� �أمر يعني مفارقة حلالة �ل�شر�كة �لفعلية 
�لتي كانت جتمعها برو�شيا. لذلك ترى رو�شيا 
�أن  ع��ربه��ا  ت�شتطيع  �إدل����ب خ��ا���ش��رة رخ����ة  يف 

�إىل  وتنبهها  تركيا،  �إىل  قا�شية  ر�شائل  ت�جه 
�أهمية ما كانت قد ت��شلت �أليه من تفاهمات 
�شيا�شية وع�شكرية �شابقة ب�شاأن �ش�ريا وعم�م 
�لجتماعات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ة  وك���ان���ت  �مل��ن��ط��ق��ة«. 
���ق���دت ب���ني ق�ى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة ق���د عمُ
وبر�عية  �ل�ش�ري،  و�لنظام  �ل�ش�رية  �ملعار�شة 
رو���ش��ي��ة �إي���ر�ن���ي���ة وت��رك��ي��ة، م��ن��ذ �أو�ئ�����ل �لعام 
�أ�شتانا، لنعقادها  رفت مبفاو�شات  2017، عمُ
�ملفاو�شات  تلك  كاز�خ�شتان.  دول��ة  عا�شمة  يف 
�لتي مل تت��شل �إىل �أية نتيجة �شيا�شية، وبعد 
خم�شة ع�شر ج�لة من �لتفاو�س خالل �أربعة 
�أ�شهر،  �شتة  قبل  �آخر ج�لتها  قدت  عمُ �شن��ت، 
تفاهمات  جمم�ع  �شياغة  م��ن  متكنت  لكنها 
بحيث  �إدل���ب،  منطقة  ب�شاأن  وع�شكرية  �أمنية 
منعت ق��ت �لنظام �ل�ش�ري وحليفها �لرو�شي 
�ملنطقة، وكذلك منعت تركيا من  من �جتياح 
�ملنطقة،  تلك  يف  للتدخل  ع�شكرياً  �لن��دف��اع 
ب�”خف�س  �لأم��ر �لذي �شمته جميع �لأط��ر�ف 
�لت�شعيد«.�ملر�قب�ن للم�شهد �ل�ش�ري، ومعهم 
�ل�ش�رية  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  من  �لعديد 
�ملعار�شة، كان�� يرون باأن مفاو�شات �أ�شتانا يتم 
تهمي�س م�شم�نها �ل�شيا�شي بالتقادم، فخالل 
�شيا�شية  �شخ�شيات  تعد  مل  �لتالية  �جل���لت 
وق��ي��ادة ب���ارزة م��ن �ل���دول �ل��ر�ع��ي��ة حت�شرها، 
بل �شار م�شت�ى �لتمثيل يرت�وح ح�ل �شفر�ء 
م�شم�ن  �أي  مناق�شة  تتم  مل  وكذلك  �ل��دول، 
ج�����دي، م��ث��ل ق�����ر�ر جم��ل�����س �لأم������ن 2254 
و�إن  �ش�ريا،  يف  �ل�شيا�شية  �لعملية  وم�شتقبل 
رو�شية/تركية  ت��ف��اه��م  من�شة  جم���رد  ب��ق��ي��ت 
ب�شاأن �إدلب، ودلياًل على ت��فق �لطرفني على 

منطقة و�شطى بينهما.
وح�ل �إمكانية �نهيار تلك �لتفاهمات يف �لأفق 
�لأخ���رية  �لت�شعيد  عملية  وح�����ش��ب  �مل��ن��ظ���ر، 
يف  �ملخت�س  �ل��ب��اح��ث  ���ش��رح  �إدل����ب،  منطقة  يف 
حديث  يف  ذلك  �أوريل  عثمان  �لأمني  �ل�ش�ؤون 
مع �شكاي ني�ز عربية: “�أغلب �لظن �شتمار�س 
ط��ل  ب��ه��ذه  �شبيهة  ن���ع��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  رو���ش��ي��ا 
�ختيار  �إىل  تركيا  ل��دف��ع  �ل��ق��ادم��ة،  �لأ���ش��اب��ي��ع 
�ش�ريا،  د�خ����ل  دوره�����ا  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  خ���ط 
ق��ت  �شتدفع  فاإنها  �إيجابياً،  رد�ً  تتلَق  و�إذ� مل 
حمدودة،  برية  عمليات  �إىل  �ل�ش�ري  �لنظام 
خ�����ش������ش��اً يف ج��ن���ب حم��اف��ظ��ة �إدل�����ب، وذلك 
لبعدها عن �حلدود �لرتكية، خللق مزيد من 
�لرتكية  �لفعل  ردود  وح�شب  لرتكيا،  �حل��رج 
�ل�شابقة  �لتفاهمات  �نهيار  �إمكانية  �شيتبني 

من عدمها«.

 
•• كراكا�س-اأ ف ب

بايدن  �لأمريكي ج�  �لرئي�س  ج��ّدد 
يف ر�شالة بعث بها �إىل خ��ن غ��يدو 
�لفنزويلي  �ل�طني  �لعيد  مبنا�شبة 
�ملتحدة  �ل�ليات  دعم  على  �لتاأكيد 
�لفنزويلية  �مل����ع����ار�����ش����ة  ل���زع���ي���م 
�ل���ذي ت��ع��رتف ب��ه و����ش��ن��ط��ن رئي�شاً 
وّجهها  �لتي  ر�شالته  لفنزويال.ويف 
غ��يدو،  �لرئي�س”  “�ل�شيد  �إىل 
�أكرث  م�شّمم�ن  “نحن  بايدن  كتب 
من �أّي وقت م�شى على دعم �لن�شال 
�لفنزويليني  �أج��ل حرية جميع  من 
ودمي�قر�طي”  �شلمي  �نتقال  عرب 

لل�شلطة يف فنزويال.
و�أ�شاف �لرئي�س �لأمريكي خماطباً 
“حتت  �لفنزويلية  �ملعار�شة  زعيم 
قيادتكم وبالتحالف مع قادة �ملجتمع 
�مل����دين، حت��اف��ظ���ن ع��ل��ى ه���ذه �ملمُثل 
�لعليا وهي �حلرية و�لدمي�قر�طية 
و�ل�شيادة«.و�أر�شل بايدن ر�شالته �إىل 
�ل�ش�ؤون  م��ن خ��الل مكتب  غ����ي��دو 
�ملجاورة،  ك�ل�مبيا  يف  �لفنزويلية 
ب��ح�����ش��ب م���ا �أف�����اد م�������ش����ؤول يف هذ� 
بر�س.و�أحيت  فر�ن�س  وكالة  �ملكتب 
��شتقاللها  ذك��رى  �لثنني  فنزويال 
يف 5 مت�ز/ي�لي� 1811.وغ��يدو، 
�لرئي�س �ل�شابق للجمعية �ل�طنية، 
�لثاين/يناير  كان�ن  يف  نف�شه  �أعلن 
بعد  للبالد  م���ؤق��ت��اً  رئي�شاً   2019
�ملجتمع  من  وج��زء  �ملعار�شة  رف�س 

�لرئي�س  ب��ف���ز  �لع�����رت�ف  �ل����دويل 
�ل�����ش����رت�ك����ي ن���ي���ك����ل����س م�������ادورو 
�لنتخابات  ثانية يف  رئا�شية  ب�لية 
وقاطعتها   2018 يف  ج���رت  �ل��ت��ي 
رئي�شاً  بغ��يدو  �ملعار�شة.و�عرتفت 
دولة   50 ح����ىل  لفنزويال  م�ؤقتاً 
�لتي  �ملّتحدة  �ل���لي��ات  مقّدمها  يف 
�شديدة  �قت�شادية  عق�بات  فر�شت 
ع���ل���ى ن����ظ����ام م���������ادورو يف حم���اول���ة 
�ل�شلطة.لكّن  م���ن  ب���ه  ل���الإط���اح���ة 
�لد�خل  يف  ي��ح��ظ��ى  �ل����ذي  م������ادورو 
بدعم  �خل�����ارج  �جل��ي�����س ويف  ب��دع��م 
�أمام حماولة  رو�شيا و�ل�شني �شمد 
�لإط��اح��ة ب��ه يف ح��ني غ��رق��ت بالده 
�شيا�شية  �أزم�������ة  يف  ف����اأك����رث  �أك������رث 
خانقة.ويف  و�إن�����ش��ان��ي��ة  و�ق��ت�����ش��ادي��ة 
�أعربت  �لفائت  حزير�ن/ي�ني�   25
�ل�ليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي 
�لنظر  لإع�������ادة  ����ش��ت��ع��د�ده��م��ا  ع���ن 
ب��ال��ع��ق���ب��ات �ل��ت��ي ت��ف��ر���ش��ان��ه��ا على 
�أق����دم �لأخري  �إذ� م��ا  ن��ظ��ام م����ادورو 
على خط��ت نح� �إجر�ء “�نتخابات 
�أ�شابيع جرت  ذ�ت م�شد�قية«.ومنذ 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام  ب��ني  م��ف��او���ش��ات 
ب������ش��اط��ة م��ن �ملجتمع  ف��ن��زوي��ال  يف 
�لفنزويلية  �ملعار�شة  لكّن  �ل���دويل، 
�ن��ق�����ش��م��ت يف �لآون������ة �لأخ������رية بني 
�نتخابات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  م�����ؤّي����د 
�لثاين/ ت�شرين  يف  �مل��ق��ّررة  �ملناطق 

ن�فمرب ومعار�س لها، وهي تخ��س 
ح��ال��ي��اً م��ف��او���ش��ات د�خ��ل��ي��ة للخروج 
مب���ق��ف م���ّح��د م��ن ه��ذ� �مل������ش���ع.

وكانت �ملعار�شة قاطعت �لنتخابات 
و�لنتخابات   2018 يف  �لرئا�شية 
2020.و�جلمعة  يف  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�ل�شتخبار�ت  وك��ال��ة  م����ادورو  �ّت��ه��م 
�إيه(  �آي  )�شي  �لأم��ريك��ي��ة  �مل��رك��زّي��ة 
بالتخطيط  �لأم����ريك����ي  و�جل��ي�����س 
لغتياله، مت�شائاًل عّما �إذ� كان بايدن 
�أذن بذلك. وقال مادورو تعليقاً  قد 
ع��ل��ى زي����ار�ت �أج���ر�ه���ا م��دي��ر وكالة 
برينز  وليام  �ملركزّية  �ل�شتخبار�ت 
�لأمريكية  �جلن�بية  �لقيادة  وقائد 
فالر،  كريغ  �لأدم���ري�ل  )�شاوثك�م( 

�شادق  “هل  و�ل��رب�زي��ل،  لك�ل�مبيا 
ج����� ب����اي����دن ع���ل���ى �أو�م���������ر دون���ال���د 
ت��ر�م��ب ل��ق��ي��ادة ف��ن��زوي��ال �إىل حرب 
�أهلية وقتلنا؟ نعم �أم ل؟ �أنا �أ�شاأل«.
يف  م�شادرنا  َف��َع��ال؟  “ماذ�  و�أ���ش��اف 
ك�ل�مبيا ت�ؤّكد لنا �أنهما �أتيا لإعد�د 
قادة  وت�شتهدف  ت�شتهدفني  خطة 
هل  مهمني  وع�شكريني  �شيا�شيني 
باخلطة  ب��اي��دن  ج���  �لرئي�س  �شمح 
و�غتيال  �غ���ت���ي���ايل  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
يف  كبار  وع�شكريني  �شيا�شيني  ق��ادة 
فنزويال؟ نعم �أم ل؟«.وينّدد مادورو 
لتنفيذ  خ���ط���ط  ب�����ج�����د  ب���ان���ت���ظ���ام 
�غتيال،  �أو  ع�شكري  �أو غزو  �نقالب 
على  دل��ي��ل  �أي  ي���ق���ّدم  �أن  دون  م���ن 
�مل�ش�ؤولية  وين�شب  �لتهامات.  هذه 
�ملتحدة  �ل�����لي����ات  �إىل  ذل����ك  ع���ن 
يعرتف��  مل  لها  �إقليميني  وحلفاء 
2018.وت�شهد  يف  �نتخابه  ب��اإع��ادة 
�شيا�شية  �أزم��ة  �شن��ت  فنزويال منذ 
و�ق���ت�������ش���ادي���ة و�ج���ت���م���اع���ي���ة ح������اّدة، 
رك�د  ح��ال��ة  م��ن  �قت�شادها  وي��ع��اين 
منذ ثماين �شن��ت مع �رتفاع هائل 
بلغت  �لتي  منذ  �لت�شّخم  ن�شبة  يف 
.2020 باملئة يف  �آلف  نح� ثالثة 

�شتة ماليني �شخ�س من  وف��ّر نح� 
�شيا�شية  �زم��ة  يف  �لغارقة  فنزويال 
من  تعاين  و�لتي   2019 ع��ام  منذ 
�قت�شادي م�شتمر منذ ثماين  رك�د 
دولة   17 ��شتقبلتهم  وق��د  �شن��ت، 
يف �أمريكا �لالتينية ومنطقة �لبحر 

�لكاريبي.

متكنت من جتميع توقيع 30 نائبا

عبري مو�شي تطعن يف اتفاقية ال�شندوق القطري
•• الفجر -تون�س

�لد�ستوري  كتلة  رئي�سة  �أكــدت 
�ل�سعب  نــــو�ب  مبجل�س  �حلـــر 
�لثالثاء  ــس  ــ� �أم مــو�ــســي  عــبــري 

م�سروع  �ــســد  لطعن  تــقــدميــهــا 
على  بامل�سادقة  �ملتعلق  �لقانون 
�لتفاقية مع �ل�سندوق �لقطري 
من  توقيع   30 لـ  جتميعها  بعد 
ومن  كتلتها  مــن  �ملجل�س  نــو�ب 

نيابية  كتل  �ىل  ينتمون  نــو�ب 
مو�سي  عــبــري  كتبت  و  �أخــــرى, 
في�سبوك:«  على  �سفحتها  على 
م�سروع  �ــســد  �لــطــعــن  �ــســنــقــدم 
على  بامل�سادقة  �ملتعلق  �لقانون 

مع  �ل�ستعمارية  �لتــفــاقــيــة 
�لهيئة  �إىل  �لقطري  �ل�سندوق 
د�ستورية  ملــر�قــبــة  �لــوقــتــيــة 
م�ساريع �لقو�نني خالل �ل�ساعات 

�لقليلة �لقادمة«.

- كتلة الإ�شلح ُتقّرر مقاطعة اجتماعات مكتب املجل�ص 
وروؤ�شاء الكتل اإىل حني تتّبع خملوف و�شمارة ق�شائيا

- �شامية عّبو لرا�شد الغنو�شي: وقعت يف » فّخ » اأحقادك...!

- نوايا الت�شويت يف الت�شريعية -يونيو 2021: 
الد�شتوري احلّر يعمق الفارق

- الأمم املتحدة تدين العتداء بالعنف على عبري مو�شي

كتلة �لد�شت�ري �حلر تطعن
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�أثار �إعالن جهاز �لأمن �لرو�شي �إحباط عدد من �لهجمات �لتي كان 
عنا�شر تنظيم د�ع�س �لإرهابي ب�شدد تنفيذها ت�شاوؤلت ب�شاأن دو�فع 

��شتهد�ف �لتنظيم لرو�شيا �لحتادية وتركزها يف مناطق بعينها.
وكان لفتا �أن �لهجمات �لتي جرى �إحباطها كانت ت�شعى ل�شتهد�ف 
وجمه�رية  ����ش��رت�خ��ان  منطقة  �إىل  بالإ�شافة  م��شك�،  �لعا�شمة 
قباردين� بلقاريا، �ل��قعتان يف منطقة �لق�قاز، �لتي تمُعترب �خلا�شرة 

�لأمنية �لرخ�ة بالن�شبة لرو�شيا يف م��جهة �لتنظيمات �ملتطرفة.
قد  �ملا�شي  �أب��ري��ل  �شهر  �أو�خ���ر  يف  �لرو�شية  �لأمنية  �ل��ق����ت  وكانت 
مببلغ  د�ع�����س  تنظيم  دع��م  بتهمة  �إجايف”،  “�إ�شالمبيك  �عتقلت 
34 ملي�ن روبل )ح��يل ن�شف ملي�ن دولر(، وكان “�أ�شالمبيك” 
يمُدير م�ؤ�ش�شة “�أمة” لالإعالم و�لنا�شر، �لأو�شع �نت�شار�ً يف �أو�شاط 

�مل�شلمني يف رو�شيا.
وت��شلت �لتحقيقات �لتي �أعلنت عنها �للجنة �لتحقيقية فيما بعد 
 ،2012 عام  �لتنظيم منذ  ل�شالح  دعائية  ينفذ خطة  كان  �أنه  �إىل 
من  �لعديد  من  �لآخ��ري��ن  نظر�ئه  مع  �شرية  �جتماعات  عقد  و�أن��ه 
فيها،  �شاهم��  �أو  �إرهابية  �رتكب�� جر�ئم  منهم من  �لبالد،  مناطق 
يف  �لتنظيم  عمل  من  �شبكات  ك�شف  �إىل  �لالحقة  �لتحقيقات  و�أدت 

خمتلف مناطق رو�شيا.

�لفيليبينية  �لأم���ن  ق�����ت  �أن  �ل��ث��الث��اء  رف��ي��ع  ع�شكري  ق��ائ��د  �أع��ل��ن 
�نت�شلت �ل�شندوقني �لأ�ش�دين للطائرة �لع�شكرية �لتي حتّطمت يف 

جن�ب �لبالد يف حادث �أ�شفر عن مقتل 53 �شخ�شا.
وكانت �لطائرة من طر�ز “�شي-130 هريكي�ليز” تقل 96 �شخ�شا، 
معظمهم ك��در تخّرج�� م�ؤخر�، عندما ف�شلت يف �لهب�ط على �ملدّرج 
�لأحد يف جزيرة ج�ل� �ل��قعة يف مقاطعة �ش�ل� �جلن�بية.و�أو�شح 
�أن  فينل��ن  ك�رليت�  جرن�ل  �للفتنانت  ميند�ناو  غرب  قيادة  رئي�س 
�ل�شه�د و�لناجني �أفادو� �ملحققني باأن �لطائرة هبطت “بقّ�ة” ومن 

ثم �رتدت �إىل �لأعلى مّرتني قبل �أن حتّلق جمدد�.
وقال فينل��ن لفر�ن�س بر�س “من ثم ��شطدمت ب�شجرة يف �جلانب 
�لقتلى  معظم  �مل�شابني«.وكان  �إف���اد�ت  ه��ذه   -- �ملطار  من  �لأمي��ن 
جن�د تقرر ن�شرهم يف �جلزيرة �لتي تعد مالذ� للمقاتلني �ملت�شددين 

يف �إطار جه�د مكافحة �لتمّرد.
عدد  �أن  �ش�بيانا  �شرييليت�  �جل���رن�ل  �مل�شلحة  �ل��ق����ت  ق��ائ��د  و�أك���د 
�ل��ق��ت��ل��ى يف �أو����ش���اط �لأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن ك��ان���� ع��ل��ى م��ن �لطائرة 
�إ�شابته بحروق  �ثر  �لليل  50 بعدما ت�يف جندي خالل  �إىل  �رتفع 
مل  مدنيني  ثالثة  �لدخان.وقتل  و��شتن�شاقه  وجهه  يف  كيميائية” 
باأ�شجار  �لطائرة  �أي�شا عندما ��شطدمت  �لرحلة  يك�ن�� على من 
بجروح.  جن�د  معظمهم  �شخ�شا   50 و�أ�شيب  و�ملنازل.  �لهند  ج�ز 
على  �لنري�ن  �ندلعت  عندما  بالغة  حل��روق  منهم  �لعديد  وتعّر�س 

من �لطائرة ذ�ت �ملحّركات �لأربعة.

�شخ�شا  �أ�شاب  م�شرد  رجل  عن  تبحث  �إنها  �لأملانية  �ل�شرطة  قالت 
ب�شكني خارج مطار دو�شلدورف �لثالثاء قبل �أن يل�ذ بالفر�ر.

كامري�ت  ل��ق��ط��ات  �إن  �لحت���ادي���ة  �ل�����ش��رط��ة  ب��ا���ش��م  وق��ال��ت متحدثة 
مر�أب  نح�  �لأق����د�م  على  ���ش��ري�  يتجهان  رج��ل��ني  �أظ��ه��رت  �مل��ر�ق��ب��ة 
 1016( �ملحلي  بالت�قيت   12:16 �ل�شاعة  يف  باملطار  �ل�شيار�ت 

بت�قيت جرينت�س( وه� وقت وق�ع �لهج�م.
و�أ�شافت �أن �ملجني عليه نقل �إىل م�شت�شفى و�إن �ل�شرطة تبحث عن 

�جلاين.
“�حلادث  منف�شل  ب�شكل  دو�شلدورف  �شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال 

ي�شمل رجال م�شرد� يف منطقة �ملاأرب«.

عوا�صم

مو�سكو

برلني

مانيال

مبادرة �شتوكهوم تدعو اإىل 
اتخاذ خطوات ملمو�شة لنزع 

ال�شلح النووي
•• �صتوكهوم -وكاالت

دعت 16 دولة ت�شكل مبادرة �شت�كه�مل لنزع �ل�شالح �لن�وي، �لق�ى �لن�وية يف 
�لعامل �إىل �تخاذ خط��ت ملم��شة نح� �لق�شاء على �أخطر �لأ�شلحة على وجه 
�لأر���س.ويف �لجتماع �ل���ز�ري �لر�بع للمبادرة منذ تاأ�شي�شها يف عام 2019، 
رحب �ملمثل�ن بالإعالن �لأخري عن حمادثات جديدة لل�شيطرة على �لأ�شلحة 
بني رو�شيا و�ل�ليات �ملتحدة.�إل �أن دول مبادرة �شت�كه�مل حثت يف بيان جميع 
�لدول �لت�شع �مل�شلحة ن�وياً، على تعزيز نزع �ل�شالح من خالل �عتماد تد�بري 

مهمة لل�فاء بالتز�ماتها مب�جب معاهدة حظر �نت�شار �لأ�شلحة �لن�وية.
“من  �لأمل��اين هايك� ما�س خالل �لجتماع يف مدريد:  وزي��ر �خلارجية  وق��ال 
�لن�وي، ولكن قبل كل  �ل�شالح  �إىل �لطريق �ل�شحيح نح� نزع  �لع�دة  �ملمكن 

�شيء، هناك حاجة ما�شة �إىل ذلك �أي�شاً«.
�لرو�شي  و�لرئي�س  ب��اي��دن  �لأم��ري��ك��ي ج���  �لرئي�س  ب��ني  �لج��ت��م��اع  �أع��ق��اب  ويف 
“�ل�قت  �إن  ما�س  ق��ال  بقليل،  �أ�شابيع  ثالثة  م��ن  �أق��ل  قبل  ب�تني  ف��الدمي��ري 

�حلايل ه� �للحظة �ملنا�شبة لقرت�ح تد�بري ملم��شة للغاية«.
�أملانيا يف �شيا�شة �لردع �لن�وي  ولكن يف �ل�قت نف�شه، د�فع ما�س عن م�شاركة 
�لتي ينتهجها حلف �شمال �لأطل�شي )نات�(، و�لتي ت�شت�شيف دول غري ن�وية 

مثل �أملانيا، مب�جبها �أ�شلحة ن�وية �أمريكية.
ول  �أمريكياً،  ن���وي��اً  �شالحاً   20 ت�شت�شيف  �أملانيا  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري 
�أ�شلحة ن�وية بنف�شها، وبالإ�شافة  16 يف مبادرة �شتكه�مل  متتلك �لبلد�ن �ل� 
�إىل �أملانيا، ت�شم �ملجم�عة �أي�شاً �إ�شبانيا و�ل�ش�يد و�ليابان وكند� و�لأرجنتني، 

من بني دول �أخرى.
و80 �شالحاً  �ألفاً   13 بنح�  ما يقدر  ن�وياً  �مل�شلحة  �لت�شع  �ل��دول  وك��ان بني 

ن�وياً يف بد�ية عام 2021، بانخفا�س عن 13 �ألفاً و400.

»�إخو�ن ليبيا« ي�سبحون عك�س خريطة �لطريق

تعقيدات الأزمة الليبية تتفاقم رغم التوافق الدويل

�شرتتفور: الن�شحاب الأمريكي ُيهيئ حلرب اأهلية يف اأفغان�شتان
•• وا�صنطن-وكاالت

للدر��شات  “�شرت�تف�ر”  حّذر معهد 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة م���ن �أن 
�لأجنبية  للق��ت  �ل�شريع  �لن�شحاب 
�ملكا�شب  مب�������ز�ة  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  م���ن 
“طالبان”  حّققتها  �لتي  �لإقليمية 
�ن���دلع �شر�ع  �إىل  ���ش��ي���ؤدي  م����ؤخ���ر�ً، 
على �ل�شلطة بني �مليلي�شيا �لإ�شالمية 
�أن  �مل��رّج��ح  من  �لأفغانية  و�حلك�مة 
يت�شّبب بن�ش�ب حرب �أهلية، وبالتايل 

تده�ر �لبيئة �لأمنية يف �ملنطقة.
و�أو�شح �ملعهد �أن �مل�عد �لنهائي �لذي 
�أع��ل��ن��ه �ل��رئ��ي�����س ج��� ب��اي��دن ل�شحب 
�شبتمرب   11 �لأم��ري��ك��ي��ة يف  �ل��ق����ت 
)�أيل�ل( �أ�شبح جمرد “جدول زمني 
�أكرث  غ���ادر  �لأر�����س،  فعلى  رمزي”. 
وحلف  �لأمريكية  �لق��ت  ن�شف  من 

وت�شري  �أفغان�شتان.  �لأطل�شي  �شمال 
�ملتبقية  �ل���ق�����ت  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر 
��غ��ادر �ل���ب���الد يف �أق�����رب وق����ت، يف  ���ش��تمُ
ي�لي�  م��ن  �لأول  �لأ���ش��ب���ع  غ�����ش���ن 

)مت�ز(.

�أور�ق م�ساومة ��سرت�تيجية
�لق��ت  �أنهت  ي�لي�،  من  �لثاين  ويف 
م���ن قاعدة  �ن�����ش��ح��اب��ه��ا  �لأم���ري���ك���ي���ة 
ب�����اغ�����ر�م �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���رئ���ي�������ش���ة يف 
“طالبان”  و����ش��ت��غ��ّل��ت  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان. 
بعدما  �لإ�شرت�تيجية،  �لفر�شة  هذه 
�أ����ش���ب���ح���ت �ل����ق������ت �لأف���غ���ان���ي���ة هي 
�لبالد،  �أم��ن  عن  �ل�حيدة  �مل�ش�ؤولة 
لال�شتيالء  ه��ج���م��ي��ة  ح��م��ل��ة  ل�����ش��ن 
على �لأر��شي و�ل�شيطرة عليها. منذ 
يف  “طالبان”  ذلك �حل��ني، �شيطرت 
منطقة   157 على  �شهرين  غ�ش�ن 

من �ملناطق �ل407 لأفغان�شتان.
وبغ�ّس �لنظر عن ت��شيع �لنف�ذ على 
�لأر�س لتعزيز م�شالح �حلركة، فاإن 
“طالبان”  متنح  �لإقليمية  �ملكا�شب 
�أور�ق م�شاومة ��شرت�تيجية لكت�شاب 
�ملفاو�شات  يف  �ل���ن���ف����ذ  م���ن  �مل���زي���د 

�مل�شتقبلية مع �حلك�مة �لأفغانية.

خ�سائر و�إخفاقات
“�شرت�تف�ر”  حت���ل���ي���ل  وي����ر�����ش����د 
�لأمن  ق����ت  تتكبدها  �لتي  �خل�شارة 
�لأفغانية على �لأر�س نتيجة �إخفاقات 
و�ل�شيا�شية.  �ل��ل���ج�����ش��ت��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لأفغانية  �لأم�����ن  ق������ت  ت��ع��ت��م��د  �إذ 
متّ�لهم  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ع��اق��دي��ن  ع��ل��ى 
�أ�شط�لها  لإ�شالح  �ملتحدة  �ل�ليات 
�ملدرعة،  و�ل��ع��رب��ات  �ل��ط��ائ��ر�ت،  م��ن 
وغريها من �ملعد�ت، و�شيانتها. ومبا 

�أن ه�ؤلء �ملتعاقدين �شيغادرون قريباً 
�لأمريكي،  �لن�����ش��ح��اب  م���ن  ك���ج���زء 
ف����ه����ذ� ي���ج���ع���ل �ل�����ق�������ت �لأف���غ���ان���ي���ة 
بع�شر�ت  �لح����ت����ف����اظ  ع����ن  ع����اج����زة 
�لطائر�ت �ملقاتلة، وطائر�ت �ل�شحن، 
و�مل��روح��ي��ات، و�ل��ط��ائ��ر�ت  دون طيار 
ب�شعة  م��ن  لأك���رث  �ل�شنع  �أم��ري��ك��ي��ة 

�أ�شهر �أخرى.
ر �إىل  ومي��ك��ن �أن ي�����ؤدي ه���ذ� �ل��ت��ط���ُّ
�شّل حركة �لق��ت �جل�ية �لأفغانية، 
�ل��ت��ي ت��ع��د ر�أ������س ح��رب��ة ك���اب����ل �شد 
يمُ�شاف �إىل ذلك �لنق�س  “طالبان”. 
�لقيادة  ب�شبب  �مل��ي��د�ين  �لتن�شيق  يف 

�ل�شيا�شية غري �لفعالة يف كاب�ل.
ب�شبب  �ملعن�يات  �شعف  وط���اأة  حت��َت 
�لق��ت  و�ن�شحاب  �مل��ح��دودة،  �مل�����رد 
�لأمريكية، وتدين �لرو�تب، و�نت�شار 
�جلن�د  ���ش��لَّ��م  �حل���ك����م���ي،  �ل��ف�����ش��اد 
�مل��ق��اط��ع��ات، وترك��  �لأف��غ��ان م��ر�ك��ز 
و��شت�شلم��  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �ل���ق�����ع���د 
�لهجمات  �أدت  ك��م��ا  “طالبان”.  ل��� 
�إنهاك  �إىل  �ل�شمالية  �ملقاطعات  على 
�لق��ت �لأفغانية �ملحدودة يف مناطق 

و��شعة، ما ز�د من �إ�شعافها.

زعزعة ��ستقر�ر �لبالد
ي�����ؤدي  �أن  “�شرت�تف�ر”  وي���رج���ح 
�أفغان�شتان  �لأمني يف  �ل��شع  تده�ر 
ف��ش�ية  �أه��ل��ي��ة  ح���رب  �ن�����دلع  �إىل 
�ن�شحاب  بعد  �أ�شهر  �شتة  �أق��ل من  يف 
تتغّلب  ول���ك���ي  �لأج���ن���ب���ي���ة.  �ل����ق������ت 
ع��ل��ى عجزها  �لأف���غ���ان���ي���ة  �حل��ك���م��ة 
تق�ده  فعال  ع�شكري  رد  تن�شيق  عن 
حملة  م�������ؤخ������ر�ً  �أط����ل����ق����ت  ك�����اب������ل، 

�ملدنيني،  لت�شليح  وطنية”  “تعبئة 
م  تقدُّ مل��جهة  �ملحلية،  و�مليلي�شيات 
لهجمات  نتيجة  ل��ك��ن  “طالبان”. 
�حلركة  �شتظّل  �ملنّظمة،  “طالبان” 
قادرة على هزمية �مليلي�شيات �ملحلية 
ب�شه�لة؛ ب�شبب �فتقارها �لن�شبي �إىل 

�لتدريب و�ملعد�ت �لع�شكرية.
لها  �لأفغانية  �مليلي�شيات  لأن  ونظر�ً 
ت��اري��خ ط���ي��ل م��ن تغيري �ل������لء�ت، 
�ل�شلطة،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ر�ع��ات  وخ������س 
و�ل��غ��رق يف �ل��ن��ز�ع��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة، ل 
�جلماعات  �ألت�شتخدم  ي�شمن  �شيء 
�جلديدة  �لأ�شلحة  �ملحلية  �مل�شلحة 
للقتال �شد بع�شها، بدًل من حماربة 
“طالبان”، ما ي�ؤدي �إىل زيادة �لعنف 

و�ل�شطر�بات بني 
�لط��ئف �لأفغانية.

وعلى �لرغم من �أن هذه �لتنظيمات 
باحلك�مة  ن��ظ��ري��اً  ت��رت��ب��ط  �مل�شلحة 
يجعلها  تنظيمها  ل��ك��ن  �لأف��غ��ان��ي��ة، 
قادرة على زيادة تق�شيم �لدولة �لتي 
عرقية،  �أ�ش�س  على  �حل���رب  مّزقتها 
“طالبان”  حركة  تعزيز  وبالتبعية 
تلقائياً؛ ما ي�ؤدي �إىل تعّدد �جلبهات 
و�إ�شعال حرب متعّددة �لأط��ر�ف بني 
�لأفغانية،  و�حل��ك���م��ة  “طالبان”، 

و�مليلي�شيات �ملحلية.

تاآكل �سلطة كابول
وي�شري �لتحليل �إىل �أن �أمر�ء �حلرب 
قّدم��  �مليلي�شيات  ي���ق����دون  �ل��ذي��ن 
�حلماية لالأقليات �لعرقية �لتي غالباً 
يف  ل��ك��ن  “طالبان”.  ت�شتهدفها  م��ا 
حني �أن هذه �لت�شكيالت �مليلي�شي�ية 

يف  م�ؤقتاً  �حلك�مية  �لق��ت  �شاعدت 
قتالها �شد “طالبان” يف �لعديد من 
�ملناطق �ل�شمالية، فاإنها عززت �أي�شاً 
�إقطاعيات �أمر�ء �حلرب؛ ما �أدى �إىل 
تاآكل �شلطة �حلك�مة يف كاب�ل، وه� 
�أط�ل  ل��ف��رتة  ي���دوم  �أن  ت��اأث��ري ميكن 

من �ل�شر�ع �حلايل.

