� 1,599إ�صابة جديدة بكورونا و 1,570حالة �شفاء

�ص 07

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي تر�سي

•• �أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت الوزارة عن �إجراء 254,639
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�����س��اع��ات ال��ـ  24املا�ضية على ف��ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي
والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,599
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  639,476حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  3حاالت نتيجة تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,834
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع
التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
(التفا�صيل �ص)3
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

�أ�س�س منظومة متكاملة للذكاء اال�صطناعي
عربي ودويل

�ص 10

خماوف من موجة جديدة

لوباء كوفيد مع انت�شار دلتا
«

�ص 17

الفجر الريا�ضي

منتخبنا للكرة ال�شاطئية يوا�صل

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

ا�ستعداداته لبطولة العامل يف رو�سيا
 32صفحة -الثمن درهمان

الإمارات للتعليم املدر�سي تعلن نتائج طلبة ال�صف  12يف املدار�س احلكومية واخلا�صة املطبقة للمنهاج الوزاري اللجنة الإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ت�شيد بدعم
الدولة
م�ستوى
على
أوائل
ل
ا
ال�سبعة
الطلبة
يهنيء
را�شد
بن
حممد
حممد بن زايد املتوا�صل جلهود مكافحة �شلل الأطفال

•• الفجر  -دبي

ح����ق����ق ط���ل���ب���ة ال���������ص����ف  12يف
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخلا�صة
امل��ط��ب��ق��ة مل��ن��ه��اج ال�������وزارة نتائج
متقدمة يف اختبار نهاية العام
الدرا�سي  2021-2020حيث
ق���دم  28,220ط��ال��ب وطالبة
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
االمتحان النهائي لطلبة ال�صف
 12وبلغت ن�سبة النجاح العامة
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
التي تتبع منهاج وزارة الرتبية
والتعليم ما يقارب .91%
وهن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
حاكم دبي رعاه اهلل عرب �سل�سلة
تغريدات عرب ح�ساب �سموه على
تويرت الطلبة ال�سبع الأوائل على
م�ستوى الدولة وهم :هند حممد
ح�سن عبداهلل اجلناحي ،التعليم
احل��ك��وم��ي -م�����س��ار ال��ن��خ��ب��ة ،من
مدر�سة ال�سالم للتعليم الثانوي
بنات ،و رغد م�ؤيد �أ�سعد دناوي،
التعليم احلكومي -امل�سار املتقدم،
مدر�سة قطر ال��ن��دى ،و فاطمة
�صالح �سامل ال�شعملي ،التعليم
احلكومي -امل�سار العام ،مدر�سة

مارية القبطية للتعليم الثانوي
ل��ل��ب��ن��ات ،وع���ب���د ال��رح��م��ن وليد
را�شد ال�شرهان النعيمي ،التعليم
احلكومي -م�سار النخبة ،ثانوية
التكنولوجيا التطبيقية -ر�أ�س
اخليمة بنني و مرية على �صالح
ال�����ص��وي��ل��ح ال����زع����اب����ي ،التعليم
احلكومي -امل�سار املتقدم التقني،

�أ��������ش�������ادت ال���ل���ج���ن���ة الفرعية
لإق��ل��ي��م ���ش��رق املتو�سط التابعة
ملنظمة ال�صحة العاملية املعنية
ب���ا����س���ت���ئ�������ص���ال ����ش���ل���ل الأط�����ف�����ال
وال��ت�����ص��دي ل��ف��ا���ش��ي��ات��ه بالدعم
امل��ت��وا���ص��ل م���ن ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة وجهود
يف مكافحة �شلل الأط��ف��ال وما
يقدمه �سموه من متويل يف هذا
ال�����ش���أن ���ض��م��ن ح��م��ل��ة الإم�����ارات
للتطعيم �ضد �شلل الأطفال ويف
�إط���ار امل�����ش��روع الإم���ارات���ي لدعم
باك�ستان و�أفغان�ستان يف مواجهة
هذا املر�ض.
وثمنت اللجنة اجلهود الرائدة
ال��ت��ي تبذلها دول���ة الإم�����ارات يف
مكافحة م��ر���ض �شلل الأطفال
ع���ل���ى ال�������ص���ع���ي���دي���ن الإقليمي
والعاملي.
جاء ذلك خالل الإجتماع الثاين
ل��ل��ج��ن��ة ال���ف���رع���ي���ة الإقليمية
املعنية با�ستئ�صال �شلل الأطفال
وال���ت�������ص���دي ل��ف��ا���ش��ي��ات��ه ال����ذي
ت��ر�أ���س��ت��ه دول���ة الإم������ارات ب�شكل

م�����ش�ترك م���ع ج��م��ه��وري��ة م�صر
ال���ع���رب���ي���ة وع����ق����د ع��ب��ر تقنية
االت�صال املرئي بح�ضور معايل
عبد الرحمن بن حممد العوي�س
وزي���ر ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
وم���ع���ايل ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة زايد
وزيرة ال�صحة وال�سكان يف م�صر

�أزمة املحروقات تهدد امل�ست�شفيات يف لبنان
•• بريوت-وكاالت

ي��ه��دد ا�ستمرار �أزم���ة املحروقات
و�شح م��ادة امل��ازوت يف لبنان عدداً
م�����ن ال����ق����ط����اع����ات احل����ي����وي����ة ،ال
�سيما الأف��ران وامل�ست�شفيات التي
حذرت من �أن خمزونها و�صل �إىل
احلافة.وحذر نقيب امل�ست�شفيات
اخلا�صة يف لبنان �سليمان هارون،
يف ت�����ص��ري��ح ل�صحيفة "ال�شرق
الأو�سط" اللندنية ن�شرته �أم�س
الأحد ،من �أن خمزون امل�ست�شفيات
من املازوت بات قلي ً
ال جداً ،وو�صل
�إىل احل���اف���ة ،و�أن امل�ست�شفيات
ت�����ش�تري امل�������ازوت ب�����ش��ك��ل يومي
من دون �أن يكون لديها املخزون
الكايف لأكرث من يومني ،يف حني
�أن��ه يجب �أن يكون لأ�سبوعني يف
الظروف الطبيعية.
و�أ�شار �إىل �أن عدم ت�أمني املازوت
ي��ع��ر���ض ح��ي��اة امل��ر���ض��ى للخطر،
وك�����ش��ف �أن امل�ست�شفيات ت�ضطر

�إ�سرائيل� :إي���ران م�س�ؤولة عن
ا�ستهداف�سفينةلنايفاملحيطالهندي

طوابري من ال�سيارات تنتظر �أمام حمطات الوقود يف ظل �أزمة املحروقات التي يعاين منها لبنان
�إىل ����ش���راء امل������ازوت م���ن ال�سوق توا�صلت مع وزارة الطاقة التي وت�ستمر �أزمة املحروقات املتمثلة
ب�شح مادتي املازوت والبنزين على
ال�سوداء يف بع�ض الأحيان ،و�أنها وعدت بحلحلة الأمور.

ال���رغ���م م���ن رف���ع وزارة الطاقة
�أ����س���ع���ار امل���ح���روق���ات ب����أك�ث�ر من
 40%خ�لال الأ���س��ب��وع الأخري
يف �إج��������راء ي���ه���دف �إىل حلحلة
الأزمة.
ويف الإط������ار ن��ف�����س��ه ،ح���ذر نقيب
الأفران علي �إبراهيم ،يف ت�صريح
ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة ،م�����ن �أن خم�����زون
امل��ازوت لدى الأف��ران يكفي ليوم
غ��د االث��ن�ين ف��ق��ط ،مطمئنا ب�أن
الأف������ران �ستفتح �أب���واب���ه���ا اليوم
الأحد ،و�ستكون هناك كميات من
اخلبز ،وذلك بعدما قدم اجلي�ش
اللبناين جزءاً من خمزون املازوت
لديه للأفران ،فيما عمدت �أفران
�أخ������رى �إىل ����ش���راء امل�������ازوت من
ال�سوق ال�����س��وداء حتى ال تتو ّقف
عن العمل.
و���ش��دد �إب��راه��ي��م على �أن��ه يف حال
ع������دم ت�����واف�����ر امل����������ازوت االث���ن�ي�ن
امل��ا���ض��ي��� ،س��ت��ك��ون الأف������ران �أم���ام
م�شكلة كبرية.

دبيبة يتعهد بتقدمي الدعم التام لإجراء االنتخابات يف ليبيا

•• القد�س-وكاالت

•• طرابل�س-وكاالت

�أك�������د م���������س�����ؤول����ون �إ�سرائيليون
ا�ستهداف �سفينة �شحن �إ�سرائيلية
يف امل���ح���ي���ط ال����ه����ن����دي ،ورج���ح���ت
م�������ص���ادر يف ت����ل �أب����ي����ب �أن تكون
�إي��ران هي امل�س�ؤولة عن ا�ستهداف
ال�سفينة التي ميلكها رجل �أعمال
�إ�سرائيلي.
وق��ال��ت ق��ن��اة "كان" الإ�سرائيلية
الر�سمية �إن ال�سفينة غري م�سجلة
على �أنها �إ�سرائيلية ،ولكنها مملوكة
ل��رج��ل الأع��م��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي �أيال
عوفر ،وطاقمها �أجنبي ،و�أ�ضافت
�أنه مل ترد انباء عن وقوع ا�صابات.
وب��ح�����س��ب ق��ن��اة "،"i24news
ذك������رت ال���ق���ن���اة  12للتلفزيون
الإ�����س����رائ����ي����ل����ي �أن امل���������س�����ؤول��ي�ن
الع�سكريني الإ�سرائيليني يحاولون
ال����ت�����أك����د مم����ا �إذا ك���ان���ت ال���ق���وات
الإي���ران���ي���ة ق���د ه��اج��م��ت ال�سفينة
 CSAV TYNDALLوتعود
ملكيتها ل�شركة ،Zodiac Mari
وميلكها رجل الأعمال الإ�سرائيلي
�إيال عوفر وحتمل علم ليبرييا.
وقالت القناة نق ً
ال عن م�صادر مل
ت�سمها داخ��ل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الإ�سرائيلية �إن "طاقم ال�سفينة مل
ي�صب ب���أذى ومل تلحق �أي �أ�ضرار
بالغة بال�سفينة".

�أك�������د رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال����وح����دة
الوطنية يف ليبيا ،عبد احلميد
دب���ي���ب���ة ،الأح��������د ،احل����ر�����ص على
حتقيق التداول ال�سلمي لل�سلطة
يف البالد ،م�شددا على توفري كل
الدعم من �أج��ل �إج��راء انتخابات
قبل نهاية العام اجلاري.
وق��������ال دب����ي����ب����ة ،خ���ل��ال م����ؤمت���ر
�صحفي عقدته املفو�ضية العليا
ل�ل�ان���ت���خ���اب���ات :ن�����س��ع��ى لتعزيز
ق�������درات ق������وات الأم�������ن الليبية
ل�������ض���م���ان �إج����������راء االن���ت���خ���اب���ات
ب�سال�سة.
و�أ���ض��اف رئي�س حكومة الوحدة
ال���وط���ن���ي���ة يف ل��ي��ب��ي��ا� ،أن هناك
طموحا �إىل دميقراطية حقيقية
ت�����ص��ل ب��ال��ب�لاد �إىل ب���ر الأم�����ان،
مردفا �أن��ه �آن لل�شعب الليبي �أن
يوحد كلمته.
وذك����ر دب��ي��ب��ة �أن الأمم ال حتقق
االزده�������������ار �إال ع����ن����دم����ا حتقق
اال�ستقرار ،وال�شعب الليبي �آن له
�أن ينعم برثواته ويحقق تطلعاته
�إىل التنمية ،بح�سب قوله.
ك��م��ا ���ش��دد ع��ل��ى ����ض���رورة تقدمي
تنازالت من قبل كافة الأطراف
يف ل��ي��ب��ي��ا ،لأن ال��ب�لاد ال حتتمل
املزيد من التعقيد.ا

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

من�صور بن زايد ي�شهد حفل تخريج دورة
الدفاع الوطني الثامنة 2021-2020

•• �أبوظبي-وام:

•• دبي-وام:

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
فلج املعال-بنات ،و�شيخة حممد
�سلطان �أحمد ،التعليم اخلا�ص-
امل�����س��ار ال���ع���ام ،م��در���س��ة احلكمة
اخل��ا���ص��ة ،و ره���ف م�شتاق جبار
الدليمي ،التعليم اخلا�ص -امل�سار
املتقدم ،مدر�سة الر�ؤية اخلا�صة.
(التفا�صيل �ص)3

»

رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتحدث حول �آليات االنتخابات يف ليبيا
وت������اب������ع :ال�����و������ص�����ول �إىل ه����ذه م��ف��ت��وح��ا ل�ل�أق��ل��ي��ة ح��ت��ى تفر�ض على طريق �إنهاء الأزم��ة الليبية
ال����دمي����ق����راط����ي����ة امل����ن���������ش����ودة يف توجهاتها على �أغلبية ال�شعب.
امل�������س���ت���م���رة م���ن���ذ �أع����������وام ،و�سط
ليبيا ي��ح��ت��اج �إىل م�����ش��ارك��ة كافة يف غ�������ض���ون ذل������ك ،ق���ال���ت نائبة تطلع ال�شعب الليبي �أى تخفيف
امل��واط��ن�ين يف ال���ب�ل�اد ،ك��ل �صوت رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة الأمم امل��ت��ح��دة �إىل الأزمة.
ي����ؤث���ر يف ال��ع��م��ل��ي��ة االنتخابية ،ل��ي��ب��ي��ا :ن��ن��ا���ش��د �أع�������ض���اء ملتقى ودع����ت ال��ل��ي��ب��ي�ين �إىل الت�سجيل
وامل�شاركة �أ�صبحت واجبا واطنيا .احلوار الليبي بتكثيف م�ساعيهم من �أجل امل�شاركة يف االنتخابات،
ق���ائ���ل���ة �إن����ه����ا ت�����ش��ج��ع احلكومة
�أم�����ا يف ح����ال ع����زف ال���ن���ا����س عن للتو�صل �إىل حل و�سط.
امل�������ش���ارك���ة يف االن���ت���خ���اب���ات ،ف����إن و�أ���ض��اف��ت ج��ورج��ي��ت غ��ان��ي��ون� ،أن واملجل�س الرئا�سي على تقدمي كل
دبيبة ر�أى يف ذلك ما ي�شبه �صكا ه��ن��اك ف��ر���ص��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة �سانحة الدعم لالنتخابات.

و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�����س�ين عبد
ال��رح��م��ن ال��رن��د وك��ي��ل ال����وزارة
امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة
و�سعادة الدكتور �أحمد املنظري
امل��دي��ر االقليمي ملكتب منظمة
ال�صحة العاملية يف �إقليم �شرق
املتو�سط( .التفا�صيل �ص)2

�شهد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020
  2021ال��ذي �أقيم �أم�س يف ق�صر ال��وط��ن .و�أك��د �سموه خ�لال احلفل�أن الكلية حتظى باهتمام قيادة الدولة الر�شيدة ودعمها لدورها الهام يف
ت�أهيل و�إعداد نخبة من الكوادر الذين ي�سهمون يف م�سرية بناء �أوطانهم
وتقدمها يف خمتلف ميادين العمل الوطني واحلفاظ على مكت�سباتها.
و�أ�ضاف �سموه �أن القوات امل�سلحة مت ّثل م�صدر فخر واعتزاز لكل �إماراتي
خالل م�سريتها امل�شرفة والزاخرة بالإجنازات والإخال�ص يف �أداء الواجب
الوطني ،ودعم النجاحات التنموية واالقت�صادية �إ�ضافة �إىل دورها املحوري
يف جميع املراحل مبا فيها املحطات امل�ستقبلية الواعدة التي ت�ست�شرفها
الدولة تزامنا مع احتفائها بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها.
وه��ن���أ �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي���د �آل نهيان  ..خريجي دورة الدفاع
الوطني الثامنة  2021-2020وحثهم �سموه على توظيف ما اكت�سبوه
من معارف متخ�ص�صة ومهارات عالية وخربات �أكادميية يف تعزيز قدرات
القوات امل�سلحة و�أجهزة ال�شرطة وم�ؤ�س�سات الدولة ،خدم ًة لأوطانهم ..
متمنيا �سموه لهم مزيدا من التوفيق والنجاح يف م�سريتهم املهنية .وبد�أ
احلفل  -الذي ُن ِّظم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابري ال�صحية
 بال�سالم ال��وط��ن��ي ث��م ت�ل�اوة �آي���ات ب�� ّي��ن��ات م��ن ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،و�إلقاءالكلمات االفتتاحية والرتحيبية .من جهته رفع �سعادة اللواء الركن عقاب
�شاهني العلي قائد كلية الدفاع الوطني ،يف كلمته خالل احلفل� ،أ�سمى
�آي��ات ال�شكر وال��والء �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لرعاية �سموهم امل�ستمرة
(التفا�صيل �ص)2
واهتمامهم بدعم كلية الدفاع الوطني.

حالة من الغ�ضب االجتماعي يف تون�س

ن�سبة ت�شا�ؤم قيا�سية وتراجع غري م�سبوق لقي�س �سعيد!...
•• الفجر -تون�س

ك�شفت نتائج �سرب الآراء اخلا�ص
ب�شهر يونيو ل�سنة  2021ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة "�سيغما كون�ساي" عن
م�ستوى غري م�سبوق من الت�شا�ؤم
يف �صفوف التون�سيني ،م�برزة انه
بلغ لأول مرة ن�سبة  92فا�صل 8
باملائة.
و�أبرز �سرب الآراء الذي ن�شر �أم�س
الأح����د �أن ن��ت��ائ��ج ال�����س�بر �أظهرت
حالة من الغ�ضب االجتماعي يف كل
اجلهات والفئات والأعمار .و�أ�شارت
النتائج اىل �أ ّن ن�سبة الت�شا�ؤم ت�شهد
تراجعا لدى "القاعدة النه�ضوية"
م���ب��رزة �أ ّن ب��ع�����ض امل��ن��ت��م�ين اىل
ه����ذه ال���ق���اع���دة ي�����رون �أ ّن البالد
"ت�سري يف االجت�����اه ال�صحيح".
وبخ�صو�ص م�ؤ�شر ان��ع��دام الثقة،
�أب�����رزت ال��ن��ت��ائ��ج �أ ّن رئ��ي�����س حركة

ه��ج��وم ح��وث��ي ع��ل��ى م�سجد يف
�أبني ..وتقدم للجي�ش يف البي�ضاء
•• اليمن-وكاالت

ا���س��ت��ه��دف��ت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احلوثي،
�أم�س الأحد ،م�سجداً داخل مع�سكر
اللواء اخلام�س للجي�ش اليمني يف
�أب��ي��ن ج���ن���وب ال��ي��م��ن ،ب��ح�����س��ب ما
ك�����ش��ف��ت م���ا �أدى �إىل ���س��ق��وط 7
قتلى .فيما ذك��رت م�صادر حملية
�أن ال�������ص���اروخ احل���وث���ي ا�ستهدف
امل�سجد داخ��ل القاعدة الع�سكرية
�أثناء ال�صالة.
ب��ال��ت��زام��ن� ،أع���ل���ن وزي����ر الإع��ل�ام
ال���ي���م���ن���ي ،م���ع���م���ر الإري������������اين� ،أن
اجل��ي�����ش ا���س��ت��ع��اد ع�����ش��رات املواقع
اال�سرتاتيجية يف البي�ضاء باليمن.
وق��ال يف تغريدة على ح�سابه على
ت��وي�تر� ،إن اجلي�ش اليمني متكن
ب�إ�سناد من حتالف دعم ال�شرعية
م��ن قطع خ��ط��وط �إم����داد جماعة
احلوثي فيما تبقى من مواقع يف
البي�ضاء.
وقال �إن اجلي�ش الوطني واملقاومة
ال�شعبية حققوا انت�صارات كبرية
يف جبهة مديرية الزاهر مبحافظة
ال��ب��ي�����ض��اء ،ومت��ك��ن��وا م��ن ا�ستعادة
ع�����ش��رات امل���واق���ع اال�سرتاتيجية،
�أهمها جبل �شبكة ومنطقة قربة
وام�����س��وادن��ه وذا خم�شب وجاحور
ومواقع يف منطقة �آل عبيد و�أجزاء
وا�سعة من مثلث اجلماجم ،و�سط
احتفاء وترحيب �شعبي كبري.

الت�شا�ؤم �سيد املوقف
ال��ن��ه�����ض��ة را����ش���د ال��غ��ن��و���ش��ي ّ
حطم  67باملائة وعلي العري�ض بـ 66
ك���ل االرق�������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وت�صدر ب��امل��ائ��ة وال��ي�����س��اري حمة الهمامي
ق��ائ��م��ة ال�شخ�صيات ال��ت��ي ال يثق بـ 63ب��امل��ائ��ة ورئ��ي�����س احلكومة
فيها ال��ت��ون�����س��ي��ون مطلقا بن�سبة ه�����ش��ام امل�����ش��ي�����ش��ي بـ 62ب��امل��ائ��ة يف
81باملائة يليه رئي�س كتلة ائتالف املرتبة اخلام�سة.
(التفا�صيل �ص)15
ال��ك��رام��ة �سيف ال��دي��ن خم��ل��وف بـ

كتالونيا بني ر�ؤيتني متعار�ضتني:

هل العفو عن االنف�صاليني،
جناح للحكومة الإ�سبانية...؟

•• الفجر -البان الكامي –ترجمة خرية ال�شيباين

هجوم مر ّتب .كان هذا رد النزعة االنف�صالية الكتالونية على قرارات العفو
التي منحتها احلكومة الإ�سبانية ،الثالثاء  22يونيو ،لت�سعة من قادة احلركة
امل�سجونني منذ �أكتوبر  .2017وم��ع ذل��ك ،ك��ان ا�ستمرار احتجازهم �أحد
االنتقادات الرئي�سية التي يوجهها �إىل مدريد �أن�صار كاتالونيا املنف�صلة عن
�إ�سبانيا  ...وهنا امل�شكلة برمتها .بحركة تبدو �أنها ت�ستجيب لهذا املطلب ،قام
اال�شرتاكي بيدرو �سان�شيز ،رئي�س احلكومة الإ�سبانية ،بنزع فتيل �أحد املحاور
املركزية يف حجة �أولئك الذين يدافعون عن االنف�صال .بينما ا�ستقبل بيدرو
�سان�شيز الرئي�س اجلديد للحكومة املحلية الكتالونية ،بريي �أراغون ،للمرة
الأوىل ،يوم الثالثاء 29 ،يونيو ،ف�إن �إجراءات العفو جترب التيار االنف�صايل
على �إع��ادة تعديل مواقفه جتاه ال�سلطة املركزية .واتفق �سان�شيز و�أراغون
على اللقاء يف بر�شلونة يف نهاية �سبتمرب لإج��راء مفاو�ضات جوهرية حول
(التفا�صيل �ص)13
املو�ضوعات اخلالفية.

بيدرو �سان�شيز وامللك فيليب ال�ساد�س وبري �أراجوني�س يف حفل ع�شاء يف
امل�ؤمتر العاملي للجوال يف بر�شلونة
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انطالق م�ؤمتر ومعر�ض دبي العاملي لأمرا�ض اجللد والليزر رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
الرئي�س الأمريكي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• دبي -وام

02

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم �أع���م���ال م����ؤمت���ر وم��ع��ر���ض دب���ي العاملي
لأم��را���ض اجللد والليزر "دبي دي��رم��ا  "2021وذلك
مب�شاركة  14500م��ن اخل�ب�راء والأط��ب��اء املخت�صني
مي��ث��ل��ون  110دول ح���ول ال��ع��امل �إىل ج��ان��ب م�شاركة
� 350شركة ت�ضم  500عالمة جتارية دولية.
وق��ال �سعادة عو�ض �صغري الكتبي امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة
ال�صحة بدبي �إن هذا احلدث العاملي وغريه من الفعاليات
والأن�شطة الدولية املهمة يعد ترجمة واقعية لقدرة دبي
الفائقة على ت�سريع خطوات التعايف من "كوفيد"-19

�ضمن توجهات دولة الإمارات و�إمكانياتها العالية يف هذا
ال�ش�أن.
ولفت �إىل �أن ه��ذا احل�ضور املكثف ���س��واء م��ن اخلرباء
والأط���ب���اء �أو ك�بري��ات ال�����ش��رك��ات امل��ن��ت��ج��ة للتجهيزات
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ي��ع��ك�����س ح��ج��م ال��ث��ق��ة يف املناخ
الآم��ن �صحيا يف ال��دول��ة ب�شكل ع��ام ويف دب��ي على وجه
التحديد.
وذكر �أن هيئة ال�صحة بدبي تدعم مثل هذه الفعاليات
العلمية املتخ�ص�صة وترى توافقها التام مع توجهاتها
ال��رام��ي��ة �إىل االن��ف��ت��اح على ال��ع��امل وتفعيل ك��ل �أدوات
وقنوات تبادل اخلربات والتجارب ونقل املعرفة مبا يعزز

�أهداف دبي وتطلعاتها امل�ستقبلية يف الو�صول �إىل منوذج
�صحي عاملي يحتذى به.
و�أ����ض���اف الكتبي �أن �أج��ن��دة امل���ؤمت��ر غنية باملتحدثني
وور���ش العمل واجلل�سات العلمية ..م�ؤكدا �أن من �ش�أن
ذلك �إث��راء جانبا �آخر توليه الهيئة جل اهتمامها وهو
التدريب و�صقل اخل�برات والتنمية املهنية ال�سيما يف
تخ�ص�ص �أمرا�ض اجللد والليزر الذي ي�شهد منوا عامليا
يف الطلب على خدماته وال��ذي يحظى يف الوقت نف�سه
باهتمام "�صحة دبي" ال��ت��ي توا�صل تطويره ومتكني
ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ي��ه م��ن ت��ق��دمي �أف�����ض��ل اخل���دم���ات و�أرق����ى
م�ستويات الرعاية الطبية.

•• �أبوظبي-وام

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة جوزيف
روبينت بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل فخامة رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.

اللجنة الإقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ت�شيد بدعم حممد بن زايد املتوا�صل جلهود مكافحة �شلل الأطفال

•• دبي-وام:

�أ���ش��ادت اللجنة الفرعية لإقليم �شرق املتو�سط التابعة ملنظمة ال�صحة
العاملية املعنية با�ستئ�صال �شلل الأط��ف��ال والت�صدي لفا�شياته بالدعم
املتوا�صل من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة وجهود يف مكافحة �شلل
الأطفال وما يقدمه �سموه من متويل يف هذا ال�ش�أن �ضمن حملة الإمارات
للتطعيم �ضد �شلل الأطفال ويف �إط��ار امل�شروع الإماراتي لدعم باك�ستان
و�أفغان�ستان يف مواجهة هذا املر�ض.
وثمنت اللجنة اجلهود ال��رائ��دة التي تبذلها دول��ة الإم���ارات يف مكافحة
مر�ض �شلل الأطفال على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال الإج��ت��م��اع ال��ث��اين للجنة ال��ف��رع��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة املعنية
با�ستئ�صال �شلل الأطفال والت�صدي لفا�شياته الذي تر�أ�سته دولة الإمارات
ب�شكل م�شرتك مع جمهورية م�صر العربية وعقد عرب تقنية االت�صال
امل��رئ��ي بح�ضور معايل عبد الرحمن ب��ن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة
ووقاية املجتمع ومعايل الدكتورة هالة زاي��د وزي��رة ال�صحة وال�سكان يف
م�صر و�سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند وكيل ال��وزارة امل�ساعد

لقطاع ال�صحة العامة و�سعادة الدكتور �أحمد املنظري املدير االقليمي
ملكتب منظمة ال�صحة العاملية يف �إقليم �شرق املتو�سط.
وت���أت��ي م�شاركة ال��دول��ة يف االجتماع بهدف تن�سيق اجلهود امل�شرتكة يف
مواجهة مر�ض �شلل اللأطفال ودعم الربامج ال�صحية الوقائية وتعزيز
منظومة التح�صني �ضد هذا املر�ض .وقال معايل عبد الرحمن بن حممد
العوي�س� ..إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة كان له الدور البارز منذ العام
 2011يف دعم اجلهود الدولية للق�ضاء على �شلل الأطفال الفتا �إىل �أن
دعم �سموه توا�صل ال�ستئناف احلمالت و�إي�صال اللقاحات �إىل الأطفال
يف العامل بالرغم من حتديات تف�شي فريو�س "كوفيد– "19من خالل
حملة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل الأطفال ،وهو ما يعك�س وي�ؤكد حر�ص
والتزام �سموه الإن�ساين على مد يد العون �إىل ماليني الب�شر لكي ينعموا
بحياة �صحية وكرمية.
و�أك��د معاليه �أهمية اجتماعات اللجنة الفرعية لإقليم �شرق املتو�سط
ملنظمة ال�صحة العاملية املعنية با�ستئ�صال �شلل الأطفال والت�صدي لفا�شياته
م�شيدا باجلهود والنتائج املثمرة التي حتققت من خالل مناق�شة التقارير
املقدمة من جميع بلدان الإقليم و�إعداد تو�صيات حمددة مبوجبها والتي

ت�ساهم يف تعزيز اجلهود املبذولة للمحافظة على بلدان الإقليم خالية من
�شلل الأطفال والتعاون امل�شرتك للق�ضاء على هذا املر�ض.
و�أ���ش��ار �إىل اجلهود التي تبذلها الإم���ارات ملكافحة ه��ذا املر�ض والتي مل
تقت�صر على امل�ستوى املحلي والإقليمي بل تعدت ذل��ك بامل�شاركة ومنذ
عام  1994يف تقدمي الدعم وامل�ساندة للدول للق�ضاء على املر�ض من
خالل التن�سيق وال�شراكة مع منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة اليوني�سيف
وهيئة الهالل االحمر الإماراتي.
ولفت معايل العوي�س �إىل �أن دولة الإمارات وبدعم وتوجيهات من القيادة
الر�شيدة �أولت الربنامج الوطني ال�ستئ�صال �شلل الأطفال �أهمية ق�صوى
باعتباره من االجنازات ال�صحية الوطنية الهامة م�ؤكدا �أن وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع ما زال��ت توا�صل جهودها للمحافظة على ه��ذا االجناز
ب�إر�ساء نظام قوي وفعال ملتابعة وتق�صي حاالت ال�شلل الوافدة من خارج
الدولة ويف الوقت املنا�سب.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح�سني ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��رن��د �إن دولة
الإمارات قدمت منوذجا عامليا ومتقدما يف جمال ا�ستئ�صال �شلل الأطفال
ومكافحة الإ�صابة به وحققت نتائج متميزة يف التعامل مع هذا املر�ض
م�شريا اىل ان �إج��راءات الوقاية والتعامل مع حاالت اال�شتباه بالإ�صابة

تنفذ ب�شكل علمي دقيق ما جعلها منوذجا على م�ستوى دول الإقليم م�ؤكدا
ال��ت��زام وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع بكافة تو�صيات منظمة ال�صحة
العاملية لرفع امل�ؤ�شر اال�سرتاتيجي لن�سبة تغطية الأطفال بالتح�صينات
"التطعيمات" يف ال�سنة الأوىل من خالل التطوير امل�ستمر لكافة الطواقم
الطبية والفنية من �أجل متكينهم من مواكبة كل ما هو جديد يف جمال
التح�صني والوقاية.
و�أ���ض��اف �أن��ه بف�ضل اجلهود التي بذلتها وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
و���ش��رك��ائ��ه��ا ب��ال��دول��ة بتطبيق ن��ظ��ام ال�تر���ص��د ال��ق��وي لل�شلل والتغطية
بالتطعيمات مل ت�سجل �أي حالة يف دولة الإمارات منذ العام  1992ومع
اال�ستمرار يف تنفيذ كافة الإج���راءات الالزمة للق�ضاء على ه��ذا املر�ض
مت الإ�شهاد ر�سميا يف العام  2007على خلو الدولة من �شلل الأطفال
مو�ضحا �أن ذلك مل يكن ليتحقق لوال دعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة يف
جمال مكافحة الأمرا�ض ،وتوفري �سبل الرعاية ال�صحية.
يذكر �أن اللجنة الفرعية لإقليم �شرق املتو�سط ملنظمة ال�صحة العاملية
املعنية با�ستئ�صال �شلل الأطفال والت�صدي لفا�شياته ت�ضم يف ع�ضويتها
وزراء ال�صحة يف كل من ال�سعودية و�سلطنة عمان وال�سودان وال�صومال
وباك�ستان و�أفغان�ستان و�إيران.