�إحياء �لإرهاب
ورّجح �ملعهد �أن ي�ؤدي �لفر�غ �لأمني 
�إحياء  �إىل  “طالبان”  ق���ة  و�زدي����اد 
للجماعات  �ل���ت���دري���ب  م��ع�����ش��ك��ر�ت 
�لإرهابية �ملختلفة يف �ملناطق �لنائية 
باأفغان�شتان؛ ما يعر�س �أمن �ملنطقة 

باأكملها للخطر.
�لإرهابية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  ���ك���ن  ميمُ ك��م��ا 
�لتعبئة  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة،  �ل����دول����ي����ة، 
و�لعمل �نطالقاً من �ملنطقة لتهديد 
و�شي�ؤدي  �آ���ش��ي��ا.  وو���ش��ط  �أم��ن جن�ب 
“�لقاعدة”  تنظيمي  �أق���د�م  تر�شيخ 
�إىل  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  و”د�ع�س” 
متكينها من �لتخطيط لعمليات �شد 

�لغرب �أي�شاً.
ظه�ر  ع������دة  �مل��ع��ه��د  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ومل 
بعدما  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  “د�ع�س” 
�أث��ب��ت ق��درت��ه ع��ل��ى �ل�����ش��م���د، ور�شخ 
�لأجز�ء  يف  ن�شبياً  و�شيطرته  �أقد�مه 

�جلن�بية من �لبالد.
�لتهديد  خط�رة  �رتفاع  �إىل  وخل�س 
�لإرهابي �ملمُحدق بالغرب، بالنظر �إىل 
و”د�ع�س”  “�لقاعدة”  تنظيمي  �أن 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل�شرب  ن��ي��ة  ل��دي��ه��م��ا 
�أهد�ف يف �خلارج، �نطالقاً من �ملالذ 

�لأفغاين �لآمن.

•• عوا�صم-وكاالت

�أزمة  بخالف  �مليز�نية  �إق���ر�ر  �أزم���ة  ت��ز�ل  ل 
ت���زي��ع �مل��ن��ا���ش��ب �ل�����ش��ي��ادي��ة ت��ع��ق��د�ن �مل�شهد 
و�لت��فق  �مل��ح��ل��ي  �ل���ت���ق���ارب  رغ����م  �ل��ل��ي��ب��ي، 
�لليبي،  �لن��ب  جمل�س  �أعلن  حيث  �ل��دويل، 
تعليق جل�شته �ملخ�ش�شة لال�شتماع للحك�مة 
للمرة   ،2021 �ل���ع���ام  م��ي��ز�ن��ي��ة  و�ع���ت���م���اد 
�مل��ق��اب��ل، ��شتمر  �ل���ت�����يل، ويف  �ل��ر�ب��ع��ة ع��ل��ى 
رئي�س حك�مة �ل�حدة �ل�طنية، عبد �حلميد 
ت���ف��ري م�����زن���ة للجي�س  دب��ي��ب��ة، يف جت��اه��ل 
�ل�طني، بقيادة �مل�شري خليفة حفرت، يف �شرق 

�لبالد وجن�بها.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة �أم�س �لثالثاء، 
ل يز�ل �لإخ����ن يف ليبيا ي�شع�ن �إىل عرقلة 
لم�شر  بينما  �ل�شيا�شية،  �لطريق  خريطة 
ورقة  �إىل  رئي�شي  حليف  م��ن  ح��ف��رت  حت����ل 

عند �ل�شرورة، بح�شب بع�س �لتقارير.

مغازلة و��ستقالت
�ل����ت������يل، مل يح�شم  ع��ل��ى  �ل���ر�ب���ع���ة  ل��ل��م��رة 
م�����ش��ري م��زنة  �ل��ل��ي��ب��ي،  �ل����ن������ب  جم��ل�����س 
�لدولة للعام �حلايل �لتي �قرتحتها حك�مة 
بعد  �لدبيبة،  �حلميد  عبد  برئا�شة  �ل�حدة، 
منذ  متتالية،  م���ر�ت   3 للتاأجيل  تعر�شها 

ت�ليها �ل�شلطة يف مار�س )�آذ�ر( �ملا�شي.
وقالت �شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط”، �إنه “على 
�ملجل�س،  با�شم  �مل��ت��ح��دث  �إع���الن  م��ن  �ل��رغ��م 
�لر�شمية  جل�شته  �أن  ع��ن  بليحق،  �هلل  عبد 
كانت خم�ش�شة مل�شروع قان�ن �مل��زنة �لعامة 
�أن  �ملجل�س  رئي�س  �شالح  �أكد عقيلة  للدولة، 
�قت�شرت  و�أنها  �مل����زن��ة،  تناق�س  مل  �جلل�شة 

فقط على م�شاءلة �حلك�مة«.
�ملقابل  يف  “�لدبيبة  �أن  �ل�شحيفة،  و�أ�شافت 
ت���ف��ري م�����زن���ة للجي�س  ����ش��ت��م��ر يف جت��اه��ل 
�ل���ط��ن��ي، ب��ق��ي��ادة �مل�����ش��ري خليفة ح��ف��رت، يف 
ي��ع��ل��ن تعيني  �ل���ب���الد وج��ن���ب��ه��ا، ومل  ���ش��رق 
ب��اأن ت�شهد  وزي��ر للدفاع، لكنه تعهد جم��دد�ً 
ناق�س  �أن��ه  م��شحاً  تغيري�ت،  �ل��دف��اع  وز�رة 
هذ� �مل��ش�ع مع �للجنة �لع�شكرية �مل�شرتكة 
تعيني  ج��د�ً  قريباً  �شيتم  �إن��ه  وق��ال   ،)5+5(
وزير للدفاع، و�إنه يجري �لعمل على �ختيار 
وكيلني ل�ز�رة �لدفاع من �أع�شاء هذه �للجنة 
�لتي قال �إنه وفر لها ما يلزم من �أم��ل، مبا 
يف ذلك ت�شديد دي�نها �ل�شابقة، وتخ�شي�س 
�أخرى لدعم �للجنة لتحقيق مهامها  مبالغ 

ل�قف �إطالق �لنار وت�حيد �جلي�س �لليبي”، 
ك��م��ا ط���م���اأن �ل��دب��ي��ب��ة �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س باأن 
“�لأجهزة �لرقابية هي �مل�ش�ؤولة عن مر�قبة 

�مل��زنة، ونحن جاهزون للمر�قبة«.
�لتنفيذية  �لقياد�ت  ذل��ك، قدم عدد من  �إىل 
�ل�شيا�شية  �ل���ذر�ع  و�لبناء،  �لعد�لة  ح��زب  يف 
ليبيا،  يف  �مل�������ش���ل���م���ني  �لإخ�������������ن  جل���م���اع���ة 
��شتقالتهم، يف خط�ة تعك�س حجم �خلالفات 
�أ�شابيع  و�لنق�شامات د�خل هذ� �حلزب، بعد 

من �نتخاب قيادة جديدة.
“�لبيان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أف������ادت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
ليز�ل�ن  ليبيا”  “�إخ��ن  �إن  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
�لطريق  خ���ري���ط���ة  ع���رق���ل���ة  �إىل  ي�������ش���ع����ن 

�ل�شيا�شية«.
من  ليبيا  �إخ����ن  “دعا  �ل�شحيفة:  و�أ�شافت 
جديد، يف �إطار حماولتهم �لد�ئمة لتاأجيل 
�ل�شتحقاق  ��شتباق  يتم  �أن  �إىل  �لنتخابات، 
�لن��ت��خ��اب��ي ب��ت��ن��ظ��ي��م ����ش��ت��ف��ت��اء ���ش��ع��ب��ي على 
بينما  للجدل”،  �مل��ث��رية  �ل��د���ش��ت���ر  م�����ش���دة 
�إىل منع  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً  وح���زب���اً  ت��ك��ت��اًل   13 دع���ا 
�لرئا�شية  �لنتخابات  �إجر�ء  عرقلة  حماولة 
�ملقبل،  دي�شمرب   24 يف  �ملبا�شرة  و�لربملانية 
�لت�شريعات  باإ�شد�ر  �لن��ب  جمل�س  مطالبة 
�لأمن  ملجل�س  �ل��رج���ع  �أو  لعقدها،  �ل��الزم��ة 
لعتمادها حال عدم ت��فق �لن��ب، بالإ�شافة 
�إىل �إر�شال �لحتاد �لأفريقي وجامعة �لدول 

�لعربية فرق لدعم �لنتخابات.

�ل�طنية  و�ل��ت��ك��ت��الت  �لأح����ز�ب  طالبت  كما 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق �شامل 
�ملعرقل�ن  �ت��ب��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  “�لأ�شاليب  يف 
ل���الن���ت���خ���اب���ات، ومت���ك���ن����� م���ن خ��الل��ه��ا من 
�ل�شيا�شي  �حل������ر  ملتقى  جل�شات  ت��خ��ري��ب 

�لليبي �لأخرية«.

تطور�ت خطرية
د.  قال  �لإمار�تية،  “�لحتاد”  �شحيفة  ويف 
�لتقارير  “متابعة  �إن  �أح��م��د،   ي��شف  �أحمد 
�جتماعات  ع��ن  و�لت�شريبات  و�لت�شريحات 
ددت دون جدوى،  �مللتقى �لتي د�مت �أياماً وممُ
�أو لنقل  �أن �شبب �لف�شل ه� �خلالف  تك�شف 
�إج��ر�ء �لنتخابات بني  �ل�شر�ع ح�ل ت�قيت 
�لنتخابات  باإجر�ء  �أولهما  يتم�شك  فريقني 
�لربملانية و�لرئا�شية يف م�عدها يف دي�شمرب 
�شتك�ن  �لنتخابات  ه��ذه  �أن  باعتبار  �ل��ق��ادم 
�لليبي،  �ل�شعب  �إر�دة  عن  �حلقيقي  �لتعبري 
ومن ثم �شتمثل �خلط�ة �لأ�شا�شية ل�شتعادة 

�لدولة �لليبية بكامل م�ؤ�ش�شاتها«.
�لفريق  ي���ح���اول  “بينما  �ل��ك��ات��ب  و�أ�����ش����اف 
تاأجيل  �حل��ج��ج  وك���ل  �ل��ط��رق  ب�شتى  �ل��ث��اين 
جيد�ً  ي��ع��ل��م���ن  �أن�������ش���اره  لأن  �لن���ت���خ���اب���ات، 
�لنتخابات  ل��ك��ل  �ل�����ش��اب��ق��ة  �خل������رب�ت  م���ن 
نتائج  �أن  منذ2011  ليبيا  يف  �أمُجريت  �لتي 
�لذي  �حلقيقي  وزنهم  �شتف�شح  �لنتخابات 
مقدر�ت  على  �ل�شيطرة  بحال  لهم  يتيح  ل 

جزئياً  منه  مكنتهم  �ل��ذي  �لنح�  على  ليبيا 
ميلي�شياتهم �مل�شلحة و�لق��ت �لأجنبية �لتي 

تدعمهم و�ملرتزقة �لتي جلبتها«.
و�أكد �لكاتب يف مقاله، �أن “هذ� �ل��شع يدفع 
�خلال�س  �أهمية  على  جم��دد�ً  �لت�شديد  �إىل 
�ل���ق�����ت �لأج��ن��ب��ي��ة و�مل���رت���زق���ة و�شط�ة  م���ن 
م�ؤكد�ً على �أن “م�شار  �مليلي�شيات �مل�شلحة”، 
�لت�ش�ية �ل�شيا�شية مهدد يف كل حلظة طاملا 
بقي يف �ل�شاحة من ي�شتطيع �لنقالب عليه 

بق�ة �ل�شالح«. 
يدق  �خل���ط���ر  “ناق��س  �إن  ق���ائ���اًل:  وخ���ت���م 
للمرة �لثانية حمذر�ً من “ح�شان طرو�دة” 
�أن دق لفتاً  ب��ع��د  �مل��ن��ت��دى  د�خ���ل  �لإخ�������ين 
�ل��ق����ت �لأج��ن��ب��ي��ة و�ملرتزقة  ب��ق��اء  خل��ط���رة 

و�مليلي�شيات على �لأر�س �لليبية«.

ورقة عند �ل�سرورة
�شحيفة  ق����ال����ت  م���ت�������ش���ل،  ���ش��ع��ي��د  وع����ل����ى 
على  م�شر  �ن��ف��ت��اح  �أن  �للندنية،  “�لعرب” 
من  ق��ل��ل  ط��ر�ب��ل�����س،  يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة 
ره���ان���ه���ا ع��ل��ى �مل�����ش��ري خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت قائد 
�لبع�س  و��شت�شهد  �لليبي،  �ل�طني  �جلي�س 
بعدم ح�ش�ره حفل �فتتاح قاعدة “3 ي�لي�” 
�لبحرية �ملجاورة للحدود مع ليبيا قبل �أيام 
�لعالقة  يف  �لن�شبي  �خل��ف���ت  على  للتدليل 
بني �جلانبني، بينما كان حا�شر�ً وحمتفى به 
�أثناء �فتتاح قاعدة حممد جنيب �ملجاورة لها 

منذ 4 �أع��م«.
حت�ل  “حفرت  �إن  م�شرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
عنه  �لتخلي  تريد  ل  فم�شر  �إ�شكالية؛  �إىل 
متاما و�لبحث عن بديل له، ول تريد رهن 
مت�شارعة  تغري�ت  ح��دوث  بعد  به  م�شاحلها 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  طر�بل�س  م��ن  �ن�شحابه  عند 
كما �أن برود م��قف بع�س �لدول جتاه قائد 
�جلي�س �لليبي �شجع �لقاهرة على �مل�شي يف 

خيارها جتاهه«.
لت�ؤكد  �لتح�لت  مالمح  �لقاهرة  و�نتهزت 
�ل�شرق فقط،  بليبيا يف  عدم ح�شر عالقتها 
�لغرب  يف  ع����دي����دة  ق������ى  ع���ل���ى  و�ن���ف���ت���ح���ت 
و�حلد  دوره����ا  �أد�ء  م��ن  لتتمكن  و�جل���ن����ب 
م���ن ت��ن��ام��ي �ل��ن��ف���ذ �ل���رتك���ي �ل����ذي ��شتغل 
�لقاهرة �شبط  غيابها عن طر�بل�س.و�أعادت 
عالقتها مبجل�س �لن��ب �لليبي، فرع طربق، 
ذلك  م��ع  وب��ال��ت����زي  �شالح،  عقيلة  ورئي�شه 

�نفتحت على فرع طر�بل�س. 
وي�شف متابع�ن، �لعالقة بني م�شر وحفرت 
باملعقدة للغاية، ما ي�شعها يف خانة �لتذبذب؛ 
فتارة تبدو هذه �لعالقة وثيقة وتارة �أخرى 
�لرجل  ي��ز�ل  ل  �حلالتني  ويف  �شعيفة،  تل�ح 
�مل�شري  �ل��دور  �أور�ق متنح  ورقة �شمن عدة 
ق�ة يف �لأزمة �لليبية، حرًبا �أو �شلًما. وتخفف 
م�شر من عالقتها باجلي�س �ل�طني �لليبي 
يف �ل�شرق دون �أن تقطعها، و�لبديل �ل�حيد 
ب�شاأن  روؤي��ت��ه��ا  لتنفيذ  �ل�����ش��ع��ي  ه���  �أم��ام��ه��ا 
لالأمن  ك�شامن  �لع�شكرية  �مل�ؤ�ش�شة  ت�حيد 
و�ل�شتقر�ر يف ليبيا، ومن بينها �حلدود مع 

م�شر.
ويلّمح �ملتابع�ن �أي�شاً �إىل �أن بقاء هذه �ل�رقة 
-حفرت و�جلي�س �ل�طني- مهّم بالن�شبة �إىل 
م�شر، ف��شط �لغم��س �لذي يكتنف �لعملية 
يف  �ل���دويل  �ملجتمع  جدية  وع��دم  �ل�شيا�شية 
و�ملرتزقة  �خلارجية  �لتدخالت  مع  �لتعامل 

قد تع�د �حلرب �إىل �شر�وتها �ل�شابقة.
وبح�شب �ل�شحيفة، فاإن “مت�شك م�شر ينبع 
من تخّ�فها من �نفر�ط عقد ليبيا و�لدخ�ل 
�إليها �شبح �لتق�شيم، وبدًل  يف �شيناري� يعيد 
هناك  تك�ن  للتمزق  �ل�شرق  يتعر�س  �أن  من 
ق�ة ع�شكرية قادرة على �شبط �لأو�شاع فيه، 
باعتباره �ملجال �حلي�ي �لأول مل�شر يف ليبيا، 
ك��ب��ري من  �ل��ت��ي تتمتع مب��خ��زون  و�مل��ن��ط��ق��ة 
�لرثوة �لنفطية يف �لبالد، وتف�شي �ل�شيطرة 
وخ�شائر  ل�����ش��اح��ب��ه��ا  م��ك��ا���ش��ب  �إىل  ع��ل��ي��ه��ا 

خل�ش�مه.

•• القد�س-اأ ف ب

مّل  مينع  �ل��ذي  �مل��طنة  ق��ان���ن  �لكني�شت  يف  �لثالثاء  �أم�����س  فجر  �شقط 
�شمل �لعائالت �لفل�شطينية �لتي فيها زوج �أو زوجة من م��طني �إ�شر�ئيل 
و�لآخر من �شّكان �ل�شفة �لغربية �أو قطاع غّزة، وذلك للمرة �لأوىل منذ 

�عتماده �لعام 2003 بعدما كان يتم جتديده �شن�يا.
و�أيد �لقان�ن 59 ع�ش�� يف �لكني�شت ورف�شه 59، ما يعني عدم ح�ش�له 

على �لأكرثية �ملطل�بة.
و�شعى نفتايل بينيت �لذي يرئ�س �ئتالفا حك�ميا من ثمانية �أحز�ب من 
�أغلبية �شئيلة للغاية يف �لربملان مك�نة  �أط��ر�ف �شيا�شية خمتلفة ولديه 

من 61 مقعًد� من �أ�شل 120 ع�ش��، �ىل مترير �لتجديد.

من�ش�ر  ب��ق��ي��ادة  �جلن�بية”  �لإ���ش��الم��ي��ة  “�حلركة  م��ع  ت�ش�ية  و�أج����رى 
�شاكيد  �أييليت  �لد�خلية  وزي��رة  ي�شارك يف �حلك�مة. وقالت  �لذي  عبا�س 
�حلك�مي  �لئ��ت��الف  كتلة  ب��ني  تفاهمات  �ىل  �لت��شل  “مت  �لكني�شت  يف 
فل�شطيني   1600 يح�شل  �أن  وعلى  ��شهر،  ل�شتة  �لقان�ن  متديد  على 

وفل�شطينية على �لإقامة �لد�ئمة يف �لبالد«.
لكن ع�ش�ين من �لقائمة �لعربية �مل�حدة )وعمادها �حلركة �لإ�شالمية 
�جلن�بية( يف �لكني�شت �متنعا عن �لت�ش�يت وهما �شعيد �خلرومي ومازن 
غنامي، و�شّ�ت ع�ش� �لكني�شت عميحاي �شيكلي من حزب “ميينا” �لذي 

ير�أ�شه بيينت �شد �لقان�ن.
وقالت �لناطقة با�شم حزب �لليك�د �ملعار�س بقيادة رئي�س �ل�زر�ء �ل�شابق 
بنيامني نتانياه�، بعد �شق�ط �لقان�ن، “�شفقة فا�شدة خيطت يف ظالم 

�لليل”، م�شرية �ىل �أنها ح�شلت بني بينيت ونائب رئي�س �ل�زر�ء �ل��شطي 
يائري لبيد و�شاكيد و�لعربية �مل�حدة وحزب مرييت�س �لي�شاري.

مقابل  �مل�حدة  �لعربية  من  �ش�تني  �شر�ء  ولبيد  بينيت  “�أر�د  و�أ�شافت 
�إدخال �آلف �لأ�شخا�س �لذين �شيعّر�ش�ن �له�ية �ل�شهي�نية و�أمن دولة 
 2003 للمرة �لوىل يف عام  �مل�ؤقت  �لقان�ن  �شن  �إ�شر�ئيل للخطر«.ومّت 
خالل �لنتفا�شة �لفل�شطينية �لثانية، من غالبية �أع�شاء �لكني�شت �لذين 
�إجر�ء  باعتباره  ينتقدونه  معار�شيه  لكن  �أ�شا�شي،  �أمني  كاإجر�ء  دعم�ه 
متييزيا ي�شتهدف �لأقلية �لعربية يف �إ�شر�ئيل �لتي ت�شكل %20 من عدد 
�ل�شاد�س من مت�ز/ي�لي� منذ ما  �شن�يا يف  يمُجّدد  �لقان�ن  �ل�شكان.وكان 

يقرب من عقدين.
جميع  يف  للفل�شطينيني  لها  نهاية  ل  بتعقيد�ت  �مل�قت  �لقان�ن  وت�شبب 

�أنحاء �إ�شر�ئيل ويف �لأر��شي �لتي �حتلتها منذ عام 1967.
�لبع�س  وروى  �لث��ن��ني،  �لكني�شت  خ���ارج  �ل��ق��ان���ن  ���ش��د  �ح��ت��ج��اج  ون��ظ��م 
خماطر  �أو  عائالتهم  �إىل  لالن�شمام  ت�شاريح  على  �حل�ش�ل  �شع�بات 

دخ�ل �لأر��شي �لإ�شر�ئيلية  دون �إذن.
منظمة  وه���ي   ،“ “هم�كيد  منظمة  رئي�شة  م���ن��ت��ي��ل،  جي�شيكا  وق��ال��ت 
�لإن�شان  حق�ق  ع��ن  �ل��دف��اع  جم��ال  يف  نا�شطة  حك�مية  غ��ري  �إ�شر�ئيلية 
وتقدم خدمات قان�نية للفل�شطينيني، �إن “ع�شر�ت �لآلف من �لعائالت 
ت�شررت من هذ� �لقان�ن«.ول يعني �شق�ط �لقان�ن �أن مّل �ل�شمل �شي�شبح 
مباحا. فقد نقلت �لإذ�عة �لعامة �لإ�شر�ئيلية “كان” قبل ت�شعة �أيام عن 
�أييليت �شاكيد �أنه يف حال �شق�ط �لقان�ن، باإمكانها ��شتخد�م �شالحياتها 

ك�زيرة د�خلية برف�س طلبات مّل �ل�شمل ب�شكل فردي.

�شقوط قانون املواطنة يف الكني�شت الإ�شرائيلي 
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وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:9
�له��تف �ملتحركة و�ملحم�لة و�خللي�ية، �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، �أجهزة ومعد�ت ت�شغيل �لأقر��س 
�ملدجمة، برجميات �لكمبي�تر �ملطبقة وحمركات �لبحث و�لألعاب و�لرب�مج �لإ�شافية �ملفيدة �ملمُعدة لال�شتخد�م وبرجميات 
معاجلة �لكلمات، �لألعاب �للكرتونية، بر�مج �لألعاب �للكرتونية، �أجهزة �لألعاب �ملمُعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات 
خارجية، �أجهزة ومعد�ت �لكمبي�تر، برجميات �لكمبي�تر و�لعالنات �للكرتونية �ل��ردة �أو �ملبينة يف ق��عد �لبيانات �أو 
على �لنرتنت مبا يف ذلك م��قع �ل�شبكات �لعاملية،  برجميات �لكمبي�تر �لقابلة للتنزيل عرب �لنرتنت، بر�مج �لكمبي�تر 
عنها،  و�لبحث  �لبيانات  من  بالتحقق  �ملتعلقة  �لكمبي�تر  برجميات  ذكية،  بطاقات  �أو  �أق��ر����س  �أو  �أ�شرطة  على  �مل�شجلة 
برجميات �لكمبي�تر، بطاقات �له��تف و�لبطاقات �للكرتونية �مل�شتخدمة مع �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت، �أنظمة �لتجارة 
�لأ�شرطة  و�ل�ش�ئية،  و�ملغناطي�شية  �ملرنة  �لأق��ر����س  لك  يف  مبا  و�ل�ش�ئية  �ملغناطي�شية  �لبيانات  و�شائط  �للكرتونية، 
�ملغناطي�شية، �لبطاقات �ملغناطي�شية و�ل�ش�ئية، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة، حامالت �لبيانات �ملغناطي�شية، حامالت �لبيانات 

�ل�ش�ئية، �أجهزة ومعد�ت �له��تف �ملتحركة، جميعها و�ردة يف �لفئة 9.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA بخط مميز ف�قها �حلرف A بخط وطريقة مميزة وجميع �لكلمات 

باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكت�با  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وت�جيه �لأعمال وتفعيل �لأن�شطة �ملكتبية وخدمات تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية 
�لأ�شعار وخدمات تقييم �لأعمال و�ل�شرت�كات يف تنظيم �خلدمات خلدمات �لت�شالت �لأخرى  وخدمات حتليل 
و�إد�رة  �لإد�رة  يف  �مل�شت�شارين  وخدمات  �لأعمال  ح�ل  و�لأخبار  �ملعل�مات  وخدمات  �لأعمال  يف  �مل�شاعدة  وخدمات 
�لأعمال وعر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة وخدمات جتميع وتنظيم �ملعل�مات يف ق��عد 
للمعار�س  �لتخطيط  وخدمات  لالآخرين  �لكمبي�تر  ملفات  يف  �ملعل�مات  عن  �لبحث  وخدمات  �لكمبي�تر  بيانات 
�أو ترويج �ملبيعات وخدمات  �أو �لإعالنية وخدمات �لفنادق وخدمات جتهيز �مللتقيات �لإعالنية  للغايات �لتجارية 
�لدعاية و�لإعالن وخدمات �لدعاية و�لإعالن على �شبكات �لكمبي�تر وخدمات �لدعاية و�لإعالن عرب �له��تف، 

جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنًفا �شمن حدود وق�عها يف هذه �لفئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA بخط مميز ف�قها �حلرف A بخط وطريقة مميزة وجميع 

�لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  به مكت�با لإد�رة  يتقدم  �أن  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170918

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353638 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:38
خدمات �لت�شالت حتديد�ً �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية وباله��تف �ملتحركة و�لت�شال بالربق و�لتلك�س وخدمات 
�لدو�ئر �مل�ؤجرة و�لبيانات �ملحلية و�لدولية و�لنرتنت و�لال�شلكي وت�شمل �أي�شاً خدمات �لتنبيه على �ملكاملات وحظر 
�ملكاملات، خدمات حت�يل �ملكاملات و�إعادة ت�جيه �ملكاملات، خدمات ت�شجيل �ملكاملات، خدمات عر�س رقم �ملت�شل، خدمات 
�لت�شالت �خللي�ية، خدمات �له��تف �خللي�ية، �لت�شال عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، �لت�شال عرب �شبكات �للياف 
�لبيانات �للكرتونية،  تبادل  �لرقمية، خدمات  �لبيانات، خدمات �لت�شالت  ب���شطة  �لب�شرية، خدمات �لت�شال 
خدمات �لربيد �للكرتوين، �إر�شال �لبيانات و�ل�ش�ر و�مل�شتند�ت �للكرتونية عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، خدمات 
�لر�شال ب���شطة �لفاك�س، خدمات �ملعل�مات �ملتعلقة باأ�شعار �لت�شالت ب���شطة �خللي�ي، مر�قبة وتنظيم وحتليل 
�لند�ء  �ملتعلقة بالت�شالت، خدمات  �ملعل�مات عرب �لنرتنت  �ملتعددة،  �لر�شائل  �إر�شال  �ملكاملات، خدمات  معل�مات 
�لآيل، خدمات �لند�ء �لآيل عرب �لر�دي� �أو �لهاتف، ت�فري غرف درد�شة لإر�شال �لر�شائل بني م�شتخدمي �لكمبي�تر، 
ت�فري خدمات �لإر�شال �للكرتوين و�لت�شالت، ت�فري ق��عد بيانات كمبي�تر عرب �لنرتنت يف جمال �لت�شالت، 
�لت�شالت عرب  ت�فري  �له��تف �خللي�ية،  ب���شطة  للكمبي�تر  �لعاملية  بال�شبكة  �لرتباط  �لت�شالت عرب  ت�فري 
�لرتباط بال�شبكة �لعاملية للكمبي�تر ب���شطة �أجهزة �لكمبي�تر، ت�فري �ل��ش�ل �إىل ورو�بط �لت�شالت لق��عد 
بيانات �لكمبي�تر ولالإنرتنت، خدمات �ل��ش�ل �إىل �لبيانات عن بعد، تاأجري معد�ت �لت�شالت حتديد�ً �له��تف 
و�أجهزة �لفاك�س وغريها من معد�ت و�أجهزة �لت�شالت، خدمات �لإر�شال عرب �لأقمار �ل�شناعية، خدمات جتميع 
�أو حملية من  لغايات جتارية  �ملعل�مات  �أو عر�س  ت�فري  �أو  �إر�شال  و�لبيانات، خدمات  �لر�شائل  و�إر�شال ومعاجلة 
بنك بيانات خمزنة يف كمبي�تر �أو عرب �لنرتنت، تدفق �مل��د �ل�ش�تية عرب �لنرتنت، �لت�شالت ون�شر �ملعل�مات 
�إر�شال �لر�شائل عرب �له��تف، ت�فري خدمات  يف �شيغة �ش�تية �أو مرئية �أو كالهما، خدمات �لت�شالت، خدمات 
متعلقة با�شتقبال �أو معاجلة �أو عر�س �أو ت�شجيل �أو ��شرتجاع �أو �إر�شال �لبيانات، ت�فري خدمات �لت�شالت �ل�ش�تية 
�إر�شال ومعاجلة �لبيانات من م��قع نائية لله��تف �ملتحركة، خدمات �شبكات �لقيمة �مل�شافة  وب���شطة �لبيانات، 
�إيه �ن(، ت�فري و�ش�ل �إىل ل�حات �لن�شر�ت  �إيه �ن(، ت�فري �ت�شالت �إىل �شبكات مناطق حملية ل�شلكية )�ل  )يف 
�لت�شالت �خللي�ية، �خلدمات  باأ�شعار  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لعاملية، خدمات  �لكمبي�تر  �شبكات  �للكرتونية عرب 
�شبكات  و�أجهزة ومعد�ت  �ملعل�مات  وتبادل  و�لبيانات  �لر�شائل  و��شتقبال  و�إر�شال  �لت�شالت  �ملتخ�ش�شة يف جمال 
ت�شغيل  يف  �مل�شتخدمة  �لإ���ش��ار�ت  خدمات  �لبيانات،  ب���شطة  و�لت�����ش��الت  �ل�ش�تية  �لت�شالت  ت�فري  �لبيانات، 

و�لتحكم بالآلت و�لأجهزة و�ل�شبكات و�لأنظمة عن بعد، جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 38.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA بخط مميز ف�قها �حلرف A بخط وطريقة مميزة وجميع 

�لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
�إر�شاله  �أو  �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170919

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353640 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:41
و�لتلك�س،  بالتلغر�ف  و�لت�شال  و�لنقالة  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  ذلك  يف  مبا  �لت�شالت  خدمات 
ت�فري  �لنرتنت،  عرب  �ملباريات  �أو  �ملناف�شات  تنظيم  �للكرتونية،  و�لألعاب  �للكرتونية  �لبيانات  خدمات 
�لأنباء،  بر�مج  خدمات  و�لدر��شات،  و�لتعليم  بالرتفيه  �ملتعلقة  �خللي�ية  �له��تف  �نرتنت  عرب  �لبيانات 

جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 41.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA بخط مميز ف�قها �حلرف A بخط وطريقة مميزة 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170920

من�ذج �إعالن �لن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/06 �مل�دعة بالرقم: 352601 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: جمم�عة ريف�يل ذ.م.م
وعن��نه: �س. ب. 121 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:35
و�شر�ئها عند  �لزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  �لغري  ل�شالح  �ل�شلع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
�حلاجة حتديد�ً �ل�شاعات و�ل�شاعات �لكبرية و�أدو�ت �لكتابة ولبا�س �لعني و�ملنتجات �جللدية مثل حمافظ 
و�لل��زم  و�لأور�ق  لل�ثائق  �مل�شطحة  �جللدية  و�ملحافظ  �مل�شتند�ت  وحامالت  �لن�شائية  و�ملحافظ  �لنق�د 
و�أدو�ت  �لفنية  و�لتحف  �ملتحركة و�لأحذية  و�له��تف  و�ملن�ش�جات و�ملالب�س �جلاهزة  �لأخرى و�ملج�هر�ت 

�ملائدة و�أدو�ت �مل�شرب و�لأو�ين �لبل�رية.
VISION  بخط وطريقة مميزة  RIVOLI  حتتها كلمة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 

حيث �أن حرف �ل� O  على �شكل ر�شم تعبريي لعني و�لكلمات باللغة �لإجنليزية .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173313

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/06 �مل�دعة بالرقم: 352602 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: جمم�عة ريف�يل ذ.م.م
وعن��نه: �س. ب. 121 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:44
خدمات  �لعي�ن،  و�أطباء  �لعي�ن  خدمات  �لب�شريات،  فنيي  خدمات  �لعي�ن،  بعناية  متعلقة  طبية  خدمات 
بت�فري  �ملتعلقة  �لالحقة  �لرعاية  خدمات  �لب�شر،  وفح�س  �لنظار�ت  تركيبات  خدمات  بالعي�ن،  �لعناية 

منتجات �لعناية بالعي�ن، خدمات �ل�شت�شار�ت و�مل�ش�رة �ملهنية، جميعها متعلقة باخلدمات �آنفة �لذكر.
VISION  بخط وطريقة مميزة  RIVOLI  حتتها كلمة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 

حيث �أن حرف �ل� O  على �شكل ر�شم تعبريي لعني و�لكلمات باللغة �لإجنليزية .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173314