من�صور بن زايد ي�شهد حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2021-2020
•• �أبوظبي-وام:

���ش��ه��د ���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة حفل
ت���خ���ري���ج دورة ال����دف����اع الوطني
الثامنة  2021 - 2020الذي
�أقيم �أم�س يف ق�صر الوطن.
و�أك�������د ����س���م���وه خ��ل��ال احل���ف���ل �أن
ال��ك��ل��ي��ة حت���ظ���ى ب���اه���ت���م���ام قيادة
الدولة الر�شيدة ودعمها لدورها
الهام يف ت�أهيل و�إع���داد نخبة من
الكوادر الذين ي�سهمون يف م�سرية
بناء �أوطانهم وتقدمها يف خمتلف
ميادين العمل الوطني واحلفاظ
على مكت�سباتها.
و�أ�ضاف �سموه �أن القوات امل�سلحة
مت�� ّث��ل م�����ص��در ف��خ��ر واع���ت���زاز لكل
�إم��ارات��ي خ�لال م�سريتها امل�شرفة
والزاخرة بالإجنازات والإخال�ص
يف �أداء ال���واج���ب ال��وط��ن��ي ،ودعم
النجاحات التنموية واالقت�صادية
�إ�����ض����اف����ة �إىل دوره���������ا امل����ح����وري
يف ج���م���ي���ع امل������راح������ل مب�����ا فيها
املحطات امل�ستقبلية الواعدة التي
ت�����س��ت�����ش��رف��ه��ا ال���دول���ة ت��زام��ن��ا مع
اح��ت��ف��ائ��ه��ا ب���ال���ذك���رى اخلم�سني
لت�أ�سي�سها.
وهن�أ �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد

�آل نهيان  ..خريجي دورة الدفاع
الوطني الثامنة 2021-2020
وح��ث��ه��م ���س��م��وه ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ما
اكت�سبوه م��ن م��ع��ارف متخ�ص�صة
ومهارات عالية وخربات �أكادميية
يف تعزيز ق���درات ال��ق��وات امل�سلحة
و�أج�����ه�����زة ال�������ش���رط���ة وم�ؤ�س�سات
الدولة ،خدم ًة لأوطانهم  ..متمنيا
���س��م��وه ل��ه��م م���زي���دا م���ن التوفيق
والنجاح يف م�سريتهم املهنية.
وب��د�أ احلفل  -ال��ذي ُن ِّ��ظ��م باتخاذ
ج���م���ي���ع الإج���������������راءات ال���وق���ائ���ي���ة

وال���ت���داب�ي�ر ال�����ص��ح��ي��ة  -بال�سالم
الوطني ثم تالوة �آي��ات ب ّينات من
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،و�إل��ق��اء الكلمات
االفتتاحية والرتحيبية.
من جهته رفع �سعادة اللواء الركن
ع��ق��اب ���ش��اه�ين ال��ع��ل��ي ق��ائ��د كلية
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،يف كلمته خالل
احلفل� ،أ�سمى �آيات ال�شكر والوالء
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة،
حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ

حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب
رئ���ي�������س ال����دول����ة رئ���ي�������س جمل�س
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع�����ل�����ى للقوات
امل�سلحة لرعاية �سموهم امل�ستمرة
واه��ت��م��ام��ه��م ب��دع��م ك��ل��ي��ة الدفاع
الوطني ،مما �أتاح لها مواكبة �أرقى
املعايري الدولية و�أحدث التقنيات
يف ال��ت��ك��وي��ن ال��ع�����س��ك��ري والأمني
ال�شامل .كما تقدم �سعادة اللواء

الركن عقاب �شاهني العلي ببالغ
ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان لرعايته
حفل تخريج دورة الدفاع الوطني
الثامنة .-2021 2020
وق��ال ال��ل��واء العلي � " :إن الكلية
ت��ف��خ��ر ب�����أن ت��ق��دم ل��ل��وط��ن كوكب ًة
جديدة من قيادات واع��دة حظيت
ب���إع��داد وت���أه��ي��ل عملي و�أكادميي
م���ت���م���ي���ز وف��������ق �أرق�����������ى امل���ع���اي�ي�ر
املعتمدة ع��امل��ي��ا ،مم��ا ميكنهم من
�أداء واجبهم الوطني ومهماتهم

الع�سكرية والأمنية بكفاءة عالية
ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى �إجن���������ازات ال���دول���ة
ودعما مل�سريتها الناجحة يف جميع
القطاعات ".
وث ّمن اجلهود احلثيثة التي بذلها
املحا�ضرون والهيئتان التوجيهية
والإداري�����ة يف الكلية ،وجميع من
�أ����س���ه���م يف �إجن�������از ب���رن���ام���ج دورة
ال��دف��اع الوطني الثامنة ،متمنيا
للخريجني م��زي��دا م��ن التوفيق
والنجاح.
من جانبه قال عقيد ركن مهند�س

طرق دبي تطلق حمطة �إيواء م�صغرة لتح�سني الكفاءة الت�شغيلية للحافالت

ج��ا���س��م حم��م��د ع��ل��ي ال��ر���ش��ي��د يف
كلمة اخلريجني منت�سبي الدورة
الثامنة � " ..أت��ق��دم ب�أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان والتقدير �إىل كلية
الدفاع الوطني و�أع�ضاء الهيئتني
الأكادميية والإدارية للجهود التي
بذلوها لت�أهيل الدار�سني وتطوير
ق���درات���ه���م يف ال��ب��ح��ث والتحليل
والنقد والتقييم ،ومهارات احلوار
���ض��م��ن ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة تفاعلية
وبحثية متكنهم م��ن الإ���س��ه��ام يف
ر�سم ال�سيا�سات الوطنية و�صناعة

ال������ق������رار الإ�����س��ت�رات����ي����ج����ي ح���ول
الق�ضايا الوطنية ".
و�أ�����ض����اف " �أن االح���ت���ف���اء اليوم
بتخريج هذه الدفعة هو موا�صلة
مل�سرية بناء �أجيال جديدة مدركة
لأب��ع��اد الأم���ن ال��وط��ن��ي والعوامل
امل�ؤثرة فيه يف ظل عامل مت�شابك
ومعقد تتداخل فيه امل�ؤثرات على
الأم�����ن ال��وط��ن��ي ل���ل���دول ،وعوملة
متتلك م��ن ال��ت���أث�ير ق����دراً هائ ً
ال
لت�صبح عن�صراً فاع ً
ال يف ت�شكيل
الهوية الوطنية ".
ويف خ����ت����ام احل����ف����ل ����س��� ّل���م �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
ال�شهادات للخريجني  ،والتقطت
ل�����س��م��وه م����ع ج��م��ي��ع اخلريجني
ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال���ت���خ���ري���ج ..معايل
حممد ب��ن �أح��م��د ال��ب��واردي وزير
ال���دول���ة ل�����ش���ؤون ال���دف���اع ومعايل
علي بن قنا�ص الكتبي رئي�س دائرة
الإ���س��ن��اد احل��ك��وم��ي و���س��ع��ادة مطر
�سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
و�سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم
نا�صر حممد العلوي قائد القوات
اجل��وي��ة وال���دف���اع اجل���وي واللواء
الركن بحري طيار ال�شيخ �سعيد
ب��ن ح��م��دان ب��ن حم��م��د �آل نهيان
قائد القوات البحرية .

•• دبي-وام:

ت��د���ش��ن هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص�لات يف دب���ي غ���دا حم��ط��ة م�صغرة لإي���واء
احلافالت بجانب حمطة مرتو ات�صاالت على اخلط الأخ�ضر ملرتو دبي
للحافالت العاملة على اخلط ( ،)F07ال��ذي ينطلق من حمطة مرتو
ات�صاالت �إىل منطقة م�ساكن العمال الق�صي�ص ،واخل��ط ( )367الذي
ينطلق من حمطة م�ترو ات�صاالت �إىل واح��ة دب��ي لل�سيليكون ،ب��دال من
توجه ح��اف�لات هذين اخلطني �إىل حمطات �إي���واء احل��اف�لات يف العوير
واخلوانيج والروية.
وي�أتي ذلك بهدف حت�سني الكفاءة الت�شغيلية لهذين اخلطني من خالل
احلد من الكيلومرتات غري املنتجة الناجتة عن طول امل�سافة �إىل مناطق
العوير واخلوانيج والروية.
و�ستجري الهيئة ع���ددا التح�سينات على خ��ط��وط �أخ���رى للحافالت يف
�إمارة دبي ومنها البدء بت�شغيل اخلدمة للخطني املغذيني ملحطات املرتو
( )F19Aو( )F19Bخالل الأوق��ات االعتيادية (غري �ساعات الذروة)
من ال�ساعة � 10:00صباحا �إىل ال�ساعة  4:00ع�صرا وبزمن تقاطر كل
( )30دقيقة .كما �سيتم حت�سني زمن مواعيد اخلطوط (F24)، (F07)،
 )(F18)، (F22و�إ�ضافة رحالت يف ال�صباح لتتنا�سب مع مواعيد رحالت
مرتو اخلط الأخ�ضر اجلديدة يف اخلام�سة �صباحا باالجتاه �إىل حمطة
مرتو اخلور.

االثنني  5يوليو  2021م  -العـدد 13283

�أخبـار الإمـارات
�أجرت  254,639فح�صا وك�شفت عن � 1,599إ�صابة

�إعطاء  29,969جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل � 24ساعة يف الإمارات

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  29,969جرعة من
لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع عدد
اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س  15,534,207جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  157.06جرعات لكل � 100شخ�ص.
ي���أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال����وزارة لتوفري ل��ق��اح كوفيد -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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ال�صحة تعلن �شفاء  1,570حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم� ،أعلنت الوزارة عن �إجراء  254,639فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي  .و�ساهم تكثيف �إجراءات

التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة
يف ال��ك�����ش��ف ع��ن  1,599ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة
 639,476حالة.
 كما �أعلنت ال���وزارة ع��ن وف��اة  3ح��االت نتيجة تداعيات الإ�صابة
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف��ي��ات يف الدولة
 1,834حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها

وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي امل��ت��وف�ين ،ومتنياتها بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً
ل�صحة و�سالمة اجلميع .و�أعلنت ال��وزارة �أي�ضا عن �شفاء 1,570
حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -
وتعافيها ال��ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية
الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء
 617,767حالة.

 % 91ن�سبة النجاح يف املدار�س احلكومية واخلا�صة التي تطبق منهاج الوزارة
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الإمارات للتعليم املدر�سي تعلن نتائج طلبة ال�صف  12يف املدار�س احلكومية واخلا�صة املطبقة للمنهاج الوزاري
• طلبة النخبة واملتقدم حققوا جناحا كبريا وت�صدروا النتائج بن�سبة بلغت  % 100لأكرث من � 11ألف طالب وطالبة �ضمن امل�سارين
• دفعة هذا العام نتاج ملنظومة التعليم املطورة ومناهجها خا�صة مب�سار النخبة
• ما يزيد عن � 28ألف طالبة وطالبة يف ال�صف  12خا�ضوا االمتحانات النهائية يف احلكومي واخلا�ص
• �أكرث من � 3آالف معلم و�إداري �ساهموا يف �إجناز امتحانات طلبة ال�صف  12ح�ضوريا يف املدار�س
•• الفجر  -دبي

حقق طلبة ال�صف  12يف امل��دار���س احلكومية واخلا�صة املطبقة ملنهاج
ال��وزارة نتائج متقدمة يف اختبار نهاية العام الدرا�سي 2021-2020
حيث ق��دم  28,220طالب وطالبة يف امل��دار���س احلكومية واخلا�صة
االم��ت��ح��ان النهائي لطلبة ال�صف  12وبلغت ن�سبة النجاح العامة يف
املدار�س احلكومية واخلا�صة التي تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم ما
يقارب .91%
وهن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل عرب �سل�سلة تغريدات عرب
ح�ساب �سموه على تويرت الطلبة ال�سبع الأوائل على م�ستوى الدولة وهم
:هند حممد ح�سن عبداهلل اجلناحي ،التعليم احلكومي -م�سار النخبة،
من مدر�سة ال�سالم للتعليم الثانوي بنات ،و رغد م�ؤيد �أ�سعد دناوي،
التعليم احلكومي -امل�سار املتقدم ،مدر�سة قطر الندى ،و فاطمة �صالح
�سامل ال�شعملي ،التعليم احلكومي -امل�سار العام ،مدر�سة مارية القبطية
للتعليم الثانوي للبنات ،وعبد الرحمن وليد را�شد ال�شرهان النعيمي،
التعليم احلكومي -م�سار النخبة ،ثانوية التكنولوجيا التطبيقية -ر�أ�س
اخليمة بنني و مرية على �صالح ال�صويلح الزعابي ،التعليم احلكومي-
امل�سار املتقدم التقني ،ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فلج املعال-بنات،
و�شيخة حممد �سلطان �أح��م��د ،التعليم اخل��ا���ص -امل�سار ال��ع��ام ،مدر�سة
احلكمة اخلا�صة ،و رهف م�شتاق جبار الدليمي ،التعليم اخلا�ص -امل�سار
املتقدم ،مدر�سة الر�ؤية اخلا�صة ،متمنيا لهم �سموه التوفيق وال�سداد يف
م�سريتهم التعليمية املقبلة يف قطاع التعليم العايل.
و�أ�شادت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي ب���أداء طلبة ال�صف  12وما
بذلوه من جهود كبرية تكللت بح�صولهم على نتائج م�شرفة تعك�س مدى
التناف�سية والت�صميم اللذين حتلوا به يف خمتلف امل�سارات التعليمية
خا�صة طلبة م�ساري النخبة واملتقدم .وتعترب دفعة خريجي طلبة م�سار
النخبة هذا العام هي الدفعة الأوىل لهذا امل�سار ،حيث در�سوا منذ ال�صف
التا�سع املناهج املطورة التي �ضمن هذا امل�سار الذي �أطلق يف العام ،2017
وال��ت��ي حت��اك��ي مب�ضامينها �أع���رق امل��ن��ظ��وم��ات التعليمية على م�ستوى
العامل واختتموا بها م�سريتهم التعليمية يف التعليم العام مهي�أين ب�شكل
م�ضاعف ملراحل تعليمهم الالحقة.
وت��ق��دم الم��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ق��راب��ة  19956طالبا وط��ال��ب��ة يف
املدار�س احلكومية وبلغت ن�سبة النجاح العامة ما يقارب  88باملئة ،وبلغت
ن�سبة جناح الطلبة يف م�ساري النخبة واملتقدم  100باملئة ويف امل�سار العام
ما يقارب  84باملئة ،وبلغت ن�سبة النجاح يف امل�سار التطبيقي  77باملئة.

وتف�صيال حقق طلبة م�سار النخبة البالغ عددهم  146طالب وطالبة
واملطبق ح�صرا يف املدار�س احلكومية ن�سبة جناح بلغت  ، 100%حيث
ن���ال  33%منهم درج���ة ( ،)+Aو  58%منهم درج���ة ( ،Aون�سبة
منخف�ضة درجة ( .)+Bويذكر �أن درجات م�سار النخبة من الأعلى هي
( ،)A+)، (Aو( )+Bو (.)+C
�أم��ا طلبة امل�سار املتقدم لطلبة  12يف امل��دار���س احلكومية واخلا�صة
املطبقة ملنهاج ال��وزارة والبالغ عددهم  11400طالب وطالبة  ،بلغت
ن�سبة جن��اح��ه��م  ، 100%وح���از  44%منهم ع��ل��ى درج���ة ( ،)Aو
 40%منهم نالوا درجة ( ،)+Bو 15%منهم حققوا درجة ( )Bون�سبة
 1%منهم ح�صلوا على درجة ( )+Cمب�ستوى مقبول .ويذكر �أن درجات
امل�سار العام من الأعلى كالآتي )A)، (B+)، (B)، (C( :و (� -)Fأقل
من  60يف املئة.
وفيما يتعلق بطلبة امل��دار���س اخل��ا���ص��ة املطبقة ملنهاج وزارة الرتبية
والتعليم بلغت ن�سبة النجاح العامة ما يقارب  96باملئة ملجموع الطلبة
البالغ عددهم  8255طالب وطالبة ،حيث بلغت ن�سبة النجاح يف امل�سار
العام ما يقارب  88باملئة واملتقدم .100%
وبدورها هن�أت معايل جميلة بنت �سامل املهريي ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
التعليم العام ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي،
الطلبة حل�صولهم على نتائج م�شرفة ت�بره��ن م��دى ج���ودة خمرجات
منظومة التعليم احلديثة يف الدولة ،مثنية معاليها على جهود �أولياء
�أمور الطلبة خا�صة يف ظل الظروف اال�ستثنائية الراهنة حيث ج�سدوا
مبتابعتهم وت�شجيعيهم لأبنائهم معنى ال�شراكة احلقيقية والبناءة مع
اجلهات املعنية بال�ش�أن التعليمي ،متوجهة معاليها يف الوقت ذاته بالتحية
والتقدير لكوادر امليدان الرتبوي من معلمني ومعلمات و�إداري�ين على
ما بذلوه من جهود جبارة �أ�سهمت يف اجتياز طلبة ال�صف الثاين ع�شر
مرحلة مهمة من حياتهم بنجاح ومتيز كبريين.
و�أثنت معاليها على حر�ص القيادة الر�شيدة ودعمها املتوا�صل ملنظومة
التعليم يف الدولة وبناء �أجيال متتلك �أدوات ع�صرها وقادرة على امل�شاركة
وبفعالية يف �صناعة م�ستقبل الدولة وموا�صلة م�سرية التنمية امل�شهودة
يف خمتلف القطاعات احليوية يف الدولة .
وقالت معاليها" نقطف اليوم ثمار منظومة تعليمية مطورة �أطلقناها
ا���س��ت��ج��اب��ة لأول����وي����ات ال���دول���ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ومب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع ر�ؤيتها
وا�سرتاتيجيتها للمراحل املقبلة التي ا�ستندت يف جمملها على جودة
املخرج التعليمي ملنظومتنا التعليمية ،و�ضرورة العمل على بناء كوادر
م���ؤه��ل��ة ال���س��ت��ح��ق��اق��ات امل�ستقبل ،مت�سلحة ب����أع���رق امل���ع���ارف واملهارات،
فخريجي الثانوية هذا العام هم ح�صاد جهودنا خلم�سة �سنوات م�ضت

حر�صنا خاللها على تطوير مناهجنا و�أ�ساليب التعليم يف مدار�سنا
وتطوير معلمينا وف��ق اح��دث ال��ط��رق املتبعة عامليا ،بهدف �إي��ج��اد بيئة
تعليمية حديثة تفاعلية ت�ستلهم �أف�ضل املمار�سات الرتبوية املعتمدة
عامليا".
وتقدمت معاليها بهذه املنا�سبة بال�شكر اجلزيل لكافة �أولياء الأم��ور ملا
بذلوه من جهود ا�ستثنائية حتظى بكل التقدير واالحرتام حيث كان لها
بالغ الأثر يف موا�صلة م�سرية التعليم يف الدولة وترجمت معنى ال�شراكة
احلقيقة التي تربط ويل الأم���ر ودوره الفاعل و امل��رك��زي يف املنظومة
التعليمية .
م��ن ناحيتها ه��ن���أت �سعادة ال��دك��ت��ورة راب��ع��ة علي ال�سميطي ،مدير عام
م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي ،خريجي الثانوية العامة متمنية لهم
مزيدا من التفوق والريادة يف مراحل تعليمهم الالحقة ،مبينة �سعادتها
�أن الظروف الراهنة التي عاي�شها طلبتنا وكوادرنا التعليمية يف امليدان
كانت مبثابة اختبار حقيقي لقدرتنا على العبور بطلبتنا �إىل �آفاق �أرحب
من التميز والريادة م�ؤكدة �سعادتها �أنه وبف�ضل دعم القيادة الر�شيدة
وت��ع��اون �أول���ي���اء الأم����ور وع��ط��اء معلمينا ومعلماتنا ال��ك��ب�ير يف امليدان
الرتبوي جنحت امل�ؤ�س�سة بالتغلب على ال�صعاب وحتويل التحديات �إىل
فر�ص ومكت�سبات حقيقة ت�ضاف �إىل جممل املكت�سبات العديدة التي
ا�ستطاعت املنظومة التعليمة يف الدولة حتقيقها خالل الفرتة املا�ضية.
و�أو�ضحت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي �أن ما يزيد من � 3آالف معلم
و�إداري وفني �ساهموا يف �إجناز امتحانات طلبة ال�صف  12التي عقدت
ح�ضوريا يف املدار�س وكان لهم دورا كبريا يف احلفاظ على �سالمة الطلبة
من خالل تطبيق الإج��راءات الوقائية واالحرتازية وحمايتهم وعملوا
على توفري بيئة منا�سبة للطلبة لت�أدية االمتحانات دون �أية عوائق .و
�ستتابع م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي �إعالن نتائج طلبة ال�صفوف
 10و  11يف اخلام�س من يوليو ،و�صفوف  8و  9يف ال�ساد�س من يوليو،
وال�صفوف من � 4إىل  7يف ال�سابع من يوليو ،و�أخرياً ال�صفوف من � 1إىل
 3يوم اخلمي�س  8يوليو .وتدعو امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�صدد الطلبة و�أولياء
االمور �إىل �ضرورة مراعاة مواقيت الإعالن عن النتائج بح�سب املواعيد
املذكورة ل�ضمان �سرعة الدخول على املوقع .وميكن للطلبة احل�صول
على ال�شهادة رقمياً �أو ورقياً من خالل زيارة موقع الطلبة الإلكرتوين
(املنهل) على �أن ت�صدر ال�شهادات بعد يومني من تاريخ �إعالن النتائج.
وي��ذك��ر ان امل�����س��ار امل��ت��ق��دم يف امل��دار���س احلكومية ي��ب��د�أ م��ع الطلبة من
ال�صف التا�سع ويعتمد قبول الطلبة فيه على �ضوابط خا�صة و�شروط
معينة �أهمها رغبة الطالب وحت�صيله الأك��ادمي��ي وي��در���س الطالب يف
امل�سار املتقدم م��واد مكثفة يف اجل��وان��ب العلمية ،ويح�صل الطلبة على

�إعــداد مكثف يف مواد الريا�ضيات والفيزياء والكيمياء التي تدر�س باللغة
الإجنليزية� ،أما م�سار النخبة فهو متاح للطلبة بدءا من ال�صف اخلام�س
بح�سب خ��ط��ط ال��ت��و���س��ع ف��ي��ه ،ومي��ك��ن للطلبة امل��م��ي��زي��ن علمياً اختيار
االن�ضمام �إىل برنامـج العلـوم املتقـدم مل�سـار النخبـة ،وامل�صمم خ�صي�صاً
للطلبـة املتفوقني �أكادميياً ،ويركز منهج م�سار النخبة على الريا�ضيات
والعلوم باللغة الإجنليزية ب�أ�سلوب يعزز م��ه��ارات التحليل ،والتفكري
املنطقي ،وحل امل�شكالت بطرق عملية.
عن م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي:
م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي هي م�ؤ�س�سة احتادية م�ستقلة ،لإن�شاء
و�إدارة وت�شغيل و�إغ�ل�اق امل��دار���س احلكومية يف دول��ة الإم����ارات ،وت�ضع
امل�ؤ�س�سة ب�أعلى قائمة �أولياتها م�صلحة الطلبة والفريق املبا�شر العامل
يف العملية التعليمية ،لتطوير جودة التعليم املدر�سي احلكومي وحت�سني
العمليات املدر�سية ،وحتقيق الأجندة الوطنية اخلا�صة بالتعليم يف دولة
الإمارات .كما �ستعمل امل�ؤ�س�سة على تطوير اخلطط لتعزيز كفاءة عمليات
التعليم والتعلم ،وتقدمي التدريب لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والقيادات
املدر�سية ،لتح�سني خمرجات التعليم لدى طلبتنا ولتوفري بيئة تعليمية
لهم ،مبنية على التحفيز واالب��ت��ك��ار وامل��ع��ارف وامل��ه��ارات ،ويتكامل دور
املو�س�سة مع خمتلف اجلهات احلكومية االحتادية املعنية بال�شان التعليمي
وفق �صيغ تعاون فعالة ت�ضمن حتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة وتوجهات
الدولة املرتبطة بقطاع التعليم.

التعليم واملعرفة حت�صل على ترخي�ص عاملي للربنامج التدريبي للتعليم املتخ�ص�ص للتوحد من اململكة املتحدة
•• �أبوظبي-وام

باتت دائ���رة التعليم واملعرفة يف �أبوظبي �أول جهة حت�صل على ترخي�ص
 Autism Education Trustخ���ارج اململكة املتحدة لتقدمي
برنامج التدريب التخ�ص�صي وال��ذي مت تطويره ب�شكل مدرو�س مب�شاركة
جمموعة من الأ�شخا�ص �ضمن فئة التوحد وذويهم ونخبة من املتخ�ص�صني
والرتبويني والأكادمييني املعنيني يف هذا املجال.
ج��اء ذل��ك يف �أع��ق��اب توقيعها اتفاقية متميزة مع الأم��ان��ة العامة للتعليم
للتوحد  Autism Education Trustامل�ؤ�س�سة غري
املتخ�ص�ص
ّ
الربحية التابعة لوزارة التعليم الربيطانية.
وي�شكل توقيع هذه االتفاقية املمتدة لثالثة �أع��وام خطوة جديدة يف �إطار
جهود ال��دائ��رة املتوا�صلة لرت�سيخ منظمة التعليم ال��دام��ج يف �أبوظبي �إذ
تتوىل م�ؤ�س�سة  Autism Education Trustتطوير الكفاءات
التخ�ص�صية الكفيلة بدعم الطلبة �أ�صحاب الهمم �ضمن فئة التوحد من
الأطفال وال�شباب حتى �سن  25عاماً.
ويتيح الربنامج احلائز على اجلوائز والقائم على الأدلة للم�شاركني فر�صة
الو�صول �إىل جمموعة من امل��واد واملحتوى التدريبي العملي مبا يف ذلك

�إطار التقدم العام وجمموعة �أدوات املع ّلمني التاب َعني للأمانة.
وتتكون جمموعة الأدوات هذه من �سل�سلة من مقاطع الفيديو ودرا�سات
احلالة و�سيناريوهات حل امل�شاكل والتحديات واال�سرتاتيجيات والعرو�ض
التقدميية والعديد من الأن�شطة ف� ً
ضال عن الربنامج النموذجي الرئي�سي
للتدريب وال��ذي يُعنى مب�ساعدة املدار�س على تدقيق �إجراءاتها وتقييمها
وامل�ساعدة يف دع��م جهود التطوير املهني امل�ستمر .وبعد ا�ستكمال عملية
مواءمة حمتوى الربنامج التدريبي مع الثقافة املحلية �سيتم تقدمي الدورة
الأوىل من الربنامج للرتبويني من املدار�س اخلا�صة ومدار�س ال�شراكات
التعليمية يف �أبوظبي مع بداية العام الدرا�سي املقبل يف �سبتمرب .2021
و�أع��رب��ت م��دار���س خا�صة يف �أبوظبي عن اهتمامها بت�سجيل موظفيها يف
الربنامج حيث ميكن ملديري املدار�س التوا�صل مع دائرة التعليم واملعرفة
للحجز وللح�صول على التدريب التخ�ص�صي ملوظفي مدار�سهم.
وقال �سعادة عامر احلمادي وكيل دائ��رة التعليم واملعرفة" :باعتبارنا �أول
جهة يف العامل خ��ارج اململكة املتحدة حت�صل على ترخي�ص Autism/
 /Education Trustف�إننا ننظر لهذه االتفاقية باعتبارها خطوة
مهمة يف �إطار جهودنا املتوا�صلة لبناء جمتمع دامج وممكن للطلبة �أ�صحاب
الهمم وال��ت��ي تن�سجم م��ع اجل��ه��ود احلثيثة التي تبذلها خمتلف اجلهات

احلكومية يف الإمارة يف �إطار ا�سرتاتيجية �أبوظبي لأ�صحاب الهمم.
و�أ���ض��اف" :متكننا ه��ذه االتفاقية من تو�سعة الآف���اق املهنية �أم��ام الكوادر
التعليمية والإداري����ة يف امل��دار���س من خ�لال تزويدهم ب��اخل�برات واملعارف
الالزمة للتعامل مع الطلبة �أ�صحاب الهمم من فئة التوحد حيث �سي�ساعد
الربنامج التدريبي يف تعريف الكوادر ب�سبل دعم الطلبة ورفع �سوية الوعي
املجتمعي جتاه طيف التوحد.
وتابع" :نوا�صل العمل مع �أبرز ال�شركاء من خمتلف �أنحاء العامل لتطبيق
�أح��دث املنهجيات التي ت�ضمن ح�صول جميع طلبتنا على خدمات التعليم
عايل اجلودة ب�شكل ي�ضمن لهم الو�صول لكامل �إمكاناتهم".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال كيفن با�سكرفيل م��دي��ر مكتب الطلبة �أ���ص��ح��اب الهمم
بالإنابة لدى دائرة التعليم واملعرفة" :يرتكز الربنامج على ثالثة مبادئ
رئي�سية تعزز مبجملها منظومة التعليم الدامج يف مدار�س �أبوظبي وي�سلط
الربنامج ال�ضوء �أو ًال على نقاط القوة التي يتمتع بها الطلبة من �أ�صحاب
الهمم بد ًال من التحديات التي يواجهونها �أي اجلوانب التي مت ّيزهم بدل
املهارات التي تنق�صهم.
و�أ���ض��اف" :ي�شجع برنامج التدريب على الثقة بقدرات الطلبة �ضمن فئة
التوحد وتبني فهم �إيجابي لطيف التوحد �أما املبد�أ الرئي�سي الثالث فيتمثل

بهدف تقدمي خدمات �صحية وتثقفية لأع�ضاء غرفة عجمان

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

وق��ع م��رك��ز عجمان للم�س�ؤولية
املجتمعية ال��ت��اب��ع لغرفة جتارة
و�����ص����ن����اع����ة ع����ج����م����ان ،م����ذك����رة
ت��ف��اه��م م��ع "م�ست�شفى عجمان
التخ�ص�صي" ب����ه����دف تعزيز
ع���ل��اق������ات ال�����ت�����ع�����اون احل���ال���ي���ة

وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب�ي�ن ال��ط��رف�ين يف
خمتلف املجاالت ،واال�ستفادة من
اخلربات الرتاكمية املتبادلة.
ومب������وج������ب امل�������ذك�������رة �سيوفر
"م�ست�شفى عجمان التخ�ص�صي"
خ�����ص��م بن�سبة  % 30ملوظفي
ال��غ��رف��ة و�أق���ارب���ه���م م��ن الدرجة
الأوىل ع��ل��ى ج��م��ي��ع اخلدمات

ال��ط��ب��ي��ة ال��ع�لاج��ي��ة� ،إىل جانب
تقدمي خدمات �صحية وخ�صومات
ح�سب ل��وائ��ح امل�ست�شفى ملوظفي
وع���م���ال ال�����ش��رك��ات وامل�����ص��ان��ع يف
القطاع اخل��ا���ص ب���إم��ارة عجمان
وامل����درج����ة يف ق��ائ��م��ة ال�شركات
امل���ع���ت���م���دة م����ن م����رك����ز عجمان
للم�س�ؤولية املجتمعية.

و�أك����د ن��ا���ص��ر ال��ظ��ف��ري ،الرئي�س
ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل������رك������ز ع���ج���م���ان
للم�س�ؤولية املجتمعية ،حر�ص
امل��رك��ز على تعزيز �أُط���ر التعاون
امل�������ش�ت�رك م����ع خم���ت���ل���ف جهات
ال��ق��ط��اع�ين احل��ك��وم��ي واخلا�ص
���س��واء ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة �أو
على م�ستوى �إمارة عجمان ب�شكل

خ���ا����ص ،مب���ا ي���ع���زز ���س��ب��ل تبادل
اخل��ب��رات ،واالرت���ق���اء مبنظومة
اخلدمات املقدمة جلميع �أع�ضاء
غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة عجمان،
وي���������ض����م����ن حت����ق����ي����ق �سعاتهم
ورفاهيتهم.
و�أ����ض���اف" :ي�أتي ت��وق��ي��ع مذكرة
التفاهم مع "م�ست�شفى عجمان

كخطـــــــوة
التخــــــ�ص�صي"
جــــــديدة يف م�ســـــرية املــــــركز نحــــو
تفعيل التعــــــاون والتــــــوا�صل بني
ال��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رف�ين وت���أ���س��ي�����س �شراكة
ا�سرتاتيجية طــــــويلة الأمـــد،
حتقق الفائدة امل�شرتكة ،والتي
ت�صب يف م�صلحة اجلانبني.
وت�سهم يف تعزيز الوعي ال�صحي

بالرتكيز على تطوير �أهداف الطلبة التعليمية ودعم النتائج الإيجابية التي
ميكن �أن يلم�سوها يف حياتهم اليومية الأمر الذي ين�سجم مع التزامنا ب�إيجاد
امل�سارات الوظيفية والتعليمية اجلديدة ل�ضمان �شغل الطلبة �أ�صحاب الهمم
للأدوار الإيجابية املنا�سبة وتفعيل دورهم يف املجتمع".
وتتيح برامج  /Autism Education Trust/والتي ا�ستفاد منها
� 400ألف تربوي يف اململكة املتحدة �إمكانية ت�صميم برامج خم�ص�صة تلبي
االحتياجات املهنية املحدّدة للمتدربني وذلك بف�ضل الت�صميم النموذجي
القائم على الوحدات التدريبية امل�ستقلة ويف �أبوظبي �سيقدم املدربون ثالث
وح���دات منوذجية ملعلمي امل��درا���س وامل��راك��ز التعليمية املخ�ص�صة للطلبة
�أ�صحاب الهمم .وتوفر وحدة "فهم التوحد" تدريباً �أ�سا�سياً لتعريف الكوادر
التوحد بينما تقدّم
التعليمية والإداري����ة �ضمن �أي م�ساقٍ ت��رب��وي بطيف
ّ
التوحد" معارف
الوحدة الثانية" ،املمار�سات الإيجابية مع الطلبة من فئة ّ
و�أدوات عملية للمعلمني وم�ساعديهم مم��ن يتعاملون ب�شكلٍ مبا�شر مع
التوحد؛ �أما الوحدة الثالثة "ريادة املمار�سات الإيجابية
الطلبة �ضمن فئة
ّ
التوحد" فت�س ّلط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات املعتمدة
مع الطلبة من فئة ّ
للتعامل مع طيف التوحد وهي خم�ص�صة للمدربني وتتمحور حول تطوير
ُ�سبل تقدمي اخلدمات للأفراد �ضمن فئة التوحد.
للموظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سات
وال�������ش���رك���ات ب������إم�����ارة عجمان،
وب��ال��ت��ايل حتقيق ر�ؤي���ة و�أه���داف
الإم������ارة وال���دول���ة وف���ق �أه����داف
غرفة عجمان وم�ست�شفى عجمان
التخ�ص�صي.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ت�سعى مذكرة
التفاهم �إىل توطيد التعاون يف
امل���ب���ادرات امل�����ش�ترك��ة والفعاليات
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا اجل���ان���ب���ان ،من
خ��ل�ال ت���ق���دمي ال���دع���م املعنوي
وال��ت��روي�����ج ل��ت��ل��ك الفعاليات،
وع���ق���د ب���رام���ج ت���وع���وي���ة وور�����ش
ع���م���ل ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وف���ح���و����ص���ات،
ل��ل��م�����س��ت��ه��دف�ين م���ن ال��ع��م��ال��ة يف

ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ال���ت���اب���ع ملركز
عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية
بغرفة عجمان �أو من ذوييهم من
الدرجة الأوىل يف الإمارة.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /دي������ن������ارا
زي���ت���ي���م���ي�������ش���ب���ى ك������ي������زى ،
ق��ي�رق���������س����ت����ان اجلن�سية
 ج�������������واز �������س������ف������ره رق������م( )3480576ACمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
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بلدية دبي تنفذ حملة ميدانية خا�صة لنظافة الطرق الرئي�سية
•• دبي-وام

04

نفذت بلدية دبي حملة ميدانية متخ�ص�صة لتنظيف اجلزر الو�سطية لل�شوارع
الرئي�سية و�أكتاف الطرق من املخلفات واحل�شائ�ش والنفايات بالتعاون مع
عدد من اجلهات احلكومية مبا ي�ضمن ال�سالمة العامة وان�سياب احلركة
املرورية ملرتادي الطرق من امل�شاة وقائدي املركبات.
وي�أتي تنفيذ هذه احلملة �ضمن خطط احلمالت والربامج ال�سنوية للنظافة
امليدانية املعتمدة وت�أكيدا على ا�ستدامة االهتمام ال��ذي توليه بلدية دبي
ملحور النظافة يف جميع مناطق الإم���ارة وبالتايل حتقيق �أه���داف التنمية
امل�ستدامة وامل�ساهمة ب�شكل فعال يف حتقيق امل�ؤ�شرات الت�شغيلية ال��واردة يف
اخلطة اال�سرتاتيجية لإدارة النفايات  2021_2016كما �أن احلملة

امليدانية لنظافة الطرق الرئي�سة التي مت �إطالقها منذ �شهر �أبريل املا�ضي.
وت�سعى من خاللها بلدية دبي امل�ساهمة باحلفاظ على املظهر اجلمايل التي
تتميز بها دبي عامليا و�إزالة العوائق واملخلفات وتراكمات الرمال واحل�شائ�ش
الع�شوائية يف اجل��زر الو�سطية للطرق وال��ت��ي ت�سبب ت��راك��م ال��رم��ال على
�أكتاف الطرق وعدم ان�سيابية انتقال الرمال يف حاالت العوا�صف الرملية
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل عرقلة ال�سري وتدين ال�سالمة املرورية وقد مت تنفيذ
برنامج التنظيف اليدوي لإزالة املخلفات ال�صغرية حيث ي�صعب ا�ستخدام
�آليات ومعدات كبرية وبرنامج خا�ص با�ستخدام الآليات واملعدات الثقيلة
اخلا�صة ب�إزالة الرمال للتخل�ص من النفايات املرتاكمة من جتمعات رملية
واحل�شائ�ش والأ�شجار اجلافة.
و�شملت نتائج ه��ذه احلملة امليدانية �إزال���ة م��ا ي��ق��ارب م��ن  360ط��ن من

املخلفات واحل�شائ�ش والأ�شجار اجلافة والنفايات املهملة واحل��ج��ارة التي
ت�شوه مظهر حرم الطريق واجل��زر الو�سطية كما مت �إزال��ة  420نقلة من
ال��رم��ال امل�تراك��م��ة م��ن اجل��زر الو�سطية مب��ا ي��ع��ادل  8000ط��ن وق��د كان
جمموع �أطوال الطرق التي مت التنظيف فيها  388كيلومرتا طويل هذا
وق��د مت ا�ستخدام م��ع��دات متخ�ص�صة ب���إزال��ة �أع��ق��اب ال�سجائر والنفايات
ال�صغرية بالإ�ضافة �إىل مركبات الكن�س الآيل ومب�شاركة  140عامل نظافة
و 16من موظفي الكوادر الرقابية والإ�شرافية وقد مت التعاون مع عدد من
اجلهات وقد مت مراعاة العمل خارج �أوقات الذروة للكثافة املرورية على هذه
الطرق احليوية وفق �أعلى درجات ال�سالمة وال�صحة العامة وقد �شملت هذه
احلملة العديد من املواقع يف اجل��زر الو�سطية ومداخل وخم��ارج ال�شوارع
والتقاطعات الكربى.

يذكر �أن بلدية دبي تنوه ب�شكل م�ستمر عرب قنواتها التوعوية والإعالمية
على �ضرورة التزام �أ�صحاب املركبات وال�سائقني بعدم رمي نفاياتهم على
الطرقات العامة وااللتزام بالقواعد الأ�سا�سية للحفاظ على نظافة املدينة
لكون هذه النفايات يف كثري من الأحيان حتتاجه �إىل جهد كبري لإزالتها
ب�سبب و���ض��ع��ي��ة ت��راك��م��ه��ا ب�ين احل�����ش��ائ�����ش والأ���ش��ج��ار يف اجل���زر الو�سطية
والتقاطعات وبالتايل يتم �إزالتها عن طريق العمال ب�شكل يدوي كما �أنها
ت�ؤكد على �أهمية تعاون اجلمهور با�ستخدام �أكيا�س خا�ص للنفايات بدال من
رميها على الطريق والذي يجنبهم خمالفات مالية ا�ستنادا �إىل بنود الأمر
املحلي رق��م  11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف
�إمارة دبي وذلك من �أجل تقليل الت�أثريات ال�سلبية واملمار�سات اخلاطئة على
جمالية املدينة كون الطريق العام يعترب مر�آة نظافة وحت�ضر �أي مدينة.

التغري املناخي والبيئة تك�شف عن تفا�صيل الالئحة التنفيذية لقانون الإدارة املتكاملة للنفايات

•• دبي-وام

ك�شفت وزارة التغري املناخي والبيئة
ع��ن تفا�صيل ال�لائ��ح��ة التنفيذية
للقانون االحت���ادي املتعلق بالإدارة
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات ،وال��ت��ي ت�شمل
حتديد م�س�ؤوليات و�أدوار ال�سلطات
املخت�صة ب�إدارة النفايات ،وم�س�ؤولية
منتج النفايات واملو ّرد ،واال�شرتاطات
الفنية والتنظيمية للمكبات.
وحت����دد ال�لائ��ح��ة م�����س���ؤول��ي��ة منتج
ال��ن��ف��اي��ات وامل��ت��م��ث��ل��ة يف التخل�ص
ال�سليم من النفايات املتولدة لديه
وحت��م��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة املرتتبة
ع��ل��ى ذل���ك ،ك��م��ا ت��ط��رق ال��ق��رار �إىل
ال���ت���زام���ات امل�����و ّرد ب��ق��ب��ول املنتجات
امل��رجت��ع��ة وحت��م��ل التكاليف املالية
املرتتبة على التخل�ص ال�سليم منها
بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة �أو
اجلهة املعنية بح�سب الأحوال.
ك��م��ا ت��ل��زم امل���و ّردي���ن ب��ج��م��ع وقبول
ال��ن��ف��اي��ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة ونفايات
ال��ب��ط��اري��ات م���ن امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين دون
م��ق��اب��ل م������ادي ،م���ن خ��ل�ال توفري
���ص��ن��ادي��ق اجل��م��ع يف م���راك���ز البيع
التابعة لهم ومعاجلتها �أو التخل�ص
ال�سليم منها بالتن�سيق مع اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة ،وت���ق���دمي ت��ق��ري��ر �شهري
ل��ل�����س��ل��ط��ة امل��خ��ت�����ص��ة ي��و���ض��ح كمية
ال��ن��ف��اي��ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة ونفايات

البطاريات التي مت جمعها وطريقة
معاجلتها �أو التخل�ص منها وحتمل
كافة التكاليف املالية املرتتبة على
املعاجلة �أو التخل�ص ال�سليم منها
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال�����س��ل��ط��ة املخت�صة
�أو اجلهة املعنية بح�سب الأح���وال،
و�أج�����از ال���ق���رار لل�سلطة املخت�صة
�إ����ض���اف���ة �أي م��ت��ط��ل��ب��ات للمعاجلة
�أو التخل�ص ال�سليم م��ن النفايات
الإلكرتونية ونفايات البطاريات �أو

�أي متطلبات �أخرى .و�سعياً لتعزيز
م���ب���د�أ ف����رز ال���ن���ف���اي���ات يف املجتمع
وت�سهيل عمليات ال��ف��رز واملعاجلة
وت���ع���زي���ز االق��ت�����ص��اد ال����دائ����ري من
خالل توحيد �أل��وان احلاويات على
م�ستوى ال���دول���ة ،ح���ددت الالئحة
دور ال�����س��ل��ط��ة امل��خ��ت�����ص��ة يف توفري
ح��اوي��ات و�أك��ي��ا���س لف�صل النفايات
البلدية ال�صلبة بحيث يكون اللون
الأخ�����ض��ر للنفايات القابلة لإعادة

التدوير ،وت�شمل /الورق والكرتون،
وامل�����ع�����ادن ،وال�����زج�����اج ،والنفايات
ال���ب�ل�ا����س���ت���ي���ك���ي���ة /وغ���ي��ره������ا مما
حت���دده ال�سلطة املخت�صة ،واللون
الأ���س��ود ي�ستخدم للنفايات العامة
غ�ير القابلة لال�ستخدام �أو �إعادة
التدوير ،و�ستقوم ال�سلطة املخت�صة
وبح�سب م��ا ذك��ر يف ال��ق��رار بتوفري
هذه الأكيا�س واحلاويات خالل مدة
ال جتاوز ع�شر �سنوات بحد �أق�صى.
كما �أجازت لل�سلطة املخت�صة توفري
ح����اوي����ات �إ����ض���اف���ي���ة ب���ال���ل���ون البني
ل��ف��رز ن��ف��اي��ات ال��ط��ع��ام والنفايات
ال��ع�����ض��وي��ة ،وب��ال��ل��ون الأح��م��ر لفرز
النفايات البلدية ال�صلبة اخلطرة،
وب�ين ال��ق��رار �أن لل�سلطة املخت�صة
ال���ت���ن�������س���ي���ق م�����ع ال�����������وزارة لتوفري
ح���اوي���ات �أو �أك��ي��ا���س ف���رز �إ�ضافية
لأن��واع �أخرى من النفايات البلدية
ال�صلبة ،مع حتديد �ألوانها �أو و�ضع
عالمة تو�ضيحية عليها تو�ضح نوع
النفاية امل��راد فرزها بالتن�سيق مع
ال����وزارة .وملعاجلة نفايات ال�صرف
ال�صحي ،ح���ددت ال�لائ��ح��ة معايري
لإن�����ش��اء وت�����ش��غ��ي��ل م���راف���ق معاجلة
نفايات ال�صرف ال�صحي بحيث يتم
ا�ستخدام تقنية املعاجلة الثالثية
كحد �أدن����ى ،كما ح���ددت امل�ستويات
الق�صوى للملوثات يف مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة واحل��م���أة الناجتة

من معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
و�أجازت لل�سلطة املخت�صة بالتن�سيق
م��ع ال������وزارة ت��ط��وي��ر م��ع��اي�ير فنية
�أع����ل����ى مل���ع���اجل���ة ن���ف���اي���ات ال�صرف
ال�����ص��ح��ي ،وح����ددت م���دة ال تتجاوز
خ��م�����س ����س���ن���وات ل��ت��وف��ي��ق �أو�����ض����اع
املحطات القائمة ذات تقنية املعاجلة
الثنائية ،وترقية طريقة املعاجلة
املتخذة فيها.
وبالن�سبة لإدارة النفايات اخلطرة،
فقد ح���ددت اال���ش�تراط��ات الالزمة
ل�����ض��م��ان ال���ت���زام امل��ن�����ش���آت ب������الإدارة
ال�سليمة للنفايات اخلطرة وتتوىل
ال�سلطة املخت�صة متابعتها ومنها
ف�����ص��ل ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة املتولدة
عن النفايات غري اخلطرة وفقاً ملا
حتدده ال�سلطة املخت�صة ،ومعاجلة
النفايات اخلطرة �أو التخل�ص منها
وف��ق متطلبات ال�سلطة املخت�صة،
وو������ض�����ع ب�����رام�����ج ل��ت��ق��ل��ي��ل كميات
ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة امل��ت��ول��دة حتت
�إ�����ش����راف ال�����س��ل��ط��ة امل��خ��ت�����ص��ة ومبا
يتوافق مع نتائج درا�سة تقييم الأثر
البيئي ،وت��رك��ي��ب وح���دات املعاجلة
امل�لائ��م��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات ال�����س��ائ��ل��ة التي
ال ت��ت��واف��ق خ�صائ�صها م��ع معايري
ال�صرف ال�صحي.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ن��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات بني
�إم�����ارات ال���دول���ة� ،سمحت للجهات
امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ر م���راف���ق لإدارة

ال��ن��ف��اي��ات وحت����ت �إ����ش���راف���ه���ا ،بنقل
النفايات من �إمارة �إىل �أخرى حتت
���ض��واب��ط و����ش���روط منها احل�صول
على موافقة ال�سلطة املخت�صة ،و�أن
يتم النقل عن طريق ناقل مرخ�ص
من قبل ال�سلطة املخت�صة يف الإمارة
امل�����ص��درة ل��ل��ن��ف��اي��ة مل��م��ار���س��ة ن�شاط
نقل النفايات ،ومبركبات م�صرحة
لنوعية النفايات املنقولة ،ومزودة
بنظام تتبع واالل��ت��زام ب���أي �شروط

�أو متطلبات �أخرى تقرها الوزارة �أو
ال�سلطة املخت�صة.
ولتحقيق مبد�أ االقت�صاد الدائري،
ا�ستثنت املنتجات الثانوية الناجتة
ع�����ن ال���ع���م���ل���ي���ات ال�������ص���ن���اع���ي���ة من
ت�صنيفها ك��ن��ف��اي��ات يف ح���ال كانت
قابلة لال�ستخدام دون تعر�ضها لأي
عملية �إ�ضافية بعد تولدها.
وو���ض��ح��ت ال�لائ��ح��ة اال�شرتاطات
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة للمكبات،

و�أن����واع ال��ن��ف��اي��ات امل��ح��ول��ة للمكبات
واملتطلبات الفنية للمكب ال�صحي
وا�����ش��ت�راط����ات امل����راق����ب����ة والإدارة
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��م��ك��ب ال��ق��ائ��م واجلديد
وخ��ط��ط �إغ��ل��اق م��ك��ب��ات النفايات
ومرحلة ما بعد �إغالقها ،و�ألزمت
ال�لائ��ح��ة ال�����س��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ص��ة �أو
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ح�����س��ب الأح�����وال
ب�إعادة ت�أهيل املكبات غري ال�صحية
لتتوافق مع هذه اال�شرتاطات خالل
مدة ثمان �سنوات بحد �أق�صى.
و����ض���م���ان���ا ل��ل�ال����ت����زام مت حتديد
جم��م��وع��ة م��ن اجل�����زاءات الإداري�����ة
امل��ت�رت����ب����ة ع���ل���ى خم���ال���ف���ة �أح����ك����ام
ال��ق��رار وال��ت��ي ت�ت�راوح م��ا ب�ين وقف
ال�ت�رخ���ي�������ص والإغ�����ل����اق النهائي
للمن�ش�آت املخالفة مع مراعاة عدم
االخالل ب�أي عقوبات �أ�شد من�صو�ص
عليها يف ت�شريعات �أخرى.
وك����ان جم��ل�����س ال������وزراء ق���د اعتمد
ال��ل�ائ����ح����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة للقانون
االحتادي رقم  /12/ل�سنة 2018
يف �ش�أن الإدارة املتكاملة للنفايات،
والتي ت�شمل تف�صيالت ومتطلبات
القانون ،بهدف تنظيم عملية �إدارة
ال��ن��ف��اي��ات وت��وح��ي��د �آل���ي���ات وطرق
التخل�ص ال�سليم منها ،باال�ستناد
�إىل �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات والتقنيات
امل���ت���اح���ة ،ب���غ���ر����ض ح���م���اي���ة البيئة
وتقليل ال�ضرر على �صحة الإن�سان.

دار زايد للرعاية الأ�سرية تطلق اال�سرتاتيجية الإعالمية والت�سويقية خلطتها اخلم�سية
•• العني-وام

�أك��د �سعادة حمد نخريات العامري،
مدير عام دار زايد للرعاية الأ�سرية،
�أه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة املجتمع وامل�ؤ�س�سات
ب��خ�����ص��ائ�����ص واح���ت���ي���اج���ات الأطفال
ف����اق����دي ال����رع����اي����ة  ،ان���ط�ل�اق���ا من
توجيهات وحر�ص القيادة الر�شيدة
ل��ت��وح��ي��د جمتمعنا و���ض��م��ان �سعادة
�أفراد املجتمع.
وقال انه يف ظل حتقيق رعاية �أ�سرية
�شاملة ،حت��ق��ق ال�����س��ع��ادة واالندماج
امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ف��ئ��ات ف���اق���دي الرعاية
وذلك من خالل العمل على تطوير
وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ات اال�سرتاتيجية
م���ع امل����ؤ����س�������س���ات امل��ع��ن��ي��ة يف الدولة
واملجتمع.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال �إط��ل��اق دار زاي���د
ل��ل��رع��اي��ة الأ���س��ري��ة لال�سرتاتيجية
الإع�ل�ام���ي���ة وال��ت�����س��وي��ق��ي��ة اخلا�صة
خلطتها اخل��م�����س��ي��ة ،وال��ت��ي �ستكون

ق��اع��دة لإط��ل�اق اخل��ط��ط والربامج
ال��ت��وع��وي��ة النوعية لأف����راد املجتمع
وامل����ؤ����س�������س���ات ان���ط�ل�اق���ا م����ن ال�����دور
ال������ري������ادي ل�����ل�����دار ����ض���م���ن القطاع
االجتماعي ،يف ظل الآفاق والتطلعات
امل�ستقبلية للخم�سني عاما القادمة.
و�أ�ضاف مدير عام دار زايد للرعاية
الأ�سرية �إن دول��ة االم��ارات وقيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة � ،أول������ت اه��ت��م��ام��اً كبرياً
ل��ت��وف�ير ك���ل �أوج�����ه ال���دع���م لتحقيق
ال��ري��ادة يف ال��رع��اي��ة البديلة لفئات
ف���اق���دي ال��رع��اي��ة ب���أف�����ض��ل الربامج
الرتبوية ذات املعايري العاملية عالية
اجل��������ودة ،م����ن �أج������ل مت��ك�� ّي��ن��ه��م من
االن��دم��اج الكلي يف املجتمع وا�شراك
املجتمع يف رع��اي��ت��ه��م ك��ون��ه يحر�ص
على تالحم افراده.
وح���ر����ص���ت ال������دار ع��ل��ى و����ض���ع خطة
�إع�ل�ام���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ،ت��غ��ط��ي كافة
اجلوانب للتعريف بدورها ور�ؤيتها
ور����س���ال���ت���ه���ا وق��ي��م��ي��ه��ا الإن�سانية

واخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
دع���م ن��ظ��ام و م�����ش��اري��ع االح��ت�����ض��ان و
نظم مل ال�شمل العائلي  ،و برامج
مت��ك�ين ال�������ش���اب و دجم���ه���م الكامل
يف امل���ج���ت���م���ع م����ن ال�������س���ع���ي لتوفري
فر�ص التدريب والت�أهيل الوظيفي
وال��ت��وظ��ي��ف  ,واي�����ض��ا دع���م املواهب
ال��ك��ام��ن��ة يف االب����ن����اء ل��ت��ط��وي��ره��ا و
�صقلها و تطوير املبدعني املتميزين
لتكون لهم من�صة ثقة و ان��دم��اج يف
املجتمع.
ورك���زت �إ�سرتاتيجية ال���دار املحدثة
ع��ل��ى ث�ل�اث���ة م�����س��ت��وي��ات يف حتقيق
�أه��داف��ه��ا و ط��م��وح��ات��ه��ا ,..امل�ستوى
الأول ي��رك��ز ع��ل��ى ال����دار كم�ؤ�س�سة,
م������ن ج���م���ي���ع ال�����ن�����واح�����ي لتطوير
عملياتها واف���راده���ا وال��و���ص��ول اىل
التميز امل�ؤ�س�سي واالب��داع يف ادائها..
وي�ستهدف امل�ستوى ال��ث��اين حتقيق
ال���ري���ادة املحلية يف ال��دول��ة ومتكني
ا�سم الدار يف متيز و�شمولية اخلدمات