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353618 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:9
�له��تف �ملتحركة و�ملحم�لة و�خللي�ية، �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، �أجهزة ومعد�ت ت�شغيل �لأقر��س 
�ملدجمة، برجميات �لكمبي�تر �ملطبقة وحمركات �لبحث و�لألعاب و�لرب�مج �لإ�شافية �ملفيدة �ملمُعدة لال�شتخد�م وبرجميات 
معاجلة �لكلمات، �لألعاب �للكرتونية، بر�مج �لألعاب �للكرتونية، �أجهزة �لألعاب �ملمُعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات 
خارجية، �أجهزة ومعد�ت �لكمبي�تر، برجميات �لكمبي�تر و�لعالنات �للكرتونية �ل��ردة �أو �ملبينة يف ق��عد �لبيانات �أو 
على �لنرتنت مبا يف ذلك م��قع �ل�شبكات �لعاملية،  برجميات �لكمبي�تر �لقابلة للتنزيل عرب �لنرتنت، بر�مج �لكمبي�تر 
عنها،  و�لبحث  �لبيانات  من  بالتحقق  �ملتعلقة  �لكمبي�تر  برجميات  ذكية،  بطاقات  �أو  �أق��ر����س  �أو  �أ�شرطة  على  �مل�شجلة 
برجميات �لكمبي�تر، بطاقات �له��تف و�لبطاقات �للكرتونية �مل�شتخدمة مع �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت، �أنظمة �لتجارة 
�لأ�شرطة  و�ل�ش�ئية،  و�ملغناطي�شية  �ملرنة  �لأق��ر����س  لك  يف  مبا  و�ل�ش�ئية  �ملغناطي�شية  �لبيانات  و�شائط  �للكرتونية، 
�ملغناطي�شية، �لبطاقات �ملغناطي�شية و�ل�ش�ئية، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة، حامالت �لبيانات �ملغناطي�شية، حامالت �لبيانات 

�ل�ش�ئية، �أجهزة ومعد�ت �له��تف �ملتحركة، جميعها و�ردة يف �لفئة 9.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA حتتها PRO بخط مميز ف�قهما �حلرف A بخط وطريقة مميزة 

وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكت�با  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170921

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353620 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:35

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وت�جيه �لأعمال وتفعيل �لأن�شطة �ملكتبية وخدمات تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية 
�لأ�شعار وخدمات تقييم �لأعمال و�ل�شرت�كات يف تنظيم �خلدمات خلدمات �لت�شالت �لأخرى  وخدمات حتليل 
و�إد�رة  �لإد�رة  يف  �مل�شت�شارين  وخدمات  �لأعمال  ح�ل  و�لأخبار  �ملعل�مات  وخدمات  �لأعمال  يف  �مل�شاعدة  وخدمات 
�لأعمال وعر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة وخدمات جتميع وتنظيم �ملعل�مات يف ق��عد 
للمعار�س  �لتخطيط  وخدمات  لالآخرين  �لكمبي�تر  ملفات  يف  �ملعل�مات  عن  �لبحث  وخدمات  �لكمبي�تر  بيانات 
�أو ترويج �ملبيعات وخدمات  �أو �لإعالنية وخدمات �لفنادق وخدمات جتهيز �مللتقيات �لإعالنية  للغايات �لتجارية 
�لدعاية و�لإعالن وخدمات �لدعاية و�لإعالن على �شبكات �لكمبي�تر وخدمات �لدعاية و�لإعالن عرب �له��تف، 

جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنًفا �شمن حدود وق�عها يف هذه �لفئة.
بخط   A �حل��رف  ف�قهما  مميز  بخط   PRO حتتها   ARENA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

وطريقة مميزة وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكت�با  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170922

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353622 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:38
خدمات �لت�شالت حتديد�ً �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية وباله��تف �ملتحركة و�لت�شال بالربق و�لتلك�س وخدمات 
�لدو�ئر �مل�ؤجرة و�لبيانات �ملحلية و�لدولية و�لنرتنت و�لال�شلكي وت�شمل �أي�شاً خدمات �لتنبيه على �ملكاملات وحظر 
�ملكاملات، خدمات حت�يل �ملكاملات و�إعادة ت�جيه �ملكاملات، خدمات ت�شجيل �ملكاملات، خدمات عر�س رقم �ملت�شل، خدمات 
�لت�شالت �خللي�ية، خدمات �له��تف �خللي�ية، �لت�شال عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، �لت�شال عرب �شبكات �للياف 
�لبيانات �للكرتونية،  تبادل  �لرقمية، خدمات  �لبيانات، خدمات �لت�شالت  ب���شطة  �لب�شرية، خدمات �لت�شال 
خدمات �لربيد �للكرتوين، �إر�شال �لبيانات و�ل�ش�ر و�مل�شتند�ت �للكرتونية عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، خدمات 
�لر�شال ب���شطة �لفاك�س، خدمات �ملعل�مات �ملتعلقة باأ�شعار �لت�شالت ب���شطة �خللي�ي، مر�قبة وتنظيم وحتليل 
�لند�ء  �ملتعلقة بالت�شالت، خدمات  �ملعل�مات عرب �لنرتنت  �ملتعددة،  �لر�شائل  �إر�شال  �ملكاملات، خدمات  معل�مات 
�لآيل، خدمات �لند�ء �لآيل عرب �لر�دي� �أو �لهاتف، ت�فري غرف درد�شة لإر�شال �لر�شائل بني م�شتخدمي �لكمبي�تر، 
ت�فري خدمات �لإر�شال �للكرتوين و�لت�شالت، ت�فري ق��عد بيانات كمبي�تر عرب �لنرتنت يف جمال �لت�شالت، 
�لت�شالت عرب  ت�فري  �له��تف �خللي�ية،  ب���شطة  للكمبي�تر  �لعاملية  بال�شبكة  �لرتباط  �لت�شالت عرب  ت�فري 
�لرتباط بال�شبكة �لعاملية للكمبي�تر ب���شطة �أجهزة �لكمبي�تر، ت�فري �ل��ش�ل �إىل ورو�بط �لت�شالت لق��عد 
بيانات �لكمبي�تر ولالإنرتنت، خدمات �ل��ش�ل �إىل �لبيانات عن بعد، تاأجري معد�ت �لت�شالت حتديد�ً �له��تف 
و�أجهزة �لفاك�س وغريها من معد�ت و�أجهزة �لت�شالت، خدمات �لإر�شال عرب �لأقمار �ل�شناعية، خدمات جتميع 
�أو حملية من  لغايات جتارية  �ملعل�مات  �أو عر�س  ت�فري  �أو  �إر�شال  و�لبيانات، خدمات  �لر�شائل  و�إر�شال ومعاجلة 
بنك بيانات خمزنة يف كمبي�تر �أو عرب �لنرتنت، تدفق �مل��د �ل�ش�تية عرب �لنرتنت، �لت�شالت ون�شر �ملعل�مات 
�إر�شال �لر�شائل عرب �له��تف، ت�فري خدمات  يف �شيغة �ش�تية �أو مرئية �أو كالهما، خدمات �لت�شالت، خدمات 
متعلقة با�شتقبال �أو معاجلة �أو عر�س �أو ت�شجيل �أو ��شرتجاع �أو �إر�شال �لبيانات، ت�فري خدمات �لت�شالت �ل�ش�تية 
�إر�شال ومعاجلة �لبيانات من م��قع نائية لله��تف �ملتحركة، خدمات �شبكات �لقيمة �مل�شافة  وب���شطة �لبيانات، 
�إيه �ن(، ت�فري و�ش�ل �إىل ل�حات �لن�شر�ت  �إيه �ن(، ت�فري �ت�شالت �إىل �شبكات مناطق حملية ل�شلكية )�ل  )يف 
�لت�شالت �خللي�ية، �خلدمات  باأ�شعار  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لعاملية، خدمات  �لكمبي�تر  �شبكات  �للكرتونية عرب 
�شبكات  و�أجهزة ومعد�ت  �ملعل�مات  وتبادل  و�لبيانات  �لر�شائل  و��شتقبال  و�إر�شال  �لت�شالت  �ملتخ�ش�شة يف جمال 
ت�شغيل  يف  �مل�شتخدمة  �لإ���ش��ار�ت  خدمات  �لبيانات،  ب���شطة  و�لت�����ش��الت  �ل�ش�تية  �لت�شالت  ت�فري  �لبيانات، 

و�لتحكم بالآلت و�لأجهزة و�ل�شبكات و�لأنظمة عن بعد، جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 38.
بخط   A �حل��رف  ف�قهما  مميز  بخط   PRO حتتها   ARENA كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

وطريقة مميزة وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
�إر�شاله  �أو  �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170923

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353623 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:41
و�لتلك�س،  بالتلغر�ف  و�لت�شال  و�لنقالة  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  ذلك  يف  مبا  �لت�شالت  خدمات 
ت�فري  �لنرتنت،  عرب  �ملباريات  �أو  �ملناف�شات  تنظيم  �للكرتونية،  و�لألعاب  �للكرتونية  �لبيانات  خدمات 
�لأنباء،  بر�مج  خدمات  و�لدر��شات،  و�لتعليم  بالرتفيه  �ملتعلقة  �خللي�ية  �له��تف  �نرتنت  عرب  �لبيانات 

جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 41.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ARENA حتتها PRO بخط مميز ف�قهما �حلرف A بخط 

وطريقة مميزة وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بتدرجات �لأزرق �لفاحت د�خل مربع بالل�ن �لأ�ش�د.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 170924

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353605 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:38
وخدمات  و�لتلك�س  بالربق  و�لت�شال  �ملتحركة  وباله��تف  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  حتديد�ً  �لت�شالت  خدمات 
�لدو�ئر �مل�ؤجرة و�لبيانات �ملحلية و�لدولية و�لنرتنت و�لال�شلكي وت�شمل �أي�شاً خدمات �لتنبيه على �ملكاملات وحظر �ملكاملات، 
�لت�شالت  �ملت�شل، خدمات  �ملكاملات، خدمات عر�س رقم  ت�شجيل  �ملكاملات، خدمات  و�إع��ادة ت�جيه  �ملكاملات  خدمات حت�يل 
�خللي�ية، خدمات �له��تف �خللي�ية، �لت�شال عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، �لت�شال عرب �شبكات �للياف �لب�شرية، خدمات 
�لت�شال ب���شطة �لبيانات، خدمات �لت�شالت �لرقمية، خدمات تبادل �لبيانات �للكرتونية، خدمات �لربيد �للكرتوين، 
�لفاك�س، خدمات  ب���شطة  �لر�شال  �حلا�ش�بية، خدمات  �لطرفيات  �للكرتونية عرب  و�مل�شتند�ت  و�ل�ش�ر  �لبيانات  �إر�شال 
�ملعل�مات �ملتعلقة باأ�شعار �لت�شالت ب���شطة �خللي�ي، مر�قبة وتنظيم وحتليل معل�مات �ملكاملات، خدمات �إر�شال �لر�شائل 
�ملتعددة، �ملعل�مات عرب �لنرتنت �ملتعلقة بالت�شالت، خدمات �لند�ء �لآيل، خدمات �لند�ء �لآيل عرب �لر�دي� �أو �لهاتف، 
ت�فري غرف درد�شة لإر�شال �لر�شائل بني م�شتخدمي �لكمبي�تر، ت�فري خدمات �لإر�شال �للكرتوين و�لت�شالت، ت�فري 
�لعاملية للكمبي�تر  بال�شبكة  بيانات كمبي�تر عرب �لنرتنت يف جمال �لت�شالت، ت�فري �لت�شالت عرب �لرتباط  ق��عد 
�لكمبي�تر،  �أجهزة  ب���شطة  للكمبي�تر  �لعاملية  بال�شبكة  �لرت��ب��اط  عرب  �لت�شالت  ت�فري  �خللي�ية،  �له��تف  ب���شطة 
بعد،  عن  �لبيانات  �إىل  �ل��ش�ل  خدمات  ولالإنرتنت،  �لكمبي�تر  بيانات  لق��عد  �لت�شالت  ورو�ب��ط  �إىل  �ل��ش�ل  ت�فري 
تاأجري معد�ت �لت�شالت حتديد�ً �له��تف و�أجهزة �لفاك�س وغريها من معد�ت و�أجهزة �لت�شالت، خدمات �لإر�شال عرب 
�لأقمار �ل�شناعية، خدمات جتميع و�إر�شال ومعاجلة �لر�شائل و�لبيانات، خدمات �إر�شال �أو ت�فري �أو عر�س �ملعل�مات لغايات 
�مل��د �ل�ش�تية عرب �لنرتنت، �لت�شالت  �أو عرب �لنرتنت، تدفق  �أو حملية من بنك بيانات خمزنة يف كمبي�تر  جتارية 
�إر�شال �لر�شائل عرب �له��تف، ت�فري  �أو كالهما، خدمات �لت�شالت، خدمات  �أو مرئية  ون�شر �ملعل�مات يف �شيغة �ش�تية 
خدمات متعلقة با�شتقبال �أو معاجلة �أو عر�س �أو ت�شجيل �أو ��شرتجاع �أو �إر�شال �لبيانات، ت�فري خدمات �لت�شالت �ل�ش�تية 
وب���شطة �لبيانات، �إر�شال ومعاجلة �لبيانات من م��قع نائية لله��تف �ملتحركة، خدمات �شبكات �لقيمة �مل�شافة )يف �إيه �ن(، 
ت�فري �ت�شالت �إىل �شبكات مناطق حملية ل�شلكية )�ل �إيه �ن(، ت�فري و�ش�ل �إىل ل�حات �لن�شر�ت �للكرتونية عرب �شبكات 
�لت�شالت  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �خلدمات  �خللي�ية،  �لت�شالت  باأ�شعار  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  خدمات  �لعاملية،  �لكمبي�تر 
�ل�ش�تية  �لت�شالت  ت�فري  �لبيانات،  �شبكات  ومعد�ت  و�أج��ه��زة  �ملعل�مات  وتبادل  و�لبيانات  �لر�شائل  و��شتقبال  و�إر���ش��ال 
و�لت�شالت ب���شطة �لبيانات، خدمات �لإ�شار�ت �مل�شتخدمة يف ت�شغيل و�لتحكم بالآلت و�لأجهزة و�ل�شبكات و�لأنظمة عن 

بعد، جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 38.
لهاتف حمم�ل  تعبريي  ر�شم  �لإجنليزية بخط مميز حتتها  باللغة   eTajer كلمة  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 

يتخلله من �ليمني ر�شم ل�شهم بطريقة مميزة و�لعالمة باأكملها بالل�نني �لأ�ش�د و�لأ�شفر�لكمُمرثي.
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173448

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353608 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شن�اعية، 
تاأجري برجميات  �لتطبيقات،  �لكمبي�ت�ر، خدمات مزودي خدمات  وبر�مج  عتاد  وتط�ير  ت�شميم  خدم�ات 
�لتطبيقات  خدمات  مزودي  �لتفاعلية،  �لتطبيقات  تفعيل  �ملتعددة،  �ل��شائط  تطبيقات  تفعيل  �لتطبيقات، 
)�إيه ��س بيه( حتديًد� تفعيل تطبيقات برجميات �لكمبي�تر لالآخرين، تط�ير حل�ل تطبيقات برجميات 
�أ�شا�شها  �لكمبي�تر، تط�ير وت�شميم تطبيقات �له��تف �ملتحركة، ت�فري ��شتخد�م م�ؤقت للتطبيقات �لتي 

�ل�يب، خدمات �ملعل�مات �ملتعلقة بتطبيقات �أنظمة �لكمبي�تر.
تعبريي  ر�شم  حتتها  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   eTajer كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�لأ�ش�د  ب��ال��ل���ن��ني  باأكملها  و�ل��ع��الم��ة  مم��ي��زة  بطريقة  ل�شهم  ر���ش��م  �ل��ي��م��ني  م��ن  يتخلله  حم��م���ل  ل��ه��ات��ف 

و�لأ�شفر�لكمُمرثي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173449

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353594 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:9
�له��تف �ملتحركة و�ملحم�لة و�خللي�ية، �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، �أجهزة ومعد�ت ت�شغيل �لأقر��س 
�ملدجمة، برجميات �لكمبي�تر �ملطبقة وحمركات �لبحث و�لألعاب و�لرب�مج �لإ�شافية �ملفيدة �ملمُعدة لال�شتخد�م وبرجميات 
معاجلة �لكلمات، �لألعاب �للكرتونية، بر�مج �لألعاب �للكرتونية، �أجهزة �لألعاب �ملمُعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات 
خارجية، �أجهزة ومعد�ت �لكمبي�تر، برجميات �لكمبي�تر و�لعالنات �للكرتونية �ل��ردة �أو �ملبينة يف ق��عد �لبيانات �أو 
على �لنرتنت مبا يف ذلك م��قع �ل�شبكات �لعاملية،  برجميات �لكمبي�تر �لقابلة للتنزيل عرب �لنرتنت، بر�مج �لكمبي�تر 
عنها،  و�لبحث  �لبيانات  من  بالتحقق  �ملتعلقة  �لكمبي�تر  برجميات  ذكية،  بطاقات  �أو  �أق��ر����س  �أو  �أ�شرطة  على  �مل�شجلة 
برجميات �لكمبي�تر، بطاقات �له��تف و�لبطاقات �للكرتونية �مل�شتخدمة مع �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت، �أنظمة �لتجارة 
�لأ�شرطة  و�ل�ش�ئية،  و�ملغناطي�شية  �ملرنة  �لأق��ر����س  لك  يف  مبا  و�ل�ش�ئية  �ملغناطي�شية  �لبيانات  و�شائط  �للكرتونية، 
�ملغناطي�شية، �لبطاقات �ملغناطي�شية و�ل�ش�ئية، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة، حامالت �لبيانات �ملغناطي�شية، حامالت �لبيانات 

�ل�ش�ئية، �أجهزة ومعد�ت �له��تف �ملتحركة، جميعها و�ردة يف �لفئة 9.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة EngageX باللغة �لإجنليزية.

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكت�با  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173450

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353595 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:35
و�خلدمات  �ل�شلع  ترويج  �لأ���ش����ق،  ومعل�مات  �أب��ح��اث  خدمات  ت�فري  و�ل��رتوي��ج،  و�لإع���الن  و�لدعاية  �لت�ش�يق  خدمات 
لالآخرين عرب �شبكات �لكمبي�تر و�شبكات �لت�شالت، خدمات �لأعمال و�لدعاية و�لإعالن حتديًد� �لتخطيط �لإعالمي 
�لدعاية  �أد�ء  لتتبع  و�لإع��الن  �لدعاية  و�لإع��الن حتديًد� خدمات  و�لدعاية  �لأعمال  �ل��شائط لالآخرين، خدمات  و�شر�ء 
�لدعاية  بيانات  عن  ولالإبالغ  و�لإع��الن  �لدعاية  بيانات  ولتحليل  و�لإع��الن  �لدعاية  وتقدمي  وت�زيع  ولإد�رة  و�لإع��الن 
�لدعاية و�لإع��الن حتديًد� تخ�شي�س جه�د  �لدعاية و�لإع��الن،  خدمات �ل�شت�شار�ت يف جمال  �أد�ء  و�لإع��الن ولتح�شني 
�لت�ش�يق لالآخرين، خدمات �ملعل�مات �لتجارية حتديًد� �إد�رة �لإعالنات من خالل ت�فري �لتقارير و��شتهد�ف �لإعالنات 
و�إد�رة �لإعالنات �ملخزنة �لكرتونًيا ولال�شتخد�م على �شبكات �لكمبي�تر �لعاملية، ت�شهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات �لغري 
عرب �شبكات �لكمبي�تر و�شبكات �لت�شالت، خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة عرب �لنرتنت �لتي تعر�س جمم�عة و��شعة 
�لفرت��شي وحمت�ى  �ل��قع  و�شماعات  �لرقمية  �ل��شائط  وت��شيل  �لهد�يا  وبطاقات  لالآخرين  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  من 
وبيانات �ل��قع �لفرت��شي، ت�فري �لأ�ش��ق لبائعي �ل�شلع و/�أو �خلدمات، ت�فري �لت�شهيالت عرب �لنرتنت لربط �لبائعني 
مع �مل�شرتين، ت�فري �لت�شهيالت عرب �لنرتنت �لتي تعر�س �ملعل�مات للم�شتهلكني يف جمال �لهد�يا، ترويج �شلع وخدمات 
�لآخرين من خالل ت�فري �لت�شهيالت عرب �لنرتنت �لتي تعر�س �قرت�حات للهد�يا، �شبكات �لأعمال، خدمات �لت�ظيف 
و�لتعيني، خدمات ت�زيع �لدعاية و�لإعالن و�ملعل�مات حتديًد� ت�فري �مل�شاحات �لإعالنية �مل�شنفة عرب �شبكات �لكمبي�تر 

�لعاملية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة EngageX باللغة �لإجنليزية.

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173451

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353597 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:38
خدمات �لت�شالت حتديد�ً �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية وباله��تف �ملتحركة و�لت�شال بالربق و�لتلك�س وخدمات 
�لدو�ئر �مل�ؤجرة و�لبيانات �ملحلية و�لدولية و�لنرتنت و�لال�شلكي وت�شمل �أي�شاً خدمات �لتنبيه على �ملكاملات وحظر 
�ملكاملات، خدمات حت�يل �ملكاملات و�إعادة ت�جيه �ملكاملات، خدمات ت�شجيل �ملكاملات، خدمات عر�س رقم �ملت�شل، خدمات 
�لت�شالت �خللي�ية، خدمات �له��تف �خللي�ية، �لت�شال عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، �لت�شال عرب �شبكات �للياف 
�لبيانات �للكرتونية،  تبادل  �لرقمية، خدمات  �لبيانات، خدمات �لت�شالت  ب���شطة  �لب�شرية، خدمات �لت�شال 
خدمات �لربيد �للكرتوين، �إر�شال �لبيانات و�ل�ش�ر و�مل�شتند�ت �للكرتونية عرب �لطرفيات �حلا�ش�بية، خدمات 
�لر�شال ب���شطة �لفاك�س، خدمات �ملعل�مات �ملتعلقة باأ�شعار �لت�شالت ب���شطة �خللي�ي، مر�قبة وتنظيم وحتليل 
�لند�ء  �ملتعلقة بالت�شالت، خدمات  �ملعل�مات عرب �لنرتنت  �ملتعددة،  �لر�شائل  �إر�شال  �ملكاملات، خدمات  معل�مات 
�لآيل، خدمات �لند�ء �لآيل عرب �لر�دي� �أو �لهاتف، ت�فري غرف درد�شة لإر�شال �لر�شائل بني م�شتخدمي �لكمبي�تر، 
ت�فري خدمات �لإر�شال �للكرتوين و�لت�شالت، ت�فري ق��عد بيانات كمبي�تر عرب �لنرتنت يف جمال �لت�شالت، 
�لت�شالت عرب  ت�فري  �له��تف �خللي�ية،  ب���شطة  للكمبي�تر  �لعاملية  بال�شبكة  �لرتباط  �لت�شالت عرب  ت�فري 
�لرتباط بال�شبكة �لعاملية للكمبي�تر ب���شطة �أجهزة �لكمبي�تر، ت�فري �ل��ش�ل �إىل ورو�بط �لت�شالت لق��عد 
بيانات �لكمبي�تر ولالإنرتنت، خدمات �ل��ش�ل �إىل �لبيانات عن بعد، تاأجري معد�ت �لت�شالت حتديد�ً �له��تف 
و�أجهزة �لفاك�س وغريها من معد�ت و�أجهزة �لت�شالت، خدمات �لإر�شال عرب �لأقمار �ل�شناعية، خدمات جتميع 
�أو حملية من  لغايات جتارية  �ملعل�مات  �أو عر�س  ت�فري  �أو  �إر�شال  و�لبيانات، خدمات  �لر�شائل  و�إر�شال ومعاجلة 
بنك بيانات خمزنة يف كمبي�تر �أو عرب �لنرتنت، تدفق �مل��د �ل�ش�تية عرب �لنرتنت، �لت�شالت ون�شر �ملعل�مات 
�إر�شال �لر�شائل عرب �له��تف، ت�فري خدمات  يف �شيغة �ش�تية �أو مرئية �أو كالهما، خدمات �لت�شالت، خدمات 
متعلقة با�شتقبال �أو معاجلة �أو عر�س �أو ت�شجيل �أو ��شرتجاع �أو �إر�شال �لبيانات، ت�فري خدمات �لت�شالت �ل�ش�تية 
�إر�شال ومعاجلة �لبيانات من م��قع نائية لله��تف �ملتحركة، خدمات �شبكات �لقيمة �مل�شافة  وب���شطة �لبيانات، 
�إيه �ن(، ت�فري و�ش�ل �إىل ل�حات �لن�شر�ت  �إيه �ن(، ت�فري �ت�شالت �إىل �شبكات مناطق حملية ل�شلكية )�ل  )يف 
�لت�شالت �خللي�ية، �خلدمات  باأ�شعار  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لعاملية، خدمات  �لكمبي�تر  �شبكات  �للكرتونية عرب 
�شبكات  و�أجهزة ومعد�ت  �ملعل�مات  وتبادل  و�لبيانات  �لر�شائل  و��شتقبال  و�إر�شال  �لت�شالت  �ملتخ�ش�شة يف جمال 
ت�شغيل  يف  �مل�شتخدمة  �لإ���ش��ار�ت  خدمات  �لبيانات،  ب���شطة  و�لت�����ش��الت  �ل�ش�تية  �لت�شالت  ت�فري  �لبيانات، 

و�لتحكم بالآلت و�لأجهزة و�ل�شبكات و�لأنظمة عن بعد، جميع �خلدمات �ملذك�رة �آنفاً و�ردة يف �لفئة 38.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة EngageX باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو  �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173452

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353598 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شن�اعية، 
تاأجري برجميات  �لتطبيقات،  �لكمبي�ت�ر، خدمات مزودي خدمات  وبر�مج  عتاد  وتط�ير  ت�شميم  خدم�ات 
�لتطبيقات  خدمات  مزودي  �لتفاعلية،  �لتطبيقات  تفعيل  �ملتعددة،  �ل��شائط  تطبيقات  تفعيل  �لتطبيقات، 
)�إيه ��س بيه( حتديًد� تفعيل تطبيقات برجميات �لكمبي�تر لالآخرين، تط�ير حل�ل تطبيقات برجميات 
�أ�شا�شها  �لكمبي�تر، تط�ير وت�شميم تطبيقات �له��تف �ملتحركة، ت�فري ��شتخد�م م�ؤقت للتطبيقات �لتي 

�ل�يب، خدمات �ملعل�مات �ملتعلقة بتطبيقات �أنظمة �لكمبي�تر.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة EngageX باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173453

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353599 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:45
�مل�شادقة  �له�ية حتديًد� ت�فري  �لتحقق من  �لت���شل �لجتماعي عرب �لنرتنت، خدمات  خدمات �شبكات 
خدمات  �لجتماعي،  �لت���شل  و�شبكات  �لجتماعي  �لتعارف  خدمات  �ل�شخ�شي،  �لتعريف  معل�مات  على 

�لتحقق من �مل�شتخدم، خدمات �لتحقق من �له�ية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة EngageX باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173454

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/24 �مل�دعة بالرقم: 354124 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: ج�ن�ش��ن �أند ج�ن�ش��ن
وعن��نه: و�ن ج�ن�ش�ن �أند ج�ن�ش�ن بالز� ، ني� برنزويك ، ني�جري�شي ،  08933 ،  �ل�ليات �ملتحدة 

�لأمريكية.   
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:3
مناديل لتنظيف �ل�جه.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات MAKE-UP BE GONE باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173953
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عربي ودويل

�لجتماع  ه�����ذ�  يف  “�لأهم  �إن 
متبادل  �ل��ت��ز�م  �إىل  �لت��شل  ه��� 
باإن�شاء  �لآن  �جل��ان��ب��ان  ي��ق���م  ب���اأن 
جمم�عات خمتلفة ملناق�شة جملة 
�أو�شح  من �لق�شايا للعام �ملقبل”، 
تاي��ن،  مكتب  رئي�س  دينغ،  ج�ن 

�مل�ش�ؤول عن �ملفاو�شات �لتجارية
وح�شب دنغ، فاإن هذ� �للتز�م مهم 
ب��ع��د ت���ق��ف ل��ه��ذه �مل��ن��اق�����ش��ات د�م 
�لطرفان  و�أج��رى  �شن��ت.  خم�س 
حمادثاتهما �لأخرية عام 2016 
رئي�ًشا  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  ك��ان  عندما 

لل�ليات �ملتحدة.
�مل��ح��ادث��ات �جلديدة  ه���ذه  خ���الل 
و�لتي  ي�ني�،   30 �لأرب��ع��اء،  ي���م 
����ش��ت��م��رت ث��م��اين ���ش��اع��ات، ناق�س 
�جل��ان��ب��ان ب��ا���ش��ت��ف��ا���ش��ة �إم�����د�د�ت 
�مل��شالت  �أ����ش���ب���اه  م����ن  ت����اي������ن 
و�مللكية  �لأم����ن����ي����ة،  وظ����روف����ه����ا 
�لرقمية،  و�ل���ت���ج���ارة  �ل��ف��ك��ري��ة، 
�لتجارة،  و�ل�شفافية يف  و�لأدوي��ة، 

وبالطبع حماية �ل�شتثمار.
كما متت مناق�شة �خلدمات �ملالية 
�لبيئة،  وح��م��اي��ة  �ل��ع��م��ل  وق��ان���ن 
�ملفاو�س  ن��ائ��ب  بالتف�شيل  ع���ّدد 
�لذي  ي��ان��غ ج��ني ين،  �ل��ت��اي����ين 
تريين�س  م��ع  �ملناق�شات  ه��ذه  ق��اد 
�لتجارة  مم��ث��ل  ن��ائ��ب  م��ك��ارت��ني، 
�لأم��ري��ك��ي��ة. وق��ال يانغ ج��ني ين، 
�شتجرى  �ملناق�شات  �إن مزيد� من 

قريبا.
�ملعاهدة،  ت���ق��ي��ع  �أن  �لآن  وي��ب��دو 
رئي�شة  بن�شاط  فيها  ترغب  �لتي 
ب���ات  ون،  ي���ن���غ  ت�������ش���اي  ت�����اي�������ن 
م���رج���ًح���ا. وم�����ن �����ش����اأن ذل�����ك �أن 
ب�شكل  للعالقات  تعميقا  يج�شد 
�لأمريكية  �حلك�متني  بني  كبري 
�شيك�ن  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لتاي��نية، 
لل�شلطات  �إ�����ش����ايف  ق��ل��ق  م�����ش��در 
نف�شها  �ل�شلطات  ه��ذه  �ل�شينية. 
با�شتخد�م  �لتهديد  ت���شل  �لتي 
�ل��ق���ة لإج��ب��ار ت��اي����ن على قب�ل 
�إعادة ت�حيدها مع �لرب �لرئي�شي 

�ل�شيني.

�ختالفات نظامية
يف مقابلة مع �شحيفة ليرب��شي�ن 
ي�لي�،   2 يف  �������ش���رت  نمُ �ل��ي���م��ي��ة، 
�لتاي��ين  �خلارجية  وزي��ر  �أو�شح 
�ل�شاملة  �لإج�����ر�ء�ت  وو  ج���زي��ف 

�لأر��شي  من  �إطالقها  يتم  �لتي 
و�لغ���شات  و�ل�����ش��ف��ن  �ل�شينية 
و�ل����ت����ي ���ش��ت�����ش��ت��ه��دف �ل���ق�����ع���د 
�لع�شكرية  و�مل���خ���ازن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لتحتية  و�ل���ب���ن���ي���ة  و�ل�����ذخ�����رية 
�لطائر�ت  ت��اأت��ي  ث��م  لالت�شالت. 
بدون طيار لتقييم مدى �ل�شرر. 
قاتلة  �لثالثة  �خل��ط���ة  و�شتك�ن 
�شتتغلب  �ل�شينية  �ملدفعية  لأن 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع �أ�����ش����ك����ال �مل���ق���اوم���ة 

�حلديثة.
ه��ذه هي �مل��رة �لثانية يف �أق��ل من 
�إعالم  و�شائل  �لتي تبث فيها  عام 
تاي��ن.  غ���زو  ���ش��ي��ن��اري���  ���ش��ي��ن��ي��ة 
وت��ت��ز�م��ن ه��ذه �ل��رو�ي��ة �جلديدة 
لتاأ�شي�س  �مل���ئ����ي���ة  �ل����ذك����رى  م���ع 
 1 يف  �ل�شيني  �ل�شي�عي  �حل���زب 
ي�لي�.خالل �لحتفالت �لباهظة 
يف ميد�ن تيانامنن، هدد �شي جني 
بينغ، مرة �أخرى، با�شتخد�م �لق�ة 
�أن���ه ل  �أ���ش��اف  ت��اي����ن، لكنه  �شد 

يز�ل هناك جمال حلل �شلمي.
�أن هذه  �مل��ح��ل��ل��ني  ب��ع�����س  ي��ع��ت��ق��د 
�لتهديد�ت هي على �لأرجح جزء 
من عملية خد�ع تهدف �إىل �إرهاب 

�شعب تاي��ن.
 وه����������ذه �لأخ����������������رية، م����ذه�����ل����ة 

ومذع�رة، 
�ش�ى  خيار  من  �أمامها  يك�ن  لن 
حماربة  دون  �للعبة  ع��ن  �لتخلي 

نظام بكني.
 ومع ذلك، فاإن هذ� �لأخري، يدرك 
تاي��ن  غ����زو  �أن  ح��ق��ي��ق��ة  مت���اًم���ا 
�ملخاطر:  ع��ال��ي��ة  عملية  �شيك�ن 
�ل�شعبي  �لتحرير  جلي�س  ميكن 
ومن  �شاحقة،  ه��زمي��ة  ي�شجل  �أن 
�إح��دى ع��قبها  �أن تك�ن  �ملحتمل 
ن��ه��اي��ة �حل�������زب... �حل�����زب �لذي 
تنق�شه،  �لتي  �ل�حيدة  �ل�شرعية 
هي �لت�حيد �لكامل لل�طن �لأم.
-------------------------

ع�سر  خم�سة  حـــو�يل  ــف  ــوؤل م
كتاًبا خم�س�سة لل�سني و�ليابان 
و�لتحديات  و�لــهــنــد  و�لــتــبــت 
�لــرئــيــ�ــســيــة. عام  ــيــويــة  �لآ�ــس
“�لزعامة  كتاب  ن�سر   ,2020
بني  �لــ�ــســد�م  حمـــوره,  �لعاملية 
عن  �ملتحدة”  �ل�سني و�لوليات 

من�سور�ت لوب. 