املعنية ويهدف امل�ستوى الأخ�ير اىل
الريادة الإقليمية والدولية وذلك يف
تعزيز مكانة �إمارة ابوظبي يف الريادة
ال��ع��امل��ي��ة الدارة وت���ط���وي���ر وتقدمي
ا�ست�شارات الرعاية البديلة لفاقدي
الرعاية اال�سرية.
وق��ال العامري " نعمل على تطوير
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دار و�شمولية
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ل��ت�����ض��م��ن ف���ئ���ات املجتمع
ممن فقد الرعاية اال�سرية و�ضمان
رعايتهم ورع��اي��ة احتياجاتهم بكل
ان��واع��ه��ا م���ع ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �ضرورة
ت��ط��وي��ر ن��ظ��م ان��دم��اج��ه��م ال��ك��ل��ي يف
املجتمع ك�أفراد ومواطنني �صاحلني
م�����س��اه��م�ين يف امل��ج��ت��م��ع ،م�����ؤك����داً يف
ال����وق����ت ن��ف�����س��ه ح���ر����ص ال�������دار على
اال����س���ت���ث���م���ار يف ق�������درات و�إم���ك���ان���ات
وم��ه��ارات �أبنائنا وال��ت��ي تن�سجم مع
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي � ،سيما
ون����ح����ن ن��ت��ط��ل��ع ل��ل��خ��م�����س�ين ع���ام���اً
القادمة .و�أ�ضاف �سعادته انه ب�إطالق

امل��ن�����ص��ات وال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�شطة
ال��ت��ع��ري��ف��ة وال��ت��وع��وي��ة مب��ه��ام الدار
وبرامج رعاية الفئات امل�شمولة نطمح
لإي�صال ال�صورة الكاملة والإيجابية
ل��دور ال��دار ال��رائ��د يف حتقيق رعاية
ودمج هذه الفئة ،وابراز الدور الهام
ل��ل��م��ج��ت��م��ع يف دم����ج ه����ذه ال��ف��ئ��ة مع
الدار والدور املعنية و�ستقوم املن�صات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ل���دار ب��ت��وع��ي��ة وتثقيف
امل��ج��ت��م��ع وف��ئ��ات��ه مب���ب���ادئ الرعاية
ال��ب��دي��ل��ة وال����دور ال���ذي ي�ساهم فيه
الفرد وامل�ؤ�س�سات املختلفة واخلدمات
املقدمة لفاقدي الرعاية ،مب��ا فيها
التوعية بالت�شريعات القانونية ذات
العالقة مثل قانون ودمية.
وق���ال م��دي��ر ع���ام ال����دار " نتطلع يف
املرحلة القادمة �إىل تعزيز دور الدار
على امل�ستوى الإقليمي والدويل  ،من
خ�لال التوا�صل مع مواقع و جهات
البحث العلمي و العملي االجتماعي
ال��ع��امل��ي��ة لإدراج ال����دار �ضمن قوائم

ال��ن�����ش��ر الإع�لام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة لتبادل
امل���ع���ارف واخل���ب��رات م���ع امل�ؤ�س�سات
ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ف��اق��دي الرعاية
ال��ب��دي��ل��ة ،وامل�������ش���ارك���ة يف امل����ؤمت���رات
والندوات العاملية ذات ال�صلة و تنفيذ
التوجهات ال�سامية للدولة يف جمال
تطوير البحوث م���ؤك��دا �سعي الدار
لتحقيق تلك التطلعات عرب برامج
وخ���ط���ط ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة مدرو�سة
وتكري�س اجل��ه��ود للو�صول ب�أبنائنا
�إىل مراحل متقدمة من اال�ستقرار
ال��ن��ف�����س��ي واالج���ت���م���اع���ي ،انطالقا
م��ن ق��اع��دة �أن ال��ت��ح��ف��ي��ز الإيجابي
وامل�ستمر ،يخلق جي ً
ال من املبدعني
مما يتطلب ان تتكاتف جميع اجلهود
للو�صول بهم اىل االن��دم��اج القادر
على العطاء وبناء املجتمع ،وامل�شاركة
يف حتقق ال���ر�ؤى الوطنية وم�شاريع
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت�شهدها
الدولة يف كافة املجاالت.
و�أ���ش��ار العامري �إىل �أن خطة الدار

ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة ،ج�����اءت م��ن�����س��ج��م��ة مع
اخل��ط��ط وال�ب�رام���ج ال��ت��ي مت العمل
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ،م�����ن خ��ل��ال خطة
ع���م���ل جم����دول����ة ع���ل���ى م������دار العام
 ،ون�������س���ع���ى م����ن خ�ل�ال���ه���ا �أن يكون
التفاعل معززاً للم�شاركة املجتمعية
وامل�ؤ�س�سية ،لت�شجيع اجلهات املعنية
لدعم م�شاريع ال��دار وتبني املواهب
وت��ع��زي��ز اجل��ان��ب ال��وط��ن��ي واملواطنة
ال�������ص���احل���ة ل�����دى ال���ن�������شء ،وتعزيز
املهارات الفردية واملهارات ال�شخ�صية
وال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي لتعزيز الثقة
بالنف�س والتخطيط للم�ستقبل ،عرب
ممار�سات تربوية ودعم برامج تعليم
الأبناء عرب توفري مقاعد جمانية يف
اجلامعات ودعم املوهوبني واحلر�ص
على الت�أهيل والتمكينّ  ،وال�سعي اىل
دع���م ا���س��ت��ق��رار الأب���ن���اء ع�ب�ر توفري
م��ت��ط��ل��ب��ات ال������زواج ،واحل���ر����ص على
دع��م م�شاريع االحت�ضان م��ن خالل
دع�����م الأ�����س����ر احل���ا����ض���ن���ة  ،ل�ضمان

ا�ستمرارية ح�ضانة الطفل ،وتقدمي
ال��دع��م ال�صحي والتعليمي بح�سب
م���ا ي��ت��ط��ل��ب ،وك���ذل���ك ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
اجل���ه���ات ذات االخ��ت�����ص��ا���ص لتنفيذ
برامج مل �شمل الأطفال مع �أ�سرهم
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل�����ض��م��ان ا�ستقرارهم
و�أندماجهم الناجح.
و�أ����ش���ار اىل �أن اخل��ط��ة ت��غ��ط��ي كافة
اجل�����وان�����ب وامل���ن���ا����س���ب���ات الوطنية
والعاملية ،التي تهتم بق�ضايا ال�شباب،
لتعزيز روح االندماج والت�سامح ،من
خ�ل�ال ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة التي
�سوف ي�شارك بها �أبناء الدار.

�إ�صدار التقرير ال�سنوي الأول لربنامج مبعوثي ال�شباب للتنمية يف املنطقة العربية
•• �أبوظبي-وام

بلدية �أبوظبي تنظم ور�شة توعوية لت�شجيع
�أفراد املجتمع على االهتمام باحلدائق املنزلية
االهتمام باحلي ال�سكني ،و�إقامة �أن�شطة وبرامج وفعاليات
•• �أبوظبي-وام
خم��ت��ل��ف��ة لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وط��ل��ب��ة امل���دار����س "احلكومية
نظمت بلدية مدينة �أب��وظ��ب��ي ،التابعة ل��دائ��رة البلديات واخلا�صة".
والنقل ،من خالل مركز بلدية مدينة زايد ،ور�شة توعوية وعملت الور�شة على تعريف امل�شاركني ب�أهمية املحافظة
ع��ن ُب��ع��د ب��ع��ن��وان "االهتمام ب��احل��دي��ق��ة املنزلية" �ضمن ع��ل��ى م��ظ��ه��ر امل��دي��ن��ة والآث�����ار الإي��ج��اب��ي��ة امل�ترت��ب��ة عليه،
فعالية فعا�صمتي ،ا�ستهدفت كافة فئات املجتمع ،بالتعاون وعر�ض فيديوهات و�صور توعوية عن امل�شوهات ،وكذلك
مع هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية.
التوعية بكيفية احل��د من امل�شوهات ،والتعريف بو�سائل
وهدفت الور�شة �إىل احلفاظ على مظهر املدينة ،واحلد التوا�صل للإبالغ يف حال وجود م�شوهات ،وفتحت الور�شة
من امل�شوهات ،وتفعيل امل�شاركة املجتمعية ،ون�شر ثقافة املجال لطرح �أرائهم اخلا�صة بهذا ال�ش�أن لال�ستفادة منها.

�أبدت الدفعة الأوىل من برنامج
م��ب��ع��وث��ي ال�����ش��ب��اب ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف
املنطقة العربية يقظة ا�ستثنائية
وق�����درة ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف يف
التعامل مع حت��دي كوفيد-19
وحت���وي���ل���ه �إىل ف���ر����ص���ة للتعلم
ولت�شجيع ن��ط��اق �أو���س��ع مل�شاركة
لل�شباب يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف بلدانهم وذلك وفق
التقرير ال�سنوي الأول لربنامج
م��ب��ع��وث��ي ال�����ش��ب��اب ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف
املنطقة العربية ال��ذي �صدر يف
�أبوظبي اليوم.
وكان الربنامج الذي يرعاه مركز
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي ب��ال�����ش��راك��ة مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
قد انطلق عام  2020مب�شاركة
� 11شاباً و�شابة من  10دول
ع��رب��ي��ة خ��ا���ض��وا ع��ل��ى م���دى عام
ك��ام��ل جت��رب��ة ت��ط��وي��ر قدراتهم
القيادية وتعلموا خاللها كيفية
تطبيق الأن�شطة الداعمة للتنمية
على �أر�ض الواقع كما عملوا جنباً
�إىل جنب مع الهيئات واملنظمات
املعنية بالتنمية يف بلدانهم.

وك���ان���ت م��ك��ات��ب ب���رن���ام���ج الأمم
املتحدة الإمن��ائ��ي ال��ت��ي ك��ان من
املقرر لأع�ضاء الربنامج العمل
م��ن��ه��ا ق���د ت��ك��ي��ف��ت م���ع تداعيات
ج��ائ��ح��ة كوفيد -19وتبعاتها
و�س ّهلت كافة �إجراءات العمل عن
ُب��ع��د ل�ضمان ا�ستمرارية العمل
و�أب��دى مبعوثو ال�شباب للتنمية
مرونة ا�ستثنائية وتكيفاً نوعياً
حم��ول�ين حت����دي اجل��ائ��ح��ة �إىل
فر�صة.
ويلخ�ص التقرير ال�سنوي الأول
ل��ل�برن��ام��ج �إجن��������ازات منت�سبي
ال���ب��رن������ام������ج �����ض����م����ن امل������ح������اور
ال���رئ���ي�������س���ي���ة امل�������س���ت���ه���دف���ة التي
ت�شمل التعرف على �آل��ي��ات عمل
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
يف جم��ال تنمية ال�شباب وتعزيز
مهاراتهم ال�شخ�صية والقيادية
وتطوير قدراتهم على مواجهة
التحديات التنموية يف بلدانهم
�إىل جانب التوا�صل مع �صانعي
القرار يف برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي و�إب��راز ملفات �إجنازات
ال�شباب وابتكاراتهم على م�ستوى
الدولة.
وي�سجل التقرير جن��اح مبعوثي

ال�������ش���ب���اب ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج
القيادات ال�شابة لربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف �إ�شراك �أكرث
م����ن ���� 9000ش���اب و����ش���اب���ة يف
جل�سات تدريبية رقمية مبا�شرة
وم�سجلة وندوات عرب الإنرتنت
و�أن�شطة توعوية متنوعة فيما
و�صل �أث��ر الربنامج عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إىل �أكرث من
 500الف م�شاهدة يف املنطقة
العربية كما تعاون املبعوثون مع
�أك�ثر من  50م�ؤ�س�سة ومنظمة
و�شركة عاملة �أو داع��م��ة لقطاع
التنمية ال�شبابية.
ودع����م����ت ال���دف���ع���ة الأوىل من
مبعوثي التنمية برنامج الأمم
امل����ت����ح����دة الإمن������ائ������ي يف �إدارة
املبادرات التي تركز على ال�شباب
وال�����س�لام والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف دولهم.
كما حظي �أع�����ض��اء ال�برن��ام��ج الـ
 11بخربة عملية واطالع مبا�شر
على �آل��ي��ات عمل ب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة الإمن��ائ��ي لدعم اجلهود
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة ملكافحة
الفقر وحت�سني م�ستويات املعي�شة

وحت��ف��ي��ز ال���ق���درة ع��ل��ى مواجهة
الأزمات ،والتنمية امل�ستدامة.
وق������ال �أح����م����د ب��وع�����س��ل��ي ع�ضو
برنامج مبعوثي ال�شباب للتنمية
يف املنطقة العربية من البحرين:
"برنامج م���ب���ع���وث���ي ال�شباب
للتنمية �أعطاين ر�ؤية �أعمق حول
دور ال�شباب و�إمكانياتهم ليكونوا
ال��ع��ام��ل احل���اف���ز يف جمتمعاتنا
لتحقيق خطة التنمية امل�ستدامة
لعام ."2030
م��ن جانبها ق��ال��ت �آي���ة البيطار
ع�ضوة برنامج مبعوثي ال�شباب
للتنمية من �سوريا�" :أتيحت يل
ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ع��م��ل م���ع جمموعة
املبعوثني من ال�شباب وال�شابات
ل��دي��ه��م ق����در ك��ب�ير م���ن االب����داع
وال�شغف واالبتكار من كافة �أنحاء
املنطقة مما ك��ان له ت�أثري كبري
على مهاراتي املهنية وال�شخ�صية
و�أ ّدى �إىل تو�سيع �شبكة معاريف".
و�إىل جانب م�شاركتهم يف فعاليات
وطنية يف بلدانهم �شارك مبعوثو
ال��ت��ن��م��ي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات �إقليمية
جمعت املنت�سبني واملنت�سبات من
خمتلف ال��دول كما يف احتفاالت
اليوم العاملي لل�شباب التي �سجلت

�أكرث من � 140ألف تفاعل على
م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
بالإ�ضافة �إىل الفعاليات احلية
ودع��م تنظيم املنتدى الإقليمي
ال�������س���اد����س ل�ب�رن���ام���ج القيادات
ال�����ش��اب��ة وت��ط��ب��ي��ق ح��م��ل��ة "�أمل"
التي �ساهمت من خ�لال و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف التوعية
ب�أهمية ال�صحة النف�سية والتفكري
الإيجابي لدى ال�شباب.
ويعر�ض التقرير �أي�ضاً مالمح
خ�����ط�����ط  2021ل��ب��رن�����ام�����ج
م��ب��ع��وث��ي ال�����ش��ب��اب ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ت���ي ت�ضم
دع������م ت����وج����ه ج����دي����د لتطوير
القيادات ال�شابة �ضمن الن�سخة
ال�سابعة م��ن املنتدى الإقلــيمي
ل�برن��ام��ج ال��ق��ي��ادات ال�شـابة �إىل
جانب تنظيم فعاليات افرتا�ضية
ون��دوات عرب الإنرتنت وجل�سات
ح��واري��ة ت�شـــــجع ال�شـــــباب على
املزيد من امل�شاركة يف م�ســـارات
ال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وت�����س��ه��م يف
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ع��ل��ى امل�ستويات
املحلية والإقليمية مع ال�شركاء
و�����ص����ان����ع����ي ال������ق������رار يف جم����ال
التنمية.
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هيئة النقل تكرم �سائق عربة عجمان
•• عجمان-الفجر:

يف �إطار حر�ص هيئة النقل – عجمان على تقدير جهود
موظفيها و�سعيها لرفع م�ستوى الوالء والر�ضا الوظيفي
فيما ي�صب مب�صلحة �سري العمل قامت ال�سيدة �ساره
اح��م��د احل��و���س��ن��ي امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوا�صالت
العامة وال�تراخ��ي�����ص ب��الإن��اب��ة  -بتكرمي �سائق العربة
املوظف عبداهلل اقبال وذلك لتفانيه و جلهوده املبذولة يف
ت�أدية عمله ولت�شجيعه على اال�ستمرار بهذا االداء املتميز
دائما  .حتر�ص الهيئة على متابعة ور�صد جميع ال�سائقني

ب�شكل دوري وم�ستمر وال تتوانى باالحتفاء بجهودهم
املبذولة من خالل خمتلف �أنظمة احلوافز واملكاف�آت.
وق��د ب���د�أ م�����ش��روع ع�برة يف �سنة  2016وذل���ك لإدخال
و�سائل نقل ج��دي��دة يف االم���ارة وتو�سيع خ��ي��ارات التنقل
املتاحة حيث تتميز ع�برة عجمان بت�صميمها التقليدي
ال��ذي ي�سهم يف اح��ي��اء ال�ت�راث الإم��ارات��ي ويحافظ على
الهوية الوطنية مب��ا يعك�س امل���وروث الثقايف للإمارات
ويف الوقت نف�سه تتميز باحلداثة وبخفة وزنها و�سرعتها
وتوازنها الكبري على �سطح املياه.
و تقوم هيئة النقل بتطوير قطاع النقل ب�شكل م�ستمر

وت�سعى ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ذات ج���وده ع��ال��ي��ة مب�ستويات
خمتلفة ال�ستقطاب �شرائح متعددة من قاطنني الإمارة
و جلذب اجلمهور وت�شجيعهم ال�ستخدام النقل البحري
يف تنقالتهم وب���إم��ك��ان املتعامل الو�صول خلدمة عربه
عجمان عن طريق مواقع تقدمي اخلدمة الأربعة و هي
م�شريف ،ال�صفيا  ،الرا�شدية وال����زورا التي مت ربطهم
باملحطة الرئي�سية للنقل البحري املطلة على خور عجمان
حيث ان ال��ع�بره تعترب و�سيلة نقل حيوية واقت�صاديه
ت�سهم يف تكاملية و���س��ائ��ل النقل و ترابطها ب�ين جميع
انحاء �إمارة عجمان.

05
�إك�سبو  2020دبي يعلن �أ�سماء الفنانني امل�شاركني يف برنامج الفنون الب�صرية يف الأماكن العامة
•• دبي-وام

تت�شابك للمرة الأوىل يف دولة الإمارات والعامل العربي �أعمال كبار الفنانني
املعا�صرين ،املحليني والعامليني ،يف منت الن�سيج العمراين والهند�سي ملوقع
�أك�سبو  2020دب��ي يف �سردية ب�صرية وح�سية داف��ق��ة ب��الأف��ك��ار وال�صور
الب�صرية ،تر�سخ الطابع الإبداعي ملوقع �إك�سبو وم�ستقبله احل�ضري.
ويف �إط��ار هذه الر�ؤية ،قام �إك�سبو بتكليف فنانني حمليني وعامليني لإبداع
�أعمال فنية معا�صرة يف الأماكن العامة تن�سجم مع ر�ؤي��ة �إك�سبو 2020
دبي يف توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل وتتناغم مع اخلطة الطموحة التي
مت ت�صميم موقع �إك�سبو  2020دبي على �أ�سا�سها ،والتي تهدف للرتحيب
بالعامل اثناء انعقاد فعالياته ،وليكون املوقع ام��ت��داداً عمرانياً م�ستقبلياً
ملدينة دب��ي بعد �أن يغلق احل���دث ال���دويل �أب��واب��ه يف  31م��ار���س ،2021
ويتحول �إىل منظومة االبتكار احل�ضرية "د�سرتكت  ،"2021التي �ستمثل
منوذجا ملدن امل�ستقبل الذكية.
وتوىل املن�سق الفني طارق �أبو الفتوح ت�صميم الربنامج الذي يت�ضمن �أعمال

فنية معا�صرة يف الأماكن العامة من �إبداع نخبة من الفنانني هم " �أ�سماء
بلحمر� ،أوليفر �ألي�سون ،حمرا عبا�س ،خليل رب��اح� ،شيخة امل��زروع ،عبداهلل
ال�سعدي ،عفراء الظاهري ،منرية القديري ،نادية الكعبي لينك ،هيجيو
ياجن وينكا �شونيباري" .ويف �إطار اال�ستعداد للحدث الدويل املرتقب حني
يجتمع العامل على �أر�ض الإمارات يف �أكتوبر املقبل ،ك�شف �إك�سبو  2020دبي
عن �أول عمل فني يف موقعه الذي �سوف يكون م�ساحة ال نظري له للإبداع
والفن املعا�صر ،جتتمع فيه �أعمال الفنانني من خمتلف �أنحاء العامل لت�شكل
نقاط جذب ومعامل رئي�سية وحمورية يف الف�ضاء العام ت�ضفي على املوقع
�سمة معا�صرة وحيوية.
العمل الفني يحمل ا���س��م ك��م�يرا للفنانة الكويتية م��ن�يرة ال��ق��دي��ري وهو
منحوتة على �شكل ر�أ����س ح��ف��ار ل��ل��ب�ترول كبري احل��ج��م ذو �أل����وان متغرية
وم�شعة .حجم و�ألوان العمل جتعله يبدو ك�سفنية ف�ضائية او كائن م�ستقبلي
هبط من الف�ضاء �إيل املوقع وهو نتاج �أبحاث الفنانة يف املالمح اجلمالية
امل�شرتكة بني البرتول والل�ؤل�ؤ من حيث الألوان و�صفات املادة وكذلك ت�أثري
هذين العن�صرين على احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف منطقة اخلليج

العربي وذل��ك يف حماولة لتقدمي تخيل فني للم�ستقبل من خالل النظر على القيا�س .وكلها عوامل ت�ساعد الإن�سان على تكوين ال�صورة يف "عامل
للما�ضي واحلا�ضر .و ا�سم العمل كمريا ي�شري ايل الأ�سطورة االغريقية اخليال" .ومع ت�سارع الإجنازات الب�شرية املذهلة ،العلمية والتكنولوجية ،يف
عامل �شديد الت�شابك ،وتطور و�سائل التوا�صل املك ّثف بني خمتلف املجتمعات
لكائن مكون من عدة �أجزاء من حيوانات خمتلفة.
وي�ستلهم برنامج الفنون الب�صرية املعا�صرة لإك�سبو  2020دبي "كتاب والأف���راد ،يعود برنامج الفنون الب�صرية يف �إك�سبو � 2020إىل �أفكار ابن
املناظر" لعامل الريا�ضيات والفلك والفيزياء العربي ال�شهري ابن الهيثم ،الهيثم ذاتها لت�ساعدنا على ا�ستك�شاف اخل�صو�صيات الثقافية والتفريق بني
ال��ذي �أجن��زه يف بدايات القرن احل��ادي ع�شر ميالدي "اخلام�س الهجري" ما نراه وما نت�صوره وما ندركه و�أهمية قوة اخليال يف "تكوين ال�صورة".
ومن املعروف �أن ابن الهيثم هو �أبو علوم الب�صريات ،الذي كان جلهوده الأثر فالقدرة الفريدة امل�شرتكة وامل�ؤكدة بني الب�شر هي ميزة التخيل والقدرة
احلا�سم يف التطور العلمي والفني و�صو ًال �إىل الت�صوير وال�سينما ب�سبب على التقاط ال�سرديات والق�ص�ص ،مهما كانت "غريبة" عنهم� .إن العودة �إىل
نظرياته ومبادئه الأ�سا�سية التي و�ضعها يف جمال علم الب�صريات وحتليله �أفكار ابن الهيثم اليوم ،ت�ؤمن �سياقاً فريداً لر�ؤية �أعمال فنية معا�صرة ُتلهم
الزوار وحت ّثهم على ا�ستثمار قوة اخليال لالنخراط والتفاعل معاً ،من �أجل
ملفهوم الر�ؤية والنظر والإدراك الب�صري.
لكن الأه��م مع اب��ن الهيثم ،هو ط��رح منظور فريد لر�ؤية الأع��م��ال الفنية اكت�شاف الأفكار والر�ؤى وال�سرديات وتبادلها برحابة .حيث �أن �إعادة قراءة
املعا�صرة ،مبا يتطلب ذلك من �إع��ادة قراءة للجوانب الفل�سفية والنظرية عمل كال�سيكي وت�أ�سي�سي يف الفن والعلم مثل "كتاب املناظر" ،ي�ساعدنا على
لدى �صاحب "كتاب املناظر" ،الذي يقول �أن �إدراك ال�صورة الكلية يت�شكل �سرب غور �أفكار وفل�سفات نابعة من تاريخ هذه املنطقة من العامل الرثي
يف التخيل .و�أن ما يتم ر�ؤيته بالعني ال ي�ضمن م�صداقية ال�شكل احلقيقي بال�شعر واملالحم والإرث الفكري ،لي�س فقط للتفكري يف حا�ضر الكون اليوم
للأ�شياء ،التي ال تكتمل �إطالقاً من دون املعرفة امل�سبقة والذاكرة والقدرة بل لتخيل عد�سات �سحرية تطرح ت�صور جديداً مل�ستقبله و�أطيافه الكثرية.

وزارة ال�صحة تعلن عن الت�سجيل الطارئ للقاح موديرنا �ضد كوفيد19 -
•• دبي-وام

�أع���ل���ن���ت وزارة ال�����ص��ح��ة ووقاية
امل��ج��ت��م��ع ع��ن الت�سجيل الطارئ
ل���ل���ق���اح م���ودي���رن���ا ����ض���د فريو�س
كوفيد –  19والذي تنتجه �شركة
"موديرنا" العاملية وذل���ك بناء
على نتائج ال��درا���س��ات ال�سريرية
والتقييم ال�صارم املتبع لت�صريح
اال���س��ت��خ��دام ال���ط���ارئ والتقييم
املحلي ال��ذي يتوافق مع اللوائح
املعتمدة .وي���أت��ي اعتماد اللقاح -
احلا�صل على موافقة �إدارة الغذاء
وال������دواء الأم��ري��ك��ي��ة ""FDA
على اال�ستخدام ال��ط��ارئ له  -يف
�إط��ار تعزيز جهود دولة الإمارات

يف مكافحة فريو�س "كوفيد-19
"وت�أكيدا على نهجها باالهتمام
ب�صحة و�سالمة �أف���راد املجتمع.
و�أ�����ش����ار ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد
�سليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع �إىل �أن اعتماد
اللقاح ي�أتي يف �إط��ار حر�ص دولة
الإم����ارات على تعزيز اال�ستجابة
ال���ف���ع���ال���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة م����ن خالل
ا���س��ت��ق��ط��اب وت����وف��ي�ر اللقاحات
امل��ب��ت��ك��رة ال���ت���ي ث��ب��ت��ت فاعليتها
وكفاءتها ،م�ؤكدا �أن هذا الإجراء
ميثل مرحلة حا�سمة تعزز وقاية
�أف������راد امل��ج��ت��م��ع وي���دع���م ت�سريع
ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ع����ايف يف الإم����������ارات
وحت�صني املجتمع ال �سيما يف ظل

التطور املت�سارع يف ع��دد جرعات
ل����ق����اح "كوفيد "-19وال����ت����ي
ب��ل��غ��ت ن��ح��و  15م��ل��ي��ون جرعة
م��ا يعك�س ال��ن��ت��ائ��ج امل��ث��م��رة التي
حتققها احلملة الوطنية للقاح

"كوفيد "-19وامل�سرية املميزة
التي تخطوها دول��ة الإم���ارات يف
مواجهة " كوفيد " -19متهيداً
لعبور املرحلة �إىل التعايف وتعزيز
التفا�ؤل واالطمئنان يف املجتمع.

م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ���س��ع��ادة الدكتور
�أم���ي���ن ح�������س�ي�ن الأم����ي����ري وكيل
ال���وزارة امل�ساعد لقطاع التنظيم
ال�����ص��ح��ي �أن ه�����ذا ال����ق����رار جاء
ب��ع��د ت��ق��دمي ���ش��رك��ة "موديرنا"

ل���ك���اف���ة امل�������س���ت���ن���دات امل�ستوفية
للإجراءات والأنظمة املعتمدة يف
ال��دول��ة وح�سب امل��ع��اي�ير العاملية
ل�ضمان �سالمة وم�أمونية اللقاح
ل�لا���س��ت��خ��دام لتتمكن ب��ع��د ذلك
اجل���ه���ات ال�����ص��ح��ي��ة م���ن ا�سترياد
ال���ل���ق���اح ب���ع���د ا���س��ت��ي��ف��اء معايري
الأم���ان والفعالية املعتمدة �أثناء
ال�������ش���ح���ن ،الف���ت���ا �إىل �أن نتائج
الدرا�سات �أظهرت �أن اللقاح �آمن
وف���ع���ال ون��ت��ج��ت ع��ن��ه ا�ستجابة
ق���وي���ة ،وت��ول��ي��د �أج�������س���ام م�ضادة
ل��ل��ف�يرو���س ح��ي��ث مت���ت مراجعة
ال�����درا������س�����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�سالمة
التطعيم ،باال�ستناد �إىل اعتماد
اللقاح م��ن هيئة ال��غ��ذاء والدواء

الأمريكية "."FDA
بدوره �أعرب الدكتور زاهد ال�سبتي
املدير الإداري ل�شركة "ماجنتا"
لال�ستثمار ع��ن �سعادته بتوقيع
ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة اال�سرتاتيجية
مع "موديرنا" بخ�صو�ص اللقاح
 ..وق��ال  :يف ظل التوجه العاملي
مل���واج���ه���ة الآث��������ار ال���ك���ب�ي�رة التي
خلفتها جائحة "كوفيد" -19
ن�شعر بالفخر لكوننا ج���زءا من
اجل����ه����ود ال���ع���امل���ي���ة ال���ه���ادف���ة �إىل
حماية �صحة الأف���راد عن طريق
�إت��اح��ة واح��د م��ن �أك�ثر اللقاحات
ت��ق��دم��اً حل��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات
التي تبذل الكثري من �أجل احتواء
ال���وب���اء ،ك��م��ا �أن ه���ذه االتفاقية

تعك�س ال��ت��زام��ن��ا ب��دع��م امل�ساعي
احل��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة �إىل تعزيز
الوعي حول �أهمية اللقاحات.
من جهتها رحبت كورين لو غوف
م���دي���رة ال���ع�ل�اق���ات ال��ت��ج��اري��ة يف
�شركة "موديرنا" بهذه الفر�صة
التي �ستوحد اجل��ه��ود م��ع �شركة
"ماجنتا" ل���ت���وزي���ع ال���ل���ق���اح يف
الإم�������ارات ،م�����ش�يرة �إىل �أن هذه
ال�شراكة ت�صب يف الهدف املتمثل
بتو�سيع نطاق الو�صول �إىل اللقاح
على ال�صعيد ال��ع��امل��ي بالإ�ضافة
�إىل تقدمي الدعم للحكومات كما
هو احلال مع دولة الإمارات وذلك
حل���م���اي���ة م��واط��ن��ي��ه��ا واملقيمني
عليها وزوارها �ضد اجلائحة.

 59فائزا يف الن�سخة الـ  27من جائزة ال�شارقة للتميز والتفوق الرتبوي
•• ال�شارقة-وام

بلغ عدد الفائزين يف الن�سخة الـ
 27من جائزة ال�شارقة للتميز
وال��ت��ف��وق ال�ت�رب���وي ال��ت��ي نظمها
جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 59
ف��ائ��زا م��ن امل���ؤ���س�����س��ات التعليمية
احلكومية واخلا�صة.
وت�صدرت هيئة ال�شارقة للتعليم
اخلا�ص وقطاع العمليات الرتبوية
يف م���ؤ���س�����س��ة الإم��������ارات للتعليم
الفئات الفائزة و�شكل املواطنون
ن�سبة  % 49يف حني �شكل غري
امل��واط��ن�ين ن�سبة  ،% 51حيث
خ�ص�صت اجل���ائ���زة ه���ذا ال��ع��ام 3
فائزين لكل مرحلة درا�سية من
ال�صف الرابع �إىل ال�صف الثاين
ع�شر و�أك��د �سعادة الدكتور �سعيد
الكعبي رئ��ي�����س جمل�س ال�شارقة
للتعليم يف ت�صريح لوكالة �أنباء
الإم�����������ارات " وام " �أن جائزة
ال�شارقة للتميز والتفوق الرتبوي
ت��ه��دف م���ن خ�ل�ال ر���س��ال��ت��ه��ا �إىل
تعميق مفاهيم التميز والإب���داع
وتنفيذ الربامج النوعية وتقدير
املتميزين وت�شجيع جميع الأفراد
وامل�����ؤ�����س���������س����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على
تطوير �أدائهم وتعزيز االجتاهات
الإيجابية نحو املعرفة والبحث
العلمي.
ول��ف��ت ال��ك��ع��ب��ي �إىل �أن اجلائزة
ت�����ه�����دف �أي�����������ض�����ا �إىل ب������ث روح
االبتكار لدى الطلبة والباحثني
وامل�ؤ�س�سات التعليمية و�إذك��اء روح
التناف�س بني الأف��راد وامل�ؤ�س�سات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف جم������ال التميز
العلمي وتوجيه الطاقات الفردية
وامل�ؤ�س�سية نحو التميز العلمي
يف امل���ج���االت ال��ت��ي ت��خ��دم حتقيق
توجهات الدولة التنموية.
و�أ�شار �إىل �أن الن�سخة الـ  27من
جائزة ال�شارقة للتميز والتفوق
الرتبوي حققت تطورا ملحوظا
م��ن خ�لال طرحها فئات جديدة
ومراجعة كافة الفئات ومعايريها
الرئي�سية وال��ف��رع��ي��ة وحتديثها
ب���ن���ا ًء ع��ل��ى ال���ت���غ�ي�رات يف امليدان

الرتبوي واملالحظات واملقرتحات
ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����ت����ي ت�������ص���ل من
امل�شاركني.
ونوه �إىل �أن اجلائزة بعد االنتهاء
م���ن ك���ل ن�����س��خ��ة ت��خ�����ض��ع لعملية
تقييم ومراجعة لكل ما مت ر�صده
م����ن م�ل�اح���ظ���ات وي����ت����م تطوير
ال��ع��م��ل ب��ن��اء عليها ح��ي��ث �شهدت
اجل��ائ��زة ه��ذا العام ت�شكيل فريق
لتطوير فئاتها وم��ع��اي�يره��ا من
خ��ل�ال ع��م��ل م���ق���ارن���ات معيارية
اجل�����ائ�����زة واجل�����وائ�����ز الرتبوية
املماثلة ب��ال��دول��ة وع��ل��ى ال�صعيد
الإق��ل��ي��م��ي وامل��ح��ل��ي وم����ن ث���م مت
ا����س���ت���ح���داث ف���ئ���ات ج����دي����دة مبا
يتنا�سب مع التوجهات احلديثة
يف معايري جوائز التميز.
وح�����ول م����دى ا����س���ت���ف���ادة جمل�س
ال�����ش��ارق��ة للتعليم م��ن �إجن����ازات
الفائزين بالدورات املا�ضية يف �أطر
عمله قال الكعبي " �إن الفائزين
ب�����ال�����دورات امل��ا���ض��ي��ة ه���م ر�صيد
�إ����ض���ايف ل��ل��ج��ائ��زة ح��ي��ث �أو�ضحت
اال�ستبانات التي مت تعميمها على
املرت�شحني لهذه الدورة �أن ن�سبة
 % 24من املتقدمني علموا عن
اجلائزة من الفائزين ال�سابقني
م��ا ي���ؤك��د دوره����م يف ن�شر ثقافة
التميز ب��اجل��ائ��زة وال��ت��ع��ري��ف بها
لدى الفئات الأخرى.
و�أو�����ض����ح �أن اجل����ائ����زة ا�ستعانت
ه���ذا ال��ع��ام �أث���ن���اء تنفيذ الور�ش
ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��ف��ائ��زي��ن يف تنفيذ
ج��زء تطبيقي للور�ش التدريبية
خ�ل�ال ع��ر���ض الأع���م���ال الفائزة

ب�������ال�������دورة ال�������س���اب���ق���ة م�����ن قبل
الفائزين �أنف�سهم حيث �أ�ضافت
للور�ش جانبا تطبيقيا ،كما �أنها
ا�ستفادت من �آراء املر�شحني عرب
�إط��ل�اق ا���س��ت��ب��ان��ات ل��ك��اف��ة الفئات
ال����س���ت���ط�ل�اع ر�أي�����ه�����م بامل�شاركة
ور���ض��اه��م ع���ن امل��ع��اي�ير وو�ضوح
���ص��ي��اغ��ت��ه��ا وم��ن��ا���س��ب��ت��ه��ا للفئات
و�سهولة جمع الأدلة لها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة حممد
امل�لا �أم�ي�ن ع��ام جمل�س ال�شارقة
للتعليم يف ت�صريح لـ " وام " �إن
جائزة ال�شارقة للتميز والتفوق
ال�ت�رب���وي خ��ط��ت يف ن�سختها الـ
 27خ���ط���وات ك���ب�ي�رة يف �أمتتة
خم���ت���ل���ف م���راح���ل���ه���ا وذل�������ك عن
ط����ري����ق م���وق���ع���ه���ا الإل�����ك��ت��روين
.www.award-shj.ae
والذي د�شنته اجلائزة تزامنا مع
انطالق دورتها لهذا العام يف �إطار
�سعيها لتطوير �أعمالها.
ول��ف��ت �إىل تنفيذ ور����ش تدريبية
تعريفية "عن بعد" ورفعها على
م��وق��ع اجل��ائ��زة مم��ا �ساهم برفع
ن�����س��ب��ة احل�������ض���ور وامل�ستفيدين
منها وانعك�س على جودة الأعمال
امل�����ق�����دم�����ة ،ك����م����ا مت�����ت عمليات
ال��ت��ح��ك��ي��م وال��ت��ق��ي��ي��م ك��ام��ل��ة على
ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة مم��ا �ساهم
برفع الكفاءة وال�شفافية بالعمل
ب���الإ����ض���اف���ة ل�����س��ه��ول��ة املتابعة،
م�شريا �إىل �أنه بالن�سبة ملقابالت
امل��ر���ش��ح�ين ب��ع��د امل��رح��ل��ة الأوىل
للتقييم متت �أي�ضاً عن بعد من
خالل املن�صات الرقمية.

ون���وه �إىل �أن امل��ق��اب�لات ع��ن بعد
���س��اه��م��ت ب���رف���ع ن�����س��ب��ة احل�ضور
واالل����ت����زام و���س��ه��ل��ت امل��ت��اب��ع��ة مما
�أث����ر �إي��ج��اب��ي��اً ع��ل��ى ج����ودة العمل
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ك��اف��ة الإج�����راءات
الأخ���رى مثل اجتماعات اللجان
واال�����س����ت����ب����ان����ات الإل����ك��ت�رون����ي����ة
والكتيبات والأدلة الإلكرتونية.
و�أو����ض���ح �أن ف��ئ��ات اجل���ائ���زة هذا
ال����ع����ام ����ش���ه���دت �إ�����ض����اف����ة فئتني
ج���دي���دت�ي�ن ه���م���ا ف���ئ���ة " الفائز
ال��ت��رب�����وي امل���ت���م���ي���ز " و ف���ئ���ة "
ال��وظ��ائ��ف ال��داع��م��ة " وخ�ضعت
الفئتان �إىل معايري خمتلفة عن
بقية الفئات م�ستخدمة النموذج
الأوروب��ي لتقييم الفئات الإدارية
يف حني تخ�ضع بقية الفئات ملعيار
ال��ن��م��وذج ال�ترب��وي ،الف��ت��ا �إىل �أن
النموذج الأوروب���ي �سيتم تقييمه
بعد انتهاء �أعمال اجلائزة و�صوال
العتماده لكافة الفئات بالتن�سيق
مع �أع�ضاء جلنة التحكيم.
و�أك����د �أن �أه���م م��ا مي��ي��ز الن�سخة
اجلديدة من اجلائزة هو اختيار
امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن
را�شد �آل مكتوم �شخ�صية اجلائزة
لفئة الأفراد وامل�ؤ�س�سات الداعمة
للتعليم وذل���ك ت��ق��دي��راً جلهوده
" رح��م��ه اهلل " يف دع��م وتطوير
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م داخ�����ل الدولة
وخارجها.
و�أو�ضح �سعادته �أن ن�سبة امل�شاركة
يف الن�سخة ال��ـ  27م��ن اجلائزة
�شهدت ارتفاعا حيث بلغت 799
م���ت���ق���دم���ا م����ق����ارن����ة ب����ـ  575يف

الن�سخة ال��ـ  26م��ا يعك�س جناح
اجل��ائ��زة يف ا�ستقطاب الراغبني
بامل�شاركة رغ��م ظ��روف جائحة "
كورونا " والدرا�سة عن بعد ،كما
ارت��ف��ع ع���دد امل��ر���ش��ح�ين للمرحلة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن اجل���ائ���زة �إىل 340
مقابل  320يف العام املا�ضي� ،أما
يف مرحلة املقابالت النهائية فقد
و�صل عددهم هذا العام �إىل 193
م��ت��ق��دم��ا م��ق��اب��ل  107يف العام
املا�ضي.
ون��وه املال �إىل �أن��ه مت تنظيم 46
ور���ش��ة اف�ترا���ض��ي��ة تعريفية هذا
العام ا�ستعر�ضت معايري اجلائزة
و�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات للفائزين يف
دورات �سابقة ح�ضرها  3الآف و
� 659شخ�صا �شملوا املتقدمني
للجائزة و�أفراد �أ�سرهم.
من جهتها قالت الطالبة الفائزة
���س��ارة خ��ال��د ب��ن ح��م��اد يف ال�صف
الرابع من مدر�سة دبي الوطنية
– الرب�شاء �إن م�شاركتها يف جائزة
ال�شارقة للتميز والتفوق الرتبوي
هي الأوىل لها حيث �سبقها عدد
من �أخوتها بالفوز بهذه اجلائزة
العريقة ،م���ؤك��دة �أن الأ���س��رة هي
الداعم الأول والرئي�سي يف فوزها
باجلائزة والذي تهديه �إىل وطنها
الغايل ووالديها.
و�أو����ض���ح���ت �أن م��ل��ف تر�شيحها
ل��ل��ج��ائ��زة ك���ان م�ستوفيا جلميع
ال���������ش����روط وامل����ع����اي��ي�ر املطلوبة
ومت����ح����ورت ف��ك��رت��ه��ا االبتكارية
�أو الإب���داع���ي���ة ح���ول خ��دم��ة كبار
امل��واط��ن�ين حت���ت ع���ن���وان /لأنكم

ذخ���رن���ا ��� ..س��ع��ادت��ك��م و�صحتكم
غ��اي��ت��ن��ا  ،/م��ع��رب��ة ع���ن �أم��ل��ه��ا يف
درا�����س����ة ال���ط���ب خ���دم���ة لوطنها
امل���ع���ط���اء ،م��وج��ه��ة ال��ط��ل��ب��ة ممن
لديهم القدرات واملهارات واملواهب
بتنميتها حتقيقا للتميز.
ب��دوره �أ���ش��اد الطالب را�شد �سيف
ال��ط��ن��ي��ج��ي يف ال�������ص���ف العا�شر
م��ن املدر�سة الثانوية الع�سكرية
ال����ذي ي�����ش��ارك ل��ل��م��رة الأوىل يف
اجل���ائ���زة ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م�ين على
ه���ذه اجل���ائ���زة ال��داع��م��ة ،م�شريا
�إىل �أن����ه ����ش���ارك يف اجل���ائ���زة من
خالل ت�شجيع القيادات الرتبوية
يف جمل�س ال�شارقة للتعليم حيث
���س��ب��ق ل���ه ال���ف���وز ب��ج��وائ��ز عديدة
حملية وعربية وا�ستغرق �إعداد
م��ل��ف��ه  45ي���وم���ا ل��ت��غ��ط��ي��ة كافة
بنود املعايري اجلديد والعمل على
تغذيتها مبا يحقق امل�ؤ�شرات.
و�أو�����ض����ح �أن م���راح���ل الت�سجيل
و�إعداد امللف كانت �سهلة ووا�ضحة
ن���ظ���را جل���ه���ود ال��ف��ري��ق املخت�ص
باجلائزة وتوا�صلهم امل�ستمر مع
ك��ل م�����ش��ارك ح��ي��ث تلقيت اخلرب
بفرحة عارمة غمرت �أفراد الأ�سرة
و�أهدي هذا الفوز لكل من دعمني
للح�صول على اجل��ائ��زة و�أ�شجع
اجلميع للم�شاركة يف هذا اجلائزة
التي حتمل يف طياتها قيما ومعان
وطنية وثقافية وتوعوية ت�سهم
يف بناء جيل امل�ستقبل الرقمي.
ووج��ه ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن
حم��م��د القا�سمي ع�ضو املجل�س

الأع��ل��ى ح��اك��م ال�شارقة وقرينته
�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة لدعمها الكبري.
من ناحيتها قالت الطالبة مزنة
حم��م��د امل��ن�����ص��وري امل��ن�����ص��وري يف
ال�صف احل��ادي ع�شر من مدر�سة
دب���ي ال��وط��ن��ي��ة ف���رع ال�بر���ش��اء �إن
ه��ذه امل�شاركة ه��ي الأوىل لها يف
اجل��ائ��زة يف فئة ال��ط��ال��ب املتميز
ولديها الكثري من امل�شاركات على
م�ستوى الدولة والعامل وح�صلت
ع���ل���ى ع�����دة م���ي���دال���ي���ات �أحدثها
امل���ي���دال���ي���ة ال��ذه��ب��ي��ة م���ع جائزة
فخرية من امل�سابقة االفرتا�ضية
ل��ل�اخ��ت�راع����ات ال���ع���امل���ي���ة والتي
ن��ظ��م��ت ب���ال���ت���ع���اون ب��ي�ن جمعية
العلماء ال�شباب ب�إندوني�سيا وكلية
�سوباجن جاي مباليزيا كما لديها
اهتمامات باالبتكار حيث �أجنزت
 10ابتكارات يف جماالت خمتلفة
تخدم الإن�سانية والتطور.
ويف م�����س�يرت��ه��ا يف جم���ال التميز
حظيت بعدة فر�ص لتمثيل الدولة
يف ع���دة حم��اف��ل ع��امل��ي��ة ف��ف��ي عام
 2018مت اختيارها من جانب
وكالة الإم��ارات للف�ضاء حل�ضور
م��ه��م��ة امل����ري����خ االف�ت�را����ض���ي���ة يف
�أ�سرتاليا �ضمن الوفد الإماراتي
املبتعث ويف ال��ع��ام ذات���ه �أي�����ض��ا مت
اختيارها �ضمن املبتكرين ال�ستة
من دولة الإم��ارات من قبل نادي
الإم������ارات ال��ع��ل��م��ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
م��ل��ت��ق��ى امل���خ�ت�رع�ي�ن "ميل�ست"
بكوريا اجلنوبية ويف عام 2019

مت اخ��ت��ي��اره��ا م���ن ج���ان���ب وزارة
الرتبية والتعليم حل�ضور برنامج
�أن��ظ��م��ة الأر�����ض بجامعة االباما
بالواليات املتحدة الأمريكية.
و�أك����دت �أن �أ���س��رت��ه��ا ك���ان ل��ه��ا دور
فعال يف حتقيق ف��وزه��ا باجلائزة
وت���ه���دي���ه ل��وال��دي��ه��ا وحت���ل���م ب����أن
ت�����ص��ب��ح �أ���ص��غ��ر وزي�����رة لالبتكار
وا�ستكمال درا�ساتها اجلامعية يف
جمال الطب لتوظيف اخرتاعاتها
مل�ساعدة الب�شرية ،موجهة ن�صيحة
لأخوتها الطلبة باعتبارهم جيل
امل�ستقبل باغتنام هذه الفر�ص –
امل�شاركة يف اجل��وائ��ز  -لإكت�شاف
ذوات�����ه�����م وم���واه���ب���ه���م و�صقلها
خلدمة �أنف�سهم ووطنهم .
وقال الطالب �أحمد العبدويل يف
ال�صف اخلام�س من مدر�سة �سعد
ب��ن �أب���ي وق��ا���ص يف ال��ف��ج�يرة " :
ت���أت��ي م�شاركتي يف ف��ئ��ة الطالب
املتميز ب��ج��ائ��زة ال�شارقة للتميز
والتفوق ال�ترب��وي للمرة الأوىل
حيث ت�ضمن ملف تر�شحي �أبرز
م�شاركاتي م��ع املعاهد واملدار�س
ومراكز التدريب ومراكز الأطفال
والأن���دي���ة ح��ي��ث ت��ع��ددت مواهبي
وه��واي��ات��ي ب�ين االب���داع واالبتكار
وال������ق������راءة والإل������ق������اء وت����ع����ددت
�أ�ساليب تنميتي لذاتي والتطوير
م��ن �شخ�صيتي ب��اح��ث��اً ف��ي��ه��ا عن
ال��ت��م��ي��ز وال����رق����ي ك��م��ا ك���ان���ت يل
م��ب��ادرات ك��ث�يرة يف ع��دة جماالت
وم���ن���ا����س���ب���ات وط���ن���ي���ة وثقافية
وبيئية وريا�ضية وفنية وتطوعية
وخ�ي�ري���ة وح�����ص��دت ال��ع��دي��د من
اجلوائز.
و�أو�ضح �أن �أ�سرته كان لها الدور
ال���ك���ب�ي�ر يف حت��ق��ي��ق ه�����ذا الفوز
م���ن ح��ي��ث م�����س��اع��دت��ه يف ترتيب
وتن�سيق وتنظيم ملف اجلائزة،
مهديا ف���وزه �إىل دول���ة الإم����ارات
التي وف��رت كافة الفر�ص لإبراز
امل��ت��م��ي��زي��ن وحت��ق��ي��ق جناحاتهم
و�أي�ضا �أه��دي ه��ذا الفوز لوالدي
وكل من �ساعدين يف حتقيق هذا
الفوز والتميز و�صوال اىل حتقيق
املزيد من النجاحات والتميز .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البادية
الذهبية للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3848868:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تلي كار
للو�ساطة التجارية رخ�صة رقمCN 2891492:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املتقدمة
الدولية لالدوية رخ�صة رقمCN 1064690:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شبكه لتجارة اال�سماك

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1148279:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم عبدالرحيم احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حممد رم�ضان احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سن اند
مون للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2825861:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ابوعمر للرجال

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهور ديكوري�شن لل�ستائر

رخ�صة رقم CN 1029915:قد تقدموا الينا بطلب

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1197123:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ن�سب ال�شركاء

ا�ضافة مبارك ع�شري علي �سليمان املزروعي %100

زينب عمران حممد داود من  %44اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد علي �سلطان احلمادي

حذف حممد حبيب الرحمن حممد عبدالقادر

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

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبي�شل
كار لزينة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1134433:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كو�ست كا�ستل العمال
اجلب�س والديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1123597:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد �سامل حممد احلارثي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حمد حممد مرزوق العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كينج
في�ش
رخ�صة رقم CN 2822835:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:صيدلية توليب فور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  - 40ق  - 6حمل  8وحدة حول العامل للمواد واملعدات
االن�شائية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2171814 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبداهلل
عامر الزريقي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1989702:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/باركر را�سل عبيد لتدقيق احل�سابات  -فرع �أبوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/3/16:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2021/1/58742:تاريخ التعديل2021/7/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتبة
العامرية
رخ�صة رقم CN 1109337:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة النوا�صر للديكور

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوزة
ع�سل و�سكر لل�ضيافة
رخ�صة رقم CN 2853404:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الم�سيا
كافيه �آند �سويت
رخ�صة رقم CN 2812587:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية الهدف
رخ�صة رقم CN 1015664:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالنا�صر فتحى قا�سم ال�صابر %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جالل حممد ابوبكر الها�شمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على �سامل عو�ض بن �سميدع
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية الهدف
TARGET PHARMACY

�إىل� /صيدلية الهدف ذ.م.م
TARGET PHARMACY L.L.C

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

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1108113:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل علي �سعيد احل�ساين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد مفتاح علي النا�صري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جاب لال�ست�شارات

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خبريه لنق�ش احلناء

ال�ضريبية رخ�صة رقم CN 2488473:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 2374754:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �إ�سم جتاري من /جاب لال�ست�شارات ال�ضريبية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خبريه ادم بخيت ب�شرى %100

GAAP TAX CONSULTANCY

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سعاده حم�سن �صالح عبداهلل املن�صورى

�إىل /جاب �أ�سو�شيت�س للتدقيق واملحا�سبة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

GAAP ASSOCIATES AUDITING & ACCOUNTING

حذف �سعاده حم�سن �صالح عبداهلل املن�صورى

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

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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افنتو�س جلوبل متجر ا�ستهالكي -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع
رخ�صة رقم CN 141525-2:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة الوليد بن �سعد بن ابراهيم احليدر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة تهامة للتوزيع
TIHAMA DISTRIBUTION

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم احمد عبداهلل البحرى احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اديتيا تالوار
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل فرع
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االثنني  5يوليو  2021م  -العـدد 13283

�أخبـار الإمـارات

5 July 2021 - Issue No 13283

Monday

انطالق الن�سخة الــ  34من دورة �أ�صدقاء ال�شرطة
•• ال�شارقة-وام

انطلقت �أم�س ال��دورة ال�صيفية لأ�صدقاء ال�شرطة بن�سختها الرابعة
والثالثني لهذا ال��ع��ام ع�بر خا�صية االت�صال امل��رئ��ي مب�شاركة 116
طالبا وطالبة من خمتلف �إم��ارات الدولة وبتنظيم من �إدارة الإعالم
والعالقات العامة و�أكادميية العلوم ال�شرطية وت�ستمر حتى 15من
يوليو اجلاري.
?وقال امل��ق��دم حممد �سعيد الظهوري رئي�س ق�سم العالقات العامة
ب�شرطة ال�شارق ة ج��اء تنظيم ال���دورة ال�صيفية ه��ذا ال��ع��ام م��ن خالل
حزمة تنوعت بني املحا�ضرات وور�ش العمل التثقيفية يف خدمة الوطن

واملجال الأمني والإجتماعي واملروري وال�صحي وغريها الكثري ..الفتا
اىل �أن برنامج �أ���ص��دق��اء ال�شرطة ي�ستهدف الفئات الطالبية نظراً
لأهمية توعية وتر�شيد وتثقيف هذه الفئة من املجتمع كونهم جيل
امل�ستقبل لهذا الوطن ويكمن دورن��ا كجهات �شرطية احلفاظ عليهم
و�شغل وقت فراغهم مبا ينفعهم بد ًال من الإن�شغال �أو الإن�سياق وراء
الظواهر ال�سلبية خاللالعطلةال�صيفية كما �أنه واجب علينا كجهات
م�س�ؤولة عن الأم��ن والأم��ان غر�س فيهم قيم ال��والء للوطن والدفاع
عنه وحمايته و�إك�سابهم بع�ض امل��ه��ارات الع�سكرية التي تنمي احل�س
الأمني لديهم التي تبني قدراتهم وت�شد من �سواعدهم.  من جانبه
�أك��د املقدم عبيد عبدالرحمن الع�سم رئي�س ق�سم �ش�ؤون التدريب يف

�أكادميية العلوم وال�شرطية حر�ص القيادة على اال�ستمرار يف تنتظيم
ال����دورة ال�صيفية رغ��م ت���أث�يرات اجل��ائ��ح��ة ..م�����ش�يراً �إىل ال���دور املهم
للأكادميية ال��ذي يتوىل اجلانب التدريبي يف ه��ذه ال��دورة ال�صيفية
�سواء يف التدريبات الع�سكرية وال�ضبط والربط الع�سكري وبرنامج
اللياقة البدنية والدفاع عن النف�س �إىل جانب املحا�ضرات الرت�شيدية
يف الإ�سعافات الأولية.
و�أو�ضح املقدم الع�سم �أن التدريبات الع�سكرية والبدنية يتوالها مدربون
متخ�ص�صون يف جميع برامج ال��دورة التدريبية داعياً الأبناء الطلبة
امللتحقون بالربنامج �إىل اال�ستفادة من املهارات والتقنيات الع�سكرية
التي تت�ضمنها الربامج والتي تعود عليهم باملنفعة يف حياتهم.