ل��زع��زع��ة �ل���ش��ت��ق��ر�ر م���ن طرف 
بكني، و�أكد جمدًد� مت�شكه مببادئ 
�لدميقر�طية من خالل �لتذكري 
“لتاي��ن  ك���ن��غ.  ه���ن��غ  مب�����ش��ري 
تعميق  يف  ك�����ب�����رية  م�������ش���ل���ح���ة 
�ملتحدة  �ل����لي���ات  ع��الق��ات��ه��ا م��ع 
معها  تتقا�شم  �أخ���رى  دول  م��ع  �أو 
�مل�شرتكة.  و�مل�شالح  �لفكار  نف�س 
�لفر�شة  ننتظر  نحن  وبالطبع، 
ح�ل  مناق�شات  لإج���ر�ء  �ملنا�شبة 
�ت���ف���اق���ي���ة ����ش��ت��ث��م��ار ث��ن��ائ��ي��ة مع 
�لحت�����اد �لأوروب��������ي. ل ن��ري��د �أن 
نك�ن مقيدين من قبل �ل�شينيني 
�لذين يرغب�ن يف منع تاي��ن من 
�إق���ام���ة �مل��زي��د م��ن �ل��ع��الق��ات مع 

�لحتاد �لأوروبي. »
�لدبل�ما�شية  رئ���ي�������س  وي�����ؤك����د 
مع  “عالقاتنا  �أن  �ل��ت��اي����ن��ي��ة، 
د�ئًما  ك���ان���ت  �مل���ت���ح���دة  �ل�����لي����ات 
جًد�”.  وم���ت���ي���ن���ة  ج��������ًد�  ج����ي����دة 
يف  ت��ر�م��ب  �لرئي�س  ك��ان  وعندما 
مطرد  ب�شكل  حت�شنت  م��ن�����ش��ب��ه، 
�أن �لكثريين يف �لإد�رة  �ىل درجة 
�لأم��ري��ك��ي��ة، ق��ال���� �إن��ه��ا مل تكن 
ق��ب��ل. ومنذ  م��ن  �لنح�  ه��ذ�  على 
�لبيت  �إىل  بايدن  �لرئي�س  و�ش�ل 
�لأبي�س، ��شتمرت يف �لتقدم، نحن 

�شعد�ء جد� بهذ� �ل��شع. »
بني  �ل��ع��الق��ات  �إىل  ن��ظ��رمت  »�إذ� 
�ل�زير،  ي��شح  و�ل�شني،  ت��اي����ن 
�لنقطة  �إىل  �لأم����ر  و�شلت  فقد 
�لختالفات  فيها  �أ�شبحت  �لتي 
نظامية. تاي��ن دولة دميقر�طية، 
و�ل�����ش��ني دول����ة ���ش��ل��ط���ي��ة، وعلى 
ر�أي  �أن حترتم  بب�شاطة  حك�متنا 

و�لذي  لت�يرت،  �ل�شيني  �مل��ع��ادل 
�أن  علينا  “يجب  �أن���ه  على  ي�شدد 
من  بجدية،  �لنا�س  بع�س  ن��ح��ّذر 
�أن طريق تاي��ن نح� �ل�شتقالل 

ل ي�ؤدي �إل �إىل طريق م�شدود. »
م�شاألة  معاجلة  بعناية  متفادية 
لل�ليات  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �ل���������ردود 
�ملتحدة �أو �ليابان يف حال حماولة 

غزو تاي��ن، 
ت��شح �ملجلة �ل�شينية �أن �خلط�ة 
�ش��ريخ  �إر����ش���ال  �شتك�ن  �لأوىل 
�ملعل�مات،  جمع  �أنظمة  لتدمري 
�لتحكم،  ومر�كز  �لقر�ر،  وكذلك 
مثل �ملطار�ت و�لر�د�ر�ت و�لق��عد 
�مل�شادة لل�ش��ريخ ومر�كز �لقيادة 

يف �جلزيرة.
�مل�شتخدمة  �لأ���ش��ل��ح��ة  و���ش��ت��ك���ن 
ب�شكل  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  ه����ذه  يف 
 ،DF-16 ط�����ر�ز  م���ن  �أ���ش��ا���ش��ي 
هائل  ب��ال��ي�����ش��ت��ي  ������ش�����اروخ  وه������ 
�شاأنه  وم����ن  �ع���رت�����ش���ه  ي�����ش��ع��ب 
باجلزيرة.  مدمرة  �أ�شر�ر  �إحل��اق 
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن “�لهجمات 
�لتي ت�شتهدف �ملطار�ت �لتاي��نية 
�إن��ز�ل م�شاة جي�س  �شت�شتمر حتى 
�ل�ش��طئ  على  �ل�شعبي  �لتحرير 
بالن�شبة  �أم�������ا  �لتاي��نية”. 
ل��ل��م����ن��ئ �ل��ت��اي����ن��ي��ة، ف��ي��ق��ال �إن 
 J-16 ومقاتالت   H-6 قاذفات 

�شتقتحمهم.

�سرعية �حلزب
وتتابع �ملجلة، �أن �خلط�ة �لثانية 
ب�ش��ريخ  هجمات  م��ن  �شتتاألف 
 CJ-10   و YJ-91 كروز مثل

رئي�شة تاي��ن تريد معاهدة مع �لمريكان �شي... ل بد من تاي��ن و�ن طال �ل�شفر

جن�د يثبت�ن �لعلم �لتاي��ين

�ل�شني �شت�شتخدم �لق�ة �ذ� �قت�شى �لمر �شفينة حاويات �أمام ميناء كيل�جن �شمال تاي��ن

��ا ت������ش��ي��ع ن��ف���ذه��ا يف ن�شف  �أي�����شً
�أنها  �ل���شح  ومن  �لغربي،  �لكرة 
�لتاأثري  ه���ذ�  مم��ار���ش��ة  ت�شتطيع 

ب�شكل كبري. »
»ب��شع كل هذ� يف ن�شابه، ميكننا 
فر�س  ت��ري��د  �ل�شني  �أن  ن��رى  �أن 
�أخ�������رى من  �أج���������ز�ء  �ل���ن���ظ���ام يف 
يحلل �ل�زير �لتاي��ين،  �لعامل”، 
�لدميقر�طيات  �أن  ن�����رى  ك���م���ا 
و�ململكة  و�أمل����ان����ي����ا  ف��رن�����ش��ا  م���ث���ل 
وكند�  �ملتحدة  و�ل�ليات  �ملتحدة 
�أكرث  تفهم  و�ل��ي��اب��ان،  و�أ�شرت�ليا 
وهكذ�،  �مل�����ج���ه���ة.  ه����ذه  ف���اأك���رث 
�أن  ا  �أي�شً �لدميقر�طيات  حت��اول 
مزيد  على  للح�ش�ل  مًعا،  تتحد 
من �لتعاون، وو�شع ��شرت�تيجيتها 
�لهندي  �ملحيطني  ب��ني  �خل��ا���ش��ة 
�أن  فكرة  ع��ن  و�لتعبري  و�ل��ه��ادئ، 

تفعل ذلك.  و�ل�شني ل  �لأغلبية، 
�إنها تريد �أن تفر�س رغباتها، لي�س 
ا على  فقط على �شعبها، ولكن �أي�شً
تاي��ن وه�نغ ك�نغ وغريها. نحن 
دولة حرة ومنفتحة. هناك �إجماع 
�أن  ي��ج��ب  �مل�شتقبل  �أن  ع��ل��ى  ه��ن��ا 
فقط...  �لتاي��ين  �ل�شعب  يقرره 
ل����ذ�، ن��ع��م، ت���اي�����ن، ب���ال ���ش��ك، يف 

�خلط�ط �لأمامية. »
حتاول  وو،  جل����زي���ف  ب��ال��ن�����ش��ب��ة   
�شد  ت�شليل  حملة  “�شن  �ل�شني 
�لف��شى  تاي��ن، خللق حالة من 
د�خل حدودنا، وتق�شيمنا و�لت�شلل. 
�حلدودية  �ل�شتباكات  تن�ش��  ول 
�ملا�شي،  �لعام  و�لهند  �ل�شني  بني 
وه���ذ� �ل�����ش��ر�ع ل ي���ز�ل دون حل. 
�أخرى  دولة  �إفريقيا، ل ت�جد  يف 
�إنها حتاول  �ل�شني.  تتمتع بنف�ذ 

كثافة. تق�م �ل�شني بعدة حمالت 
�شد تاي��ن، وكاأنها حرب هجينة. 

ثالث  عــلــى  �ل�سيني  ــزو  ــغ �ل
مر�حل

بني  �ل��رو�ب��ط  تق�ية  م��جهة  يف 
تايبيه وو��شنطن،

تقط�����ري  ع��ل��ى  بك����ني  تعم������ل   
ر�شائل �لته����ديد. 

�أحدثه���ا ما ن�شرته �ملجلة �ل�شينية 
و�لتجارية.  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ف��ن 
ن�شرت �لدورية خطة ل�شن هج�م 
م��ف��اج��ئ ع��ل��ى ت��اي����ن ع��ل��ى ثالث 
مر�حل، �شي�ؤدي �إىل هزمية كاملة 
“�ملقاطعة  ل����  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق����ت 

�ملتمردة«.
فيدي�  مبقطع  م�شح�ب  �مل��ق��ال 
�����ش��ر ع��ل��ى م���ق��ع ويب�،  نمُ ���ش��ري��ح 

م�شيق  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ل�����ش��الم 
للغاية.  م��ه��م��ان  �أم������ر�ن  ت���اي�����ن 
حماية  يف  م�ش�ؤوليتنا  نعي  ونحن 

�أ�شل�ب حياتنا �لدميقر�طي. »
ج��  �ل�شيني  �لتهديد  حقيقة  ما 
�أن  “�أود  ت��اي����ن؟  ل�شيادة  وب��ح��ر� 
��شرت�تيجية  ب���اأن���ه  ذل����ك  �أ����ش���ف 
لزعزعة  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ام��ل��ة  �شينية 
��شتقر�ر تاي��ن. عام 2020، كان 
هناك 2900 ظه�ر �شيني ح�ل 
�جلزيرة، وه� عدد كبري جًد�. ويف 
ه��ذ� �ل��ع��ام، ب��ني يناير وم��اي���، ما 
ز�ل �ل�شيني�ن يكثف�ن مناور�تهم 
�لع�شكرية. لذلك فاإن حماولتهم 
للغاية. هل  تاي��ن و��شحة  �إكر�ه 
جًد�؟  ���ش��دي��ًد�  �ل�شغط  ه��ذ�  ك��ان 
�لدبل�ما�شية  رئي�س  قال  “نعم”، 
�ل��ت��اي����ن��ي��ة. �ن���ه ي��ت��ع��ّزز، وي����زد�د 

- رغم بلطجة بكني، تتفاو�ص تايوان والوليات املتحدة ب�شاأن معاهدة جتارية

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

مع �لتقارب بني �لوليات �ملتحدة وفورموز� �ل�سابقة

تايوان: خطة �شن هجوم مفاجئ على ثلث مراحل...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�صيباين 

بد�أت تايبيه وو��سنطن مفاو�سات لتوقيع �تفاقية و��سعة 
تغطي �لتجارة و�ل�ستثمار و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. وهذه 

�سابقة, متثل خطوة �أخرى يف �لتقارب �مل�سجل يف �لأ�سهر 
�لأخرية بني �لوليات �ملتحدة وفورموز� �ل�سابقة.

وتاأتي هذه �ملحادثات يف �لوقت �لذي و�سفت فيه �ملجلة 
�أحد  بدقة  و�لتجارية”,  �لبحرية  “�ل�سفن  �ل�سينية 
�ملقال  وي�سكل  للجزيرة.  مفاجئ  لغزو  �ل�سيناريوهات 

و�لذي,  �لتايو�نية,  للحكومة  �آخر  تهديًد�  ذ�ته  حد  يف 
�إىل م�ستوى  �أن يرقى  �نه لي�س �لأول, ميكن  بالرغم من 

مناورة تخويف �أو عملية خد�ع.
يف �لو�قع, بد�أت �ملحادثات بني �لوليات �ملتحدة وتايو�ن 
ا على �لتعريفات  يف وقت �سابق من هذ� �لعام, وتركز �أي�سً

�لتوريد  و�سال�سل  �لتجارية  و�ملــمــار�ــســات  �جلمركية 
جتارة  �تفاقية  �ىل  للو�سول  �لأمريكية,  و�للقاحات 
ثنائية, وهي �لأوىل من نوعها. و�سهد هذ� �لهدف تطورً� 
30 يونيو, مع ��ستئناف �ملفاو�سات  جديدً� يوم �لأربعاء 

يف تايبيه.

- و�شفت املجلة ال�شينية بدقة اأحد 
ال�شيناريوهات لغزو مفاجئ للجزيرة

- يبدو اأن توقيع املعاهدة، التي ترغب فيها 
بن�شاط رئي�شة تايوان ت�شاي ينغ ون، بات مرجًحا
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/28 �مل�دعة بالرقم: 354334 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: ج�ن�ش��ن �أند ج�ن�ش��ن
�ملتحدة  �ل���لي��ات    ،  08933   ، ني�جري�شي   ، برنزويك  ني�   ، ب��الز�  ج�ن�ش�ن  �أن��د  ج�ن�ش�ن  و�ن  وع��ن����ن��ه: 

�لأمريكية.   
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:5
مناديل لتنظيف �ل�جه لغايات طبية.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات MAKE-UP BE GONE باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173954

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/28 �مل�دعة بالرقم: 354322 

 – MU/M/2020/ 32886 :بيانات �لأول�ية
2020/12/30 –  - م�ري�شي��س

�ل�شم: ي�نيليفر جل�بال �آي بيه ليمتد 
وعن��نه: ب�رت �شناليت ، وير�ل ، مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة.   

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:3
وم�شاد�ت  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  مزيالت  عطرية،  زي���ت  ك�ل�نيا،  �حل��الق��ة،  بعد  عطر  �لزينة،  م��اء  عط�ر،  �شاب�ن، 
�ل�شعر،  ت�شفيف  منتجات  لل�شعر،  مل�نات  وبل�شم،  �شامب�  و�ل�شعر،  �ل��ر�أ���س  بفروة  للعناية  م�شتح�شر�ت  للعرق، 
معج�ن �لأ�شنان، غ�ش�لت للفم لي�شت لغايات طبية، م�شتح�شر�ت للعناية بالفم و�لأ�شنان، م�شتح�شر�ت ت��ليت 
)ل��شن(  وغ�ش�لت  وك��رمي��ات  زي���ت  بالب�شرة،  �لعناية  م�شتح�شر�ت  ����س،  ودمُ ��شتحمام  م�شتح�شر�ت  طبية،  غري 
�إز�لة �ل�شعر، م�شتح�شر�ت  للب�شرة، م�شتح�شر�ت �حلالقة، م�شتح�شر�ت ما قبل وما بعد �حلالقة، م�شتح�شر�ت 
لإ�شمر�ر �لب�شرة بالتعر�س لل�شم�س وم�شتح�شر�ت �ل�قاية من �ل�شم�س، م�شتح�شر�ت جتميل، م�شتح�شر�ت مكياج، 
م�شتح�شر�ت �إز�لة �ملكياج، فازلني، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شفاه، م�شح�ق �لتالك، غزل قطني و�أع��د قطن، لباد�ت 
�أقنعة  �أو م�شربة،  �أو مناديل تنظيف مرطبة م�شبقاً  �أو مناديل ورقية  لباد�ت  �أو مناديل جتميل،  �أو مناديل ورقية 

جتميلية ومعج�ن جتميلي لل�جه.
و�شف �لعالمة: عالمة DOVE BODY LOVE عبارة عن كلمة Dove بالل�ن �لأزرق �لغامق حتتها 
بالل�ن   body love كلمات  �لذهبي حتتهم  بالل�ن  لطائر  ر�شم مميز  يتخلله  �لأزرق  بالل�ن  لقلب  ر�شم مميز 

�لذهبي وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بخط مميز.
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  به مكت�با لإد�رة  يتقدم  �أن  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 174171

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/27 �مل�دعة بالرقم: 354221 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: ي�نيليفر جل�بال �آي بيه ليمتد 
وعن��نه: ب�رت �شناليت ، وير�ل ، مري�شي�شايد ، �شي �إت�س 62 4 زد دي ، �ململكة �ملتحدة.   

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:11
�لتحكم يف درج��ة حر�رتها  �مل��اء يتم  و�أوعية �شرف  �مل��اء حتديًد� وح��د�ت �شرف م��رّبدة للماء  �أوعية �شرف 
�ملاء حمم�لة،  �أوعية �شرف  �ملياه،  و�إز�ل��ة ع�شر  �أجهزة تعقيم  �ملياه،  و�آلت تر�شيح )فلرتة( وتنقية  و�أجهزة 
�أجهزة تقطري لي�شت للغايات �لعلمية، مر�شحات )فالتر( للمياه ومياه �ل�شرب، �أباريق و�أوعية لتنقية �ملياه 
للمياه  تنقية  ووح��د�ت  �ملياه  تنقية  �أجهزة  حتديًد�  �ملياه  وتربيد  لتنقية  م�شتح�شر�ت  وقطعها،  و�أجز�ئها 

�ل�شاحلة لل�شرب لال�شتخد�م �ملنزيل.
كلمات  حتتها  �لأبي�س  بالل�ن  مميز  بخط   DURAVita كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
م�شتطيل  �شبه  د�خ��ل  �لأزرق  بالل�ن  �شغري  بخط   FILTRATION TECHNOLOGY
�مل�شتطيل ر�شم لقطرة حمددة بالل�ن �لف�شي بد�خلها قطرة ماء  بالل�نني �لأزرق و�لف�شي ويتخلل ي�شار 

�شغرية  حتتها م�شفاة بالل�ن �لأزرق �لفاحت وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 174551

من�ذج �إعالن �لن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353601 

بيانات �لأول�ية: 
�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  

وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:9
�له��تف �ملتحركة و�ملحم�لة و�خللي�ية، �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، �أجهزة ومعد�ت ت�شغيل �لأقر��س 
�ملدجمة، برجميات �لكمبي�تر �ملطبقة وحمركات �لبحث و�لألعاب و�لرب�مج �لإ�شافية �ملفيدة �ملمُعدة لال�شتخد�م وبرجميات 
معاجلة �لكلمات، �لألعاب �للكرتونية، بر�مج �لألعاب �للكرتونية، �أجهزة �لألعاب �ملمُعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات 
خارجية، �أجهزة ومعد�ت �لكمبي�تر، برجميات �لكمبي�تر و�لعالنات �للكرتونية �ل��ردة �أو �ملبينة يف ق��عد �لبيانات �أو 
على �لنرتنت مبا يف ذلك م��قع �ل�شبكات �لعاملية،  برجميات �لكمبي�تر �لقابلة للتنزيل عرب �لنرتنت، بر�مج �لكمبي�تر 
عنها،  و�لبحث  �لبيانات  من  بالتحقق  �ملتعلقة  �لكمبي�تر  برجميات  ذكية،  بطاقات  �أو  �أق��ر����س  �أو  �أ�شرطة  على  �مل�شجلة 
برجميات �لكمبي�تر، بطاقات �له��تف و�لبطاقات �للكرتونية �مل�شتخدمة مع �أجهزة ومعد�ت �لت�شالت، �أنظمة �لتجارة 
�لأ�شرطة  و�ل�ش�ئية،  و�ملغناطي�شية  �ملرنة  �لأق��ر����س  لك  يف  مبا  و�ل�ش�ئية  �ملغناطي�شية  �لبيانات  و�شائط  �للكرتونية، 
�ملغناطي�شية، �لبطاقات �ملغناطي�شية و�ل�ش�ئية، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة، حامالت �لبيانات �ملغناطي�شية، حامالت �لبيانات 

�ل�ش�ئية، �أجهزة ومعد�ت �له��تف �ملتحركة، جميعها و�ردة يف �لفئة 9.
لهاتف حمم�ل  تعبريي  ر�شم  �لإجنليزية بخط مميز حتتها  باللغة   eTajer كلمة  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�شف 

يتخلله من �ليمني ر�شم ل�شهم بطريقة مميزة و�لعالمة باأكملها بالل�نني �لأ�ش�د و�لأ�شفر�لكمُمرثي.
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكت�با  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7 يوليو 2021 العدد 13285

EAT 173446

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/17 �مل�دعة بالرقم: 353603 
بيانات �لأول�ية: 

�ل�شم: �شركة جمم�عة �لإمار�ت لالإت�شالت )جمم�عة �ت�شالت ( �س م ع  
وعن��نه: �س.ب 3838 ، �أب�ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:36
خدمات �مل�ش�رة �ملالية عرب �لنرتنت �أو �له��تف �خلل�ية، خدمات �إر�شال ونقل بيانات �أ�ش��ق �لأور�ق �ملالية وخدمات 
�أنظمة  �أو �له��تف �خلل�ية، خدمات مالية وخدمات دمج  �إ�شد�ر �ل�شند�ت و�أ�شهم �خلدمات �ملالية عرب �لإنرتنت 
�لكمبي�تر �ملتعلقة باخلدمات �ملالية �مل�شرفية �ش��ء كانت �شاملة �أو فردية، �خلدمات �مل�شرفية و�خلدمات �مل�شرفية 
�للكرتونية، خدمات دفع �لف��تري و�خل�ش�مات �ملالية عرب �لنرتنت �أو �له��تف �خلل�ية، خدمات حت�يل �لأم��ل 
عرب �لنرتنت �أو �له��تف �خلل�ية، خدمات حت�يل �لأم��ل ل�شرف �لعمالت �لأجنبية و�خلارجية وحت�يلها عرب 
�لنرتنت �أو �له��تف �خلل�ية، �لتاأمني، �ل�ش�ؤون �ملالية، �ل�ش�ؤون �لنقدية، �ل�شت�شار�ت �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت 

�ملالية، خدمات �لتم�يل، مكاتب �لئتمان، خدمات بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، مت�يل �لقرو�س.
لهاتف  تعبريي  ر�شم  حتتها  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   eTajer كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

حمم�ل يتخلله من �ليمني ر�شم ل�شهم بطريقة مميزة و�لعالمة باأكملها بالل�نني �لأ�ش�د و�لأ�شفر�لكمُمرثي.
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكت�با  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملالك
ماك�س كري للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�مل�دعة حتت رقم: 352566        بتاريخ :2021/6/6  
تاريخ �إيد�ع �لأول�ية:    /    / 200م

با�ش��م: ماك�س كري للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعن��نة: �آى �شي 1��س بي �نتي 02 ��س 06، دبي �ملدينة �لعاملية نخيل، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �لأقم�شة وم��د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )ل��شن(  غ�ش�ل  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي���ت  عط�ر  �شاب�ن،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�ل��ق�عة بالفئة: 03

�أع��اله ر�شم ي�شبه تاج  : �لعالمة تتك�ن من ت�شميم مميز ل�شكل ر�شم ي�شبه جناحي طائر  و�شف �لعالمة 
�لأبي�س  بالل�ن  لتينية  باأحرف   VINTAGE Look Better. Feel Better وكتبت �لكلمات 
بحيث كتبت �لكلمة �لأويل بني ر�شم �جلناحني و�أعلى �حلرف T ي�جد ر�شم �لتاج كليهما بالل�ن �لذهبي، 
بال�شكل  م��شح  ه�  كما  �لأ�ش�د  بالل�ن  خلفية  ف�ق  �جلميع  �لت�شميم،  �أ�شفل  �لعالمة  كلمات  باقي  وكتبت 

�ملرفق.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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عربي ودويل

- ل تزال هناك خلفات كثرية بني 
الأحزاب املتناف�شة اأحياًنا يف نف�ص البلد

- لئن كانوا جميًعا يعار�شون اأوروبا الفيدرالية، 
فاإنهم بعيدون عن التفاق على كل �شيء

م�شت�شفيات تون�شية ت�شهد اكتظاظا مع موجة انت�شار الوباء 
•• القريوان-اأ ف ب

�جلثث  “بع�س  �لفتايتي  �إمي���ان  �ملمر�شة  ت��ق���ل 
ن�شتطع  �ل���ي����م مل  ط�������ل  �لأ������ش�����ّرة  ع��ل��ى  ظ��ل��ت 
بدت  هكذ�  �متالأت”،  لأن��ه��ا  �مل�شرحة  �إىل  نقلها 
م�جة  �إث��ر  �كتظاظا  ت�شهد  ت�ن�شية  م�شت�شفيات 

غري م�شب�قة ل�باء ك�فيد-19.
ت���ق����ل �ل��ف��ت��اي��ت��ي )41 ع���ام���ا( �ل���ت���ي ت��ع��م��ل يف 
م�شت�شفى “�بن �جلز�ر” �ملركزي يف �لقريو�ن �أن 
هناك نق�شا يف �آلت �لأك�شجني وو�شل �لأمر �إىل 

�أن “نحتار من �شن�شعف �أّول«.

“بع�س �ملر�شى يت�ف�ن ول ندرك ذلك”  وتتابع 
لأن “عدد �ملر�شى كثري و�لكادر �لطبي حمدود«.

جديدة  م�جة  ت�ن�س  يف  �ل�شحي  �ل��شع  ي��جه 
�لفريو�س،  �ن��ت�����ش��ار  ع������دة  م���ن  م�����ش��ب���ق��ة  غ���ري 
جلت �أرقام قيا�شية مل تعرفها �لبالد منذ بدء  و�شمُ
عدد  وجت���اوز   ،2020 �آذ�ر/م���ار����س  يف  �جلائحة 
�ل���ف��ي��ات 15 �ل��ف بينما ي��رق��د �أك���رث م��ن 600 
مري�س يف �لعناية �ملركزة، يف بلد يبلغ عدد �شكانه 
ح��يل 12 ملي�ن ن�شمة. ومل تتمكن �مل�شت�شفيات 
��شتيعاب  م��ن  �ل�شلطات  �أن�����ش��اأت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملتنقلة 

�ملر�شى وبلغت ن�شبة �لإ�شغال 93%.

ن��ه��اي��ة مت�ز/حزير�ن  وم��ن��ذ  �مل���ج��ة  ه���ذه  �أم����ام 
تاما  �غالقا  �لت�ن�شية  �ل�شلطات  �أعلنت  �لفائت 
يف خم�س وليات من بينها �لقريو�ن �لتي ت�شجل 
م��ع��دل �ن��ت�����ش��ار ع����دوى ي��ف���ق 400 ح��ال��ة على 
100 �ألف �شاكن و�شهدت م�شت�شفياتها �كتظاظا 
مع �نت�شار �ملتح�رة “دلتا” �شديدة �لعدوى �لتي 

ظهرت يف �لهند ثم �نت�شرت يف دول عدة.
و�لأ�شب�ع �لفائت، �أطلقت نقابات ومنظمات مدنية 
على غر�ر “�لر�بطة �لت�ن�شية للدفاع عن حق�ق 
دويل”  ��شتغاثة  “بند�ء  و�شفته  م��ا  �لن�شان” 
و�لعاجل ل��شع حد  �لف�ري  “بالتدخل  وطالبت 

لآلم وماأ�شاة �شكان �ل�لية �ملنك�بة و�يقاف نزيف 
�لكارثة«.وت��شح �ميان يف حديثها لفر�ن�س بر�س 
�أخرى  ع��ائ��الت  ��شتجدت  �ل��ع��ائ��الت  “بع�س  �أن 
يبلغ  �ن��ق��اذ مري�س”  �أج��ل  م��ن  �مل�شت�شفى  د�خ��ل 
�أك�شجني  �آلة  ياأخذ  �لعمر خم�شني عاما لكي  من 

ي�شتعملها مري�س �آخر ثمانيني لبع�س �ل�قت.
�ملهم�شة  �ل���لي��ة  ب��ه��ذه  �ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  ك��ان��ت 
و500   400 بني  ما  �إىل  �أ�شب�عني  قبل  حتتاج 
لرت �أك�شجني يف �لي�م ل�شّد �لطلب �ملتز�يد، وباتت 
ي���م��ي��ا، ح�شب  ل��رت   5500 �إىل  ب��ح��اج��ة  ح��ال��ي��ا 

�شلطات �ل�شحة بالقريو�ن.

برعاية  �مل�شت�شفى  يف  ممر�شني  ثالثة  كل  يكّلف 
بالفريو�س ويبدوؤون ي�مهم  35 مري�شا  ح��يل 
�شباحا و”ل نعرف متى ينتهي”، ح�شب �لفتايتي 
“مر�شى  مب�شهد  ي����م  ك��ل  عملها  ت�شتهل  �ل��ت��ي 
�أروقة �مل�شت�شفى حيث  يف  جال�شني على �لأر�س” 

تعمل “لأنه ل ت�جد �أ�شرة كافية«.
نف�شية  “باأزمة  لبنتني  �أم  وه���ي  �مل��م��ر���ش��ة  مت��ر 
على  �أحيانا عاجزة  نف�شها  وج��دت  لأنها  �شعبة” 
م�����ش��اع��دة �مل��ر���ش��ى و�ن��ق��اذه��م م��ن �مل�����ت. وتق�ل 
“طلبت مني فتاة �لعتناء ب��لدها” فيما ع�شر�ت 
�ملر�شى ينتظرون، “لأنها ل تريد �أن تفقده بعد 

لكنه  بالفريو�س”  �شهر  منذ  و�لدتها  ت�فيت  �أن 
“لالأ�شف ت�يف �أي�شا ».

م�جة  �لفائتة  �لأ���ش��اب��ي��ع  خ��الل  �ل���لي��ة  �شهدت 
���ش��دي��دة م��ن �ن��ت�����ش��ار �ل��ف��ريو���س و���ش��ج��ل��ت وز�رة 
�لختبار�ت  م��ن   %  50 ف��اق��ت  ن�شبة  �ل�����ش��ح��ة 
كما  ل��ل��ف��ريو���س  �لتق�شي  عمليات  يف  �لي��ج��اب��ي��ة 
 20 وبلغت  لل�فيات  �لي�مية  �حل�شيلة  �رتفعت 

وفاة من بينهم �أطفال.
يف �ش��رع �ملدينة قّلة من �لنا�س تتنقل وقد �أقفلت 
مقفرة،  �شبه  وتبدو  �لتجارية  و�ملحالت  �لأ�ش��ق 

ح�شب مر��شل فر�ن�س بر�س.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ي���ح���ل���م رئ���ي�������س �ل������������زر�ء �مل���ج���ري 
ح�له  ي�شّكل  ب��ان  �أورب�����ان،  فيكت�ر 
�ليمني  م�����ن  ج�����دي�����دة  جم���م����ع���ة 
�ملحافظة  �لأح�������ز�ب  �أو  �مل��ت��ط��رف 
�لتاأثري  ع���ل���ى  ق�������ادرة  �مل���ت���ط���رف���ة، 
ب�شكل كبري، يف بروك�شل، على غر�ر 
لال�شرت�كيني  �لتقدمي  �لتحالف 
يف  ع�شً��   146( �لدميقر�طيني، 
�أو، يف ي�م من  �لربملان �لأوروب���ي(، 
�لأي��ام، مثل �ليمني )ح��زب �ل�شعب 
عائلة  وه����ي   ،)178 �لأوروب����������ي، 
غ���ادره���ا رئ��ي�����س �حل��ك���م��ة �ملجري 
ب�شّجة كربى يف مار�س �ملا�شي، مع 

�لع�شر�ت من ن��به �لأوروبيني.
يتحقق.  �أن  �حل���ل���م  ل���ه���ذ�  مي���ك���ن 
“�لإعالن  ب���  �شّلمنا  �إذ�  �لأق���ل  على 
من  ي�لي�   2 يف  �مل���ّق��ع  �مل�شرتك” 
م�شكًكا  ت�شكياًل  ع�شر  خم�شة  قبل 
يف �أوروب��ا مع حزب �أورب��ان، فيد�س، 
من �أجل تكامل قاري �أقل. ومن بني 
ه�ؤلء: حلفاوؤه �لب�لندي�ن يف حزب 
�ليمني  وحركتا  و�لعد�لة،  �لقان�ن 
�لر�بطة  �لإي��ط��ال��ي��ت��ان،  �مل��ت��ط��رف 
و�إ�شبان  �إي���ط���ال���ي���ا،  دي  وف���ر�ت���ل���ي 
�لنم�شاوي،  �حلرية  وحزب  ف�ك�س، 

و�لتجمع �ل�طني �لفرن�شي.
وتقدم مارين ل�بان، رئي�شة �لتجمع 
�ل����ط���ن���ي، ه�����ذ� �ل���ن�������س ع���ل���ى �أن����ه 
كبري  “حتالف  ل�  �لأول”  “�حلجر 
هذه  ت��زن  �لأوروبي”.  �ل��ربمل��ان  يف 
من  منتخًبا   115 م��ًع��ا  �لأح�����ز�ب 
�أ�شل 705 حتت قبة �شرت��شب�رغ. 
�إذ� متكن�� م��ن �شّم  �لأدن���ى:  �حل��د 

�لرئي�شيتني  �ملجم�عتني  �أع�����ش��اء 
�مل�شككة  �لأح����ز�ب  جتمعان  �للتني 
و�لدميقر�طية،  -�له�ية  �أوروب��ا  يف 
و�مل�����ح�����اف�����ظ������ن �لإ������ش�����الح�����ي������ن 
�لأوروبي�ن -فقد ي�شل عددهم �إىل 
�لربملان  140 ع�شً�� يف  �أك��رث من 

�لأوروبي.
تك�ين  �إن  م�����ش��ت��ح��ي��ل:  ����ش���يء  »ل 
جم��م���ع��ات ك��ب��رية، ت��ت��ج��اوز بع�س 
�ل����ت����ن����اق���������ش����ات �لأي����دي�����ل�����ج����ي����ة 
للح�ش�ل على مزيد من �لإمكانات 
وت����ق���ي���ت �أك�����رث ل��ل��ت��ح��دث، ه���� يف 
ح�شب  �لأوروبي”،  �لربملان  منطق 
�إي������ف ك����ام�����، مدير  ت���ق���دي���ر ج�����ان 
يف  �ل�شيا�شية  �لر�ديكالية  مر�شد 

م�ؤ�ش�شة جان ج�ري�س.

فيل يف �لغرفة: رو�شيا

ول����ك����ن ه�����ل ����ش���ي���ت���ج���اوز �مل�������ش���روع 
لي�س  “هذ�  �لن��يا؟  خطاب  جمرد 
كام�.  �إي���ف  ج��ان  ي��ع��ّدل  و��شحا”، 
ت��ز�ل هناك خ��الف��ات كثرية بني  ل 
نف�س  يف  �أحياًنا  �ملتناف�شة  �لأح��ز�ب 
�لتحقت  �لتي  �لر�بطة،  �لبلد، مثل 
بحك�مة ماري� در�جي، وفر�تلي دي 

�إيطاليا، يف �ملعار�شة. 
ولئن كان�� جميًعا يعار�ش�ن �أوروبا 
�ملف��شية،  ب��ق��ي��ادة  “�لفيدر�لية” 
�شالحيات  ت��ق��ل��ي�����س  وي�����ري�����دون 
�ل��ت��اب��ع��ة لالحتاد  �ل���ع���دل  حم��ك��م��ة 
�لأوروب�����������ي، ف���اإن���ه���م ب���ع���ي���دون عن 
“بالن�شبة  ���ش��يء.  ك��ل  على  �لت��ف��اق 
مل��اري��ن ل���ب��ان، ف���اإن م�����ش��األ��ة حق�ق 
�مل���ث���ل���ي���ني و�مل����ث����ل����ي����ات وم�����زدوج�����ي 
�له�ية  وم��غ��اي��ري  �جل��ن�����ش��ي  �مل��ي��ل 
�جل���ن�������ش���ان���ي���ة، ع���ل���ى ع���ك�������س ح���زب 

�ل��ق��ان���ن و�ل��ع��د�ل��ة �أو �أورب�����ان، هي 
يذّكر  م��ش�عا”،  لي�شت  ت��ق��ري��ًب��ا 

جان �إيف كام�. 
وت����ظ����ل رو�����ش����ي����ا ن���ق���ط���ة �خل�����الف 
ذكرى  تظل  ب�لند�،  يف  �لرئي�شية: 
وفر�س  �ل���ق���ي�������ش���ري  �ل����ش���ت���ع���م���ار 
�ل�������ش���ي����ع���ي���ة م�����ؤمل����ة ل�����دى �ل�������ر�أي 
يف  �ملتطرفني  �ملحافظني  �إن  �لعام. 
�أول  �لقان�ن و�ل��ع��د�ل��ة، وه���  ح��زب 
“�ملحافظ�ن  جم��م���ع��ة  يف  ح����زب 
ل  �لأوروبي�ن”،  �لإ����ش���الح���ي����ن 
�ل�ثيق  �لرت���ب���اط  حت��ّم��ل  ميكنهم 
بالأحز�ب �لتي تتبخرت يف م��شك�. 
�ل�شن��ت  �حل���ال، يف  ه���  ه��ذ�  ولكن 
للر�بطة  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  �لأخ������������رية، 
�لثقل  �أ�شحاب  �ل�طني،  و�لتجمع 
و�لدميقر�طية”.  “�له�ية  كتلة  يف 
ول تز�ل حركة مارين ل�بان، �لتي 

بالق�مية  معني  ب��اإع��ج��اب  حتتفظ 
ب���ع���دة ماليني  �ل���رو����ش���ي���ة، م��دي��ن��ة 
يف  ي�شتبه  ل�شركة  �ل��ي���روه��ات  م��ن 
بالن�شبة  �أم��ا  بالكرملني.  �رتباطها 
حل����زب �حل���ري���ة �ل��ن��م�����ش��اوي، فقد 
تعاون  �ت��ف��اق��ي��ة   2016 ع���ام  وّق���ع 
م���ع ح����زب رو����ش���ي���ا �مل���ت���ح���دة، حزب 

فالدميري ب�تني.
“�له�ية  بني  �جلمع  �إمكانية  �ذن، 
و”�ملحافظ�ن  و�لدميقر�طية” 
لي�شت  �لأوروبي�ن”  �لإ�شالحي�ن 
“�لإعالن  م���ؤك��دة. ولكل ه��ذ�، يعد 
�لكتل  دور  “�حرت�م  ب���  �مل�شرتك” 
ع����الوة  �حلالية”.  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
ع��ل��ى ذل���ك، ف��ق��د مت �لإع����الن عنه، 
�لت�شكيالت  ب��ع�����س  ت��ف��ق��د  ب��ي��ن��م��ا 
�لتحاق مارين ل�بان  ياأتي  زخمها: 
مب�شروع فيكت�ر �أوربان بعد تر�جع 
�نتخابي غري مت�قع يف �لنتخابات 
يخ�شى  قد  جانبه،  من  �لإقليمية. 
معار�شة  م����ن  �مل����ج����ري  �ل���زع���ي���م 
�لت�شريعية  �لنتخابات  يف  م�حدة 
لعام 2022. ويتمتع حزب �لقان�ن 
و�لعد�لة باأغلبية ه�شة يف �لربملان. 
�لأخ����رية، مت  �ل�����ش��ن����ت  مهيمنة يف 
جتاوز ر�بطة ماتي� �شالفيني �لآن، 
من  �ل����ر�أي،  ��شتطالعات  بع�س  يف 
�إي��ط��ال��ي��ا. وعلى  ف��ر�ت��ل��ي دي  ق��ب��ل 
تذكر  �لج��ت��م��اع��ي��ة، مل  �ل�����ش��ب��ك��ات 
ميل�ين،  ج���ي����رج���ي���ا  رئ���ي�������ش���ت���ه���ا، 

م�شاركة حركتها.
�إن و�شع �حلجر �لثاين ل� “�لتحالف 

�لكبري” لن يتج�ّشد غد�.
--------------------------
عن لك�سربي�س

تظل رو�سيا نقطة �خلالف �لرئي�سية

احتاد اأق�شى اليمني الأوروبي، رهان ل يزال بعيد املنال
- وقع �ستة ع�سر حزبا قومًيا �إعالًنا م�سرتًكا ميهد �لطريق لت�سكيل جمموعة برملانية �أوروبية

الهند ت�شجل ارتفاعا قيا�شيا يف 
وفيات كوفيد- 19 يف يونيو 

•• نيودلهي-رويرتز

ك�شف حتليل لبيانات حك�مية �أن �ل�فيات �لناجتة عن 
�رتفاعا قيا�شيا يف  �لهند �شجلت  مر�س ك�فيد-19 يف 
ي�ني� حزير�ن مقارنة بحالت �لعدوى بعد بل�غ �أعد�د 
�لإ�شابات ذروتها يف مطلع ماي� �أيار، و�شط �شغ�ط على 
�ل�شلطات بالإعالن عن وفيات �مل�جة �لثانية على نح� 
ني�شان  �أبريل  �لإ�شابات يف  زي��ادة كبرية يف  دق��ي��ق.و�أدت 
دلتا  �ل�شاللة  �إىل  جمملها  يف  ترجع  �لتي  �أي��ار،  وماي� 
يف  �ل�شحي  �لنظام  �نهيار  �إىل  للعدوى،  ن�شر�  �لأك���رث 

�لبالد.
ملي�ن   29.75 من  وف��اة   403281 �لهند  و�شجلت 

�إ�شابة بفريو�س ك�رونا.

وعلى �لرغم من �أن �ل�فيات يف �لهند �أقل من �مل�شجلة 
يف �ل���لي��ات �مل��ت��ح��دة و�ل��رب�زي��ل ف���اإن خ���رب�ء ي���رون �أن 
�أع��ل��ى بكثري من  و�ل���ف��ي��ات  ل��الإ���ش��اب��ات  �لفعلي  �ل��ع��دد 
�حل�شيلة �لر�شمية.وعلى �لرغم من �أن �أعد�د �لإ�شابات 
ذروة  بل�غها  منذ  �شريع  نح�  على  تر�جعت  �مل�شجلة 
�ل�ترية  �ل�فيات ل تنخف�س بنف�س  ف��اإن  �أي��ار،  يف ماي� 
وه� ما دفع بع�س �خلرب�ء �إىل �لتعبري عن قلقهم من 
تخفيف �إجر�ء�ت �لإغالق يف �لكثري من �أنحاء �لبالد.

�ملجتمعي  �لطب  مركز  رئي�س  د��شج�بتا  ر�جيب  وق��ال 
�إنه يتعني  و�شحة �ملجتمع يف جامعة ج��هر لل نهرو 
زيادة  عند  مبكر  وق��ت  يف  ق��ي���د  ف��ر���س  �ل�شلطات  على 
�لإ�شابات بك�فيد-19 لإبقاء معدل �ل�فيات منخف�شا 

يف �أي م�جة مقبلة.

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي*

خالل قر�ء�تي يف عطلة نهاية �لأ�شب�ع، لحظت �أن 
�شعبية ج�  �أن  �إىل  ��شارت  قد  �ملن�ش�ر�ت  ع��دًد� من 
�ل��ر�أي، و�أن هجمات  بايدن ت�شتمر يف ��شتطالعات 
ب�شكل  �ل��ه��دف  تخطئ  وك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو  �جلمه�ريني 

منتظم.
 با�شتثناء �شركة ر��شم��شن لال�شتطالعات، يتمتع 
بايدن بتاأييد �أعلى من 50 باملائة. ومتتلك ف�ك�س 
ن��ي���ز �ل��ه��ام�����س �لأك����رث ر�ح���ة ل���ه، ك��م��ا يت�شح من 
�لط�يل  �لع�شل  ب�شهر  وق����ي  ب��امل��ائ��ة.   56 م��ع��دل 
بالي�م  و�لأرب��ع���ن  �ل�شاد�س  �لرئي�س  �حتفل  ه��ذ�، 
�لر�بع من ي�لي� بالتاأكيد على �أن �ل�شم�س ��شرقت 

مرة �أخرى، و�أن �ل�ليات �ملتحدة قد عادت.
وم����ع ذل����ك، ف����اإن �جل��م��ه���ري��ني ل ي��ج��ام��ل���ن ج� 
�شف  ب��اي��دن، وي�����ش��اع��ف���ن زو�ي����ا �ل��ه��ج���م. وق���د ومُ
�رتفاع  �لل�م يف  و�ألقي عليه  ي�شاري،  باأنه متطرف 
�لت�شخم، وي�شتمرون يف ن�شر �أ�ش��أ �ل�شائعات ح�ل 

�شحته �جل�شدية �أو �لعقلية.
�ن  نت�ش�ر  عندما  قلياًل  نبت�شم  �أن  ميكن  طبعا، 
من  قليلة  قلة  لكن  ي�����ش��اري،  متطرف  ب��اي��دن  ج��� 
�لأم��ري��ك��ي��ني ي�����ش��دق���ن ذل����ك. وي���ب���دو �أن �أرق����ام 
�ل��ت���ظ��ي��ف ت��ع��ط��ي دف��ع��ة ك��ب��رية م��ن �ل��ث��ق��ة لكثري 
ب��اي��دن بخيل يف  �أن  �لم��ري��ك��ان، ولئن ل�حظ  م��ن 
�ل��ت�������ش��ل �لإع���الم���ي، ف��ان��ه ل ي���ج��د ���ش��يء �شلب 

ب�شاأن �ملز�عم ح�ل حالته �ل�شحية.
مع كل هذ�، فقد ت��شل �إىل حل و�شط مع منتخبني 
ج��م��ه���ري��ني ب�����ش��اأن خ��ط��ة �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �لتي 
�لرئي�س  �أن  ذل��ك  يعني  فهل  �شبيلها،  يف  ي�شتميت 
ن وميكنه �شد جميع �لهجمات؟ بالتاأكيد ل.  حم�شّ
�أكرث،  �أك��رث �شحة ول�شاحله  رغم وج���د مناخ عام 
�حلياة  �إىل  �لع�دة  يقدرون  م��طنيه  �ن  ل�  وحتى 
�لطبيعية ح�ل �لبيت �لأبي�س، فاإن �لإد�رة منفتحة 

على �لنقد، و�أوجه �لق�ش�ر حقيقية فعال.
للجمه�ريني  ميكن  �للتان  �لرئي�شيتان  �لثغرتان 

�لن�شفي  �لتجديد  �نتخابات  بحل�ل  ��شتغاللهما 
�جلرمية،  م���ع���دلت  �رت���ف���اع  ه��م��ا:   2022 ل��ع��ام 
�حلدود  على  �لهجرة  يف  �ملتمثلة  �لد�ئمة  و�مل�شاألة 

�جلن�بية.
�أج����ر�ه هارفارد  ����ش��ت��ط��الًع��ا  �أن  �أف����اد م���ق��ع ه��ي��ل، 
 64 �أن  �إىل  ي�شري  لال�شتطالع،  هاري�س   / كاب�س 
باملائة من �لأمريكيني يعتقدون �أن بايدن يجب �أن 
يتخذ �إجر�ء�ت �أكرث �شر�مة وحزًما لتقليل تدفق 
�ملهاجرين. وجاء �لتحقيق قبل زيارة كامال هاري�س 
للحدود، لكنني �أ�شك يف �أن مرورها �أّثر ب�شكل كبري 
�إحدى  �لهجرة  كانت  ف��رب�ي��ر،  منذ  �لنتائج.  على 

نقاط �ل�شعف يف هذه �لإد�رة.
ب�����اي�����دن  ي�������ط�������ارد  �أن  مي�����ك�����ن  �آخ�����������ر  م������������ش������ع 
�ملتز�يدة.  �جل��رمي��ة  يف  ويتمثل  و�لدميقر�طيني، 
ك���ان ه���ذ� �لرت���ف���اع ق��د بد�أ  �إذ�  �ل��ن��ظ��ر ع��م��ا  بغ�س 
ف�شيتم  �ل�شلطة،  �إىل  �جلديدة  �لإد�رة  و�ش�ل  قبل 
ومع  �لأب��ي�����س.  للبيت  �حل��ايل  �مل�شتاأجر  حما�شبة 
�أعاله،  �إليه  �أ�شرت  �ل��ذي  �ل�شتطالع  ح�شب  ذل��ك، 
فاإن 38 باملائة فقط يعتقدون �أن �لرئي�س �جلديد 

يق�م بعمل جيد يف هذ� �ملجال.
باأن  م��طنيه  �إق��ن��اع  �إىل  فقط  ب��اي��دن  ي�شطر  ل��ن 
�ملبالغ �لتي مت ر�شدها م�ؤخًر� �شتك�ن كافية لتقليل 
ا،  �أي�شً عليه  �شيتعني  ولكن  كبري،  ب�شكل  �جل��ر�ئ��م 
ت�شكيلته  م��ن  ف�شيل  ع��ن  بنف�شه  �ل��ن��اأي  م���شلة 
تقلي�س  يف  يرغب�ن  يز�ل�ن  ل  ون�شطاء  �ل�شيا�شية 
�ل�شرطة و�لم��ن، رغبة عرَبّ عنها  ميز�نيات ق��ت 

ب��ش�ح �شعار “ديفند �ل�شرطة«.
�ليمني  �أد�ء  ع��ن  �أ���ش��ه��ر  �شتة  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  ب��ع��د 
يبتهج  �أن  ب���اي���دن  ل��ل��رئ��ي�����س  مي��ك��ن  �ل��د���ش��ت���ري��ة، 
ك�فيد-19  ح��الت  وت��ر�ج��ع  �لقت�شادي  بالتعايف 

و�لدعم �مل�شتمر من م��طنيه.
 وم��ع ذل��ك، �شيك�ن م��ن �خل��ط��اأ �لعتقاد ب��اأن هذ� 
�لأفق ل يخل� من غي�م... ل يز�ل �ل��شع حمف�ًفا 
هجماتهم  �ه��د�ف  �ملعار�ش�ن  و�شيحدد  باملخاطر، 

ب�شكل متز�يد.

هكذا تتم زعزعة ا�شتقرار جو بايدن...!

*��ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف �ل�سيا�سة و�لتاريخ �لمريكيني

ترجمة خرية �ل�سيباين

حتليل �خباري

مفو�شية النتخابات العراقية تلغي الرقم 56.. ما الق�شة؟
•• بغداد-وكاالت

لالنتخابات  �ملمُ�شتقلة  ليا  �لعمُ �ملف��شية  �ت��خ��ذت 
باإلغاء  يف �لعر�ق ق��ر�ر�ً غريباً من ن�عه، يتمثل 
لالنتخابات  �ملمُر�شحني  ت�شل�شل  من   56 �لرقم 

�لربملانية �ملقرر �إجر�وؤها يف 10 �أكت�بر �ملقبل.
�أن  ورف�شهم  �ملر�شحني  ت�شاوؤم  �إثر  �لقر�ر  وجاء 
يك�ن هذ� �لرقم ه� �لذي ي�شري �إليهم يف �أور�ق 
�مل�شتقلة  �لعر�قية  �ملف��شية  �لق��رت�ع.وك��ان��ت 
لالنتخابات قد �أ�شدرت قر�ر�ً علنياً بهذ� �ل�شاأن، 
ن�شخة  عربية”  ن��ي���ز  “�شكاي  تلقت  ب��ي��ان  ع��رب 
�لت�جيهية  �لقر�ر�ت  �شل�شلة  �شمن  وذل��ك  منه، 

�لتي ت�شدرها ب�شكل ي�مي تقريباً.

رقم �لف�ساد
�لرقم  ب��ك���ن  �لأخ���ري  ق��ر�ره��ا  �ملف��شية  وعللت 
456 من  �مل������ادة  ل����الأذه����ان  ��ع��ي��د  يمُ �مل��غ��ل��ي   56

عام  �ل�����ش��ادر   ،111 �ل��ع��ر�ق��ي  �لعق�بات  ق��ان���ن 
بجر�ئم  �خل��ا���ش��ة  �ل��ع��ق���ب��ات  ��ن��ظ��م  ويمُ  1969
و�لر�شاوى  و�لنهب  و�لن�شب  بالحتيال  �ملتعلقة 

و�لف�شاد.
و�نطالقا من ذلك، ل يريد �أحد من �ملر�شحني 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �أن ت��رت��ب��ط ب��ا���ش��م��ه ب��ه��ذه �مل����ادة، 
خ�ش��شاً �أن �أغلب �ملر�شحني يمُ�شمن�ن بر�جمهم 
�لنتخابات تعهد�ت مبحاربة �لف�شاد �لذي يغرق 

فيه �لعر�ق.
�ملف��شية  بقر�ر  �ملتعلق  �لتف�شيل  هذ�  و�شيك�ن 
تاأثري على عملية �لفرز و�لإح�شاء �لتي �شتجري 
عقب �نتهاء �لنتخابات، لأن �ملر�قبني ومفرزي 
�لأرق���ام  ت�شل�شل  على  منطقياً  ت��ع���دو�  �لأور�ق 
ب�شكل طبيعي، وه� ما لن يحدث هذه �ملرة، لكن 

�ملف��شية وعدت بتجاوز هذ� �لتف�شيل.
�لبعاح،  رو�ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �لجتماعية  �لباحثة 
�شرحت يف حديث مع م�قع “�شكاي ني�ز عربية” 

مبعث رف�س �لكثريين لهذ� �لرقم.
م��د  ب��ق��ي��ة  ت�شبه  ل  �مل���ذك����رة  “�ملادة  وق���ال���ت: 
ب���ل لكثافة  �ل���ع���ر�ق���ي���ة،  و�ل���ق�����ن���ني  �ل��ع��ق���ب��ات 
ولكرثة  �لبالد،  يف  �لعام  �لكالم  يف  ��شتخد�مها 
يف  و�لف�شاد  و�لح��ت��ي��ال  �لنهب  مب�شائل  �مللفات 
�لبالد. كذلك فاإن �ملادة �ملذك�رة يتم ��شتعمالها 
ككلمة ذ�ت دللة يف �أحاديث �مل��طنني. فحينما 
يريد �أحد �لعر�قيني �لإ�شارة �إىل �أن �شخ�شية ما 

فا�شدة فاإنها تق�ل عنهم 56 فح�شب«.

�جلهة �لتي تقف ور�ء �لقر�ر
تمُعترب  لالنتخابات  �ملمُ�شتقلة  ليا  �لعمُ و�ملف��شية 
�ملن�طة  �ملهمة  م�شتقلة،  عر�قية  حك�مية  جهة 
عليها،  و�لإ����ش���ر�ف  �لن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ه��ي  بها 
�ملحافظات  ك��اف��ة  يف  م�شتقلة  م��ك��ات��ب  ومت��ل��ك 

�لعر�قية.
�أع�شاء  وت��ع��ي��ني  عليها  �مل��ب��ا���ش��ر  �لإ����ش���ر�ف  ل��ك��ن 

ي��ت��م ع���رب جم��ل�����س �لن��ب  �إد�ر�ت�����ه�����ا  جم��ال�����س 
�ل��ع��ر�ق��ي، وه��� �لتف�شيل �ل���ذي دف��ع �مل��ئ��ات من 
�ملعلقني �لعر�قيني �لق�ل �إن هذ� �لقر�ر �لأخري، 
�ل�شيا�شية  �لكتلة  بدفع من  �ملف��شية  �شدر عن 
�لق�ية يف �لربملان. ور�أو� �أن “حتالف �شائرون” 
�لنتخابات  خ����الل  ج��م��ع  �ل�����ذي  �لن���ت���خ���اب���ي، 
من  ب��ع��دد  �ل�����ش��دري  �ل��ت��ي��ار  �ل�شابقة  �لربملانية 
�لق�ى و�لأحز�ب �ل�شيا�شية �لأخرى، ه� من دفع 
باجتاه �تخاذ هذ� �لقر�ر، لأن لئحته �لنتخابية 
�لرقم  حت���ل  كانت  �ل�شابقة  �لنتخابات  خ��الل 
156، وه� ما دفع لأن يك�ن حمل تهكم و�إ�شارة 

من ِقبل �لعديد من �ملعلقني �لعر�قيني.

�أهمية �إلغاء �لرقم
عيد  ممُ �لن��ت��خ��اب��ات،  ���ش���ؤون  على  �لعر�قي  �ملعلق 
عربية”  ن��ي���ز  “�شكاي  مل���ق��ع  ق���ال  �جل���ب����ري، 
ك���ربى يف  ب��اأه��م��ي��ة  تت�شم   56 رق���م  م�����ش��األ��ة  �إن 
�أن  “�مل�شاألة  �مل���رت���ق���ب���ة.و�أو����ش���ح  �لن���ت���خ���اب���ات 
�لقادمة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
���ش��ت��ك���ن حم��ل��ي��ة ج������د�ً، �أي �أ���ش��غ��ر ب��ك��ث��ري من 
خمتلف �لنتخابات �ل�شابقة، غالباً على م�شت�ى 
باأن  يعني  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملحلية،  و�لبلد�ت  �ملمُ��دن 
���رب���ان ومعرفة  قمُ �أك�����رث  ���ش��ي��ك���ن���ن  �ملمُ��ر���ش��ح��ني 
و�شيك�ن  �ل��ن��اخ��ب��ني،  م���ع  �ج��ت��م��اع��ي��ة  وع���الق���ة 
على  �لرقم”  “م�شاألة  م��ث��ل  رم����زي  لتف�شيل 
�أمر �شيتجنبه خمتلف  خيارهم �لنتخابي، وه� 
�ملر�شحني«.وثمة ح��دث تاريخية �شهرية لإلغاء 
فالعديد  �مل�شتعمل،  �لرتتيب  �لأرق��ام من  بع�س 
�لرقم  مثاًل  ت�شتخدم  ل  �لأوروبية  �لبلد�ت  من 
�لتنظيم  يف  و�مل���ن���ازل  �ل�����ش����رع  ت��رق��ي��م  يف   13
بالن�شبة  �لرقم  �لذي تعتمده، لأن ذلك  �لبلدي 
باأعد�د �حلا�شرين  �ل�ش�ؤم، لرتباطه  يمُجلب  لها 

يف “�لع�شاء �لأخري  لل�شيد �مل�شيح«.
ك��ذل��ك ف���اإن ن���ادي ب��اي��رن م��ي���ن��خ �لأمل����اين مينع 
12، �حرت�ماً  لعبيه من �رت��د�ء �لقمي�س رقم 
للجمه�ر وحتى ل يعتقد باأنه ثمة 12 لعباً يف 

�لفريق.

�وربان و�شالفيني 
و�حللم �مل�شرتك
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5356

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/07/12 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده فورمويل لالملنيوم و�لزجاج �س.ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                       �لو�سف  

 4,650                                                   �ألو�ح �أملنيوم 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

�أكد �شم� �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكت�م رئي�س �للجنة �لأوملبية 
�أهم حمفل   2020 �أوملبياد ط�كي�  �لإم��ار�ت يف  �أبناء  �أن م�شاركة  �ل�طنية 
ريا�شي متعدد �لألعاب على م�شت�ى �لعامل يعد حدثا ذ� �أهمية كبرية لك�نه 
�أربع  كل  �لريا�شيني  �آلف  ينتظره  ن�عه  من  وف��ري��د�ً  مميز�ً  طابعاً  يحمل 

�شن��ت.
�لذين  �ملخل�شني  �ل���ط��ن  �أب��ن��اء  د�ئ��م��ا  يذكر  �ل��ت��اري��خ  �أن  �إىل  �شم�ه  و�أ���ش��ار 
�أجل  من  وث��اب��رو�  و�جتهدو�  وعمل��  �أعينهم  ن�شب  �لإم���ار�ت  ��شم  و�شع�� 
ت�شجيل �للحظات �مل�شيئة يف كربيات �ملحافل و�ل�شتحقاقات و�لتي تبقى يف 
قائمة �أ�شحاب �لإجناز�ت و�مليد�ليات �ملل�نة ل�شيما �إن كانت تلك �لنجاحات 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  مع  �شتقام  �لتي  �لأوملبية  �لألعاب  دورة  بحجم  حمفل  يف 

و�لتد�بري �لحرت�زية �لالزمة.
و�أ�شاف �شم�ه �أن ما �شهدته �لريا�شة و�حلركة �لأوملبية على حد �ش��ء منذ 
�ل�شتعد�د  على  �ل�طن  �أبناء  من  �لريا�شيني  و�إ���ش��ر�ر  ك�رونا  جائحة  بدء 
بقيمة متثيل  �ل���ع��ي  م��دى  ي��دل على  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة  للت��جد يف 
و�لنفي�س  �لغايل  �أبناوؤنا  باأكمله حني يقدم  �لعامل  �أمام  ر�يته  �ل�طن ورفع 
لتحقيق �أف�شل �لنتائج �ملمكنة و�لظه�ر �مل�شرف �لذي يليق مبكانة و�شمعة 

�لدولة.
ووجه �شم�ه �ل�فد �لريا�شي �مل�شارك بالكامل ب�شرورة �للتز�م بالتعليمات 
�ل�شادرة من �للجنة �ملنظمة لالألعاب مبا يعك�س روح �لت�شامن و�لتعاون بني 

�لأ�شرة �لأوملبية �نطالقا من �إميان �للجنة �لأوملبية �ل�طنية بتطبيق �ملبادئ 
و�لقيم �لأوملبية �ل�شامية �لتي �شت�شفر عن �إجناح �حلدث وم�شيه قدماً يف 

حتقيق �أهد�فه وغاياته باإقامة ن�شخة مميزة من دورة �لألعاب �لأوملبية.
و�أعرب �شم�ه عن ثقته �لتامة يف �ل�فد �لريا�شي �مل�شارك باحلدث م�شري� 
�إىل �لروح �لعالية �ملعروفة لأبناء �لإمار�ت و�لتي د�ئما ما تظهر يف مثل تلك 
�ملنا�شبات �لريا�شية و�لدور �لبارز �لذي ي�شطلع به كل من ميثل �لدولة يف 

�إبر�ز ح�شارتها وثقافتها ومتيزها يف كافة �ملجالت بني دول �لعامل.
�لفال�شي  باله�ل  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكت�ر  �أك��د معايل  من جهته 
�لهيئة  رئي�س  و�ملت��شطة  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر 
على  �ل�طنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  للريا�شة  �ل��ع��ام��ة 
و�أهم  باأكرب  �مل�شاركة  يف  �لإم���ار�ت  لأبناء  �ملتاحة  �لفر�شة  ��شتثمار  �شرورة 
�لبارزة  �مل�شت�يات  ملتابعة  �لعامل  �أنظار  �إليها  تتجه  �لتي  �لريا�شية  �ملحافل 
من �لأبطال و�لبطالت و�لتعرف على �لق�ش�س �مللهمة و�لتحديات ور�ء كل 

�إجناز.
�لعزمية و�لإ�شر�ر ما ميكنهم  �لإم��ار�ت لديهم من  �أن ريا�شيي  �إىل  و�أ�شار 
�لنتائج يف ظل �لدعم �لالحمدود من قيادتنا �لر�شيدة  �أف�شل  من حتقيق 
�ل�طنية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �شم�  قبل  �مل�شتمر من  و�ملتابعة و�حلر�س 
�ل�شامية  ور�شالتهم  �لفاعل  دوره��م  على  و�لتاأكيد  �لريا�شيني  م���ؤ�زرة  على 
�لتي ير�شخ�نها لدى كل م�شاركة باأن �لإمار�ت من�ذج يحتذى به يف �إر�شاء 

قيم �مل�دة و�ملحبة و�لإخاء.
مر�حل  خ��الل  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  ط�����ل  �لريا�شيني  بجه�د  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لإعد�د �لد�خلية و�ملع�شكر�ت �خلارجية �لتي ت�شبق �مل�شاركة بدورة �لألعاب 
�لأوملبية وكذلك فرق �لعمل باللجنة �لأوملبية �ل�طنية و�شفارة �لدولة لدى 
�ليابان ملا تقدمه من جه�د ملم��شة وو��شحة لت�شهيل مهمة �ل�فد �مل�شارك 
�ملعنية  �جلهات  من  �ل�شادرة  �لتحديثات  على  �جلميع  �إط��الع  مع  بالكامل 
باليابان و�لتعليمات �ل�شحية �ملختلفة، كما �أ�شاد بدور �لحتاد�ت �لريا�شية 
�لالزمة  �ملعل�مات  كافة  وت�فري  �لأوملبية  �للجنة  مع  و�ملتابعة  �لتن�شيق  يف 

لت�شجيل �لريا�شيني.
و �علنت �للجنة �لأوملبية �ل�طنية ر�شميا �شباح �لي�م خالل �مل�ؤمتر �ل�شحفي 
�لذي عقدته مبقر �لهيئة �لعامة للريا�شة يف دبي عن م�شاركة وفد �لإمار�ت 
تقام  و�لتي  ط�كي�  �ليابانية  �لعا�شمة  يف   32 �ل���  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  ب��دورة 
خالل �لفرتة من 23 ي�لي� �جلاري وحتى 8 �أغ�شط�س �ملقبل ، �إذ ي�شارك 6 

ريا�شيني يف 4 �ألعاب هي �لرماية و�جل�دو و�ل�شباحة و�ألعاب �لق�ى.
ح�شر �مل�ؤمتر �ل�شحفي حممد بن دروي�س �ملدير �لتنفيذي للجنة �لأوملبية 
باللجنة  و�لريا�شية  �لفنية  �ل�ش�ؤون  �إد�رة  مدير  �لطيب  و�أحمد  �ل�طنية 
�لعامة  بالهيئة  �لريا�شية  �ل�����ش���ؤون  م��دي��ر  علي  �آل  �ل��رح��م��ن  عبد  وع��م��ر 

للريا�شة وعدد من ممثلي �لحتاد�ت �لريا�شية �مل�شاركة يف �لدورة.
�إذ ي�شم وفد �لإم��ار�ت باأوملبياد  �أحمد �لطيب عن تفا�شيل �مل�شاركة  و�أعلن 

يفتتح  �ل��ذي  فطي�س  ب��ن  �شيف  ه��م  ريا�شيني   6 منهم  ع�ش��ً   18 ط�كي� 
م�شاركتنا يف �حلدث مب�شابقة رماية �ل�شكيت و�لتي تنطلق ي�مي 25و26 
من �ل�شهر �جلاري وفيكت�ر �شكرت�ف �لذي يخ��س مناف�شات حتت 73 كغ 

بريا�شة �جل�دو يف 26 ي�لي� �جلاري �جلاري.
وي�شارك ي��شف �ملطرو�شي �شباح منتخبنا �ل�طني يف مناف�شات 100 مرت 
حرة يف 27 ي�لي� �جلاري فيما ي�شارك �إيفان رومارنك� مب�شابقة ف�ق 100 
كغ باجل�دو يف 30 ي�لي� �جلاري قبل �أن يختتم ح�شن �لن�بي عد�ء منتخبنا 
، كما ت�شارك  31 ي�لي� �جل��اري  100 مرت يف  ب�شباق  �ل�طني م�شاركاتنا 
فاطمة �حل��شني يف مناف�شات قذف �لقر�س �شمن م�شابقات �ألعاب �لق�ى 
فيما مت ت�شمية �أحمد �لطيب مدير �إد�رة �ل�ش�ؤون �لفنية و�لريا�شية باللجنة 

�لأوملبية �ل�طنية مدير�ً لل�فد.
وك�شفت �للجنة �لأوملبية �ل�طنية عن �لزي �لر�شمي لل�فد �لريا�شي �مل�شارك 
بدورة �لألعاب �لأوملبية بط�كي� كما خ�ش�شت �للجنة رمز �ل�شتجابة �ل�شريع 
"�لكي� �أر " لتحميل كافة �لبيانات و�ملعل�مات �خلا�شة مب�شاركة وفدنا و�لتي 

قامت باإعد�دها �إد�رة �ل�ش�ؤون �لفنية و�لريا�شية باللجنة.
�حلمادي  �لرو�شي  حممد  حامد  �لطائرة  للكرة  �ل���دويل  �حلكم  وي�شارك 
بناًء  �لأومل��ب��ي��ة بط�كي�  �لأل��ع��اب  ب���دورة  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  م��ب��اري��ات  �إد�رة  يف 
�إىل �حت��اد �لإم���ار�ت للكرة  �ل��دويل للعبة  على �لدع�ة �ملر�شلة من �لحت��اد 

�لطائرة.