نفتح عهدا جديدا خلم�سني عاما من النه�ضة يف قطاع االت�صاالت

07

حمد املن�صوري :الرهان على قطاع االت�صاالت بد�أ منذ عهد امل�ؤ�س�سني وم�ستمر ل�صنع م�ستقبل م�ستدام
•• �أبوظبي-وام

قال �سعادة حمد عبيد املن�صوري ،مدير عام هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة
الرقمية �إن ما بني ع�صر التلغراف وع�صر احلكومة الرقمية املدعومة بالذكاء
اال�صطناعي ثمة م�سافة زمنية زاخرة بالأحداث الكربى والتحوالت املف�صلية،
واليوم ،تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات باتت هي املحرك الأب��رز للتقدم يف
جماالت العلوم واالقت�صاد والتعليم واملوا�صالت وال�صحة وغريها.
و�أ�ضاف املن�صوري يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات (وا ِم) �أن �أهمية الرهان املبكر
على االت�صاالت ات�ضحت منذ املراحل الأوىل مل�سرية احتاد دولة الإم��ارات التي
انطلقت يف العام  .1971حيث كان االهتمام بهذا القطاع جت�سيدا حلكمة
الآباء امل�ؤ�س�سني يف ذلك الوقت� ،إذ �أح�سنوا ا�ست�شراف امل�ستقبل ،و�أدرك��وا �أهمية
�إقامة بنية حتتية قوية لقطاع االت�صاالت ،تلك البنية التي خ�ضعت للمراجعات
امل��ت��ت��ال��ي��ة ،ف��ب��ات��ت ال��ي��وم ه��ي ال��دع��ام��ة الرئي�سة ل��ري��ادة ال��دول��ة يف الإنرتنت
واحلكومة الرقمية ،ف�ضال عن توجهاتها امل�ستقبلية املتمثلة يف الثورة ال�صناعية
الرابعة والذكاء اال�صطناعي واملدن الذكية وغريها.
ولفت �إىل �أن اخلطوات الأوىل لرحلة قطاع االت�صاالت انطلقت يف ظل باين
نه�ضتنا وم�ؤ�س�س احتادنا املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل،
وحمل رايتها من بعده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" .وهي رحلة مل يعرف �أ�صحابها الكلل �أو امللل ،ومل تنل من
عزميتهم التحديات ،بل دفعتهم للمزيد من الإ�صرار على �سباق الزمن ،ل�ضمان
الريادة امل�ستدامة.
وقال " �إننا اليوم حيث ن�سدل ال�ستار على خم�سني عاما من عمر احتادنا ال�شامخ،
ونفتح عهدا جديدا خلم�سني عاما �أخرى من النه�ضة واالرتقاء ،مت�ضي هيئة
تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية ،ومعها �شركا�ؤها يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،يف حتمل ن�صيبها من �أعباء املرحلة املقبلة ،حيث يتم الت�أ�سي�س لواقع
جديد يعتمد على اال�ستدامة واملعرفة واالبتكار وال�سعادة� ،ضمن مئوية الإمارات

."2071
وب�ش�أن �أهم املراحل التي مر بها قطاع االت�صاالت يف دولة الإمارات قبل ت�أ�سي�س
الهيئة قال املن�صوري  " :لقد �شهدت �إمارات الدولة قبل قيام االحتاد يف العام
 ،1971مرحلة ازده��ار اقت�صادي ترافقت بدايات ت�صدير النفط يف العام
 1962من �أبوظبي ،وكان منت�صف القرن الع�شرين املن�صرم ،قد �شهد و�ضع
الأ�س�س الأوىل للعديد من ال��دوائ��ر وامل�ؤ�س�سات والهيئات يف �إم���ارات الدولة،
وك��ان��ت االنطالقة للكثري م��ن القطاعات وم��ن بينها قطاع االت�����ص��االت الذي
انطلق فعليا مع ت�أ�سي�س �أوىل �شركات الهاتف والربق يف الدولة ،وهي "�شركة
تليفون دبي املحدودة" التي با�شرت خدماتها الهاتفية يف �شهر يوليو من عام
 ،1960ثم ت�أ�س�ست �شركات هاتف وبرق يف كل من �أبوظبي وال�شارقة ور�أ�س
اخليمة والفجرية.
و�أ�شار �إىل �أن تلك ال�شركات ا�ستمرت يف عملها �إىل ما بعد قيام االحتاد ،و�صوال
�إىل الثالثني من �شهر �أغ�سط�س عام  1976حيث �أ�صدر املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة مر�سوما بدمج كافة
�شركات الهاتف وال�برق حتت ا�سم واح��د هو م�ؤ�س�سة الإم���ارات لالت�صاالت /
ات�صاالت ./وكان لتلك اخلطوة �أثرها املهم يف تعزيز ريادة الدولة على م�ستوى
املنطقة ،تلك الريادة التي تعززت مبد �شبكة الألياف ال�ضوئية على كامل �أنحاء
الدولة .وقال " لقد كان ذلك �إجنازا نابعا من ر�ؤية ا�ستباقية ثاقبة،لأنه يف واقع
احل��ال �أ�س�س لبنية حتتية رقمية مكنتنا من حتقيق الكثري يف جمال التحول
الرقمي .م�ؤكدا �أن هذه البنية التحتية املتمثلة يف الألياف الب�صرية وال�شبكة
الإلكرتونية االحتادية وغريها هي التي جعلت دولة الإمارات من �أجنح الدول
يف مواجهة جائحة كوفيد  .19حيث انتقلت الدولة فورا �إىل العمل والتعلم عن
بعد وتقدمي خمتلف اخلدمات عرب من�صات رقمية .ويف فرتات الإغالق كانت
عمليات �شراء امل�ستلزمات البيتية تتم ب�شكل كبري للغاية ،كما �أن اخلدمة مل
تنقطع عن �أحد مطلقا ومتكن ماليني النا�س من التوا�صل مع �أحبائهم طوال
الوقت .من ناحية �أخرى لعب قطاع االت�صاالت دورا حيويا يف متكني القطاعات

الأخ��رى جميعا من �أداء عملها كفاءة خالل اجلائحة ،م�شريا يف هذا ال�سياق
�إىل القطاع ال�صحي باعتباره ميثل خط الدفاع الأول عن املجتمع ،حيث �أدت
التطبيقات واحللول الرقمية �إىل ت�سهيل مهمة اجلهات ال�صحية املختلفة.
و�أ���ض��اف �أن قطاع الف�ضاء �أي�ضا يعد من القطاعات املرتبطة ارتباطا وثيقا
باالت�صاالت ،م�شريا �إىل �أن �شركة الرثيا لالت�صاالت قد ت�أ�س�ست يف العام 1997
بهدف تطوير قمر �صناعي يتيح ل�سكان املناطق النائية يف �أق�صى �أركان الأر�ض
ا�ستخدام و�سائل االت�صال ،وقد �أطلقت ال�شركة �أول قمر �صناعي لها ،الرثيا 1
يف العام  ،2000و�أطلقت ثاين �أقمارها ال�صناعية ،الرثيا 2يف العام ،2003
ما �ساهم يف تو�سيع نطاق تغطيتها .وكانت تلك اجلهود الأوىل هي التي �أ�س�ست
للقفزة النوعية املتمثلة يف رحلة م�سبار الأمل �إىل املريخ يف العام املا�ضي.
�أم��ا فيما يخ�ص الهواتف املتحركة فقد لفت املن�صوري �إىل �أن الإم��ارات كانت
ال��دول��ة الأوىل يف منطقة اخلليج ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ت��وف��ر ه��ذه اخل��دم��ة يف العام
 ،1982ثم كانت من �أوائ��ل ال��دول التي طرحت نظام " "GSMيف العام
 .1994وتعد الإمارات ،ممثلة ب�شركة "ات�صاالت" �أول من �أطلق خدمات اجليل
الثالث للهواتف املتحركة  3Gعلى امل�ستوى الإقليمي يف العام  ،2003ال�سنة
نف�سها التي قدمت فيها خدمات الر�سائل متعددة الو�سائط  .MMSومرة
�أخرى كانت هي املزود الأول لهذه اخلدمات على امل�ستوى الإقليمي.
ويف رده على �س�ؤال حول الإجنازات التي حتققت يف القطاع خالل الع�شرين �سنة
املا�ضية قال املن�صوري " �إنه وبهدف تنظيم قطاع االت�صاالت يف الدولة �صدر
يف ال��ع��ام  2003ق��ان��ون ب�إن�شاء هيئة تنظيم االت�����ص��االت واحلكومة الرقمية
يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،و�أي�ضا ل�ضمان كل من معايري اال�ستدامة
والتناف�سية العاملية وتر�سيخ مبد�أ ال�شفافية بني م��زودي اخلدمة واملتعاملني
وامل�ساهمني ،و�ضمان فاعلية �إطارها التنظيمي ليكون امل�شرتكون من الأفراد
وال�شركات التجارية هم امل�ستفيدون الأ�سا�سيون من �إطالق خدماتها املبتكرة.
و�أ�شار �إىل �أنه ولتحقيق هدفها يف تنظيم القطاع و�ضعت الهيئة خطة وطنية
للطيف ال�ترددي ،وت�سعريه ،ون�شرت خطة الرتقيم ،و�أ�صدرت �سيا�سة ت�سجيل

ا�سم النطاق ،و�أ�صدرت �أول ترخي�ص ترددي ل�شركة خا�صة .ويف العام 2006
�سجلت الهيئة القمر ال�صناعي /دب��ي �سات /مع االحت��اد ال��دويل لالت�صاالت،
وو�ضعت �سيا�سة �إدارة �أ�سماء النطاق العربي  ،/.ae/وتاليا �أ�س�ست الهيئة نظام
االت�صاالت اخلا�ص بالهواتف املتحركة على منت ال��ط��ائ��رات ،وقدمت خدمة
«الواي ماك�س» والبث التلفزيوين عرب الهاتف املتحرك ،و�أ�س�ست �إدارة التجارة
الإلكرتونية .و�شكل العام  2005منعطفا يف تاريخ قطاع االت�صاالت بنقله من
مزود خدمة واحد �إىل بيئة تناف�سية ،وفتح جمال االختيار �أمام امل�ستخدمني،
ولرت�سيخ �سوق املناف�سة العادلة �أن�شئت �شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة /
دو� ،/شركة م�ساهمة عامة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،و�شهد تاريخ ت�أ�سي�سها بداية
حقبة جديدة لقطاع االت�صاالت بالدولة ،حيث دخلت املناف�سة للمرة الأوىل يف
�سوق يعد من �أكرث الأ�سواق تطورا وت�شبعا بخدمات االت�صاالت يف العامل.
و�شهد عام � 2006إط�لاق �أول خدمات البالك بريي يف ال�شرق الأو�سط ،ويف
العام  2010مت ا�ستكمال �شبكة اجليل الثالث املتطورة بتقنية /HSPA/
لت�صبح بذلك �شبكة اجليل الثالث هي الأ�سرع والأو�سع تغطية بالن�سبة مل�ساحة
الدولة يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،ويف العام  2011مت �إط�لاق �أول خدمات
�شبكة اجليل الرابع بتقنية التطور طويل الأمد  ، 4G/LTEلتكون ال�شبكة
الأوىل من نوعها يف ال��دول��ة والأو���س��ع يف املنطقة ،ويف العام  2013ت�صدرت
دولة الإمارات العربية املتحدة دول العامل جلهة انت�شار �شبكة الألياف ال�ضوئية
 ،FTTH.ويف العام � 2016أج��رت "ات�صاالت" �أول جتربة حية يف املنطقة
ل�شبكة اجليل اخلام�س  5Gو�سجلت فيها �سرعة قيا�سية بلغت  36غيغابت يف
الثانية .وقال املن�صوري " يف �أواخر العام � 2019أطلقنا ا�سرتاتيجية الإمارات
للجيل اخلام�س ،وذلك بالتزامن مع �أول م�ؤمتر دويل للجيل اخلام�س يعقد
يف الدولة يف  8دي�سمرب  .2019م�شريا �إىل �أن موقع �إك�سبو  2020الذي
�سينطلق يف �أكتوبر املقبل �سيكون بقعة مغطاة بالكامل بتقنية اجليل اخلام�س،
كما �أن �أج����زاء وا���س��ع��ة م��ن امل��ن��اط��ق امل���أه��ول��ة يف ال��دول��ة مغطاة بتقنية اجليل
اخلام�س.

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي تر�سي �أ�س�س منظومة متكاملة للذكاء اال�صطناعي
•• �أبوظبي-وام

�أك���د الربوفي�سور �إري���ك زي��ن��غ رئي�س
ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن زاي�������د للذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي �أن اجل���ام���ع���ة جت�سد
ث��م��رة ل��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،ب�ش�أن ت�أ�سي�س مركز للتعلم
والأبحاث والتطوير يف جمال الذكاء
اال�صطناعي يف الإم����ارات ،من �ش�أنه
امل�����س��اه��م��ة يف �إر����س���اء دع��ائ��م اقت�صاد
املعرفة و�ضمان ا�ستدامته .وقال �إنه
بف�ضل الدعم امل�ستمر ال��ذي تلقيناه
من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان وم���ن احلكومة،
جنحنا يف تر�سيخ مكانتنا كمركز رائد
ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى م�ستوى
امل���ن���ط���ق���ة يف غ�������ض���ون ف��ت��رة زمنية
وجيزة ،وهذا ما يتجلى بو�ضوح عرب
�أعمالنا البحثية املتقدمة واملتنامية.
و�أ�����ض����اف �أن�����ه حت���ت �إ�����ش����راف معايل
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د اجلابر
وزي�������ر ال�������ص���ن���اع���ة والتكنولوجيا
املتقدمة رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي،
بذل جمل�س �أمناء اجلامعة ق�صارى
جهدهم لتحقيق هذا الهدف.
و�أو���ض��ح الربوفي�سور �إري���ك زي��ن��غ يف
حوار مع وكالة �أنباء الإمارات " وام "
�أن م�س�ألة ت�أ�سي�س جامعة متخ�ص�صة
يف جم����ال ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف
الإم���������ارات ت��ع��د جت���رب���ة ف���ري���دة من
نوعها ،فاجلامعات ال��ت��ي تتخ�ص�ص
مبو�ضوع �أو جمال حمدد قليلة على
م�ستوى العامل� ،إذ �أن تعريف اجلامعة
امل�شتق من اللغة اليونانية القدمية
يعني "الكون" وي�شري �إىل ال�شمولية
واالت�����س��اع .لكن ال��ذك��اء اال�صطناعي
ميثل يف الوقت نف�سه عنواناً وا�سعاً

ومتعدد التخ�ص�صات ودون �أي مبالغة،
ميكننا القول ب�أن الذكاء اال�صطناعي
ي�ؤثر على جميع التخ�ص�صات ،مثل
ع��ل��م الأح���ي���اء وال��ك��ي��م��ي��اء والفيزياء
وال��ري��ا���ض��ي��ات ،ال��ت��ي ت���و ّل���د جميعها
يج�سد الذكاء
ال��ب��ي��ان��ات ،وب��ال��ت��ايلّ ،
اال�صطناعي تخ�ص�صاً وا�سعاً ميكن
القول ب�أنه ي�ستحق جامعته اخلا�صة.
ولفت �إىل �أن موقع جامعة حممد بن
زاي��د للذكاء اال�صطناعي يف مدينة
م�صدر � -أحد �أب��رز املراكز الإقليمية
لالبتكار التكنولوجي  ..يعد مفيداً
للغاية كونه ميدُّ طالبنا بالقدرة على
االندماج ب�سرعة �ضمن بيئة مزدهرة
وم��دف��وع��ة ب��االب��ت��ك��ار ..وع�ل�اوة على
ذل��ك ،تبدي �أبوظبي التزاماً را�سخاً
باال�ستثمار يف التعليم ،وتعترب جامعة
حممد بن زاي��د للذكاء اال�صطناعي
مب��ث��اب��ة ����ش���ه���ادة وا����ض���ح���ة ع��ل��ى هذا
االلتزام .ومن جهتنا ،نحاول تقدمي
اخل���دم���ات والأف����ك����ار لإع������داد اجليل
القادم من القوى العاملة يف الدولة.
وق����ال ال�بروف��ي�����س��ور �إري����ك زي��ن��غ �إنه
ب���ه���دف ا���س��ت��ق��ط��اب �أف�����ض��ل امل���ه���ارات
على م�ستوى املنطقة والعامل ،نقدم
للمتعلمني املحتملني عرو�ضاً جذابة
منها منح درا�سية مدفوعة التكاليف
ب��ال��ك��ام��ل وب�����دالت امل��ع��ي�����ش��ة وغريها
م���ن ���س��ب��ل ال���دع���م امل��ق��دم��ة للطالب
ون�����س��ع��ى �أي�������ض���اً �إىل دع����م قطاعات
االبتكار وال�شركات النا�شئة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي بدولة الإمارات،
متا�شياً مع طموحات �أبوظبي يف �أن
ت�صبح وجهة رائدة للمواهب التقنية
واالبتكار .وعلى �سبيل املثال� ،شاركنا
يف ع��دد م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي نظمتها
من�صة  ،Hub71املنظومة العاملية
ل�����ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف
�أبوظبي.
ً
و�أ�����ض����اف " ن���ظ���را ل���ل���دور امل���ح���وري

ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال�������ش���رك���ات يف حتقيق
�أه��داف��ن��ا� ،أب��رم��ت جامعة حممد بن
زاي����د ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ومعهد
االبتكار التكنولوجي التابع ملجل�س
�أب�����ح�����اث ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ت���ط���ورة
يف �أب����وظ����ب����ي���� ،ش���راك���ة ت����ه����دف �إىل
ت�أ�سي�س �إط���ار عمل ت��ع��اوين لتمكني
ال���ب���ح���وث الأ����س���ا����س���ي���ة والتطبيقية
امل�����ش�ترك��ة يف ال��ع��دي��د م���ن املجاالت
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ذك��اء اال�صطناعي..
وم���ن ����ش����أن ت���دري���ب �أع�����داد متزايدة
م���ن املتخ�ص�صني يف جم���ال الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي �أن ي�ضمن ل��ن��ا تزويد
القطاع وامل�ؤ�س�سات العامة بالأفراد
واملهارات وامل��وارد الالزمة للتفوق يف
ا���س��ت��خ��دام��ات ال��ذك��اء اال�صطناعي..
وع���ل��اوة ع��ل��ى ذل�����ك ،ق��م��ن��ا بتنظيم
�سل�سلة م���ن ال���ن���دوات الإلكرتونية
ب���ق���ي���ادة ن��خ��ب��ة م���ن اخل���ب��راء بهدف
تعزيز املعارف الأكادميية بني �أفراد
املجتمع .وقد �شهدت �سل�سلة حوارات
" MBZUAI Research
 "Talksو�سل�سلة "MBZUAI
 "AI Talksح�����ض��ور ع����دد من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطالب
واملهند�سني املحليني ،و�أ���ش��رف على
تقدميها و�إدارت��ه��ا �أع�ضاء يف الهيئة
التدري�سية لكل م��ن جامعة حممد
بن زايد للذكاء اال�صطناعي وغريها
م��ن اجل��ام��ع��ات ال��رائ��دة مثل جامعة
"كارنيغي ميلون" و"معهد ماك�س
بالنك" و"جامعة نيويورك �أبوظبي"
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ال احل�����ص��ر .وردا
على �س�ؤال حول ما �إذا كانت اجلائحة
ت�سببت بتغيري امل��ج��االت ال��ت��ي تركز
عليها بحوث جامعة حممد بن زايد
ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي؟ وم��ا ه��ي تلك
ال��ت��غ��ي�يرات؟� ..أج����اب رئ��ي�����س جامعة
حممد بن زاي��د للذكاء اال�صطناعي
ق���ائ�ل�ا  "..ال ����ش���ك يف �أن جائحة

كوفيد� -19أك����دت ع��ل��ى الإمكانات
الوا�سعة لتقنيات الذكاء اال�صطناعي،
وق��د ���س��ارع العلماء �إىل توظيف قوة
هذه التقنية املبتكرة لإجراء البحوث
على اللقاحات ور�صد انت�شار العدوى
وتتبع ح��االت املخالطة والكثري غري
ذل����ك .وق���د �أث��ب��ت��ت ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
� 19أي�ضاً �أهمية البحوث الأ�سا�سية
والبحوث التطبيقية لأي تخ�ص�ص
علمي".
يج�سد
��ث�يرة،
ك
���واح
ن
��ن
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ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة من�صة
انطالق مثالية للذكاء اال�صطناعي
ن��ظ��راً لكم ّية البيانات الهائلة التي
يولدها ،لكن مزودي خدمات الرعاية
ال�صحية مل ي�صلوا بعد �إىل املرحلة
ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م���ن اال����س���ت���ف���ادة من
كامل �إمكانات ه��ذه التقنية .فمث ً
ال،
ميكن للذكاء اال�صطناعي م�ساعدة
الأط���ب���اء ع��ل��ى ا���س��ت��ن��ب��اط امل���زي���د من
الأفكار والر�ؤى املتعمقة من البيانات
ال�سريرية لتح�سني فهمهم ملر�ضاهم
واتخاذ قرارات �أف�ضل .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يتفوق الذكاء اال�صطناعي على
الأطباء يف قدرته على حتليل بيانات
ماليني املر�ضى يف ذات الوقت .ومنذ
ت�أ�سي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء
اال�صطناعي ،قمنا ب�إعطاء الأولوية
ل����ل����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي وال����رع����اي����ة
ال�صحية باعتبارهما جم���ال بحثنا
الرئي�سي وقد �أظهرت اجلائحة �أي�ضاً
احل��اج��ة �إىل توفري ذك��اء ا�صطناعي
�آم���ن وم�����س���ؤول ،وه��و �أح���د املوا�ضيع
البحثية املهمة يف جامعة حممد بن
زايد للذكاء اال�صطناعي".
و�أ����ش���ار �إىل ق��ط��اع��ات �أخ�����رى مهي�أة
ال�ستقبال �أبحاث الذكاء اال�صطناعي،
يج�سد
وم��ن��ه��ا ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال���ذي ّ
�أح����د ال��ق��ط��اع��ات ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة يف
امل��ن��ط��ق��ة .فعلى �سبيل امل��ث��ال ،ميكن

ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ت��ط��وي��ر مناذج
حتت�سب ال�ضغط امل��ث��ايل ال�ستخراج
ال��ن��ف��ط �أو ال��ت��ن��ب���ؤ مب��وع��د ال�صيانة
الوقائية الالزمة ،ف� ً
ضال عن تقدمي
ر�ؤى معمقة للم�ساهمة يف تقلي�ص
االنبعاثات الكربونية ،وتعزيز كفاءة
ا���س��ت��ه�لاك امل���ي���اه وال���ط���اق���ة ،و�إدارة
اجل���وان���ب الأخ�����رى ل��ع��م��ل��ي��ات توليد
الطاقة و�شحنها ونقلها.
و�أو�����ض����ح ال�بروف��ي�����س��ور �إري������ك زينغ
�أن������ه ن����ظ����راً ل����ل����دور امل����ح����وري ال����ذي
تلعبه ال�شركات يف حتقيق �أهدافنا،
�أب�����رم�����ت ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن زاي����د
للذكاء اال�صطناعي ومعهد االبتكار
التكنولوجي ال��ت��اب��ع ملجل�س �أبحاث
التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة يف �أبوظبي،
�شراكة تهدف �إىل ت�أ�سي�س �إطار عمل
ت��ع��اوين لتمكني ال��ب��ح��وث الأ�سا�سية
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة امل�����ش�ترك��ة يف العديد
م����ن امل�����ج�����االت ال��رئ��ي�����س��ي��ة للذكاء
اال�صطناعي.
وق�����ال �إن ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د
ل���ل���ذك���اء اال����ص���ط���ن���اع���ي ت���رك���ز على
�إي��ج��اد ح��ل��ول ا�ستباقية للم�شكالت،
ويعني ه��ذا �إط�ل�اق ت��وج��ه��ات بحثية
ج��دي��دة ب���د ًال م��ن التقيد بال�سائدة
م��ن��ه��ا .ف��م��ث�ل ً
ا ،ج���اء اخ��ت��راع �أ�شباه
ً
املو�صالت مدفوعا باالبتكار ال�صرف،
ال ث���م���ر ًة لأب����ح����اثٍ ط��ل��ب��ت��ه��ا �إح����دى
ال�������ش���رك���ات وب���الإ����ض���اف���ة �إىل ذل����ك،
ن�سعى �إىل تدريب الطالب املنا�سبني،
والأ���ش��خ��ا���ص الفاعلني واملنتجني يف
جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي والبحث
العلمي ،ليطبقوا معارفهم يف �سبيل
�إح������داث ال���ت����أث�ي�ر امل��ط��ل��وب ونتطلع
�أي�ضاً �إىل حتويل اجلامعة �إىل مركز
لالبتكار وال�شركات النا�شئة ،لت�صبح
ح��ا���ض��ن��ة ل�ل�أف��ك��ار اجل���دي���دة وري����ادة
الأعمال ،وبالتايل االرتقاء ب�أبحاثنا
نحو �آفاق جديدة.

وردا على ���س���ؤال ب�ش�أن امل��واه��ب التي
جت��ذب��ه��ا اجل���ام���ع���ة يف الإم���������ارات ..
ق���ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد
للذكاء اال�صطناعي  " ..تقدم جامعة
�ستانفورد نظرياً مثالياً حلالة جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي،
ف�����وادي ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون ي��دي��ن بن�ش�أته
وجن���اح���ات���ه جل��ام��ع��ة "�ستانفورد"
التي قامت بت�أجري �أر�ضها للجمهور
و�سمحت لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
ب��ت���أ���س��ي�����س ���ش��رك��ات ن��ا���ش��ئ��ة .ونتيجة
لذلك ،ت�أ�س�ست جمموعة من �شركات
تكنولوجيا املعلومات العمالقة مثل
هيوليت باكارد ودي��ل على يد طالب
و�أع�����ض��اء يف الهيئة التدري�سية من
اجل��ام��ع��ة .وي�����ش��ب��ه ه���ذا ت���أث�ير زهرة
ال��ه��ن��دب��اء ال��ت��ي تنت�شر ب��ذوره��ا عند
ه��ب��وب ال���ري���ح .وب��امل��ث��ل ،وم���ن خالل
رع����اي����ة واح���ت�������ض���ان ث���ق���اف���ة البحث
العلمي واالب��ت��ك��ار ،نثق بقدرتنا على
�إع��داد جيل جديد من رواد الأعمال
يف �أبوظبي".
و�أ�ضاف " ن�سعى لأن ت�صبح اجلامعة
م��وط��ن��اً ج���دي���داً ل��ل��ح��ي��اة الأكادميية
والعلمية .ومن املعروف �أن اجلامعات
املتفوقة ال تكت�سب �سمعتها و�شهرتها
من التقنيات التي اخرتعتها ،بل عادة
م��ا ي��ذك��ره��ا ال��ن��ا���س لكونها عا�صمة
فكرية �أو رمزاً فريداً لثقافة املنطقة
وقوتها يف جمال االبتكار .وكم�ؤ�س�سة
حديثة ال��ع��ه��د� ،أع��ت��ق��د ب���أن��ن��ا قادرون
ع��ل��ى �إر�����س����اء الأ����س�������س ل��ب��ي��ئ��ة كهذه،
وتعزيز هذه الثقافة فيما نعمل على
ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن الأف��ك��ار اجلديدة
واملبتكرة ..بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ن�سعى
�إىل غ��ر���س ث��ق��اف��ة متميزة يف جمال
الهند�سة واالبتكار يف دولة الإمارات"،
الفتا �إىل �أن �إحدى اجلامعات ال�شهرية
تقدم لنا مثا ًال رائعاً يجدر ذكره؛ وهو
معهد الدرا�سات املتقدمة يف جامعة

"برين�ستون" الذي ميثل وجهة رئي�سة
لأبحاث الفيزياء والريا�ضيات ،وكان
�ألربت �آين�شتاين �أول موظفي املعهد.
وق����د اج���ت���ذب ح�����ض��وره ال��ع��دي��د من
ال��ع��ق��ول ال�لام��ع��ة الأخ����رى .وبذلك،
يكون املعهد قد اتبع مقاربة هرمية
تنازلية لإن�شاء ثقافته اخلا�صة ،وهي
امل��ق��ارب��ة ذات��ه��ا ال��ت��ي تتبعها جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ،ن�سعى لتحقيق
�أهداف الر�ؤية الطموحة لقيادة دولة
الإمارات من ت�أ�سي�س هذه اجلامعة.
وح�����������ول ن���������وع ال�������������ش������راك������ات ال����ت����ي
ت�����س��ع��ى اجل��ام��ع��ة لإب����رام����ه����ا؟ ..قال
الربوفي�سور �إري��ك زينغ �إن اجلامعة
ترتبط ارتباطاً وثيقاً وتندمج بعمق
يف ن�����س��ي��ج امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف دول���ة
الإم���������ارات .وم����ن امل���رج���ح �أن ن�شهد
م�ستويات مرتفعة م��ن الطلب على
تطبيقات وحلول الذكاء اال�صطناعي
ال��ت��ي ت�����س��اه��م ب��ت��ع��زي��ز رف����اه وعافية
امل��ج��ت��م��ع ،وت����و ّف����ر ب���دائ���ل ملحركات
من���و االق���ت�������ص���اد امل���ح���ل���ي .وي�شرفنا
�أن ن��ح��ظ��ى ب��دع��م وت�شجيع القيادة
واملجتمع وه��ذه فر�صة قد ال حتظى
بها جامعات �أخرى للدرا�سات العليا.
وجت�سد �أبوظبي بيئة مفتوحة متنح
ّ
املبتكرين فر�صة ا�ستك�شاف وجتربة
�أف����ك����ار ج����دي����دة وحت���ق���ي���ق االزده�������ار
والتقدم يف م�ساراتهم املهنية .ومن
حيث البنية التحتية ،تعترب �أبوظبي
من �أف�ضل الوجهات يف العامل حلياة
م��ري��ح��ة وال��ت��م��ت��ع يف ال���وق���ت نف�سه
با�ستك�شاف الثقافة املحلية الغنية،
ك���أن��ه��ا ب��وت��ق��ة ج��دي��دة تن�صهر فيها
الأف��ك��ار والثقافات للتعاي�ش وابتكار
�شيء جديد.
وح������ول ت��ع��ي��ي��ن��ه ع�������ض���وا يف جمل�س
ب��رن��ام��ج اجل��ي��ن��وم الإم����ارات����ي ق���ال "
�أف��خ��ر بكوين ج���زءاً م��ن ه��ذه املبادرة

ب�صفتي رئ��ي�����س��اً جل��ام��ع��ة حم��م��د بن
زاي���د ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي .ويتوىل
�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم�����������ارة �أب�����وظ�����ب�����ي رئ����ي���������س مكتب
�أب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،رئ��ا���س��ة جمل�س
برنامج اجلينوم الإماراتي وي�ضطلع
مب�س�ؤولية تنظيم وتوجيه والإ�شراف
ع��ل��ى تنفيذ ودم���ج ب��رن��ام��ج اجلينوم
الإم������ارات������ي ���ض��م��ن ق���ط���اع الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء الدولة.
وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل �إح����داث نقلة
نوعية على م�ستوى �صحة وعافية
م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات با�ستخدام
ع��ل��م اجل��ي��ن��وم وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي .و�إذا اع��ت�برن��ا �أن علم
اجلينوم نو ٌع �آخر من البيانات املكثفة،
ميكن للذكاء اال�صطناعي حينها �أن
يقدم طريقة قوية وفعالة للم�ساعدة
يف تف�سري املعلومات .ويعزى هذا �إىل
احلجم الكبري للمعلومات املختزنة
داخ��ل اجلينوم وق���درة �أدوات الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى حت��دي��د الأمن���اط
�ضمن البيانات ب�صورة �أك�ثر كفاءة.
ويب�شر علم اجلينوم بتحويل عالجات
ال��ط��ب ال��دق��ي��ق �إىل واق����ع ملمو�س،
وم�����ن �أوىل خ����ط����وات ه�����ذا امل�سعى
ترجمة البيانات اجلينومية من مورد
غري مفهوم �إىل �أ�صول طبية ق ّيمة.
وميكن للذكاء اال�صطناعي فقط �أن
ينفذ ه���ذه امل��ه��م��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع
وبتكاليف معقولة ن�سبياً".
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوفرز بوتيك
رخ�صة رقم CN 2437934:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حليمه عبداهلل ح�سن املن�صورى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي عبداهلل جمعه احلو�سنى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عنود نا�صر حممد قا�سم احلو�سنى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /لوفرز بوتيك
LOVERS BOUTIQUE
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شاريع ابوظبى للطالء ذ م م
رخ�صة رقم CN 1024184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد زيد حممد الهالىل ال�شحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إم زد جلوبال ذ م م MZ GLOBAL LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اي ام �سي �سي لإ�ستثمار
I M C C Investment

تعديل مدير  /حذف حممد زيد حممد الهالىل ال�شحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زينيث القاب�ضة للإ�ستثمار ذ.م.م
ZENITH HOLDING FOR INVESTMENT L.L.C.

�إىل /ذا اي�س ارت بوتيك ذ.م.م

THE ICE ART BOUTIQUE L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�شاريع ال�ساحل للإ�ستثمار مملوكة ملجموعة
االمارات للأعمال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم احلفالت واملنا�سبات 9000102
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الزهور و النباتات الطبيعية  -بالتجزئة 4773302
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

Al Sahel Enterprise Investment Owned By Emirates Business Group - Sole Proprietorship L.L.C.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيكيوري للمعدات
الكهروميكانيكية
رخ�صة رقم CN 2501184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة هارجيت �سينغ را�شبال �سينغ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
زهره عي�سى حممد عبداهلل من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /زهره عي�سى حممد عبداهلل من � % 100إىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شيلد ا�ست�شاريون معماريون
رخ�صة رقم CN 3834122:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 60000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شيلد ا�ست�شاريون معماريون
SHIELD ENGINEERING CONSULTANTS

�إىل� /شيلد ا�ست�شاريون معماريون � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SHIELD ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروفر
لأنظمة العزل
رخ�صة رقم CN 3867563:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة اورانو�س لبيع
و�صيانة االلكرتونيات
رخ�صة رقم CN 1130769:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
خلفان على جمعه الظاهرى من وكيل خدمات �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خلفان على جمعه الظاهرى من � %0إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد زعول ح�سني �سحاوكات ح�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فا�ستنري بوينت ملعدات حقول النفط
رخ�صة رقم CN 1809385:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد حممد �صالح على احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد حممد �صالح على احلمادى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�ؤ�س�سة �ساكايل
SAKALI Foundation
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فا�ستنري بوينت ملعدات حقول النفط

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا وم�شاوي فري�ش

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادفان�سيد ملكافحة احل�شرات
رخ�صة رقم CN 1407679:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف جا�سم حممد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد مطر خلفان حممد النيادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد مطر خلفان حممد النيادى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ادفان�سيد ملكافحة احل�شرات

�إعــــــــــالن

ADVANCED PEST CONTROL

�إىل /ادفان�سيد ملكافحة احل�شرات ذ.م.م
ADVANCED PEST CONTROL L.L.C

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

FASTENER POINT OIL FIELD EQUIPMENTS

�إىل /فا�ستنري بوينت ملعدات حقول النفط ذ.م.م
FASTENER POINT OIL FIELD EQUIPMENTS L.L.C

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

�إعــــــــــالن

اند مور رخ�صة رقم CN 1308950:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة معتز �سامل على احمد الها�شمى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف نوره خليل حممود حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مريام عماد قدوره
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1129326:باال�سم التجاري:جلف �سكاي
لالطارات وزينة ال�سيارات ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
ك�شري ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 1057880:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
املوط�أ
رخ�صة رقم CN 2154094:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة غوم هوا بي ا�س �سي
املحدودة (اجلن�سية :كوريا جمهورية اجلنوبية) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب63776:
 �شارع حممد بن زايد  -بناية خمي�س را�شد عامر � -أبوظبي ,�ص.ب )133059:واملقيدة حتت رقم ( )4076يف �سجل ال�شركات
االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم
( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار
الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق
احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من
تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
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كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ  % 96.4من م�شروع لتمديد خطوط نقل مياه يف دبي
•• دبي -وام

�أع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ع��ن االن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ
 96.4%من م�شروع لتمديد خطوط نقل مياه رئي�سية يف
عدة مناطق يف دبي ب�أطوال �إجمالية ت�صل �إىل نحو 36.6
كيلومرت وبتكلفة تقارب  256مليون درهم.
و�أك��د معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن الهيئة تعتمد �أحدث
التقنيات يف جمال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم ب�شبكات
الكهرباء واملياه وحققت �إجن��ازات ملمو�سة يف تطوير �شبكة
امل��ي��اه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورف���ع كميات التدفق
امل��ائ��ي لتلبية احتياجات التنمية ال�شاملة وال��وف��اء بحجم

الطلب املتزايد �إ�ضافة �إىل زي��ادة املخزون االحتياطي من
املياه ..م�شرياً �إىل �أن هذه اجلهود �أ�سهمت يف تقليل ن�سبة
ال��ف��اق��د يف ���ش��ب��ك��ات ن��ق��ل وت���وزي���ع امل��ي��اه م��ن  42%يف عام
� 1988إىل  5.1%حالياً وهي من �أدنى الن�سب امل�سجلة
على م�ستوى العامل حيث ت�صل هذه الن�سبة �إىل  15%يف
�أمريكا ال�شمالية.
و�أو�ضح املهند�س عبداهلل عبيداهلل النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع املياه والهند�سة املدنية يف هيئة كهرباء ومياه دبي �أن
م�شروع متديد خطوط نقل املياه ي�شمل امتداد �شارع ال�شيخ
حممد بن زايد و�شارع الإم��ارات؛ ومن حمطة �ضخ املياه يف
جممع ح�صيان �إىل جممع دبي لال�ستثمار ومطار �آل مكتوم
ال���دويل؛ وم��ن خ��زان النخلي �إىل دوار العوير على امتداد

�شارع دبي – حتا ومنطقة املحي�صنة؛ ومن �آبار مرغم �إىل
�شارع دبي العني ومن املتوقع االنتهاء منه يف �شهر �أغ�سط�س
املقبل.
ي�شار �إىل �أن امل�شروع يت�ضمن ق�سمني؛ الأول ب�أطوال �إجمالية
تبلغ  12.52كيلومرت من انبايب نقل املياه بقطر 1200
مم والثاين ب�أطوال �إجمالية تبلغ  24.12كيلومرت تتكون
من  13.97كيلومرت من انابيب نقل املياه بقطر 1200
مم و  10.15كيلومرت من انابيب نقل املياه بقطر 600
مم وي�شمل امل�شروع توريد وتركيب وفح�ص وت�شغيل �أنابيب
نقل امل��ي��اه م��ن ال��زج��اج امل��ق��وى  /GRE/ب�أقطار خمتلفة
�إ���ض��اف��ة �إىل غ��رف ال�صمام م�سبقة التجهيز م��ن الزجاج
املقوى ./GRE/
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�أمريكية ال�شارقة جتري درا�سة م�شرتكة حول امل�شاكل العاملية التي تواجه خاليا الوقود
•• ال�شارقة-وام

�أج��������رت اجل���ام���ع���ة الأم����ري����ك����ي����ة يف
ال�شارقة درا�سة بحثية م�شرتكة حول
�إيجاد حلول لبع�ض امل�شاكل العاملية
ال��ت��ي ت��واج��ه خ�لاي��ا ال��وق��ود ،والتي
تعد م�صدرا نظيفا وفعاال وموثوقا
للطاقة حيث تتنوع تطبيقات خاليا
ال���وق���ود ال���ت���ي م���ن �أه��م��ه��ا ت�شغيل
املركبات و�إنتاج الكهرباء وهي تعمل
با�ستخدام �أنواع خمتلفة من الوقود
مثل الهيدروجني والغاز الطبيعي
والإي���ث���ان���ول وامل��ي��ث��ان��ول ،ك��م��ا �أنها
حتتاج �إىل التزود بالوقود با�ستمرار.
وتناول البحث اجلديد الذي �أجرته
�أم��ري��ك��ي��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
جامعة ال�شارقة وجامعة الإمارات
وج��ام��ع��ة وي�سكون�سن الأمريكية،
اج��راء تغيريات على �أغ�شية خاليا
ال��وق��ود ح��ت��ى ت�صبح ه���ذه اخلاليا
�أك�ث�ر ك��ف��اءة وت�ستمر ل��ف�ترة �أطول
بتكلفة �أقل.
ويف �شرحها للتحدي ال��ذي تواجه
ه���ذه اخل�لاي��ا ،ق��ال��ت رئي�سة فريق
ال���ب���ح���ث والأ�����س����ت����اذة امل�������ش���ارك���ة يف
ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الدكتورة

�أم��اين العثمان " ..تعمل ال�سيارات
ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى تكنولوجيا
خ�لاي��ا ال��وق��ود ع��ل��ى الهيدروجني،
وال��ذي ميكن مل�ؤه يف ال�سيارة من
حمطات الهيدروجني " متاما مثل
م���ا ي��ح�����ص��ل يف حم��ط��ة البنزين"،
ونتيجة للتفاعل الكهروكيميائي
ال������ذي ي��ح�����ص��ل ،ي��ن��ب��ع��ث امل������اء من
ع��وادم��ه��ا ب��دال م��ن ال��غ��ازات امللوثة
�إال �أن امل�شكلة التي تواجهها خاليا
وق�������ود الإل����ك��ت�رول����ي����ت البوليمر

احلالية ه��ي �أن��ه��ا تعمل عند درجة
ح���������رارة  80درج�������ة م���ئ���وي���ة لأن
�أغ�شيتها ال ت�ستطيع حتمل درجات
حرارة �أعلى ويف الوقت نف�سه ،ت�ؤدي
درجات احلرارة املنخف�ضة هذه �إىل
تراكم ال�سوائل داخل اخللية ،والذي
ينتج عنه على امل���دى البعيد ت�آكل
ه���ذه اخل�ل�اي���ا واحل����د م���ن عملها"
وي��رك��ز بحثنا على تطوير �أغ�شية
جديدة ميكنها حتمل درجات حرارة
�أعلى ت�صل �إىل  200درجة مئوية

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت�����ش��غ��ي��ل ،وخ���روج
امل������اء م��ن��ه��ا ع���ل���ى ���ش��ك��ل ب���خ���ار فال
ي�ت�راك���م داخ��ل��ه��ا وب���ه���ذه الطريقة
ميكن خلاليا الوقود �أن ت�ستمر يف
العمل لفرتات �أط��ول وبتكلفة �أقل
وتنتج طاقة نظيفة" .وع��ن �أهمية
ه����ذا ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي ن�شر
يف امل��ج��ل��ة ال��دول��ي��ة ال���ب���ارزة لطاقة
ال��ه��ي��دروج�ين� ،أو���ض��ح��ت الدكتورة
العثمان " ا�ستخدمنا تقنيات تركيب
حديثة مت تطويرها يف خمتربات

اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�شارقة
لتطوير هذه الأغ�شية .لقد و�ضعت
دولة الإمارات العربية املتحدة �سبع
جم��االت �ضمن �أولوياتها البحثية
اال�سرتاتيجية اخلا�صة بها ،مبا يف
ذلك الطاقة وال�صحة".
و�أ�ضافت " �سي�سهم التنفيذ الناجح
لأغ�����ش��ي��ة خ�لاي��ا ال���وق���ود اجلديدة
يف جهود دول��ة الإم����ارات يف حتقيق
ر�ؤي���ت���ه���ا ل��ل��ط��اق��ة واال����س���ت���دام���ة �إن
خم����رج����ات ه�����ذا ال���ب���ح���ث العلمي

�سيكون له عظيم الأث��ر على قطاع
ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة يف دول���ة االم����ارات.
وت����ع����د خ��ل�اي����ا ال�����وق�����ود م�����ن �أه�����م
التكنولوجيات ال��ت��ي ت�سهل عملية
االن���ت���ق���ال م���ن ال���وق���ود االحفوري
�إىل ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف جمال
امل���وا����ص�ل�ات يف الدولة" .وقالت
الدكتورة العثمان ،التي تتطلع �إىل
�إج����راء م��زي��د م��ن االخ��ت��ب��ارات على
الأغ�����ش��ي��ة " ..تتكون الأغ�����ش��ي��ة من
م����واد م��رك��ب��ة منخف�ضة التكلفة،

ون�����ح�����ن الآن يف ������ص�����دد حت���دي���د
�أف�ضل جمموعة م��ن امل���واد املركبة
ال�ستخدامها واخ��ت��ب��اره��ا يف خاليا
وق�����ود ال���ه���ي���دروج�ي�ن ع��ل��ى درج����ات
ح�����رارة مرتفعة" .وي��ت���أل��ف فريق
�أب���ح���اث ال��ط��اق��ة م��ن ب���ول نانكارو،
الأ�����س����ت����اذ امل�������س���اع���د يف الهند�سة
الكيميائية من اجلامعة الأمريكية
يف ال�����ش��ارق��ة ،ويحيى �أم�ي�ن ال�سيد،
�أ���س��ت��اذ الأح���ي���اء وال��ك��ي��م��ي��اء وعلوم
ال��ب��ي��ئ��ة يف اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف

ال�شارقة ،والدكتور حممد طوالبة
م���ن ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة ،والدكتور
عبد الرحمن يعقوب الري�سي من
جامعة الإم����ارات ،وال��دك��ت��ور مالك
الك�سراوي من جامعة وي�سكون�سن،
و�أح����م����د �إب����راه����ي����م ك���ع���ك���ي ،خريج
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�شارقة
والذي ي�شغل حاليا من�صب املفت�ش
البيئي والقائم ب�أعمال رئي�س ق�سم
النظافة و�أداء ال�شركات يف بلدية
ال�شارقة.
ك���م���ا ي���������ش����ارك ح���ال���ي���ا يف البحث
جمموعة من طلبة الدرا�سات العليا
والبكالوريو�س من كلية الهند�سة
يف �أم���ري���ك���ي���ة ال�������ش���ارق���ة ،وال���ذي���ن
ي���رك���ز ع��م��ل��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���واد
للأغ�شية وعلى تطبيقات الطاقة
وه���م طلبة ال��ب��ك��ال��وري��و���س حف�صة
�أظ��ف��ر خ���ان ،وزي��ن��ة يا�سني  ،وتيمة
احلزاميه ،وعبد اهلل احلجر ،ودانا
املقبل ،وطلبة الدرا�سات العليا رنا
ن��ع��م��ان ج��اف��ي��د وحم���م���د املري�سي
ورمي�ستون مارتي�س ،واخلريجان
ك����رمي الأح�������ول ،وه����و م��ه��ن��د���س يف
�شركة "هات�ش" وب�سام الطاهر ،وهو
مهند�س ب�شركة "توتال".

تخريج  880من طالب جامعة ال�شارقة من حملة البكالوريو�س والدبلوم
•• ال�شارقة-وام

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة احتفلت
اجلامعة بتخريج  880طالبا من كليات اجلامعة املختلفة من حملة
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وال��دب��ل��وم لف�صلي ال��رب��ي��ع وال�����ص��ي��ف ل��ل��ع��ام الأكادميي
 ،2020-1019ومن حملة البكالوريو�س لف�صل الربيع -2020
.2021

وتوزع اخلريجون على  106كلية �إدارة الأعمال ،و 27كلية احلو�سبة
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ،و 49كلية الآداب وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة واالجتماعية،
و138كلية القانون ،و 19كلية الفنون اجلميلة والت�صميم ،و418
كلية الهند�سة ،و 50كلية االت�����ص��ال ،و 18كلية ال��ع��ل��وم ،و /15كلية
املجتمع ،و 40من كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.
وقد جرى توزيع احل�ضور من اخلريجني �إىل  5جمموعات متتالية،
وذلك �ضمن متطلبات الإج��راءات والتدابري االحرتازية التي و�ضعتها
اجلامعة الحتفاالت التخريج .

ب���د�أ االح��ت��ف��ال ب��ع��زف ال�سالم الوطني وت�ل�اوة �آي���ات ع��ط��رة م��ن الذكر
احل��ك��ي��م ،ث��م كلمة م�سجلة ل�سعادة ال��دك��ت��ور حميد جم��ول النعيمي،
مدير جامعة ال�شارقة وجه خاللها �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�س جامعة ال�شارقة بتخريج ه��ذه الكوكبة
من طالب العلم واملعرفة .وحث كل خريج على �أن تكون ثقته بتعليمه
وج��ودة ت�أهيله ومهاراته العلمية والعملية يف �أعلى م�ستوى لها ،لي�س
فقط ليم�ضي يف حياته العملية والوظيفية بقوة وفاعلية وكفاءة  ..بل

ليج�سد �أهمية املكانة التي حققتها هذه اجلامعة على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والعاملية داعيا اخلريجني �إىل التحلي باليقني وقبل كل �شيء
بربكم الكرمي ال��ذي منّ علينا وعليكم جميعا بالتوفيق واِلنجاح ،و�أن
تكون ثقتكم ب�أنف�سكم وبعلمكم ومبا ظفرمت به من خربات ومهارات يف
جامعتكم را�سخة وقوية لتلبية متطلبات احلياة الوظيفية وال�شخ�صية.
ثم �أعلن الدكتور عيد كنعان عميد �ش�ؤون الطالب بجامعة ال�شارقة عن
اجتياز اخلريجني ملتطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س والدبلوم
كل ح�سب م�ؤهله ،مقدماً لهم التهنئة .

الداخلية تقدم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة لل�سنة الرابعة على التوايل �شركة �صحة تطلق بالتعاون مع جامعة ال�شارقة
الدبلوم املهني يف املوجات فوق ال�صوتية

•• �أبوظبي-وام

ق��دم��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،لل�سنة
ال����راب����ع����ة ع���ل���ى ال������ت������وايل ،باقة
"خدمات طلبة الثانوية العامة"
امل��وج��ه��ة �إىل خ��ري��ج��ي الثانوية
العامة للعام ال��درا���س��ي -2020
 2021وذل���ك يف �إط���ار حر�صها
ال������دائ������م ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ����س���ع���ادة
املتعاملني.
وت��ت�����ض��م��ن ال��ب��اق��ة جم��م��وع��ة من
اخل��دم��ات التي يحتاجها الطلبة
يف ف�ترة م��ا بعد التخرج كخدمة
�إ�������ص������دار ����ش���ه���ادة ب���ح���ث احل���ال���ة
اجلنائية املتاحة يف تطبيق وزارة
ال����داخ����ل����ي����ة ، MOI UAE
وخدمة فتح ملف مروري املتاحة
يف امل���وق���ع الإل�����ك��ت��روين ل���ل���وزارة
 ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل م���ن���ح بطاقة
خ�����ص��وم��ات ف���زع���ة ل��ل��ط�لاب من
����ص���ن���دوق ال���ت���ك���اف���ل االجتماعي
للعاملني بوزارة الداخلية" فزعة"
وخ��دم��ات م�صرفية ح�صرية من
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي لفتح
ح�سابات.
و�أك�������د امل���ه���ن���د����س ع���ب���د الرحمن
احل���م���ادي وك���ي���ل وزارة الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��ح�����س�ين الأداء� ،أن
م���ب���ادرة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة بتوفري
ح���زم���ة م���ن اخل����دم����ات النوعية
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ل��ط��ل��ب��ة الثانوية

جت�سد احلر�ص الكبري واالهتمام
بتوفري البيئة الداعمة لطلبتنا،
وتعترب امتداد للتعاون املثمر الذي
ي�ضع م�صلحة الطالب يف املقدمة،
ل���ي���وا����ص���ل ه����دف����ه ن���ح���و التعلم
وا�ستثمار املمكنات التي توفرها
م�ؤ�س�سات الدولة يف الرتكيز على
ه��ذا الهدف ،الفتاً �إىل �أن تي�سري
احل�������ص���ول ع���ل���ى خ����دم����ات مهمة
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ق��ب��ل�ين ع���ل���ى مرحلة
تعليمية ج���دي���دة ،خ��ط��وة رائ���دة
وحمفزة ،وهي �ضمانة لهم للتفرغ
ل��ل��درا���س��ة م���ن خ�ل�ال ت��ذل��ي��ل �أية
عقبات قد تواجههم.
و�أو�ضح� ،أن فل�سفة وزارة الرتبية
والتعليم قائمة على �أ�س�س �صلبة ،
تعزز العمل امل�شرتك مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات ب��ال��دول��ة وع��ل��ى �صعيد
الأف����راد ،م��ن �أج���ل اال�ستحقاقات

و�أج���ن���دة ال���دول���ة وم�ستهدفاتها
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،وحت���ق���ي���ق���اً ل���ر�ؤي���ة
الدولة  ،2071يف متكني الأجيال
تعليمياً ،والو�صول �إىل م�ستويات
م��ت��ق��دم��ة يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م مبا
ي�ضمن بناء ك��وادر مواطنة قادرة
على تلبية التطلعات امل�ستقبلية
ل���ل���دول���ة ،وا����س���ت���دام���ة م����وارده����ا
وقيادة دفة امل�ستقبل بفكر �إبداعي
وابتكاري.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أك���د العميد نا�صر
خ��ادم الكعبي ،مدير عام ال�سعادة
ب����وزارة الداخلية ح��ر���ص ال���وزارة
على حتقيق التوجهات احلكومية
وامل�������واءم�������ة م�����ع ا�سرتاتيجية
الإم�������ارات ل��ل��خ��دم��ات احلكومية
 2021-2025م�����ن خ�ل�ال
ت�����ص��م��ي��م وا����س���ت���ح���داث خدمات
���ش��خ�����ص��ي��ة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ت���ق���وم على

تقدمي قيمة مميزة وفريدة لكافة
م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا وو���ض��ع��ه��م يف حمور
اهتمامها ع�بر فهم احتياجاتهم
وتلبية تلك االحتياجات مبا يفوق
التوقعات ،الفتاً �إىل �أنه مت تطوير
ال�شراكة م��ع م�ؤ�س�سات املجتمع،
وي�أتي التعاون امل�ستمر واملثمر بني
وزارة الداخلية و�شركائها والذي
ي��ع��د م���ن ث���م���اره ب���اق���ة الثانوية
ال��ع��ام��ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��ع��ادة وجودة
احلياة ملجتمع دولة الإمارات.
وق��ال �إن باقة الطلبة ا�ستهدفت
يف ع��ام��ه��ا ال���راب���ع ع���دد � 16ألف
ط����ال����ب وط����ال����ب����ة �أت����ي����ح����ت لهم
خدمات الباقة بطريقة ذكية من
خالل تطبيق وزارة الداخلية دون
احل��اج��ة �إىل زي���ارة م��راك��ز تقدمي
اخل��دم��ة للح�صول عليها ،الفتاً
�إىل �أن اخل���دم���ة ي��ت��م التح�سني

ع��ل��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل ���س��ن��وي بال�شراكة
مع املجتمع وال��ذي مت �إ�شراكه يف
عملية حت��دي��د احل��ل��ول املالئمة
للتح�سني وال��ت�����ص��م��ي��م امل�شرتك
مب��ا ي�ضمن تنفيذ ت��ل��ك احللول
امل���ق�ت�رح���ة .وق�����ال امل���ق���دم �أحمد
ب���وه���ارون ال�����ش��ام�����س��ي ،م��دي��ر عام
����ص���ن���دوق ال���ت���ك���اف���ل االجتماعي
للعاملني بوزارة الداخلية ،الع�ضو
امل��ن��ت��دب ل��ف��زع��ة� ،إن ال�صندوق،
ممث ً
ال ب��ـ فزعة � ،أ���ص��در � 16ألف
بطاقة جمانية لطلبة الثانوية
ال����ع����ام����ة���� ،ض���م���ن ب����اق����ة خدمات
الثانوية العامة لوزارة الداخلية.
و�أكد بوهارون �أنه يف �إطار حتقيق
ت���وج���ه���ات احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة،
و����س���ع���ي���اً �إىل ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات
وت��ع��زي��ز ال�����س��ع��ادة وج����ودة احلياة
يف املجتمع الإم��ارات��ي ،ف���إن فزعة
ت�شارك وزارة الداخلية يف باقتها
املتميزة لطلبة الثانوية العامة،
مبنحهم بطاقة خ�صومات فزعة
املجانية للطالب والتي تت�ضمن
خدمات عديدة ت�ساعدهم يف تلبية
احتياجاتهم اليومية كطلبة علم،
مثل خدمة العرو�ض واخل�صومات
ع��ل��ى �أك��ث��ر م���ن  4200عالمة
جت��اري��ة يف �أك�ث�ر م��ن 10.000
موقع يف كل �إمارات الدولة ،والتي
�ست�صدر كبطاقة �إلكرتونية من
تطبيق فزعة.

•• �أبوظبي -وام

اطلقت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"،
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة للتدريب
ال�سريري واجلراحي برنامج دبلوم جديد للعاملني
يف �شركة "�صحة" مدته عام واحد.
ويهدف الدبلوم �إىل تعزيز كفاءة ومهارة �أخ�صائيي
الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية ،و�أخ�صائيي الأ�شعة
يف ج��م��ي��ع م��ن�����ش���آت "�صحة" ،وت���زوي���ده���م باملعرفة
وامل���ه���ارات ال�ل�ازم���ة ل��ت��وح��ي��د مم��ار���س��ة ال��ت�����ص��وي��ر يف
امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية يف من�ش�آت �شركة "�صحة".
ويتعني على امل�شاركني لإ�ستكمال متطلبات الربنامج،
ح�ضور �ست وحدات� ،أربع وحدات �أ�سا�سية ،ووحدتان
اختياريتان.
ويعتمد الربنامج �أ�سلوب التعليم املبا�شر والهجني،
�إذ يتم تدري�س اجلوانب النظرية من خالل جل�سات
تفاعلية عرب الإنرتنت "حما�ضرات ودرا���س��ات حالة
وعر�ض فيديو و�أ�سئلة و�أجوبة" يليها تدريب عملي
ليوم كامل م��ن خ�لال التعامل املبا�شر م��ع املر�ضى
يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية �إح���دى من�ش�آت
"�صحة" ،وم�ست�شفى توام يف العني ،ومركز التدريب
ال�سريري واجلراحي يف جامعة ال�شارقة.
و�أكد الدكتور طارق فتحي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
"�صحة" ح��ر���ص "�صحة" ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة تطوير
مهارات موظفيها ومتكينهم من �أداء مهامهم وفقاً
لأعلى املعايري الدولية ،م�شرياً �إىل �إطالق "�صحة"
بالتعاون مع جامعة ال�شارقة لربنامج املوجات فوق
ال�صوتية املكثف ،لتعزيز مهارات �أخ�صائيي الت�صوير

الإ�شعاعي العاملني يف من�ش�آت ال�شركة.
و�أك��د الربوفي�سور قتيبة حميد ،نائب مدير جامعة
ال�شارقة ل�ش�ؤون الكليات الطبية والعلوم ال�صحية
وع��م��ي��د كلية ال��ط��ب �أه��م��ي��ة �إط��ل�اق ال��دب��ل��وم املهني
اجلديد يف املوجات فوق ال�صوتية بالتعاون مع �شركة
"�صحة" ،حيث يهدف هذا الربنامج لتزويد املر�شحني
مبجموعة امل��ه��ارات املنا�سبة لأداء بع�ض املمار�سات
ال�سريرية بكفاءة ،وم�ساعدتهم على تطوير التفكري
النقدي وال��ق��درات التحليلية والتعلم م��دى احلياة
وال�سعي للح�صول على م�ستوى �أعلى من التدريب.
وق�����ال ال�بروف��ي�����س��ور ن��ب��ي��ل ���س��ل��ي��م��ان ،م���دي���ر مركز
التدريب ال�سريري واجلراحي يف جامعة ال�شارقة� ،إن
مركز التدريب طور معارف ومهارات املتخ�ص�صني يف
الرعاية ال�صحية على مدى ال�سنوات الـ  11املا�ضية،
وك��ان رائ��داً يف تقدمي تعليم وتدريب ع��ايل اجلودة.
و�أ����ض���اف �إن ه���ذا ال�برن��ام��ج ي�شجع املتخ�ص�صني يف
ال��رع��اي��ة ال�صحية ومي�� ّك��ن��ه��م م��ن ت��ع��زي��ز مهاراتهم
ومعرفتهم لي�صبحوا قادة يف هذا املجال.
وتقدم �شركة "�صحة" لكوادرها برامج مكثفة للتعليم
الطبي ،من خالل تعاونها مع �أب��رز اجلامعات ،مثل
ج��ام��ع��ة خليفة للعلوم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �أبوظبي،
وج��ام��ع��ة مان�ش�سرت � ،إح���دى اجل��ام��ع��ات ال��رائ��دة يف
اململكة امل��ت��ح��دة ،ل��ت��ق��دمي ���ش��ه��ادة ال��درا���س��ات العليا
" "PGCertيف التعليم الطبي وال�صحي ملوظفي
"�صحة"� ،إذ يتم تقدمي برنامج التعليم الداخلي
ب������دوام ج���زئ���ي م���ن ق��ب��ل �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة التدري�س
باجلامعة وهو معتمد من �أكادميية املعلمني الطبيني
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م�ست�شار رئي�س الوزراء العراقي :هذه حلولنا لأزمة الكهرباء
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قال م�ست�شار رئي�س ال��وزراء العراقي� ،إن ب�لاده تبحث
عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي ت�ضرب البالد،
�إما عن طريق اال�ستعانة بدول �أخرى �أو باالعتماد على
الطاقة ال�شم�سية.
وقال ح�سني عالوي يف مقابلة مع “�سكاي نيوز عربية”
�أم�س الأول ال�سبت �إن احلكومة العراقية تبحث ملف
ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي م��ع دول اخل��ل��ي��ج والأردن وم�صر
ل��و���ض��ع ح��د لأزم����ة ال��ك��ه��رب��اء ،و”قد ت��ك��ون ث��م��رة هذه
املباحثات خالل الأ�شهر املقبلة».

دعوة احلريري للعودة
ويف ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل ،ك������رر ال���ت���ي���ار
ال��وط��ن��ي احل���ر مطالبة الرئي�س
امل��ك��ل��ف ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة �سعد
احل�����ري�����ري ب����ال����ع����ودة اىل لبنان
وحتمل م�س�ؤولياته والإ���س��راع يف
ت�أليف حكومة ق��ادرة على حتقيق
الإ���ص�لاح وال��ن��م��و ،يف م��وق��ف بات
ي��ت��ك��رر م���ع ك���ل اج��ت��م��اع �أ�سبوعي
للتيار ،بح�سب �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط».
و�����ش����دّد ال���ت���ي���ار يف ب���ي���ان ل����ه بعد
اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري ،ع��ل��ى �ضرورة
مالقاة الفاتيكان يف م�ساعيه لإنقاذ
ل��ب��ن��ان ،منبهاً م��ن �أي خمططات
�سيا�سية �إقليمية لدخول ال�شمال
�أمنيا �أو �أي منطقة �أخرى.
واع��ت�بر ع�ضو تكتل لبنان القوي
(ال��ذي ي�ضم نواب التيار) النائب
م��اري��و ع���ون� ،أنّ ك��ل م��ن يف موقع
امل�س�ؤولية يتحمل ج���زءا م��ن حل
الأزم�������ة ع�ب�ر ت���ق���دمي التنازالت
ل��ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة و�أنّ م���ا عدا
ذل����ك ع��م��ل��ي��ة ت��ن��اح��ر ت�������ؤدي �إىل
االنهيار ال�شامل والكامل ،معو ًال
على حراك الفاتيكان وما �سيتبعه
م��ن م�سعى ل��ل��ب��ط��ري��رك امل���اروين
ب�شارة الراعي يف اجتاه امل�س�ؤولني
اللبنانيني.