للج�جيت�ش�  �لإم����ار�ت  �حت���اد  �أع��ل��ن 
ور�بطة �أب�ظبي للمحرتفني تنظيم 
�لقارية  �آ����ش���ي���ا  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
9 و10  ملحرتيف �جل�جيت�ش� ي�مي 
ي���ل��ي��� �جل����اري يف ���ش��ال��ة ر����ش��د بن 
حمد�ن بنادي �لن�شر بدبي مب�شاركة 

نح� 700 لعب.
جمم�عة  م�شاركة  �لبط�لة  ت�شهد 
من �مل�شنفني �لأو�ئل عامليا خ�ش��شا 
من حملة �حلز�م �لأ�ش�د و�لبني من 
فر�شة  مت��ث��ل  و  �آ���ش��ي���ي��ة  دول  ع���دة 

�لالعبني  ت�����ش��ن��ي��ف  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 
و�لإبقاء  جاهزيتهم  ورفع  �مل�شاركني 
يف  للم�شاركة  وتاأهلهم  فر�شهم  على 
ج����لت ج��ر�ن��د ���ش��الم وغ��ريه��ا من 

�لبط�لت �لعاملية �لقادمة.
�ملنهايل مدير  �شالح  م��ب��ارك  ق��ال  و 
�لإم�����ار�ت  �حت����اد  يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�رة 
�لقائم  �ل���ت���ع���اون  �إن  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش��� 
للج�جيت�ش�  �لإم������ار�ت  �حت����اد  ب��ني 
يثمر  للمحرتفني  �أب�ظبي  ور�ب��ط��ة 
دوم�������ا ب����ط�����لت ع���امل���ي���ة ت�����ش��ه��م يف 

�لإم���ار�ت م�طنا  دول��ة  تعزيز م�قع 
للج�جيت�ش� ووجهة مف�شلة لنخبة 
�أب��ط��ال ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�لتط�ر �مل�شتمر و�إثر�ء ر�شيدهم من 

�لإجناز�ت �ملتميزة.
�أي�شا  �ملناف�شات ت�شب  �أن هذه  و�أك��د 
�ملحلية  �لأن����دي����ة  لع��ب��ي  ���ش��ال��ح  يف 
و�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل���ط��ن��ي��ة ك���ن��ه��ا تتيح 
�مل��هب  �أف�شل  �لتناف�س مع  �أمامهم 
�إث������ر�ء خربتهم  وب���ال���ت���ايل  �ل��ع��امل��ي��ة 
خل��س  و�إع�������د�ده�������م  وجت���رب���ت���ه���م 

و�إك�شابهم  �ل��ك��ربى  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
�لتحديات  ج��م��ي��ع  ل���ت���ج���اوز  �ل��ث��ق��ة 
هذه  مثل  يف  �لب�شاط  يفر�شها  �لتي 

�لأج��ء �لحرت�فية �ملميزة.
�أنه �شيتم تطبيق �لإجر�ء�ت  و�أو�شح 
�لح�������رت�زي�������ة �مل����ع����ت����م����دة ك����اف����ة يف 
على  للحفاظ  �ل�شحي  �ل��ربت���ك���ل 
ي�شمح لأي  ول���ن  �ل��الع��ب��ني  ���ش��الم��ة 
�حل�ش�ل  ب��ع��د  �إل  ب��ال��دخ���ل  لع���ب 

على م�شحة �شلبية حديثة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رودري���ج���� فالريي� 

�أب�ظبي  ر�ب��ط��ة  يف  �لعمليات  م��دي��ر 
ملحرتيف �جل�جيت�ش� �إن بط�لة �آ�شيا 
�لقارية ملحرتيف �جل�جيت�ش� حتظى 
باأهمية كبرية يف �أو�شاط �جل�جيت�ش� 
�أول�ية  �لالعب�ن  وي���يل  �لآ�شي�ية 
لتعزيز  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لت�شنيفية  �ل��ن��ق��اط  م��ن  ر�شيدهم 
وب����ال����ت����ايل �ل����ت����اأه����ل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لبط�لة �لأبرز عامليا بط�لة �أب�ظبي 

�لعاملية ملحرتيف �جل�جيت�ش�.
�لنم�ذجي  �ل���ت���ع���اون  �إن  �أ����ش���اف  و 

ب����ني �لحت��������اد و ر�ب����ط����ة �أب����ظ���ب���ي 
ل��ل��م��ح��رتف��ني ي�����ش��ه��م يف م���زي���د من 
�أب�ظبي  �لنجاحات �لتي تعزز مكانة 
�جل�جيت�ش�  لريا�شة  مط�ر  كاأكرب 
�للعبة  ن�����ش��ر  ع���ن  ف�����ش��ال  �ل���ع���امل  يف 
وت��ط���ي��ر ب��ر�جم��ه��ا، و�إي���ج���اد قاعدة 

ر��شخة من �مل��هب و�لأبطال".
من  �لأول  �ل��ي���م  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شهد  و 
�ل��ب��ط���ل��ة ت��ن��اف�����س ح��ام��ل��ي �حل����ز�م 
�ل�شباب  ف���ئ���ات  ���ش��م��ن  م���ن  �لأزرق 
و�لكبار و�لأ�شاتذة للرجال و�ل�شيد�ت 

بدلة  ب����دون  م��ن��اف�����ش��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�لبني  �لبنف�شجي  �لأحزمة  حلملة 
فئة  ع��ل��ى  تقت�شر  و�ل���ت���ي  و�لأ�����ش�����د 

�لكبار من �لرجال ح�شر�.
مناف�شات  �ل��ت��ايل  �ل��ي���م  تنطلق يف  و 
لفئة  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي  �حل�������ز�م  ح��م��ل��ة 
حملة  مناف�شات  جانب  �إىل  �ل�شباب 
�لأحزمة �لبنف�شجي و�لبني و�لأ�ش�د 

لفئتي �لكبار و�لأ�شاتذة.
و �شتدخل �لبط�لة �شمن �لت�شنيف 
�أب�ظبي  ر�ب��ط��ة  يف  �ملعتمد  �ل�شن�ي 

مل���ح���رتيف �جل���ج��ي��ت�����ش��� ح��ي��ث متنح 
ت�شنيفية  نقطة   1400 بها  للفائز 
بالغة  يجعلها  م��ا  وه���  فئة  ك��ل  ع��ن 

�لأهمية بالن�شبة للمحرتفني.

•• اأبوظبي-الفجر

لنا�شئي  �لإم���ار�ت  منتخب  �نتظم 
17 ع����ام����اً، يف  �مل�������ش���ارع���ة حت����ت 
حاليا  ي��ق��ي��م��ه  �ل������ذي  م��ع�����ش��ك��ره 
باملركز �لريا�شي �لأوملبي باملعادي 
ي�شتمر  ،و�ل���ذي  م�شر  بجمه�رية 
ح���ت���ى ي������م �لأح�������د �مل���ق���ب���ل �ل����ذي 
لالإمار�ت  ل��ع���دت��ه  م���ع��د�  حت���دد 
بالفجرية   د�خلي  مع�شكر  لإقامة 
للفن�ن  �لفجرية  ن��ادي  �شيافة  يف 
�إىل  �ل�شفر  م���ع��د  حتى  �لقتالية 
ي�م  ب���د�ب�����ش��ت  �مل��ج��ري��ة  �لعا�شمة 
��شتعد�د�    7/16 �لقادم  �جلمعة 
للم�شاركة يف بط�لة �لعامل �ملقبلة 
منتخبات  من  �لعديد  ت�شم  �لتي 

�لعامل للم�شارعة �لتي تقام هناك 
خالل �لفرتة من 19-25 ي�لي� 
�حل��ايل ب��اإ���ش��ر�ف �لحت���اد �لدويل 
للم�شارعة وتنظيم �لحتاد �ملجري 
للم�شارعة، وتاأتي �مل�شاركة �لعاملية 
نطاق  يف  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  لتلك 

و�جل�دو  �مل�شارعة  �حت��اد  �هتمام 
ثعل�ب  بن  حممد  �شعادة  برئا�شة 
�ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ب��ق��ط��اع  �ل��درع��ي 
�لهيئة  م��فقة  بعد   ، للم�شارعة  
برنامج  ع��ل��ي  ل��ل��ري��ا���ش��ة  �ل��ع��ام��ة 
�مل�شاركة �لذي تابع تنفيذه �ل�شيد 
�لعام  �ل�شر  �أم��ني  �لتميمي  نا�شر 

لالحتاد .
جمل�س  رئي�س  �شعادة  �عتمد  وق��د 
�لبعثة  ق���ائ���م���ة  �لحت��������اد  �إد�رة 
�لنهائية �مل�شاركة يف بط�لة �لعامل 
�للجنة  م��ن  �عتمادها  مت  و�ل��ت��ي   ،
ب�د�ب�شت  يف  ل��ل��ب��ط���ل��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
حممد  خليفة  �ل��الع��ب��ني  وت�����ش��م 
�حلفيتي �مل�شارك يف وزن حتت 92 
ك��ج��م ، وع���ب���د�هلل  ر����ش��د �لكياين 

م��ن��اف�����ش��ات وزن حتت  �مل�����ش��ارك يف 
كجم وم��درب ن��ادي �لفجرية   61
�إبر�هيم  ت�فيق  �لقتالية  للفن�ن 
�شعبان  �ل�����ش��ي��د  و���ش��ع��ب��ان  �ل�����ش��ي��د 

�ملدير �لفني لالحتاد .
ب���ن ثعل�ب  وح����ث ���ش��ع��ادة حم��م��د 
�ت�شاله  خ����الل  �ل��ب��ع��ث��ة  �ل���درع���ي 
و�ش�لها  ع��ل��ى  ل��الط��م��ئ��ن��ان  ب��ه��ا 
�لإعد�د  برنامج  �شري  على  ب�شالم 
�مل�شارعة  �شعبة  له  �ل��ذي خططت 
�ل�شاب  �مل�شري  �ملنتخب  مب�شاركة 
ب���ه���دف �ل���ن���ه��������س ب��ال��ل��ع��ب��ة من 
�ملرحلة  ت���ك����ن  �أن  ،�أم������ال  ج���دي���د 
�ملقبلة حافلة بامل�شاركات �لد�خلية 
�ل�طنية  �مل���ن���ت���خ���ب���ات  لخ����ت����ي����ار 

�لعمرية للم�شارعة .

طوكيو  باأوملبياد  �لإمار�ت  وفد  ميثلون  ع�سو�   18

اأحمد بن حممد : التاريخ يذكر دائما اأبناء الوطن املخل�شني 
 �سيف بن فطي�س يفتتح م�ساركاتنا برماية �ل�سكيت يف 25 يوليو �جلاري

انطلق مناف�شات بطولة اآ�شيا القارية ملحرتيف اجلوجيت�شو 9 يوليو 

حممد بن ثعلوب يعتمد قائمة منتخب 
نا�شئي امل�شارعة لبطولة العامل باملجر

�أعلن نادي مر�شيليا خام�س �لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم �لثالثاء ح�ش�له على 
على  ماتي� غندوزي  �لفرن�شي  �ل��دويل  �لإنكليزي  �أر�شنال  و�شط  خدمات لعب 

�شبيل �لإعارة مل��شم و�حد مع �إمكانية �ل�شر�ء.
وكان �أر�شنال �أعار لعب �ل��شط �لبالغ من �لعمر 22 عاماً و�لذي مت �ختياره 
مرتني ل�شف�ف �ملنتخب �لفرن�شي دون �أن يلعب، �إىل هرتا برلني �لأملاين �مل��شم 
24 مبار�ة �شجل خاللها هدفني مع متريرة حا�شمة  �ملا�شي حيث خا�س معه 

و�حدة.

ر مر�شيليا يف بيان مب�شرية غندوزي �مل�ل�د يف 14 ني�شان �أبريل يف ب���شي،  وذكَّ
حيث �نتقل من مركز تدريبات باري�س �شان جرمان �إىل ل�ريان عام 2014 ليبد�أ 
 2016 �أكت�بر  �لأول  ت�شرين  �لأوىل يف  �لدرجة  �لأول يف  �لفريق  م�ش��ره مع 

وبقي يف �شف�فه رغم هب�طه �إىل �لدرجة �لثانية م��شم 2018-2017.
�للندين خا�س  �لنادي  مع  ولعب م��شمني  �أر�شنال،  �إىل  �مل��شم  نهاية  �نتقل يف 
خاللهما 82 مبار�ة )�شجل هدفا و�حد�(، بينها �ملبار�ة �لنهائية مل�شابقة �لدوري 
)لعب  ت�شل�شي  م��طنه  �أمام  خ�شرها  �لتي   2019 �لأوروبي "ي�روبا ليغ" عام 

يف �ل�ش�ط �لثاين(.
وقال مر�شيليا "ماتي� غندوزي ه� لعب و�شط حديث، ق�ي تقنًيا ويتمتع بن�عية 
جيدة من �لتمرير. لعب ذو �شخ�شية، لديه روؤية جيدة للملعب. بهذه �ل�شفات 

لي�س هناك �أي �شك يف �أنه �شيك�ن قادًر� على ت�ظيفها يف �شف�ف �لفريق".
وياأتي �لتعاقد مع غندوزي بعد ثالثة �أيام فقط من �لنتقال �لنهائي للمد�فع 
�لأرجنتيني لي�ناردو بالريدي �لذي لعب معه معار�ً �مل��شم �ملا�شي من ب�رو�شيا 

دورمت�ند �لأملاين.

غ�ن�شالي�س  �ألفارو  �لإ�شباين  مد�فعه  عقد  �أي�شاً  �ل�شيف  هذ�  مر�شيليا  وم��دد 
�لإ�شباين  بر�شل�نة  م��ن  ف�ينتي  ل  دي  ك���ن��ر�د  �لأم��ريك��ي  �جل��ن��اح  م��ع  وتعاقد 

ولعب �ل��شط �لرب�زيلي جري�ش�ن من فالمنغ�.
يف �ملقابل، رحل فل�ريان ث�فان لالن�شمام �إىل م��طنه �أندريه-بيار جينياك يف 
تيغري�س �ملك�شيكي. كما غادر �حلار�س ي�هان بيليه و�ملد�فعان �ليابانيان هريوكي 
و�ملهاجم  �لدين خاوي  �شيف  �لت�ن�شي  �ل��شط  ناغات�م� ولعب  وي�ت�  �شاكاي 

فالريي جريمان.

 اأر�شنال يعري غندوزي اإىل مر�شيليا 
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م��هب متعّددة يف خط �لهج�م مل حت�شل �إنكلرت� على فر�شة كافية لإبر�ز 
�لبط�لة  نهائي  ن�شف  بل�غها  وبعد  �لقدم،  لكرة  �أوروب��ا  كاأ�س  يف  �إمكاناتها 
�لقارية للمرة �لأوىل منذ 25 عاًما، متلك خيار�ت عدة ل�شناعة �لفارق يف 

مبار�تها �أمام �لدمنارك �لربعاء يف وميبلي.
بانتظام، مع وج�د عدد  �شاوثغيت من تغيري ت�شكيلته  �ملدرب غاريث  متّكن 

كبري من �مل��هب �لهج�مية حتت ت�شرفه.
تلقي وكالة فر�ن�س بر�س نظرة على خم�شة لعبني �إنكليز مبقدورهم �إحد�ث 

�لفارق من مقاعد �لبدلء يف حال مل يت��جدو� يف �لت�شكيلة �لأ�شا�شية.
�أثار مهاجم �أ�شت�ن فيال �لإعجاب خالل �لبط�لة على رغم �لدقائق �ملعدودة 
�ملرتبط بالنتقال �ىل مان�ش�شرت �شيتي  �ل�25 عاًما  �بن  �لتي خا�شها. مّرر 
�لكرة �حلا�شمة لهدف �شرتلينغ يف �لف�ز -1�شفر على ت�شيكيا يف ختام دور 

�ملجم�عات، يف �ملبار�ة �ل�حيدة �لتي بد�أها �أ�شا�شًيا.
قال قبل �لنت�شار على �أملانيا يف ثمن �لنهائي عندما دخل من دكة �لبدلء 
و�شاهم يف �شناعة �لهدف �لول قبل �أن ميّرر كرة حا�شمة �إىل هاري كاين يف 

لدت لأق�م بذلك. �أت�ق )للعب(". �لثاين "ومُ
مل يلعب يف �لف�ز �ل�شاحق برباعية نظيفة على �أوكر�نيا يف ربع �لنهائي على 
�مللعب �لأوملبي يف روما، لذ� �شيك�ن يف �أمت �جله�زية �لبدنية يف حال ��شركه 

�شاوثغيت.
حّقق �بن �ل�21 عاًما م��شًما ر�ئًعا مع مان�ش�شرت �ش�شيتي، �شجل خالله 16 
هدًفا يف جميع �مل�شابقات يف طريق رجال �ملدرب �ل�شباين بيب غ��ردي�ل �ىل 
�ل��دوري �ملمتاز وبل�غ نهائي دوري �بطال �وروب��ا �لذي خ�شروه  �لف�ز بلقب 

�شد ت�شل�شي.
ر�ّشح كرث ف�دن ليك�ن �أحد �أبرز جن�م �لي�رو، لكن بعد �أن بد�أ �أ�شا�شًيا يف �ول 

مبار�تني، مل يلعب منذ حينها. عندما كانت �إنكلرت� تعاين ل�شناعة �لفر�س 
لعدم  ل�شاوثغيت  �نتقاد�ت  و�مل�شجع�ن  �لنقاد  وّج��ه  �ملجم�عات،  دور  خ��الل 
و�ح��دة فقط خالل  مرة  متاأخًر�  بديال  دخل  �ل��ذي  ل�شان�ش�،  فر�شة  منحه 

�ملباريات �لأربع �لأوىل.
لكنه بد�أ �أ�شا�شًيا يف روما ولفت �لنظار مع مهار�ته يف �ملر�وغة و�أ�شل�ب لعبه 
�لهج�مي �ملبا�شر. قد يك�ن �بن �ل�21 عاًما �ملنتقل من ب�رو�شيا دورمت�ند 
�لملاين �ىل مان�ش�شرت ي�نايتد مقابل 85 ملي�ن ي�رو )100 ملي�ن دولر( 

ا يف ن�شف �لنهائي. يف �لت�شكيلة �ل�شا�شية �ي�شً
�شّكل ��شتدعاء لعب �أر�شنال �ل�شاب )19 عاًما( �إىل �لنهائيات �لقارية بدل 
من جي�شي لينغارد مفاجاأة �شغرية، لكنه لعب دوًر� مهًما يف م�ش��ر �نكلرت� 

�ىل �ملربع �لخري.
�ملبار�ة وحافظ على مكانه  تاأّلق �شد ت�شكيا وح�شد جائزة �ف�شل لعب يف 
بد�عي  �لنهائي  رب��ع  ع��ن  يغيب  �أن  قبل  �أملانيا  �شد  �ل�شا�شية  �لت�شكيلة  يف 

�ل�شابة.
ميلك �شاوثغيت �خليار بني ف�دن و�شان�ش� و�شاكا ل�شغل مركز �جلناح �لأمين 
�شد �لدمنارك، حيث من �ملرجح �أن يبد�أ كل من هاري كاين ورحيم �شرتلينغ 

وماي�ش�ن ماونت يف �لت�شكيلة �ل�شا�شية.
�لالعب �لكرث خربة يف هذه �لالئحة ه� �ل�حيد �لذي مل ي�شارك �أ�شا�شًيا 
بعد يف ن�شخة هذ� �لعام، رغم �أن �جلناح يعاين من �إ�شابات يف �لقدم و�لكتف 

ومن �ملت�قع �أن يخ�شع لعملية جر�حية بعد �لبط�لة.
ر��شف�رد �لذي �شجل 12 هدًفا يف 45 مبار�ة دولية، ل يز�ل باإمكانه �أن يلعب 
دوًر� مهًما يف م�شعى �إنكلرت� للف�ز باللقب �لأوروبي �لأول يف تاريخها، على 

�لرغم من خ��شه 57 مبار�ة مع مان�ش�شرت ي�نايتد يف م��شم �شعب.

مت�ز/ي�لي�   23 يف  ط�كي�  �ومل��ب��ي��اد  �فتتاح  حفل  ع��ن  �جلماهري  �شتغيب 
�حلايل ب�شبب خماوف من جائحة فريو�س ك�رونا، يف حني �شيمُ�شمح بح�ش�ر 
كبار �ل�شخ�شيات و�مل�ش�ؤولني �لوملبيني لكن بعدد �أقل من �ملقرر �شابًقا، وفق 

ما �أفادت �شحيفة يابانية.
وكبار  �لدولية  �لوملبية  �للجنة  ممثلي  �أن  �شيمب�ن  �أ�شاهي  ي�مية  وذك��رت 
�شيمُ�شمح  بالألعاب  �ملرتبطني  من  وغريهم  و�لرعاة  �لأجنبية  �ل�شخ�شيات 

لهم بدخ�ل �ل�شتاد �ل�طني ملتابعة �حلفل.
�مل�شجعني حيث  يتم حظر  �أن  �ملرجح  �لقائمة، من  �مل�شاور�ت  ولكن يف ظل 

�لقلق  �رتفاع  مع  �جلماهريي،  �حل�ش�ر  �شقف  يف  �لتفكري  �ملنظم�ن  يعيد 
ب�شاأن �زدياد حالت �لإ�شابة بالفريو�س يف ط�كي�.

وذكر �لتقرير نقال عن م�شادر حك�مية مل يف�شح عنها، �ن �ملنظمني ي�شع�ن 
�ىل تقلي�س عدد �أفر�د "�لأ�شرة �لأوملبية" �ملت�قع �أن يبلغ 10 �آلف �شخ�س 

�إىل عدد ير�ه �جلمه�ر �لياباين مقب�ًل.
و�أو�شح "ي�شعر بع�س �لأ�شخا�س يف �حلك�مة بالقلق من �أن �لر�أي �لعام لن 
يقبل �أن يح�شل�� على �متياز خا�س. يرغب�ن يف �أن يتقل�س عدد �حل�ش�ر 

�ىل �ملئات".

�ملا�شي  �ل�شهر  �ملنظم�ن جميء �جلماهري من �خل��ارج فيما �شمح��  ومنع 
بح�ش�ر حملي بن�شبة 50 يف �ملئة من �شعة كل من�شاأة، وبحد �أق�شى ي�شل 

�ىل 10 �آلف �شخ�س يف كل منها، مع �للتز�م باأيهما �أقل.
حذرت  حيث  �لتفكري،  �إع���ادة  على  �أجربتهم  �ل�شابة  ح��الت  �رت��ف��اع  ولكن 
رئي�شة �لألعاب �شيك� ها�شيم�ت� م�ؤخًر� من �أن �إقامة �لوملبياد خلف �ب��ب 

مغلقة ل يز�ل خياًر� قائًما.
�إج��ر�ء�ت مكافحة �جلائحة يف  �أن متّدد �حلك�مة هذ� �لأ�شب�ع  من �ملت�قع 

ط�كي� و�أماكن �أخرى، قبل �ن تتخذ قر�ًر� ب�شاأن �حل�ش�ر �جلماهريي.

ح�ش�ر  م��ن  �مل��ت��ف��رج��ني  م��ن��ع  يف  ي��ف��ك��رون  �ملنظمني  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ملناف�شات يف �ملن�شاآت �لكربى ويف �حل�ش�س �مل�شائية.

مل يكن تف�شي ك�فيد19- يف �ليابان �شديًد� كما ه� �حلال يف بع�س �لبلد�ن 
�لخرى، حيث بلغ عدد �ل�فيات ح��يل 14800، لكن �خلرب�ء يق�ل�ن �إن 

م�جة �أخرى قد ت�ؤثر على �خلدمات �لطبية مع بدء �لألعاب �لأوملبية.
من �ملقرر �ن ت�شل �ل�شعلة �ىل ط�كي� �جلمعة ولكن لن يك�ن هناك تبادل 
�علن  ما  وف��ق  �جل��اري،  �لأ�شب�ع  نهاية  �لعا�شمة  يف  �لعامة  �لطرقات  على 

�ملنظم�ن، �شيمُ�شتعا�س عنه باحتفال ق�شري  دون م�شجعني.

افتتاح اأوملبياد طوكيو.. ح�شور كبار ال�شخ�شيات وغياب اجلماهري

من القادر على �شناعة الفارق لنكلرتا �شد الدمنارك؟ 

�ن����ت����ه����ز لع�������ب �ل����������ش����ط �ل�������ش���اب 
�ل����دمن����ارك����ي م��ي��ك��ي��ل د�م�������ش���غ���ارد 
��شابة  عقب  ��شا�شياً  حل�له  فر�شة 
بن�بة  �إريك�شن  كري�شتيان  �لأ�شيل 
�ملنتخب  �شف�ف  عن  وغيابه  قلبية 
للتاألق  �لقدم،  لكرة  �أوروب��ا  كاأ�س  يف 
بر�عة  بف�شل  ع��ام��اً   21 �ل���  �شن  يف 
حمارب  �شر��شة  من  �أك��رث  بر�زيلية 

�ل� "فايكينغ".
نية  �لكمُ وه��ي  "د�م�شيني�"،  يمُج�شد 
�لتي ح�شل عليها د�م�شغارد بلهجة 
�أبطال  وت�شميم  حما�شة  بر�زيلية، 
�أوروبا عام 1992 عندما ي��جه�ن 
ملعب  يف  �أر�����ش����ه����ا  ع���ل���ى  �ن���ك���ل���رت� 
�لنهائي  ن�شف  �لدور  "وميبلي" يف 

للبط�لة �لقارية �لي�م �لأربعاء.
لعب  تي" ع���ن  "بي  ���ش��ب��ك��ة  ن��ق��ل��ت 
�لأ�شقر  �لإي��ط��ايل  �شمبدوريا  جناح 
�أم�شية  يف  �ل�شمني  �ل�جه  و�شاحب 
 1-2 ت�شيكيا  جمه�رية  على  �لف�ز 
مع  تز�منت  و�ل��ت��ي  �لنهائي  رب��ع  يف 
"مل   21 �ل���  م��ي��الده  بعيد  �حتفاله 
�أف�شل. ه�  �أحلم بهدية عيد ميالد 
�أمر جن�ين �أن �أذهب �إىل وميبلي".

هنا.  نك�ن  �أن  مغامرة  "�إنها  وتابع 
من �جلن�ن بعد كل �لذي ح�شل".

��ع��ت��رب د�م�����ش��غ��ارد �ك��ت�����ش��اف �ملدرب  يمُ
كا�شرب هي�ملاند من �أجل �إعادة بناء 
�ل��ن��ج��اع��ة �ل��ه��ج���م��ي��ة مل��ن��ت��خ��ب��ه مع 
�رتباط  يف�ّشر  م��ا  �إري��ك�����ش��ن،  غ��ي��اب 
�شبق  �ل��ذي  مبدربه  �ل�شاب  �لالعب 
له �أن �أ�شرف عليه مع ناديه �ل�شابق 
�نتقل  عندما  ن�رد�شيالند  �شي  �أف 
قادماً   2017 ع��ام  يف  �شف�فه  �إىل 

من قريته �ل�شغرية جيلينج.
�ل�شحافة  �أم��ام  هي�ملاند  عليه  �أثنى 
ر�ئع"،  لع���ب  "ه�  ق���ائ���اًل  �مل��ح��ل��ي��ة 
من  ي��ت��م��ك��ن  �أن  "و�قع  م�����ش��ي��ف��اً 
على  ذل��ك  يفعل  و�أن  هنا  �لنطالق 

هذ� �مل�شرح )�أوروبا(، �لمر ر�ئع".
بالده  �أمام  �لطريق  د�م�شغارد  مّهد 
دور  يف   1-4 رو����ش���ي���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ف���ز 
�ملجم�عات بافتتاحه �لت�شجيل، وبات 
�أ�شغر هد�ف يف تاريخ �لدمنارك يف 
يف  ويتاألق  ليع�د  "ي�رو"،  نهائيات 
رب��اع��ي��ة �ل���ف����ز �أم�����ام وي��ل��ز يف ثمن 
�جلناح  هذ�  �أ�شهم  لرتتفع  �لنهائي 
و70  م   1،80( و�لنحيف  �ل�شريع 

كلغ(.
قائلًة  تي"  "بي  �شحيفة  ع��ن���ن��ت 
�لع�د  ط����رّي  ف���ار����س  ك���اأن���ه  "يبدو 
�لبي�شة )...(، ولكن  خرج للت� من 
على �مل�شرح �لوروب��ي �لكبري، ي�شبه 

�ملحارب �لقدمي �ملحنك يف �لت�شكيلة، 
يف  �إريك�شن  كري�شتيان  مثل  تقريباً 

�أف�شل �أيامه".
وع����ل����ى غ�������ر�ر لع������ب و�����ش����ط �إن����رت 
�لإي����ط����ايل، ي��ع��ت��م��د د�م�����ش��غ��ارد )7 

ظاهرة  تقنية  على  دولية(  مباريات 
بقدميه  �ل���ك���ر�ت  مت���ري���ر  يف  ودق�����ة 

كلتيهما وروؤية ثاقبة للعب.
"ريتزو"  ل���ك��ال��ة  د�م�����ش��غ��ارد  �أق�����ّر 
يف   100 �ألهمني  "لقد  �لدمناركية 

�مل����ئ����ة. �إري���ك�������ش���ن ه����� �أح�������د �أك����رث 
�لالعبني �لذين �شاهدتهم يلعب�ن. 
كنت  عندما  كثري�ً،  به  �عجبت  لقد 
���ش��غ��ري�ً. خ���الل ت��ل��ك �حل��ق��ب��ة كنت 
)�لالعب(  م��رك��ز  يف  �ل��ع��ب  د�ئ���م���اً 

�لرقم 10، على غر�ره".
�أنهما يعلبان  ليع�د وي�شيف مذكر�ً 
�ألعب  �أن���ا  خمتلفني،  "مركزين  يف 

�أكرث على �لرو�ق ويف �لهج�م".
د�م�شغارد  ت���األ���ق  �إي��ط��ال��ي��ا  ت��اب��ع��ت 
�لتي  وه����ي   ،"2020 "ي�رو  يف 
�ل�شاب  ه����ذ�  م��الع��ب��ه��ا  �ح��ت�����ش��ن��ت 
�مل��درب �خلبري  با�شر�ف  حيث ن�شج 
�شمبدوريا. يف  ر�نيريي يف  كالودي� 
م��شمه �لأّول يف �ل� "�شريي �أ" لعب 
و�شجل   38 �أ�شل  من  مبار�ة   35
حا�شمة،  ك�����ر�ت   4 وم�����رر  ه���دف���ني 
دوري  يف  ناجحة  �أوىل  خط�ة  وه��ي 
�ل�شبان  يتاألق  �أن  �ل�شعب  حيث من 

ب�شرعة.
�ل����دمن����ارك����ي يف م���ق���اب���ل���ة مع  ق�����ال 
�أ�شب�عية "�شب�رت ويك" �لإيطالية 
من  ��شا�شياً  دور�ً  ر�ن��ي��ريي  "لعب 
�لكرة  ت��اأق��ل��م��ي م���ع  ت�����ش��ري��ع  �أج�����ل 

�لإيطالية".
�إىل  بالن�شمام  خياره  �شارحاً  وتابع 
�إىل  �ح���ت���اج  "كنت  �أ":  "�شريي  �ل���� 
نف�شي مع  قيا�س  جت��اوز عتبة، عرب 
تناف�شية مقارنة مع  �أكرث  قدم  كرة 

�لدوري �لدمناركي )...( ويجب �أن 
�أن ذلك متا�شى مع ت�قعاتي،  �أق���ل 

كنت �أحتاج �إىل ذلك".
�أن ع��ق��ده ميتد  وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن 
�شمبدوريا،  م��ع   2024 ع��ام  ح��ّت��ى 
�إّل �أن م��شمه �لّول �لناجح وتاألقه 
حتت  و�شعاه  �ل��ق��اري��ة،  �لبط�لة  يف 
جمهر �لعديد من �لأندية �لكبرية، 

ومنها ميالن.
ولكن قر�ر �لرحيل يعتمد على رغبة 
���ش��م��ب��دوري��ا �ل���ذي ل��ن ي��ق��ّدم جنمه 
بعدما  �جلديد على طبق من ذهب 
كان و�شع على طاولة �ملفاو�شات 6 
ماليني ي�رو للتعاقد معه قبل عام 

قادماً من ن�رد�شيالند.
�أع��رف لن��ه لي�س  "كم ي�شاوي؟" ل 
ونريده  به  �أهتم  �لبيع.  قائمة  على 
�أ�شل  �أن  �أري���د  لين  معنا  يكرب  �أن 
يعني  م��ا  ي�����ش��اوي��ه،  �ل���ذي  �ملبلغ  �إىل 
م�هبة  �ن��ه  ملي�ن.  و50   30 ب��ني 
�شمبدوريا  رئ���ي�������س  ق�����ال  خامة" 
قناة  م��ن  غ��ام��ز�ً  ف��ريي��رو  ما�شيم� 
للتعاقد  �ل�شاعني  قل�ب  "تربيد" 

مع ج�هرته �جلديدة.

يف  ج��دي��دة  ظ��اه��رة  تغيري�ت  خم�شة  على  �لع��ت��م��اد  �أ�شبح 
كرة �لقدم لكن بعد تاأثري قيا�شي لالعبني �لبدلء يف �أدو�ر 
�لهتمام  ���ش��ي��زد�د   2020 �أوروب����ا  ببط�لة  �مل��ه��زوم  خ��روج 

بزيادة �لتبديالت ب�شكل د�ئم يف �للعبة.
و�زد�دت �إثارة �لدقائق �لأخرية هذ� �لعام يف بط�لة �أوروبا 

خا�شة يف �أدو�ر خروج �ملهزوم.
و�نتف�شت �ش�ي�شر� لتح�ل تاأخرها 3-1 �إىل �لتعادل 3-3 
بركالت  تف�قت  ث��م   ،16 دور  يف  �ل��ع��امل  بطلة  فرن�شا  م��ع 
�إ�شبانيا،  �أم��ام  ر�ئ��ع  ب�شكل  كرو�تيا  �نتف�شت  كما  �لرتجيح 
يف  م��ت��اأخ��رة  �إث���ارة  بعد  �لنم�شا  على  �إيطاليا  تغلبت  بينما 

�ل�قت �لإ�شايف.
وه�  م�شرتك  عن�شر  يجمعها  �لثالث  �ملباريات  ه��ذه  وك��ل 

�لدور �مل�ؤثر لأهد�ف �لالعبني �لبدلء.
وت�شري �لإح�شائيات �إىل �أن �لبدلء �شجل�� مت��شط 0.75 
هدفاً كل مبار�ة حتى �لآن يف �أدو�ر خروج �ملهزوم يف بط�لة 
�إقامة �شبع مباريات  �أعلى معدل منذ  2020 وه�  �أوروب��ا 

على �لأقل يف هذه �لأدو�ر يف 1996.

ب���الأدو�ر �لإق�شائية  15 مبار�ة  �أه��د�ف يف  وج��اءت خم�شة 
من بدلء يف بط�لة �أوروبا 2016، مقابل ت�شعة �أهد�ف يف 

�لن�شخة �حلالية بالفعل مع تبقي ثالث مباريات.
و��شتغل ل�ي�س �إنريكي مدرب �إ�شبانيا، �لتي ت��جه �إيطاليا 
مبقاعد  تقريبا  �خل��ي��ار�ت  ك��ل  �ل��ث��الث��اء،  �لنهائي  قبل  يف 

�لبدلء وبنجاح هائل.
و��شتفادت �إ�شبانيا من مترير�ت حا�شمة لباو ت�ري�س ود�ين 
�أومل� وميكل �أويارز�بال �أمام كرو�تيا و�شجل �أويارز�بال ركلة 
�أن  بعد  �لثمانية  دور  �ش�ي�شر� يف  �أم��ام  �حلا�شمة  �لرتجيح 

كان �لتغيري �لر�بع لفريقه.
�أهمية  �مل���درب����ن  يتفهم  ت��غ��ي��ري�ت  خم�شة  وج����د  ظ��ل  ويف 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى م����ه��ب ك�����اأور�ق ر�ب��ح��ة خ��ا���ش��ة يف بط�لة 

مرهقة.

* هل ت�ستمر �لقاعدة؟
�لتغيري�ت  �لإبقاء على  �أن هناك رغبة يف  وذك��رت م�شادر  

�خلم�شة ب�شكل د�ئم.

�للعبة  �شن ق��نني  �مل�ش�ؤول عن  �لقدم  و�أعلن جمل�س كرة 
يف ماي� )�آيار( �أن منظمي �مل�شابقات ميلك�ن خيار �ل�شماح 

للفرق با�شتخد�م خم�شة تغيري�ت حتى نهاية 2022.
وبد�أ تطبيق �لقاعدة �مل�ؤقتة بزيادة �لتغيري�ت من ثالث �إىل 
خم�س يف ماي� )�آيار( 2020 مل��جهة تد�عيات ك�فيد19- 

ولدعم �شالمة �لالعبني و�شط جدول مباريات متكد�س.
�لتي  �لق�شايا  ر�أ����س  على  �ل��ق��اع��دة  م��دة  مت��دي��د  و�شيك�ن 
�أر�شني  "فيفا" بقيادة  �ل��دويل  حتتاج ملر�جعة من �لحت��اد 
�ل�شابق لكن �لقر�ر �شيخ�س جمل�س  �أر�شنال  فينغر مدرب 

كرة �لقدم على �لأرجح.
وو�جهت �لفكرة معار�شة من بع�س مدربي �لفرق بد�عي 
�أن �لتغيري�ت �خلم�شة تخدم �لأندية �شاحبة �مل��رد �ملالية 

�لكبرية �لتي تتمتع بعمق يف �لت�شكيلة.
�لإق�شائية  �لأدو�ر  يف  جلياً  �ل��ب��دلء  ت��اأث��ري  ك��ان  �ذ�  لكن 
�لإبقاء  يف  �لرغبة  تزيد  �أن  �ملمكن  فمن  ك��ربى،  ببط�لت 
�أوقات  �ل��ف��رق يف  و�إن��ع��ا���س  �ل��دم��اء  �ل��ق��اع��دة لتجديد  على 

متاأخرة باملباريات. 

دام�شغارد حمارب الـ )فايكينغ(... مبهارة برازيلية 

تاأثري البدلء يف يورو 2020 ي�شجع على 
ا�شتمرار التغيريات اخلم�شة

�لظهري  �نتقال  �شفقة  �لإنكليزي  ي�نايتد  ليدز  �أك��م��ل 
بح�شب  بر�شل�نة،  من  فريب�  ج�ني�ر  �لإ�شباين  �لأي�شر 
م��ا �أع��ل��ن �ل��ن��ادي��ان . وذك���ر �ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال���ين يف بيان 
�إىل �تفاق ح�ل �نتقال  ي�نايتد  وليدز  بر�شل�نة  "ت��شل 
ج�ني�ر فريب� مقابل 15 ملي�ن ي�رو. �شيتقا�شى نادي 

بالوغر�نا %20 من �إعادة �لبيع �ملحتملة لالعب".
ب����دوره، رح��ب ن���ادي ل��ي��دز ي�نايتد ب��ال��الع��ب م��ن خالل 
فيدي� ن�شره عرب �شفحاته �لر�شمية على م��قع �لت���شل 
�لإجتماعي، حيث ظهر �ثناء ت�قيعه على �لعقد �جلديد، 

بالإ�شافة �ىل �شريه د�خل �أروقة ملعب فريقه �جلديد.
�إزغيان  �ل�شمايل  وكان ليدز يبجث عن بديل للمقدوين 
�إل��ي������ش��ك��ي �ل���ذي رف�����س جت��دي��د ع��ق��ده. خ��ا���س �لظهري 
�لأي�شر �ملن�شم عام 2017 �إىل تا�شع �لدوري �لإنكليزي، 

�ملا�شي. �مل��شم  �لربميريليغ  يف  مبار�ة   36
وي��ع��ت��رب ف��ريب��� )24 ع��ام��ا( ث���اين لع���ب ي��غ��ادر ملعب 
�لربتغايل  �جلناح  �إع���ارة  بعد  �ل�شيف  ه��ذ�  ن�"  "كامب 
ترينكاو �إىل ولفرهامبت�ن �لأحد. وتاأتي هذه �خلط��ت 

�شمن �شعي �لنادي �لكاتال�ين �إىل ت�فري �ل�شي�لة �ملالية، 
للنجاح يف جتديد عقد �أف�شل لعب يف �لعامل �شت مر�ت 
 30 يف  عقده  �نتهى  و�ل��ذي  مي�شي،  لي�نيل  �لأرجنتيني 

حزير�ن/ي�ني� �ملا�شي.
جن�ب  ملقة  مدينة  يف  �مل���ل���د  ف��ريب���،  ج�ني�ر  و�ن�شم 
�إ�شبانيا، �إىل فريق ما دون 19 عاما يف ريال بيتي�س، قبل 

�حرت�فه 2018.
�لعام  �شيف  يف  بر�شل�نة  ���ش��ف���ف  �ىل  �ن��ت��ق��ل  ث���ّم  وم���ن 
2019 مقابل 18 ملي�ن ي�رو وذلك يف عقد �متد حتى 

�لعام 2024.
 41 �لأي�شر  �لظهري  خا�س  بر�شل�نة،  مع  م��شمني  ويف 
�لإ���ش��ب��اين و10 يف  �ل����دوري  24 يف  بينها  م��ن  م���ب���ار�ة، 
هدَفني،  ت�شجيل  يف  خاللها  جن��ح  �أوروب����ا.  �ب��ط��ال  دوري 
لكنه عجز عن حجز مكان له كبديل م�شتقبلي للظهري 

�لدويل ج�ردي �ألبا.
كما �أحرز فريب� لقبا يتيما مع بر�شل�نة، يف م�شابقة كاأ�س 

ملك �إ�شبانيا يف ني�شان/�أبريل �ملا�شي.

الظهري فريبو من بر�شلونة 
اإىل ليدز يونايتد 
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الفجر الريا�ضي

"�جلليدي"  بالرجل  رف  عمُ بعدما 
ع��ل��ى �أر�����س �مل��ل��ع��ب، ل��ع��ب �ملهاجم 
يف  ك���ب���رًي�  دوًر�  دول������ربغ  ك��ا���ش��رب 
�إي�شال �لدمنارك �إىل ن�شف نهائي 
كاأ�س �أوروبا لكرة �لقدم، بت�شجيله 
ثمن  يف  وت�شيكيا  وي��ل��ز  م��رم��ى  يف 

وربع �لنهائي ت��لًيا.
�ل�شكندينافية  �ل����دول����ة  ت���ع���ّ�ل 
�ل�شغرية على جناعة دول��ربغ، يف 
�لي�م  �ل�شعبة  �إن��ك��ل��رت�  م����ج��ه��ة 
على  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  يف  �لأرب���ع���اء 

ملعب وميبلي يف لندن.
�لقادم  ني�س  ن���ادي  مهاجم  ع��ان��ى 
من عائلة ريا�شية )و�لد�ه مار�شا 
�مل��شم  �ليد( لفر�س �شط�ته  كرة 
�ل��دوري �لفرن�شي، ومل  �ملا�شي يف 
ت�شكيلة  يف  �أ���ش��ا���ش��ًي��ا  لع���ًب���ا  ي��ك��ن 
�ملدرب �لدمناركي كا�شرب هي�ملاند 

مطلع �لبط�لة �لقارية.
ظهر  �لإق�شائية،  �لأدو�ر  يف  لكن 
يف  �ثنان  لفتة:  �أه���د�ف  مع  بق�ة 
وثالث  )-4�شفر(  وي��ل��ز  م��رم��ى 

�شد ت�شيكيا )1-2(.
��شتفاد �لالعب �لأ�شقر �لبالغ 23 
�لرئي�س  �ملهاجم  �إ�شابة  من  عاًما 
ي��شف ب�ل�شن، فكان خري �لبديل، 
لي�شبح لحًقا �أ�شا�شًيا برغم ع�دة 

مهاجم ليبزيغ �لأملاين.
يف باك�، ر�وغ �لالعب �ملكنى "�آي�س 
�أياك�س  �ل�����ش��اب��ق  ن��ادي��ه  يف  بريغ" 
-2015( �له�لندي  �م�����ش��رتد�م 

�إىل  وظ���ه���ره  �ل���دف���اع   ،)2019
مرمى ت�شيكيا، مرر لزميله مارتن 
�لعمق،  كرة مق�شرة يف  بر�يث��يت 

و�شارك يف �أدو�ر دفاعية.
عر�شية  ت���رج���م���ة  يف  ي�������رتّدد  مل 
�ل���ر�ئ���ع���ة، ليهّز  ي����ك��ي��م م��اي��ه��ل��ي 

�ل�شباك قبل �ل�شرت�حة.
�بت�شامة  ي��ن��ت��زع  مل  ث���ال���ٌث  ه����دٌف 
من �لالعب �مل�ل�د يف �شيلكيب�رغ 
�لذي ح�شل على تهنئة رفاقه. رّد 
�أقل  بن�شبة  عليه  �ع��ت��اد  ب��ارد  فعل 

جمه�ر نادي ني�س �ملت��شطي.
بعد م��شم �أول و�عد، �شجل خالله 
�لفرن�شي،  �ل���دوري  ه��دًف��ا يف   11
�لقادم  دول������ربغ  ���ش��ع��ل��ة  �ن���ط���ف���اأت 
 23 بلغت  لني�س  ك��ب��رية  ب�شفقة 

ملي�ن دولر يف �شيف 2019.
تعّر�س   ،2021 م������ش��م  خ����الل 
�أ�شيب  ب���ر���ش��ه،  ���ش��ي��ارت��ه  ل�����ش��رق��ة 
�لع�شلة  ث���م  ج��ن��ب��ه  يف  ب��ك��اح��ل��ه، 
ي���ف��ره فريو�س  �مل��ق��ّرب��ة، ك��م��ا مل 
ك�رونا يف منا�شبتني، ووقع �شحية 

�لتهاب �لز�ئدة �لدودية!

كا�شرب  "مع  ه��ي���مل��ان��د  ع��ن��ه  ق���ال 
�ع��ت��ق��د �ن���ه ل��دي��ن��ا م��ه��اج��م جنم. 
يافًعا و�شجل  كان  �شاهدته عندما 
مع  و�ح���د  م������ش��م  يف  ه��دًف��ا   16
مر�حل  يف  "مّر  ت��اب��ع  �أياك�س". 
وك�رونا  �لإ����ش���اب���ات  م���ع  ج��دل��ي��ة 

لكنه عاد بق�ة".
ب������دوره، ق����ال ���ش��اح��ب 6 �أه����د�ف 
 25 ومت���ري���رت���ني ح��ا���ش��م��ت��ني يف 
م���ب���ار�ة ه����ذ� �مل������ش��م يف �ل�����دوري 
�أن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  "من  �ل���ف���رن�������ش���ي 
مبثل  متّر  عندما  بنف�شك  ت�شّكك 
�لعامل  �أن  تعتقد  �ل��ت��ج��ارب.  ه��ذه 

كله يقف �شدك".
ج����ًد�،  ���ش��ع��ب��ة  ظ�����روف  يف  "مّر 
بكثري  ي���ق���ارب���ه���ا  ����ش���ح���ي���ح.  ه�����ذ� 
�لأي����ام، كنا  �أح��د  �لفكاهة. يف  م��ن 
�لدرجة  من  مبار�ة  �ش�ًيا  ن�شاهد 
باري�س  ي�شجع  �ن���ه  ق���ال  �ل��ث��ان��ي��ة. 
�شديقه  ي�������ش���ّم  لن�����ه  ����ش���ي،  �أف 
لمني  �ل�شابق  زمليه  +فادي+"، 
�شاعته  �شرق  �ل��ذي  ديابي-فاديغا 
�ألف ي�رو عام   70 �ملرتفة بقيمة 
�أخرًي�  ق��ال  م��ا  بح�شب   ،2019
يف  �مل�شاعد  �مل��درب  بر�س  لفر�ن�س 

ني�س ديدييه ديغار.

بالن�شبة لقائد ني�س �ل�شابق "هناك 
ف���ارق ب��ني �ل�����ش���رة �ل��ت��ي يعطيها 
و�شخ�شيته  �خل����ارج����ي،  ل��ل��ع��امل 
�لنادي، يف غرف  د�خ��ل  �حلقيقية 
�لي�مية.  �حل��ي��اة  �مل��الب�����س خ��الل 
كنت م�شدوًما لعدم �حتفاله بعد 
�له��د�ف. جليدي وغري  ت�شجيله 
ع��اط��ف��ي، ح��ت��ى ول����� ح�����ش��ل على 
ا  �شخ�شً �كت�شفت  و�ح���دة.  فر�شة 
كل  وميرح  يبت�شم  كثرًي�،  يتحدث 

ي�م".
ي�شرح زميله �ل�شاب �ملقرب منه يف 
فالفي��س  �لنم�ش�ي  �ملد�فع  ني�س 
د�ن���ي���ل���ي����ك ل��ف��ر�ن�����س ب���ر����س قبل 
بعيد  "كا�شرب  �أوروب���ا  كاأ�س  بد�ية 
ج���ًد� ع��ن �ل�����ش���رة �مل��ت��د�ول��ة بني 
�جلماهري. حتى �إذ� غ�شب، يبقي 
كل �شيء د�خلًيا، ل يعطي �حلجج 

خل�شمه".
�شيت�شبب  دول������ربغ  ب�����اأن  ���ش��ك  ل 
ب�شد�ع ملدربه. يتعني على هي�ملاند 
�أن يختار بني  �لأربعاء يف وميبلي 
�ل�شاب �لقادم من ني�س �أو �خلبري 
من  �ملتعايف  ع��اًم��ا(،   27( ب�ل�شن 
�خللفية  فخذه  بع�شالت  �إ���ش��اب��ة 
و�ل��ذي دخل بدل منه قبل ن�شف 

�شاعة على نهاية مبار�ة ت�شيكيا.

دولربغ الهداف »اجلليدي« يف الدمنارك

لن يتمكن جمه�ر كرة �لقدم يف �لدمنارك من �ل�شفر �إىل 
�إجنلرت�  م����ج��ه��ة  عند  ب��الده��م  منتخب  لت�شجيع  ل��ن��دن 
�إ�شتاد  يف   2020 �أوروب���ا  لبط�لة  �لنهائي  قبل  �ل��دور  يف 
�لتي تفر�شها  �ل�شفر  ب�شبب قي�د  �لأربعاء،  �لي�م  وميبلي 
بريطانيا للحد من تف�شي فريو�س ك�رونا. وطبقاً للقي�د 
�لإجنليزية  �لأر����ش��ي  يدخل�ن  �ل���ذي  �ل��دمن��ارك��ي��ني  ف���اإن 
يتعني عليهم �خل�ش�ع حلجر �شحي ملدة 10 �أيام، وميكن 
�أن تتقل�س �ملدة �إىل خم�شة �أيام �إذ� جاءت نتيجة �لفح��س 
�شلبية. لكن نظر�ً لإقامة �ملبار�ة �لي�م �لأربعاء لن ي�شمح 
�ل�قت لهم باخلروج من �لعزل يف �مل�عد �ملنا�شب. وقالت 
للعبة عرب م�قعها  �لدمناركي  بالحتاد  �مل�شجعني  خدمة 

�ل�شعب تفهم  "نحن يف غاية �حلزن ومن  على �لنرتنت 
ذلك وحاولنا فعل كل �شيء لإيجاد حل. كانت �جلماهري 

حجر �أ�شا�س يف جناح �لدمنرك ببط�لة �أوروبا".
عقب  دول��ي��اً  تعاطفا  �ل��دمن��ارك وجماهريه  ون��ال منتخب 
قلبية  �أزم���ة  م��ن  �إريك�شن  كري�شتيان  �للعب  �شانع  جن��اة 
�أوروبا  بط�لة  وو�ج��ه��ت  ك�بنهاجن.  يف  له  م��ب��ار�ة  �أول  يف 
تدفق  بالفريو�س مع  �لإ�شابات  �رتفاع  يف  �لل�م   2020
�مل�شجعني ح�ل  ومناطق  و�حلانات  بال�شتاد�ت  �جلماهري 
�أوروب����ا و���ش��ط �ل���ب��اء فيما �أك���د �لحت���اد �لأوروب�����ي للعبة 
�لتام مع �ل�شلطات �ل�شحية �ملحلية يف كل  "ي�يفا" تعاونه 

�لأماكن �مل�شيفة.

 60 ورغم ذلك �شتخ�ش�س �شتة �آلف تذكرة من �إجمايل 
مدير  وق���ال  بريطانيا.  يف  �ل��دمن��ارك��ي��ة  للجماهري  �أل���ف 
�ل�ش�ؤون �لتجارية بالحتاد �لدمناركي روين هان�شن عرب 
�إ�شكتلند�؟  �أو  �جنلرت�  يف  دمناركياً  تعرف�ن  "هل  ت�يرت 
�لعامل.  يف  جماهري  �أف�شل  من  �ل�شعلة  يحمل��  �أن  يجب 
ت�جد �لكثري من �لتذ�كر �ملتاحة للدمنركيني يف بريطانيا 

ويجب �أن يح�شرو�".
وب��ي��ع��ت ن��ح��� 4800 ت���ذك���رة ب��ال��ف��ع��ل ل��ل��دمن��رك��ي��ني يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ك��م��ا �أع���ل���ن �لحت�����اد �ل���دمن���ارك���ي �أم�������س �لأول 
�أنه �شري�شل �ألف قمي�س و�أدو�ت ت�شجيع  �لثنني، م�شيفاً 

�أخرى بالل�نني �لأحمر و�لأبي�س �إىل لندن. 

لندن ترحب مبنتخب الدمنارك وتغلق الباب اأمام جماهريه

�إن��ك��ل��رت� �إىل ث���اين ن�����ش��ف نهائي  م��ن خ���الل ت��اأه��ل 
ل��ه��ا ع��ل��ى �ل���ت�����يل يف ب��ط���ل��ة ك����ربى، و���ش��ع �مل���درب 
�لقدم"  ك��رة  "خريطة  على  ب��الده  �شاوثغيت  غاريث 
�أي�شاً  ب��رب�غ��م��ات��ي��ة وث��ق��ة ك��ب��رية يف لع��ب��ي��ه، ول��ك��ن 

بخيار�ت جريئة.
�لثالثة"  "�لأ�ش�د  منتخب  �شي��جه  �لأرب��ع��اء،  ي���م 
�لدمنارك و��شًعا ن�شب عينيه بل�غ �أول نهائي بط�لة 
كاأ�س �أوروبا يف تاريخه، بعد �إخفاقات 1996 بركالت 
ي�غ��شالفيا  �شد  و1968  �أمل��ان��ي��ا،  �شد  �لرتجيح 
)�شفر1-(، بعد عامني من �إحر�زه كاأ�س �لعامل على 

�أر�شه.
ومذ�ك �حلني، مل ي�شل �لإنكليز �إىل �ملربع �لأخري يف 

بط�لتني متتاليتني.
قال �شاوثغيت بعد �لعب�ر �ل�شهل �أمام �أوكر�نيا يف ربع 
�لنهائي )-4�شفر( "�إنه ملن دو�عي �شروري �حل�ش�ل 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ت�شمح ب������ش��ع ب��ل��دن��ا ع��ل��ى خ��ري��ط��ة كرة 
�إقامة  وم��ع  بعد،  ي��اأت  �لأف�شل مل  ك��ان  و�إن  �لقدم". 
بات  �شاوثغيت  فاإن  �لأخريتني يف وميبلي،  �ملبار�تني 

�لآن من �شمن نخبة �ملدربني �لإنكليز.
يف غ�ش�ن خم�س �شن��ت، جعل من منتخب م�شدوم 
كاأ�س  )2-1( يف  �أي�شلند�  �شد  �ملهني  �لإق�شاء  جر�ء 
�للقب  على  بق�ة  مر�شحاً  مناف�شاً   ،2016 �أوروب���ا 

�لقاري.
بعد تعيينه لفرتة م�ؤقتة من �أربع مباريات )�نت�شار�ن 
فيال  �أ���ش��ت���ن  لع���ب  �شاوثغيت  �كت�شب  وت���ع���ادلن(، 
دولية،  م��ب��ار�ة   57 لعب  �ل��ذي  �ل�شابق  وميدلزبره 

مكانته جر�ء �شهرة لعبيه.
م�شتفيد�ً من م�ش�ؤولياته �ل�شابقة على ر�أ�س منتخب 
�لنا�شئني، �أعطى دفعة �إنقاذ �شبابية للمنتخب �لأول 
ظاهرة  با�شتثناء  �ل�شباب،  يف  ب�شه�لة  يثق  مل  �ل��ذي 

و�ين روين.
ت�ؤكد ��شتدعاء�ت ج�د بيلينغهام )18 عاماً(، ب�كاي� 
�لقيمة  �أن   ،)21( �شان�ش�  ج��اي��دون  �أو   )19( �شاكا 

بالن�شبة له غري مرتبطة بالعمر.
�لربيطانية، خلق  �ل��ربودة  �لتام عن  �لبتعاد  دون  و 
���ش��اوث��غ��ي��ت ح�����ل جم��م���ع��ت��ه حم��ي��ط��اً م���ن �لهدوء 
و�لثقة منيعاً متاماً يف وجه تقلبات مز�ج �لر�أي �لعام 

و�ل�شحافة.
�أب����رز �لأم��ث��ل��ة ت��ب��د�أ م��ن �أخ���ط���اء �حل���ار����س ج�����رد�ن 
�ملفتقر  �شرتلينغ  ورح��ي��م  �إي���ف���رت����ن،  م��ع  ب��ي��ك��ف���رد 

للكفاءة مع مان�ش�شرت �شيتي نهاية �مل��شم، �أو 
هاري كاين �لذي كان وج�ده رمزياً 

يف �لدور �لأول.
ف�����اإن  �مل�����ق�����اب�����ل،  يف 

�ل�شجيج �لإيجابي �ملحيط بجاك غريلي�س حمب�ب 
�لإع������الم، وو���ش��ع��ي��ة مارك��س  وو���ش��ائ��ل  �مل�����ش��ج��ع��ني 
مع  ف���دن  لفيل  �لر�ئع  �مل��شم  �أو  �ملريحة،  ر��شف�رد 
ل��ه��م غ���ري م�شاركة  ي�����ش��م��ن  ���ش��ي��ت��ي، مل  م��ان�����ش�����ش��رت 
على  �شاوثغيت  بهم  و�شحى  �مل��ب��اري��ات،  يف  حم���دودة 
�أتت  �لتي  �لرب�غماتية  �للعب  �لتكامل وخطة  مذبح 

ثمارها بح�شب �لنتائج.
مل تت�شبب تلك �خليار�ت �لق�ية يف �أي ف�شيحة، رمبا 
عن  للتعبري  لالعبني  ك��ب��رية  م�شاحة  ت��رتك  لأن��ه��ا 

�أنف�شهم ولي�س فقط كالعبي كرة قدم.
�لل��ك��رتوين لالحتاد  �مل���ق��ع  ع��رب  �شاوثغيت  �أو���ش��ح 
�أن  د�ئ��م��اً  ك��م��درب، عليك  "ب�شفتك  �أن���ه  �لن��ك��ل��ي��زي 
كالعب  حت�شينه  �ل�شخ�س.  ل��دع��م  م����ج����د�ً  ت��ك���ن 

ي�شبح ثان�ياً �إىل حد ما".
ميّكن  �ل��ت��ع��اوين،  وح��ت��ى  �لت�شاركي  �لنهج  ف���اإن  ل��ذ� 

�لالعبني، وفق �ملدرب نف�شه.
�أثناء  �لالعب�ن  يتكلم  �أن  "�أحّب  �شاوثغيت  و�أ���ش��اف 
�ملبار�ة،  يف  ر�أي  لديهم  يك�ن  �أن  �أح��ّب  �لجتماعات، 
85، ع��ن��دم��ا ي��ك���ن ل��دي��ه��م قر�ر  �ل��دق��ي��ق��ة  لأن����ه يف 
قادرين  نك�ن  لن  عدمه،  من  �لف�ز  حل�شم  لتخاذه 

على �تخاذ هذ� �لقر�ر من مقاعد �لبدلء".
�لبط�لة  ه��ذه  ر�ّشخت  �لب�شرية،  �إد�رت����ه  جانب  �إىل 

�أي�شاً خيار�ته �لتكتيكية.
فكان قر�ره باإعادة �شياغة خطة �للعب مع ثالثة يف 
�لأخري،  �لأوروب��ي��ة  �لأمم  �ل��دف��اع خ��الل دوري  قلب 
��رب م��ف��اج��اأة بعد  بعدما ك��ان يلعب ب��اأرب��ع��ة يف م��ا �ع��تمُ
كاأ�س �لعامل. ثم �أو�شح �أن فريقه ل ميكن �أن يظهر 
�أمناط  يتقن  �إذ� مل  �لقارية  �لبط�لة  ب�شكل جيد يف 

لعب عدة.
وياأتي �لنت�شار �لتاريخي على �أملانيا يف ثمن �لنهائي 
�لف�ز  ق��ب��ل  دف����اع،  ق��ل��ب  لع��ب��ي  ب��ث��الث��ة  )-2�شفر( 
�أوكر�نيا يف ربع �لنهائي باأربعة لعبني يف قلب  على 
�لدفاع، ليثبت مرة �أخرى �أنه كان حمقاً. ول ي�شتبعد 
�جل�لة  يف   3-4-3 �إىل  فريقه  يع�د  �أن  �شاوثغيت 
�أوكر�نيا  م��ب��ار�ة  بعد  وق��ال  �ل��دمن��ارك.  �شد  �ملقبلة 
�لنهائي، فهذ�  ن�شف  �لدور  يف  مت��جدين  كنا  "�إذ� 
�أن ج�دة �لالعبني  �ل���شح  �ل��روح. من  بف�شل هذه 
م��ه��م��ة، لكنني ر�أي����ت �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��رق ت��خ��رج من 
هذه �لبط�لة لأنها مل تكن متتلك تلك �لروح �لتي 
تتمتع بها هذه �ملجم�عة". ورغم ذلك، يبقى �جلزء 
�لأ�شعب �لذي يتعني �لقيام به ه� ك�شر حاجز 
�شاوثغيت  ف��ري��ق  ليكمل  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
م�ش��ره �لنتقايل من خا�شر ر�ئع 

�إىل �آلة �نت�شار�ت.

هكذا رّو�ص �شاوثغيت 
منتخب »الأ�شود الثلثة«

لبط�لة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إح��دى بطاقتي  �ل��رب�زي��ل  حجزت 
ك�با �أمريكا يف كرة �لقدم �ملقامة على �أر�شها بف�زها بهدف 
نظيف على �لبريو يف ن�شف �لنهائي �لذي ��شت�شافه ملعب 

"نيلت�ن �شانت��س" يف ري� دي جانريو.
�لفرن�شي  لي�ن  و�شط  لع��ب  �شجله  �ل��ذي  �ل��ه��دف  وبف�شل 
باكيتا )35( بعد متريرة على طبق من ف�شة من  ل�كا�س 
�شت�شعى  نيمار،  �أي�شاً  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  جنم 
�ل��ع��ا���ش��ر يف  �ل��ع��امل خ��م�����س م����ر�ت �إىل خ��ط��ف لقبها  ب��ط��ل��ة 

�لبط�لة �لقارية.
تاريخه  يف  �لع�شرين  �لنهائي  يف  �ل�شامبا  منخب  ويلتقي 
يف  �ل��ف��ائ��ز  �ل�شبت،  م��ار�ك��ان��ا  ملعب  على  م���رة(   11 )خ�شر 
وك�ل�مبيا  �لأرجنتني  بني  �لثالثاء  �لثاين  �لنهائي  ن�شف 

يف بر�زيليا.
وقدمت �لرب�زيل م�شت�يات مميزة يف �لبط�لة حيث حافظت 
حا�شدة  �ملجم�عات  دور  يف  �لهز�ئم  من  خالياً  �شجلها  على 
ثالثة �نت�شار�ت )�شد فنزويال، �لبريو، وك�ل�مبيا( وتعادل 

)�لإك��دور( لتت�شدر �ملجم�عة �لثانية.
وعانت لإق�شاء ت�شيلي بطلة 2015 و2016 يف �لدور ربع 

�لنهائي بهدف نظيف لباكيتا نف�شه.
�ل�13  مبارياتها  يف  �ل��رب�زي��ل  تخ�شر  ومل 

وت����ع����ادل(،  �ن���ت�������ش���ار�ً  �لأخ�������رية )12 
تهديفي  �شجل  �أع��ل��ى  �شاحبة  وه��ي 
�لبط�لة �حلالية )12( وتتمتع  يف 
ب��دف��اع ق����ي ب��ق��ي��ادة �ل��ق��ائ��د تياغ� 
���ش��ي��ل��ف��ا وم���ارك���ي���ن���ي��������س ح���ي���ث مل 

�أربعة  ���ش���ى  ت��ت��ل��ق 

كاأ�س  وت�شفيات  �لبط�لة  )يف  م��ب��ار�ة   12 �آخ��ر  يف  �أه���د�ف 
�لعامل(.

�أما �لبريو حاملة �للقب عامي 1939 على �أر�شها و1975، 
�لرتجيح  ركالت  لها  �بت�شمت  بعدما  �لنهائي  ن�شف  فبلغت 

غ�يانيا. يف   3-3 تعادلهما  �إثر  �لبار�غ��ي  �أمام   3-4
وكانت �لبريو �حتلت و�شافة �ملجم�عة �لثانية خلف �لرب�زيل 
مع �نت�شارين وتعادل وخ�شارة، لكنها ف�شلت يف بل�غ �لنهائي 

للمرة �لر�بعة يف تاريخها.
�لأخرية  �للحظة  �لن�شخة �حلالية يف  �لرب�زيل  و��شت�شافت 
�شيا�شية  مل�����ش��اك��ل  ك���ل���م��ب��ي��ا  �مل�����ش��ي��ف��ت��ني  ����ش��ت��ب��ع��اد  ع��ق��ب 
فريو�س  �نت�شار  ب�شبب  و�لأرج��ن��ت��ني  �ل��ب��الد،  يف  و�جتماعية 

"ك�فيد19-".
�أكرث  يف  مبكر�ً  �ملبار�ة  ح�شم  �إىل  �لرب�زيلي  �ملنتخب  و�شعى 
من منا�شبة، مع حتركات نيمار �خلطرية يف �جلناح �لأي�شر، 
ريت�شالي�ش�ن  ل��ل��م��ه��اج��م  �ل��ت��ح��رك  يف  ح��ري��ة  م��ن��ح��ت  �ل��ت��ي 
ملهاجمها  �لرب�زيل  و�فتقدت  �ل�شعبة.  �لبريو  دفاعات  �أم��ام 
غابريال جيزو�س �لذي طرد يف ربع �لنهائي �أمام ت�شيلي �إثر 
على  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  لعب  �رتكبه  مته�ر  خطاأ 

�أوخيني� مينا.
وبد�أت مالمح �خلط�رة يف �لدقيقة �لثامنة، بعد و�ش�ل 
�لكرة �إىل باكيتا �لذي مررها باجتاه ريت�شارلي�ش�ن، 

ف��������ر�زغ �لأخ��������ري �حل�����ار������س ب���ي���درو 
نيمار  �إىل  و�أع����اده����ا  غ��ال��ي�����ش��ي 

�لذي �شدد خارج �مللعب.
�شدد   ،19 �ل��دق��ي��ق��ة  ويف 

�أنقذها  ق�ية  ك��رة  ك��ازمي��ريو  �لإ�شباين  ري��ال مدريد  لع��ب 
�إىل باكيتا يف �لرو�ق �لأمين،  �إليه ومررها  غالي�شي، فعادت 
ف�شددها  ن��ي��م��ار،  �إىل  و���ش��ل��ت  �أر���ش��ي��ة  ع��ر���ش��ي��ة  ل��ي��ح���ل��ه��ا 
ليت�شدى لها �حلار�س، ويكرر ريت�شارلي�ش�ن �لت�شديدة، لكن 

غالي�شي يتاألق جمدد�ً قبل �أن يتدخل �لدفاع.
تاألق  على  ع�شّية  ك��ان  و�ل��ث��الث��ني  �خلام�شة  �لدقيقة  لكن 
نيمار  بد�أها  �لتي  للكرة  �لت�شدي  �لذي عجز عن  غالي�شي، 
بانطالقة ق�ية من �لرو�ق �لأي�شر وجتاوز مد�فعي �لبريو 
�أقد�م  ب��ني  ف�شة  م��ن  طبق  على  ك��رة  وم���رر  ر�ئ��ع��ة،  بلم�شة 
و�شددها  �لرب�زيليني  يخذل  مل  �ل��ذي  باكيتا  �إىل  �ملد�فعني 

ب�شه�لة يف �ل�شباك.
يف  للرب�زيل  �لف�ز  ه��دف  �شجل  من  ه�  نف�شه  باكيتا  وك��ان 

مرمى ت�شيلي يف ربع �لنهائي.
وحاول منتخب �لبريو �إدر�ك �لتعادل يف �أكرث من منا�شبة يف 

�ل�ش�ط �لثاين، و�شط رع�نة ن�شبية من �لرب�زيليني.
لكن  �إيدر�ش�ن،  على  ت�شديدة  من  لب��ادول  جانل�كا  فحاول 

�لدفاع �لرب�زيلي �أبعدها �إىل ركنية )50(.
�إيدر�ش�ن مرماه من ت�شديدة ق�ية  �أنقذ  ويف �لدقيقة 60، 
�شيلفا ويبعدها  تياغ�  �أن يتدخل  ر��شييل غار�شيا، قبل  من 

�إىل ركنية.
وطالب �لرب�زيلي�ن بركلة جز�ء بعد �شق�ط ريت�شارلي�ش�ن 
د�خل منطقة �جلز�ء، لكن �حلكم قرر �حت�شاب ركلة ركنية 

.)70(
و�أهدر �لربوفي�ن فر�شة خطرية للتعادل، بعد عر�شية 
بينيا،  �شريخي�  ر�أ����س  �إىل  كالين�س  �أليك�شاندر  م��ن 
�لذي كان من دون مر�قبة و�شط خروج خاطئ من 
�إىل  باأعج�بة  حت�لت  �لكرة  لكن  �إي��در���ش���ن، 
�ملبار�ة  لتنتهي   ،)82( مرمى  �شربة 

بف�ز �لرب�زيل -1�شفر.

الربازيل يف نهائي كوبا اأمريكا 
على ح�شاب البريو 

بيليه يتمنى ال�شفاء العاجل لبابا الفاتيكان
يتمنى  ر�شالة  به،  �خلا�شة  �لجتماعي  �لت���شل  م��قع  �شفحات  على  بيليه،  �لرب�زيلي  �لقدم  كرة  �أ�شط�رة  ن�شر 
فيها �ل�شفاء �لعاجل لبابا �لفاتيكان، �لبابا فر�ن�شي�س، وذلك بع�س خ�ش�عه لعملية جر�حية، لعالج بع�س م�شاكل 

�لق�ل�ن �لتي يعاين منها.
كتب �لأ�شط�رة �لرب�زيلي: "لدي �لكثري من �ل�د لقد��شتك، بابا فر�ن�شي�س، �أمتنى �ل�شفاء �لعاجل لك، و�أن نلتقي 

قريباً ب�شكل �شخ�شي، �شيك�ن ي�ماً �شعيد�ً للغاية بالن�شبة يل".
�لأ�شط�رة  من  باإم�شاء  �لرب�زيلي،  للمنتخب  قمي�س  ومعه  �لفاتيكان،  للبابا  �ش�رة  ع��ام��اً(   80( بيليه  و�أحل��ق 

�لرب�زيلي، وقد �أهدته له رئي�شة �لبالد �ل�شابقة، ديلما رو�شيف، يف عام 2014.
وي�شار �إىل �أن �لبابا فر�ن�شي�س )84 عاماً( �ملتابع �جليد لكرة �لقدم، خ�شع لعملية جر�حية يف �لعا�شمة �لإيطالية 

روما، ويتعافى حاليا من �آثارها، وذلك بعد معاناته من بع�س �للتهابات و�مل�شاكل يف �لق�ل�ن.
 و�أ�شارت �لتقارير �ل��ردة من �لفاتيكان، �إىل �أن �لبابا يف حالة جيدة، ويف كامل وعيه، ويتنف�س دون م�شاكل"، ومن 

�ملقرر �أن يبقى يف �مل�شت�شفى ملدة �أ�شب�ع. 



ه ثعبان �شخم على املرحا�ص �شدمة العمر.. ع�شّ
حت�ل �شباح من�شاوي �إىل كاب��س، عندما ت�شلل ثعبان �شخم من 
وه�  بع�شة  وف��اج��اأه  منزله  يف  �ل�شرف  �أنابيب  عرب  �لأ�شلة  ن���ع 

جال�س على �ملرحا�س.
�لتفت �لرجل �لبالغ من �لعمر 65 عاماً وي�شكن يف مدينة جر�ت�س 
يف ذه�ل ليجد ثعباناً ط�له 1.6 مرت حيث كان يجل�س وذلك يف 
لرو�ية  وفقاً  �ملحلي  بالت�قيت  �شباحاً  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  ح����يل 

�ل�شرطة �ملحلية يف �إقليم �شترييا.
غري  خانق  ن�ع  من  وه�  �لثعبان،  �أن  تعتقد  �إنها  �ل�شرطة  وقالت 
�أمتار، فر من  �آ�شيا وقد ي�شل ط�له لت�شعة  �شام م�طنه �لأ�شلي 
�شقة �أحد �جلري�ن وت�شلل للمرحا�س عرب �لأنابيب لكن مل يت�شح 
�لط��رئ  وت���شلت خدمات  �شلكه.  �ل��ذي  �مل�شار  �لدقة  وجه  على 
مع خبري زو�حف �أز�ل �لثعبان و�أعاده ملالكه بينما تلقى �ل�شحية 
�إىل  �ل�شرطة  و�أ���ش��ارت  طفيفة.  �إ�شابات  من  �مل�شت�شفى  يف  عالجاً 
عاماً   24 �لعمر  م��ن  ويبلغ  �ل�شحية  ج��ار  ه���  �لثعبان  مالك  �أن 
وميلك 11 ثعباناً كلها خانقة وغري �شامة ومت �إبالغ مكتب �لدعاء 

بال�شتباه يف �أن �إهماله �أدى لإحلاق �لأذى باآخرين.

بتهمة الرتويج للعنف.. اعتقال اأ�شهر مغنيي الراب بال�شويد
مغنيي  �أ�شهر  من  �أرب��ع��ة  على  �لقب�س  �ل�ش�يدية  �ل�شرطة  �ألقت 
�أعمال م��شيقي  �عتقلت مدير  كما  للعنف،  �لرتويج  بتهم  �ل��ر�ب 

لال�شتباه برتويجه �ملخدر�ت.
مغنيي  م��ن  �لعديد  م��ن��ازل  مبد�همة  قامت  ق��د  �ل�شرطة  وك��ان��ت 
�أعمالهم حياة �لإج��ر�م وعامل �جلرمية،  �ل��ر�ب �لذين مدح�� يف 
ت�شتبه  حيث  وم�شد�شات،  �أ�شلحة  �أغانيه  يف  �أظهر  من  وخ�ش��شا 

�ل�شرطة �أن بع�س هذه �لأ�شلحة حقيقي.
ويعد �ثنان من مغنيي �لر�ب �لذين مت �لقب�س عليهم، من �أ�شهر 
مغنيي هذ� �لنمط �مل��شيقي يف �ل�ش�يد على �لإط��الق، و�أغانيهم 

من �لأعلى ��شتماعا يف تطبيق "�شب�تيفاي".
وذكرت �ل�شرطة �أنه �أثناء مد�همة ق��تها ل�شقة �أحد ه�ؤلء �ملغنني 

يف �شت�كه�مل، عرثت على �شالح كال�شينك�ف �آيل.
كما  �إج��ر�م��ي��ة،  ���ش����ب��ق  �ملعتقلني  �خلم�شة  �لأ���ش��خ��ا���س  وجلميع 
�ل�شرطة قدمت دلئ��ل على وج���د رو�ب��ط ق�ية لثالثة منهم  �أن 
لهذه  �أهمية" بالن�شبة  ذو  "�أ�شخا�س  و�أنهم  �إجر�مية،  �شبكات  مع 
ط�يلة  فرتة  بعد  و�لعتقالت  �ملد�همات  هذه  وتاأتي  �لع�شابات. 
�ل�ش�يد،  يف  وع��الق��ات��ه��ا  �لإج��ر�م��ي��ة  �ل�شبكات  ع��ن  �ل��ت��ح��ري  م��ن 
�لتي  �لنقاط  �إح��دى  �ل��ر�ب  ملغنيي  �لت�شجيل  ��شت�دي�هات  وكانت 

كانت حتت �ملر�قبة منذ مدة.

�شيارة تقتحم مقهى وتوقع جرحى 
�شرقي  �شمال  �لإ�شماعيلية،  مدينة  يف  �مل�شابني  م��ن  ع��دد  �شقط 
�ملقاهي،  �أح��د  �شيارة  �قتحمت  بعدما  �ملا�شي،  �لثنني  ي�م  م�شر، 

خالل مبارة لكرة �لقدم، يف �إطار �لدوري �مل�شري �ملمتاز.
وبح�شب و�شائل �إعالم م�شرية، فاإن �ل�شيارة �قتحمت �ملقهى، �أثناء 

مبار�ة جمعت فريقي �لإ�شماعيلي و�لحتاد �ل�شكندري.
�ملقهى،  �ل��ذي �قتحم  �ل�شيارة  �إىل دو�ف��ع �شائق  �لإ���ش��ارة  ومل جتر 
�لكروية  باملبار�ة  مرتبطا  �حل��ادث  يك�ن  �أن  �لبع�س  يرجح  فيما 

�لتي �نتهت ل�شالح �لحتاد �ل�شكندري.
ع��ل��ى م�شيفه  ي��ف���ز  �أن  �ل�����ش��ك��ن��دري  ف��ري��ق �لحت�����اد  و����ش��ت��ط��اع 
�لإ�شماعيلي بهدفني مقابل هدف، يف �إطار مباريات �جل�لة �ل�28 

من مناف�شات �لدوري �مل�شري �ملمتاز.
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اكت�شاف اأقدم قطعة اأثرية لإن�شان نياندرتال 
�لفن  �ل��ب��د�ئ��ي  �لنياندرتال  �إن�����ش��ان  ت��دل على معرفة  �أث��ري��ة  �أق���دم قطعة  �أمل��ان��ي��ا  �لإن�����ش��ان يف  علم  خ��رب�ء  �كت�شف 

�لت�شكيلي.
ون�شرت جملة Nature Ecology & Evolution �لعلمية تقرير� عن �لقطعة �لأثرية �لتي متثل جم�شما من 

عظام �لأيل، عليه نق�س هند�شي معقد.
ويبلغ عمر �لقطعة نح� 51 �ألف �شنة، ما يعترب �أقدم من�ذج للفن �لت�شكيلي لإن�شان �لنياندرتال، ودليال على وج�د 
�لتفكري �ملجرد لدى هذ� �لإن�شان �لبد�ئي، وقدرته على �شناعة قطع فنية لها معنى رمزي، وذلك قبل فرتة ط�يلة 

من و�ش�ل ب�شر �لكروماني�ن �إىل �أوروبا �ل��شطى.
ومت �لعث�ر على �لقطعة �ملذك�رة يف كهف �آينه�رن ب��شط �أملانيا.

وجتدر �لإ�شارة �إىل �أنه حتى �لفرتة �لأخرية كان �مل�ؤرخ�ن وعلماء �لإن�شان يعتقدون �أن �لثقافة و�لفن �لت�شكيلي 
.)Homo Sapiens( و�لأديان و�لتفكري �ملجرد ب�شكل عام ظهرت قبل فرتة ق�شرية ن�شبيا لدى �لإن�شان �لعاقل

ولكن يف �ل�شن��ت �لأخرية مت �لعث�ر على �آثار �لفن�ن �لتي تع�د �إىل فرتة زمنية �أقدم من ذلك، حيث تبني �أن �لفن 
كان م�ج�د� لدى �لأن��ع �لأقدم من �لب�شر، وخا�شة لدى �إن�شان �لنياندرتال.
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قطة �شخمة تفاجئ �شيدة يف غرفة نومها
ك�شفت �شيدة يف �أتالنتا ب�لية ج�رجيا �لأمريكية، عن م�قف مرعب عا�شته 

م�ؤخر�، عندما ��شتيقظت لتجد قطة �إفريقية جال�شة على �شريرها.
ترك  �أن  بعد  منزلها  دخلت  �لكبرية  �لقطة  �إن  ف��ر�ن��ك،  كري�شتني  وقالت 

زوجها �لباب مفت�حا ليخرج كلبهم �إىل �حلديقة.
�أنها �شمعت �ش�تا على �شريرها، لتكت�شف �أن م�شدره قطة برية  و�أ�شافت 

كبرية، جتل�س قريبة منها على �ل�شرير.
وح�شبما ذكرت جملة "ني�زويك" �لأمريكية، فقد �شرخت كري�شتني من 

ه�ل �ملفاجاأة، �لأمر �لذي جعل �لقط يهرب لإحدى زو�يا �لغرفة.
�أي�شا  ليتفاجاأ  �ل�شبب،  ملعرفة  �أ�شرع  �لزوج �شر�خ كري�شتني،  �شمع  وبعدما 

باحلي��ن �لربي �لذي كان على حد و�شفه كبري �حلجم.
وبعد حماولت عديدة جنح �لزوج باإخر�ج �لقطة �لتي بلغ ط�لها قدمني 
و�لتقط  �مل��ن��زل،  ت��غ��ادر  ك��ي  �أم��ام��ه��ا  �لأب������ب  فتح  بعدما  تقريبا،  ون�شف 
للحي��ن �ش�رة. و�ت�شل �لزوجان بال�شلطات �مل�ش�ؤولة، لإعالمهم بت��جد 

�حلي��ن، �لذي يعد �متالكه غري قان�ين يف ولية ج�رجيا.
يف  فخاخ  بن�شب  �لق�شايا،  ه��ذه  مثل  متابعة  عن  �مل�ش�ؤولة  �لهيئة  وقامت 
�ملنطقة �ملجاورة ملنزل كري�شتني، �أمال يف �لإم�شاك بالقطة، و�لتي �شت��شع 

يف حال �لعث�ر عليها مبحمية للحي��نات.

لقاح فايزر و دلتا.. درا�شة حتذر وتك�شف حقيقة �شادمة
�ملتح�ر  �شد  �لأمريكي  فايزر  لقاح  فعالية  �أن  �إىل  جديدة  در��شة  خل�شت 

�جلديد من فريو�س ك�رونا "دلتا" لي�شت بالق�ة �ملطل�بة.
�أرقام �شادمة جمعتها وز�رة �ل�شحة �لإ�شر�ئيلية،  و�عتمدت �لدر��شة على 

وفق ما �أوردت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
وقالت �لأرقام �إن فعالية �للقاح �نخف�شت �إىل 64 باملئة يف م��جهة متح�ر 
قبل  �ملا�شي،  ماي�  يف  باملئة   94 �إىل  �لفعالية  ت�شل  كانت  بعدما  "دلتا"، 
قدرة  �نخفا�س  عن  حتديد�  �لأرق��ام  وتتحدث  �جلديدة.  �ل�شاللة  �نت�شار 

لقاح فايزر يف منع �لإ�شابة بالفريو�س و�لأعر��س �لتي يت�شبب بها.
ذلك،  وم��ع  "مقلقة"،  باأنها  �جلديدة  �لبيانات  �إ�شر�ئيل  يف  وزر�ء  وو�شف 

تق�ل �لدر��شة �إن �للقاح مينع �لإ�شابات �خلطرية.
وتق�ل منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن متح�ر "دلتا" م�ج�د يف نح� 100دولة 
تر�جع  رغ��م  جديدة،  ك�رونا  مب�جة  يهدد  �أنها  �إىل  م�شرية  �لعامل،  ح���ل 

معدل �لإ�شابات عامليا.
ووفقا ملر�كز �ل�شيطرة على �لأمر��س و�ل�قاية منها يف �ل�ليات �ملتحدة، 

فقد مت �كت�شاف متغري دلتا لأول مرة يف �لهند يف دي�شمرب 2020.
كبرية،  �نت�شاره  �شرعة  �أن��ه  �ل�����ش��اللت  ببقية  مقارنة  خميفا  يجعله  وم��ا 
�نتقال  "قابلية  �أن  �إىل  �لدر��شات  ت�شري  �إذ  �ل�شابقة،  �ملتح�ر�ت  مقارنة مع 

60 باملئة".  - متح�ر دلتا �رتفعت بنح� 40 

علقة جينيفر لوبيز 
وبن اأفليك اإىل العلن

�لأمريكية  جينيفر  �لفنانة  ز�رت 
ل�بيز  و�ملمثل �لأمريكي  بن �أفليك  
 Universal  �مع �أولدهما �شتدي
�أجن���ل��������س،  ل��������س  يف    studios
  Jurassic park  ىل� ودخ����ل������ 

و�لتقط�� �ل�ش�ر.
ون�شقت جينيفر لهذه �لنزهة ثياباً 
�شعرها  وت��رك��ت  ب��ي�����ش��اء  ك���اج�����ل 
بن  و�رت��دى  من�شدًل على كتفيها، 

قمي�شاً �أبي�س وجينز د�كن.
وقرر�لثائي �أنه �آن �لأو�ن �أن يلتقي 
�لأولد مع بع�شهم، ولهذ� �ل�شبب 

�ختارو� هذ� �ملكان.
ولحظ �ملر�قب�ن �أن �حلب و��شح 
ومي�شك  ول�����ب����ي����ز،  �أف���ل���ي���ك  ب����ني 
كتفها،  ع��ل��ى  كتفه  وي�����ش��ع  ب��ي��ده��ا 
بعد  ب�شرعة  تط�رت  �لعالقة  و�أن 
�إنتقال جينيفر �ىل ل��س �أجنل��س 

لتك�ن قريبة منه.
�أجنبية  ���ش��ح��ف  م�������ش���ادر  ووف�����ق 
ياأمل �لثنائي �أن تنجح عالقتهما، 
وي���ب���ذلن �جل���ه����د خ�����ش������ش��اً �أن 

كالهما �أ�شبح �أكرث ن�شجاً.

ديفيد بيكهام ميازح 
زوجته يف عيد زواجهما

�لإجنليزي،  �لقدم  كرة  �شكر لعب 
ديفيد بيكهام، زوجته فيكت�ريا على 
مبنا�شبة  �لر�ئعني،  �أبناءهم  منحه 

مرور 22 عاًما على زو�جهما.
ووج����ه دي��ف��ي��د ر���ش��ال��ة رق��ي��ق��ة �إىل 
زوجته فيكت�ريا يف �لذكرى �ل� 22 
من زو�جهما، عرب ح�شابه �ل�شخ�شي 
ومازحها  "�أن�شتقر�م"،  م�قع  على 
زلنا نرتدي  "22 عاًما وما  قائاًل: 
�شعيدة  زو�ج  ذك��رى  �ملالب�س،  نف�س 
ر�ئعني  �أطفاًل  منحي  على  و�شكًر� 
كي نرتدي جميًعا نف�س �ملالب�س". 
ون�شر "ديفيد" جمم�عة �ش�ر مع 
زوجته  م��ع  فيها  يظهر  �ل��ت��دوي��ن��ة 
�لأع������م.  م��ر  �مل��الب�����س على  بنف�س 
تدوينة  فيكت�ريا  ن�شرت  وبدورها، 
�خلا�س  "�أن�شتقر�م"  ح�شاب  ع��رب 
بها قالت فيه: "�أحبك ديفيد، عيد 
"فيميل  مل�قع  ووفًقا  �شعيد".  زو�ج 
فري�شت" �لأمريكي، �أجنب �لثنائي 
ديفيد وفيكت�ريا 4 �أبناء: بروكلني 
)22 عاًما(، وروم��ريو )18 عاًما(، 
وك�����روز )16 ع���اًم���ا(، وه���ارب���ر )7 

�أع��م(.

هايدي كلم تزوجت 
من هذا النجم 8 مرات

ك�شفت �لعار�شة �لأمريكية هايدي 
ك����الم �أن���ه���ا ب��ذل��ت ج���ه���د�ً لإجن����اح 
�شيل  م��ن  �لنجم  �ل��ث��اين  زو�ج���ه���ا 

، و�أن��ه��م��ا ج���دد� عهد زو�ج��ه��م��ا يف 
�شن��ت  لثماين  �ل�شن�ية  �لذكرى 

متتالية.
وق���ال���ت ه���اي���دي يف م��ق��اب��ل��ة م���ع " 

"�أعتقد   :" Sunday Times
8 مر�ت،  �شيل  م��ن  ت��زوج��ت  �أن��ن��ي 
�شتك�ن  �ل���ف���ك���رة  �أن  و�إع����ت����ق����دت 
ولكنني  وبحبنا،  بزو�جنا  �حتفاًل 
�لق�ل  �أح����د مي��ك��ن��ه  �أجن����ح ول  مل 

�إنني مل �أحاول".
�أن���ه���ا م���ع م����رور �ل�قت  وت���ع���رتف 
�لثقة يف تكر�ر �لأمر،  ب��د�أت تفقد 
يعمل..  ل  ح��ًق��ا  "هذ�  و�أ���ش��اف��ت: 

ولكن حاولت".

فيديو عربة اخل�شار يطيح مب�شوؤول
�أقالت �أمانة عمان �لكربى، حمافظة �لعا�شمة �لأردنية، 
م�ش�ؤول بعد تد�ول �شريط فيدي� على �شبكات �لت���شل 
�أ�ش��ق  �أح��د  يف  خ�شار  عربة  تدمري  يظهر  �لجتماعي 
�أم�س  �لأردن  يف  حملية  �إع���الم  و�شائل  وذك���رت  �مل��دي��ن��ة. 
�ل��ث��الث��اء �أن���ه ق���رر رئ��ي�����س جل��ن��ة �أم���ان���ة ع��م��ان �لكربى، 
ي��شف �ل�ش��ربة، �إعفاء مدير �ش�ق �خل�شار �ملركزي من 

من�شبه، حيث وقعت �حلادثة.
لالأ�ش��ق  �لتنفيذي  �ملدير  تكليف  �أي�شا  �ل�ش��ربة  وقرر 

باإد�رة �ل�ش�ق، بالإ�شافة �إىل فتح حتقيق يف �حلادث.
وو���ش��ف��ت ت��ق��اري��ر حم��ل��ي��ة �إت�����الف �ل��ع��رب��ة ع���رب �إح���دى 

�جلر�فات �لعمالقة "غري ح�شارية ولئقة".
�لت���شل �لجتماعي فيدي� تدمري  وتد�ول رو�د م��قع 
"قطعا  �ع��ت��ربوه  �ل��ذي  �لت�شرف  بهذ�  منددين  �لعربة، 

لالأرز�ق"، يف ظل �لأو�شاع �لقت�شادية �ل�شعبة.

يهدد بتفجري مطعم ب�شبب ال�شل�شة
نا�شفة يف ولية  بعب�ة  �ملطاعم  �أح��د  بتفجري  رج��ل  ه��دد 
�أي�� �لأمريكية، بعدما لحظ غياب �ل�شل�شة عن �ل�جبة 

�لتي طلبها من �ملطعم.
وذكرت �ل�شرطة �لأمريكية �أن روبرت غ�ل�يت�شر ج�ني�ر 
�شهري  ملطعم  ف��رع  بتفجري  �لهاتف  ع��رب  تهديد�  �أر���ش��ل 
ع��دم وج�د  له  بعدما تبني  نا�شفة،  بعب�ة  �أي����  يف ولي��ة 

�ل�شل�شة يف �ل�جبة �لتي طلبها �إىل منزله.
و�أو���ش��ح��ت �أن �ل��رج��ل )42 ع��ام��ا( ه��دد م���ظ��ف �ملطعم 
نا�شفة  با�شتخد�م عب�ة  وه��دد  �أك��رث  �نفعل  ثم  بال�شرب، 
�ت�شل  �ملكاملة  تلقى  �ل���ذي  �مل���ظ��ف  ك��ل��ه.  �مل��ك��ان  لتفجري 
بتفجري  �لتهديد  بتهمة  �لزب�ن  �عتقلت  �لتي  بال�شرطة 
�ل�شجن  يف  و�شبقي  ب��ذل��ك،  �ع���رتف  �إن���ه  وق��ال��ت  �ملطعم، 

ط��ل �لليل ليفرج عنه بكفالة �شباح �لي�م �لتايل.

ق�شة مطعم اأغلقته �شهرته
خم�ش�س  �شغري  م�شري  مطعم  ��شم  ه�  "�لأ�شط�رة"، 
لبيع ن�ع من �للح�م م�شه�ر با�شم �ل�شمني، ولقب �ملطعم 
�جلدل.  باب  فتح  �إغالقه  قر�ر  �أن  �إل  "م�شمط"،  حمليا 
�مل�شرية  �لعا�شمة  �شرق  �ملطرية  حي  يف  يقع  �ملطعم  ه��ذ� 
�ملا�شية، بعد  �ل�شاعات  �لعام خالل  �ل��ر�أي  �لقاهرة، و�شغل 

قيام �لأجهزة �لأمنية باإغالق �ملطعم و�شبط مالكه.
�جلملي  "نهاية  �شعار  حتت  �ملحل  ق�شة  تد�ول��  �ملغردون 
يرددها مالك  كان  �شهرية  �إىل جملة  �إ�شارة  �أملي"، يف  ه� 
�ملطعم �إبر�هيم �لط�خي يف �إ�شارة �إىل �أن �جلميع يحلم�ن 
�شاعات  وب��ع��د  ع��ن��ده.  م��ن  �شندوت�شات حل��م �جل��م��ل  ب��اأك��ل 
وجتمهر  �ل��رج��ل  لق�شة  حملية  �شحف  ن�شر  م��ن  قليلة 
ما  يق�م بطه�  وه���  له  فيدي�هات  ون�شر  �أم��ام��ه،  �لزبائن 
و�شفه بلح�م �جلمال وبيعها باأ�شعار زهيدة جد�، �نت�شرت 
ملخالفته  �شاحبه  على  و�لقب�س  �ملطعم  باإغالق  مطالبات 
"�شكاي  مل�قع  ق��ال  �أم��ن��ي  م�شدر  �ل�شحية.  �ل���ش��رت�ط��ات 
ني�ز عربية" �إن �لأجهزة �ملخت�شة تابعت �شبكات �لت���شل 
�لج��ت��م��اع��ي ور���ش��دت ق��ي��ام ���ش��اح��ب �مل��ح��ل ي��ق���م بعر�س 
��شرت�طات  �أي  �ت��ب��اع  دون  �ل��ل��ح���م  "ف��كه"  بيع  طريقة 
نظافة  ول  �مل�شتخدمة  ب����الأدو�ت  �لهتمام  وع��دم  �شحية 

اأماكن غام�شة حمظورة على الب�شر.. تعرف عليها
م��ن ج��زي��رة م����ب����ءة ب��ال��ث��ع��اب��ني �إىل ق��ب��� ي��ح��ت���ي على 
و�شفة �شرية، هناك عدد حمدود من �لأماكن �لغام�شة 

يف �لعامل، �ملحظ�رة على عامة �لنا�س.
ي�تي�ب،  لي�شت" فيدي� على م�قع  "ذ�  ون�شرت �شفحة 
على  و�ملحظ�رة  �لغام�شة  �لأماكن  لنا عدد� من  يك�شف 
عامة �لنا�س. جزيرة �لأفاعي: �إليا د�ك ومياد� غر�ندي، 
�ش��حل  قبالة  تقع  ج��زي��رة  ه��ي  �لأفاعي"،  "جزيرة  �أو 
�ل��رب�زي��ل، وه��ي م���ط��ن لأن�����ع ن���ادرة ومميتة ب�شكل ل 
ي�شدق من �لثعابني ت�شمى بر�أ�س �لرمح �لذهبي. وفقا 
لكل  ثعابني  �إىل خم�شة  و�حد  �لتقدير�ت، هناك  لبع�س 
مرت مربع من �لأر�س. �لكهف �خلالب: من �مل�ؤ�شف �أن 
يحظر على �لب�شر زيارة كهف ل�شك� يف فرن�شا، �لذي مت 
ل�حات  بع�س  على  ويحت�ي   ،1940 ع��ام  يف  �كت�شافه 
�لر�ش�مات  تع�د  �لإط���الق.  على  �شهرة  �لأك��رث  �لكه�ف 
�لتخطيطية للخي�ل و�لغزلن و�حلي��نات �لأخرى �إىل 
�لع�شر �حلجري �لقدمي، ومت فتح �لكهف للعامة يف عام 
ب�شكل د�ئم بعد 15 عاما فقط. خمزن  و�أغلق   1948
�لبذور: يقع خمزن �لبذور �لعاملي "�شفالبارد" يف جزيرة 
�شبيت�شبريغني �لنائية يف �لقطب �ل�شمايل يف �لرنويج. 

وتبلغ م�شاحته 11000 قدم مربع، ويحت�ي على �أكرث 
ك��ن���ع من  �لقب�  ويعمل   ، �ل��ب��ذور  م��ن  عينة  ملي�ن  م��ن 
�لحتياطي ملحا�شيل �لعامل، حيث يحافظ على �لعينات 

يف مكان �آمن يف حالة وق�ع كارثة بيئية.
�لأر�شيف �ل�شري: يزور �ملاليني من �لنا�س �لفاتيكان يف 
روما كل عام، ولكن هناك منطقة و�حدة يف �لدولة ذ�ت 
متاما،  �إليها  �ل��ش�ل  ميكن  ل  �لتي  �ل�شغرية  �ل�شيادة 
تاأ�ش�س  �لذي  للفاتيكان،  �ل�شري  �لأر�شيف  منطقة  وهي 
جلميع  �ل�شخ�شية  �ل�ثائق  على  ويحت�ي   ،1612 عام 
يف  ك�ل  ك�كا  عامل  متحف  ك�كاك�ل:  خلطة  �لباباو�ت. 
�أتالنتا �لأمريكية، يحت�ي على قب� مباليني �لدولر�ت 
ك�كاك�ل.  مل�شروب  �ل�شرية  �خللطة  حلماية  �إن��ه  ��ق��ال  يمُ
روؤي��ت��ه م��ن �خل���ارج، لكن دخ���ل��ه مقت�شر  لل�شياح  ميكن 
يف  �جلديدة:  �جلزيرة  �لتنفيذيني.  �ملديرين  كبار  على 
�إن�شاء  �إىل  �لبحر  حتت  بركاين  ث���ر�ن  �أدى  �ل�شتينيات، 
ج���زي���رة ج���دي���دة مت��ام��ا ق��ب��ال��ة ���ش����ح��ل �آي�����ش��ل��ن��د�. قرر 
�لعلماء �ل�شتفادة �لق�ش�ى من فر�شة تك�ين �جلزيرة 
�جلديدة، و��شمها جزيرة �ش�رت�شي، لدر��شة كيفية تط�ر 

�لنظم �لبيئية، دون �أي تدخل من �لب�شر.

رجل يرتدي زًيا تقليدًيا ويوؤدي عرو�سه للم�سجعني خالل �سباق �لدر�ج �ل�سنغايل �لتقليدي يف د�كار. � ف ب

كيت ميدلتون يف عزل ذاتي
قال ق�شر كن�شينجت�ن �إن كيت ميدلت�ن تعزل نف�شها بعد �ت�شالها ب�شخ�س 

م�شاب بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد.
ووفقاً ل�شحيفة "مريور" �لربيطانية، ل تعاين �شاحبة �ل�شم� �مللكي من 
�أي �أعر��س، لكنها تتبع جميع �لإر�شاد�ت �ل�شحية �حلك�مية �خلا�شة بذلك 

وتعزل نف�شها يف �ملنزل.
و�أمُج�����ربت دوق���ة ك��ام��ربي��دج ع��ل��ى �ل��ع��زل��ة و�لن�����ش��ح��اب م��ن ح��دث��ني �لي�م 
ب�شخ�س  �لت�شال  بعد   NHS �ل�طنية  �ل�شحة  هيئة  باأبطال  لالحتفال 

�أثبتت �إ�شابته بالفريو�س �لتاجي.
�جلمعة  ظهر  بعد  �شلبياً،  �ختبارها  نتيجة  كانت  �لتي  ميدلت�ن،  ونمُبِّهت 

وبد�أت يف عزل نف�شها.
ويتعني على دوقة كامربيدج، كيت ميدلت�ن، �لعزلة ملدة 10 �أيام.