ذك���رت ت��ق��اري��ر �إع�لام��ي��ة وج��م��اع��ة تب�شري �أن جميع رك���اب ط��ائ��رة خا�صة
وعددهم �ستة منهم مب�شران �أمريكيان قد لقوا حتفهم يف حتطم الطائرة
يف هايتي جنوب غربي العا�صمة بورت �أو برن�س.
وذكرت �صحيفة ميامي هريالد الأمريكية نقال عن بيان ملكتب الطريان
املدين الوطني �أن الطائرة حتطمت وهي يف طريقها من مطار يف بورت �أو
برن�س �إىل مدينة جاكميل ال�ساحلية بجنوب هايتي.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق من �صحة التقرير على نحو م�ستقل .ومل
يُعرف بعد �سبب احلادث .وذكرت م�ؤ�س�سة “جو�سبل تو هايتي” التي مقرها
�أمريكا يف من�شور على �صفحتها مبوقع في�سبوك �أن اثنني من �أع�ضائها
هما ترنت هو�ستلرت ( 35عاما) وجون ميلر ( 43عاما) قتال يف حتطم
الطائرة .ومل ين�شر امل�س�ؤولون يف هايتي بعد �أ�سماء الأربعة الآخرين.

خماوف «االنهيار» ت�سيطر على اللبنانيني مع ت�صاعد الأزمات
ور�أى نائب رئي�س تيار امل�ستقبل
م�����ص��ط��ف��ى ع���ل���و����ش �أن العقبة
الوحيدة �أمام ت�شكيل احلكومة هو
فريق رئي�س اجلمهورية.
وب��دوره ،ح ّذر نائب رئي�س جمل�س
النواب �إيلي الفرزيل من �أنّ لبنان
م��ق��ب��ل ع��ل��ى �أي����ام ���ص��ع��ب��ة ،معترباً
�أن ال���ب�ل�اد �أم�����ام خ��ط��ة ممنهجة
ل��ل��ت��دم�ير واال���س��ت��ث��م��ار ال�سيا�سي
على ه��ذا ال��رك��ام ،وب��ال��ت��ايل تبقى
احل���ك���وم���ة ه���ي ال�����س��ب��ي��ل الوحيد
لإنقاذ البلد.
الأزمة يف طرابل�س
ويف �����ص����ح����ي����ف����ة “االحتاد”
الإم��ارات��ي��ة ،ق��ال �أ�ستاذ الدرا�سات
الإ���س�لام��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة اللبنانية
د .ر����ض���وان ال�����س��ي��د� ،إن “مدينة
ط��راب��ل�����س ب�����ش��م��ال ال���ب�ل�اد ع���ادت
�إىل ال����واج����ه����ة ،وع�������ادت و�سائل
الإع��ل��ام ل�لاه��ت��م��ام بها” ،وذلك
بعد “خروج مئات من ال�شبان من
�أحياء الب�ؤ�س باملدينة� ،إىل �شوارع
املدينة �صارخني حمرقني دواليب
ال�����س��ي��ارات ،وم��ان��ع�ين ال��ن��ا���س من
ِّ
وحمطمني ك�� َّل ما يقف يف
امل��رور،
طريقهم .وك��ان��وا ال ي��ت�رددون يف
مهاجمة اجلي�ش».
و�أ���ض��اف �أن “اجلراح والإ�صابات
ك����ث��ي�رة ،مم����ا دع�����ا رئ���ي�������س بلدية
ط���راب���ل�������س �إىل ال���ت�������ص���ري���ح ب������أنّ
املوقف باملدينة انفلت وب���أن وزير
الداخلية ال ي�أتي �إىل املدينة وال
يقبل االجتماع ب�أحدٍ من �أهلها!”،
م�����ش�يراً �إىل �أن �أزم�����ات طرابل�س
قدمية ِقدَم وجود الكيان اللبناين.
وه����ي ت��ك�بر وت��ت��ع��اظ��م يف �أزمنة
الأزمات ال�سيا�سية.
وخ��ت��م م��ق��ال��ه ق���ائ�ل ً�ا� :إن “ماذا
ي���ح���دث ال���ي���وم يف �أن���ح���اء لبنان؟
هناك ا�ضطراب ع��ام .لكنّ الأكرث
يف �شوارع طرابل�س وبريوت و�صيدا
وال��ب��ق��اع ه��م م��ن ���ش��ب��ان ال�س ّنة”،
م�ضيفاً “ما ع��ادت ل��دى الطائفة
ال�سنية ق��ي��ادة �أو ق��ي��ادات �ضابطة
�أو راعية .بل �إنّ الإح�صائيات (و�إن
مل تكن دق��ي��ق�� ًة دائ��م��اً) ت�شري �إىل

�أنّ �أه���ل ال�سنة بعامة ه��م الأ�شد
فقراً يف لبنان ،رغم كرثة الأغنياء
بينهم! وهلل الأم���ر م��ن قبل ومن
بعد!».
فر�ضية العمل التخريبي
ويف بالد “احل�صانات” الطائفية
وال�سيا�سية� ،أق��دم املحقق العديل
يف تفجري مرف�أ ب�يروت ،القا�ضي
ط��������ارق ال����ب����ي����ط����ار ،ع���ل���ى خطوة
متقدمة ب�إ�سقاطه احل�صانات عن
�شخ�صيات �سيا�سية وم�س�ؤولني
حاليني و�سابقني.
وب��ح�����س��ب ���ص��ح��ي��ف��ة “اجلريدة”
الكويتية� ،أك��دت م�صادر ق�ضائية
متابعة �أن امللف الذي �أعدّه بيطار،
كامل متكامل ،وم��ن ���ش���أن خطوة
بيطار ،التي ت�أتي قبل �شهر واحد
م����ن ال����ذك����رى ال�����س��ن��وي��ة الأوىل
ل��ت��ف��ج�ير م���رف����أ ب��ي�روت �أن تريح
�أه��ايل ال�ضحايا ،وتعيد التحقيق
�إىل امل�سار الق�ضائي الذي حتتويه
جدية يف الو�صول �إىل احلقيقة.
وت�����ؤك����د امل�������ص���ادر ال��ق�����ض��ائ��ي��ة �أن
ب��ي��ط��ار ت��و���ص��ل �إىل ال��ك��ث�ير من
اخل��ف��اي��ا وامل��ع��ل��وم��ات ح��ول اجلهة

امل�����س���ؤول��ة والأ���س��ب��اب ال��ت��ي وقفت
خلف االنفجار .وتك�شف املعلومات
الق�ضائية وج��ود بع�ض امل�ؤ�شرات
التي تفيد ب�أن ما جرى ناجم عن
عمل تخريبي ،وه��ي امل���رة الأوىل
ال���ت���ي ي��ت��م ال����ت����داول يف كوالي�س
ال��ت��ح��ق��ي��ق مب��ث��ل ه���ذه الفر�ضية،
بعد �أن كانت ك��ل الأن��ظ��ار املحلية
وك���ذل���ك ال���ت���ق���دي���رات اخلارجية
قد اجتهت �إىل فر�ضية الإهمال،
مما خلق �شكوكاَ كثرية ت�ستوجب
ال��ت��و���س��ع يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ،بح�سب
ال�صحيفة.
الت�ضحية
ب�أقرب امل�ساعدين
ويف ���س��ي��اق م��ت�����ص��ل ،ق��اب��ل زعماء
الأح�����������زاب ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ات���ه���ام���ات
ال���ق���ا����ض���ي ب���ي���ط���ار جت������اه وزراء
�سابقني ونواب يف الربملان وقيادات
�أمنية “بال�صمت” ،بالرغم من
�أن املتهمني هم يف ال�صف القيادي
ال��ث��اين لأب���رز الأح����زاب ،م��ا يوحي
ب��وج��ود ا���س��ت��ع��داد للت�ضحية بهم
مقابل وقف التحقيقات عند هذا
احلد.

وق������ال������ت ����ص���ح���ي���ف���ة “العرب”
اللندنية ،نق ً
ال عن م�صادر لبنانية
مطلعة� ،إن “تاليف الت�صريحات
م��ن ق���ادة الأح����زاب ال��ذي��ن لديهم
م�ساعدون م�شمولون باالتهام يف
الق�ضية يظهر �أن التحقيق هذه
امل���رة �أك�ث�ر ج��دي��ة ،و�أن���ه ق��د يكون
م�سنوداً من دول خارجية ت�شرتط
مقابل دعمها للبنان �أن تتم �إماطة
ال��ل��ث��ام ع���ن اجل���ه���ات امل��ت��ورط��ة يف
التفجري كخطوة �أوىل �ضرورية يف
م�سار احلرب على الف�ساد».
وب���ح�������س���ب ال�������ص���ح���ي���ف���ة ،الح����ظ
م����راق����ب����ون ل���ب���ن���ان���ي���ون �أن �أه������ ّم
�شخ�صية مت ذكرها يف قائمة بيطار
هي �شخ�صية اللواء عبا�س �إبراهيم
القريب من حزب اهلل ،والذي لديه
ترتيباته اخلا�صة مع الفرن�سيني
والأمريكيني ،وهو ما يوجه ر�سالة
قوية على جدية التحقيق.
ويعتقد امل��راق��ب��ون �أن الت�ضحية
بالأ�سماء التي وردت يف التحقيق
�أمر ممكن ،ما قد ي�ساعد يف تهدئة
الأو������ض�����اع وام��ت�����ص��ا���ص الغ�ضب
ال�شعبي ،وه��و م��ا ت��ري��ده الطبقة
ال�سيا�سية ،وخا�صة حزب اهلل الذي

ال ي��ه��م��ه م���ن ���س��ت��ت��م حماكمتهم،
ول��ك��ن م��ا يهمه ه��و احل��ف��اظ على
ال���ت���وازن���ات ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي متكنه
م��ن اال�ستمرار كفاعل رئي�سي يف
البالد.
و�أ���������ش��������اروا �إىل �أن��������ه يف ال���وق���ت
ال���ذي ل��ن ي��ع�تر���ض ف��ي��ه ب��� ّري وال
احل����ري����ري ع��ل��ى وزرائ���ه���م���ا ،ف����إن
ح��زب اهلل �سيظل را���ض��ي��اً ط��امل��ا �أن
التحقيقات تقف عند حدود تهمة
الإه��م��ال بالن�سبة �إىل امل�س�ؤولني
ال��ذي��ن بلغتهم م��ع��ل��وم��ات بوجود
م��ت��ف��ج��رات ���ش��دي��دة االن���ف���ج���ار يف
امل��رف���أ ومل يتحركوا ملنع الكارثة،
ومن بني ه�ؤالء قادة كبار يف الأمن
واجلي�ش.
وبينما� ،أبدى الكثري من اللبنانيني
تفا�ؤلهم مب�سار التحقيقات يف ملف
انفجار بريوت ،ح ّذر املراقبون من
�أن يكون التحقيق اجلديد جهداً
ا���س��ت��ع��را���ض��ي��اً ال ق��ي��م��ة ل���ه �إذا مل
يحدد اجلهة التي تقف وراء جلب
م����ادة ن��ت�رات الأم���ون���ي���وم �شديدة
االنفجار وتخزينها بكميات كبرية،
وكل امل�ؤ�شرات تقول �إن “حزب اهلل
هو من يقف وراء ذلك».

�أزمة الكهرباء
ه���ذا وو���ص��ل��ت ازم����ة ال��ك��ه��رب��اء يف
لبنان �إىل امل�ست�شفيات ،حيث مت
اط��ف��اء �أج��ه��زة ال��ت�بري��د يف اق�سام
م���ن م�����س��ت�����ش��ف��ى رف���ي���ق احلريري
اجل��ام��ع��ي يف ب��ي�روت ،م��ع ت�أجيل
بع�ض العمليات اجلراحية ب�سبب
انقطاع التيار.
وكان فرا�س ابي�ض مدير م�ست�شفى
وج��ه خطابا اىل
رفيق احل��ري��ريّ ،
وزي��ر الطاقة اللبناين يف حكومة
ت�����ص��ري��ف االع���م���ال رمي����ون غجر،
االث��ن�ين ،طلب فيه امل��واف��ق��ة على
ا���س��ت��ث��ن��اء امل�ست�شفى م��ن التقنني
القا�سي للكهرباء.
ويف ت���غ���ري���دة ع���ل���ى ح�����س��اب��ه عرب
“تويرت” ،ال�����س��ب��ت ،ق���ال ابي�ض:
“و�ضع تغذية الكهرباء للم�ست�شفى
غ�ير م��ق��ب��ول ،ان��ق��ط��اع لأك�ث�ر من
� 21ساعة يف ال��ي��وم ،ال��وق��ود غري
متوفر واذا ت��وف��ر ن��ع��اين م�شاكل
�سيولة».
و�أو�����ض����ح امل�������س����ؤول يف ح��دي��ث مع
م��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”� ،أن
امل�ست�شفى ي��ع��اين تقنينا �شديدا
ل��ل��ك��ه��رب��اء ي�����ص��ل �إىل � 21ساعة
يف الـ��� 24س��اع��ة ،مم���ا ي�ستدعي
ا�ستخدام  6م��ول��دات م��وج��ودة يف
امل�ست�شفى” ،م�����ض��ي��ف��ا“ :جرى
ا�ستهالك املخزون الذي كان يكفي
يف ال���ع���ادة ���ش��ه��را ون�����ص��ف ال�شهر
خالل �أيام معدودة».
وت���اب���ع �أب��ي�����ض“ :يف ذات الوقت،
ع��ان��ى امل�ست�شفى م�شكلة العثور
على وق��ود يف ال�سوق ،مم��ا و�ضعه
يف خطر انقطاع التيار الكهربائيه
ب�شكل كلي ،مع ما يرتتب عن ذلك
من تعري�ض حياة املر�ضى للخطر،
ال �سيما من هم العناية الفائقة».
و�أو����ض���ح م��دي��ر م�ست�شفى رفيق
احل�����ري�����ري�“ :أول خ����ط����وة يتم
ات����خ����اذه����ا يف ظ����ل ه������ذا الو�ضع
ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك ،م���ن خالل
�إيقاف ت�شغيل املكيفات يف املكاتب
الإداري�������ة ،ع��ل��م��ا ان���ه م��ن ال�صعب
على املوظف العمل يف ظل احلرارة
م���ن دون ت��ك��ي��ي��ف� ،أم�����ا الإج������راء

�إعطاء �أكرث من  3.17مليار جرعة لقاح

•• مو�سكو�-أ ف ب

يثري احتمال حدوث موجة جديدة
لكوفيد 19-خم���اوف م��ع انت�شار
“دلتا” ال��ن�����س��خ��ة امل���ت���ح���ورة من
فريو�س كورونا ال��ذي �أودى بحياة
ح���واىل �أرب��ع��ة م�لاي�ين �شخ�ص يف
العامل منذ ظهوره يف نهاية كانون
الأول/دي�������س���م�ب�ر امل���ا����ض���ي ،بينما
�سجل الوباء ت�سارعا خالل الأ�سبوع
اجل����اري يف جميع م��ن��اط��ق العامل
با�ستثناء �أمريكا الالتينية.
ويف ال�ب�رازي���ل ال��ت��ي حت��ت��ل املرتبة
ال��ث��ان��ي��ة ب�ين �أك�ث�ر ال����دول ت�ضررا
ب���ال���وب���اء ب���ع���د ال�����والي�����ات املتحدة
و�سجلت فيها �أكرث من � 520ألف
وف���اة ،تظاهر ع�شرات الآالف من
الأ���ش��خ��ا���ص ال�سبت ���ض��د الرئي�س
ج��اي��ر ب��ول�����س��ون��ارو ال����ذي يخ�ضع
لتحقيق �أويل لال�شتباه يف جتاهله
حم���اول���ة ف�����س��اد م��رت��ب��ط��ة ب�شراء
لقاحات �ضد الفريو�س.
وكتب على الفتات رفعها املتظاهرون
يف مدينة �ساو باولو “بول�سونارو
�إبادة جماعية” و”هذا ف�ساد ولي�س
�إنكارا” خل���ط���ورة ال���وب���اء و”نعم
للقاحات».
و�ضربت “دلتا” بقوة رو�سيا التي
عربت ال�سبت عن �أ�سفها لت�سجيل
رقم قيا�سي جديد يف عدد الوفيات
ال���ي���وم���ي���ة ل���ل���ي���وم اخل���ام�������س على
ال��ت��وايل .وقالت �إن � 697شخ�صا
توفوا خ�لال � 24ساعة بينما بلغ
عدد الإ�صابات اجلديدة ،24439
وه���و الأك��ب�ر م��ن��ذ منت�صف كانون
الثاين/يناير.
ون�����ش��ط وب����اء ك��وف��ي��د جم����ددا منذ
منت�صف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و يف هذا

•• بورت �أو برن�س-رويرتز

�أزمة الكهرباء ت�صل امل�ست�شفيات وتلغي عمليات جراحية

•• عوا�صم-وكاالت

يف موقف بات يتكرر ،و�سط الأزمة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأزم���������ة املعي�شية
املتفاقمة يف �سائر �أن��ح��اء لنبان.
ويف ظ��ل خم��اوف م��ن “االنهيار”
م����ع ت�������ص���اع���د الأزم������������ات ،طالب
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل����ر ،الرئي�س
امل��ك��ل��ف ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة �سعد
احل����ري����ري ب���ال���ع���ودة �إىل لبنان
وحتمل م�س�ؤولياته والإ���س��راع يف
ت�أليف حكومة ق��ادرة على حتقيق
الإ�صالح والنمو.
ف���ي���م���ا ،ت���ن���اول���ت ����ص���ح���ف عربية
�صادرة �أم�س الأول ،قرار التحقيق
يف انفجار مرف�أ بريوت ،با�ستدعاء
رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال،
ح�����س��ان دي����اب وع����دد م���ن ال�����وزراء
وامل�س�ؤولني الأمنيني والع�سكريني،
ال���ذي ق��وب��ل “ب�صمت” الأح���زاب
اللبنانية ،بالرغم من �أن املتهمني
هم يف ال�صف القيادي الثاين لأبرز
الأحزاب.

كما �أ�شار �إىل �أن بغداد تعمل بالفعل على تطبيق عدة
�إج���راءات ملواجهة الأزم��ة ،من بينها ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية.
وكانـــــــت مناطــــــــق عديــــــدة فـي العـــراق تعر�ضــــــت
الن��ق��ط��اع ال��ت��ي��ـ��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف ظـــل ارت��ف��ـ��ـ��ـ��اع درجات
احل���ـ���رارة �أول �أول �أم�����س اجل��م��ع��ة وهــــي �أزم����ة �أثرت
على العا�صمة ب��غ��داد واملحافظــــــات اجلنوبيــــــة على
وج���ه اخل�����ص��و���ص ،و�أث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ارت خمـــــــــاوف م��ن انت�شـــار
اال�ضطرابات.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ق��ال ع�ل�اوي �إن تنظيمات �إرهابية
تت�سبب يف تفاقم �أزمة الكهرباء ،و�أبرزها “داع�ش».

و�أ�ضـــــــــاف“ :تنظيـــــــم داعـــــــ�ش الإره��اب��ي يعيق نقل
الطاقة الكهربائية من حني لآخر.
ه���ذا م��ا ح�صل م���ؤخ��را يف الأن���ب���ار وك��ذل��ك يف نينوى
ومناطق �أخرى».
و�أكد امل�س�ؤول العراقي �أن “ا�سترياد العراق للكهرباء من
�إيران انخف�ض لعدة �أ�سباب� ،أبرزها الظروف الداخلية
اخلا�صة ب�إيران».
وردا على �س�ؤالنا ب�ش�أن الديون الإيرانية املرتاكمة على
ال��ع��راق� ،أو���ض��ح ع�ل�اوي �أن “ال�شركة الإي��ران��ي��ة تريد
�أموالها ،لكن ما مينعنا العقوبات الأمريكية املفرو�ضة
على طهران».

مقتل � 6إثر حتطم طائرة خا�صة يف هايتي

خماوف من موجة جديدة لوباء كوفيد مع انت�شار «دلتا»
البلد مع حملة تطعيم بطيئة و�إن
ك���ان ال��ك��رم��ل�ين ق��د ا�ستبعد فكرة
فر�ض �إغ�لاق .يف �أماكن �أخ��رى يف
�أوروبا ،قررت الربتغال التي تواجه
�أي�����ض��ا م��ت��ح��ورة دل��ت��ا� ،إع����ادة فر�ض
ح���ظ���ر جت�����ول ل��ي��ل��ي م����ن اجلمعة
يف  45م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ن��ه��ا العا�صمة
ل�����ش��ب��ون��ة .وي��خ�����ض��ع ح���واىل ن�صف
���س��ك��ان ال�ب�رت���غ���ال ال��ب��ال��غ عددهم
ع�شرة ماليني ن�سمة لهذا احلظر.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أع����رب����ت امل�ست�شارة
الأملانية �أنغيال مريكل عن قلقها
اجل��م��ع��ة ب�������ش����أن ع����دد املتفرجني
امل�سموح لهم بح�ضور ن�صف نهائي

ونهائي بطولة �أوروب��ا لكرة القدم
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ي��ث ي�����س��ج��ل عدد
الإ�صابات مبتحورة دلتا ارتفاعا.
ويف �إي���ط���ال���ي���ا ات����خ����ذ  300من
مقدمي الرعاية ال�صحية �إجراءات
قانونية لإل��غ��اء �إل���زام العاملني يف
املجال الطبي وال�صحي بتلقي لقاح
���ض��د كوفيد 19-ح�����س��ب��م��ا ذكرت
و�سائل الإعالم الإيطالية.
ويف فرن�سا يتزايد ال�ضغط لإجبار
كل العاملني يف الرعاية ال�صحية
على تلقي اللقاحات.
يف �آ�سيا دخ��ل��ت ق��ي��ود �صارمة حيز
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��ب��ت يف �إندوني�سيا

ال��ت��ي ت�شهد م��وج��ة غ�ير م�سبوقة
م��ن الإ���ص��اب��ات ب��ف�يرو���س كورونا.
وفر�ضت البالد التي �سجلت رقما
قيا�سيا ج��دي��دا يف ع��دد الإ�صابات
( )27913و 493وف��اة (مقابل
 539اجلمعة)� ،إغ�لاق��ا جزئيا يف
العا�صمة ج��اك��رت��ا وج��زي��رة جاوة
وبايل.
ون�������زل �آالف اجل����ن����ود وعنا�صر
ال�����ش��رط��ة �إىل ال�������ش���وارع لتطبيق
الإجراءات اجلديدة التي �ست�ستمر
ح��ت��ى  20مت��وز/ي��ول��ي��و ،و�أقيمت
م���ئ���ات ن���ق���اط ال��ت��ف��ت��ي�����ش و�أغلقت
امل�ساجد واملطاعم ومراكز الت�سوق.

وبينما يبدو النظام ال�صحي املنهك
يف البالد على و�شك الو�صول �إىل
و�ضع يفوق طاقته ،ن�صبت خيام يف
مواقف ال�سيارات لرعاية املر�ضى
ومت���ت���ل���ئ مم��������رات امل�ست�شفيات
مب��ر���ض��ى ع��ل��ى ن���ق���االت .ورف�ضت
م�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ا���س��ت��ق��ب��ال البع�ض
م��ا ا���ض��ط��ر ال��ع��ائ�لات للبحث عن
ا�سطوانات الأك�سجني لعالجهم يف
املنازل .وبلغت احل�صيلة الإجمالية
للإ�صابات يف �إندوني�سيا �أكرث من
 2,25مليون.
يف ف��ي��ج��ي ،ح����ذرت ال�����س��ل��ط��ات من
ارت����ف����اع ع�����دد ال���وف���ي���ات �إذ تهدد

“دلتا” ب��ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى النظام
ال�صحي للأرخبيل الواقع يف جنوب
املحيط الهادئ .وقال وزير ال�صحة
جيم�س فونغ �إن “الزيادة امل�ستمرة
يف متو�سط عدد الإ�صابات اليومية
�إىل ج��ان��ب م���ؤ���ش��رات �أخ���رى تنذر
ب��زي��ادة يف ع��دد الإ���ص��اب��ات اليومية
ودخ���ول امل�ست�شفيات وال��وف��ي��ات يف
الأ�سابيع املقبلة».
و�أج�ب�ر تف�شي امل��ر���ض يف منغوليا
م��ن��ظ��م��ي ����س���ب���اق ����س���ي���ارات طريق
احلرير على �إلغاء املرحلة التي كان
من املقرر �أن جتري هناك.
يف �إي������ران� ،أب�����دى ال��رئ��ي�����س ح�سن

روحاين ال�سبت خ�شيته من موجة
وب��ائ��ي��ة خام�سة ل��ف�يرو���س كورونا
مرتبطة مبتحورة دلتا ال�شديدة
ال����ع����دوى ال���ت���ي ب�������د�أت ت��ن��ت�����ش��ر يف
اجلمهورية الإيرانية خ�صو�صا يف
مناطق جنوب البالد.
وق�����ال روح������اين يف ك��ل��م��ة متلفزة
خالل االجتماع الأ�سبوعي للجنة
ال���وط���ن���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة كوفيد19-
“�أخ�شى �أن ن���ك���ون ع���ل���ى م�سار
املوجة اخلام�سة يف كامل البالد”.
و�أ����ض���اف “يف الأ���س��اب��ي��ع املا�ضية،
�أع�� ِل��ن �أن متحورة دلتا دخلت عرب
(م����ن����اط����ق) اجل�����ن�����وب واجل����ن����وب

ال���ث���اين ف��ه��و وق���ف ك���ل العمليات
غ�ير ال��ط��ارئ��ة» .و�أ����ش���ارت م�صادر
ع�سكرية �إىل �أن اجلي�ش اللبناين
مت��ك��ن م��ن تلبية ن���داء م�ست�شفى
رفيق احلريري ،من خالل ت�أمني
م��ادة امل���ازوت من �شركة “توتال”
ك��ح��ل م����ؤق���ت ،يف ان��ت��ظ��ار �أن تفي
وزارة الطاقة بوعودها بالتخفيف
من �ساعات التقنني.
طرابل�س ..احلال لي�س �أف�ضل
وب��ي��ن��م��ا ي�����ش��ت��ع��ل ال�������ش���ارع غ�ضبا
يف م����دي����ن����ة ط�����راب�����ل�����������س ،تبقى
�أب���واب امل�ست�شفيات م�شرعة �أمام
امل���واط���ن�ي�ن ،ل��ك��ن �أزم�����ة الكهرباء
قائمة �أي�ضا .وعن و�ضع املحروقات
وال��ط��اق��ة ،ق���ال م��دي��ر م�ست�شفى
ط��راب��ل�����س احل��ك��وم��ي ن��ا���ص��ر عدرة
ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إنه
يتابع املو�ضوع عرب �شركات خا�صة،
م�ضيفا“ :تبقت كميات حمدودة
جدا».
و�أبرز عدرة �أن “مولدات امل�ست�شفى
تعمل مل��دة � 22ساعة متوا�صلة،
وك����ل م���ا ن��خ�����ش��اه ح����دوث �أعطال
م��ف��اج��ئ��ة خ�����ص��و���ص��ا �أن �أق�سام
العناية الفائقة ممتلئة باملر�ضى
والأطفال اخلدج».
امل�ست�شفيات اخلا�صة
وق��ال نقيب امل�ست�شفيات اخلا�صة
يف ل��ب��ن��ان ���س��ل��ي��م��ان ه�����ارون ملوقع
“�سكاي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة “� ،إن حال
امل�ست�شفيات اخلا�صة لي�س ب�أف�ضل
من احلكومية .و�أ�ضاف“ :تلقيت
وع�������دا م����ن وزارة ال���ن���ف���ط ومن
بع�ض ال�شركات اخلا�صة بت�أمني
م��ا ميكن ت�أمينه خ�لال ال�ساعات
القليلة املقبلة مل��ادة امل���ازوت ،على
�أن يتم توزيعها على امل�ست�شفيات
اخلا�صة االكرث حاجة».
ال�شرقي ،ويجب �أن نحر�ص على
�أال تنت�شر يف ال��ب�لاد» .وتعد �إيران
�أك�ث�ر دول ال�����ش��رق الأو���س��ط ت�أثرا
بجائحة كوفيد .19-وق��د �أعلنت
ت�سجيل �أكرث من � 84,6ألف وفاة
م��ن �أ���ص��ل �أك�ث�ر م��ن  3,2ماليني
�إ�صابة .وك��ان امل�س�ؤولون اعرتفوا
ب����أن ه���ذه الأرق�����ام الر�سمية تبقى
دون الأعداد الفعلية.
وال��و���ض��ع مقلق ج���دا يف �إفريقيا،
ح���ي���ث ح�������ذرت م��ن��ظ��م��ة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة م���ن �أن “جميع الأرق�����ام
القيا�سية ال��ت��ي �سجلت يف ذروات
الوباء ال�سابقة” مت جتاوزها.
و���س��ج��ل��ت ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا الدولة
الأكرث ت�ضررا من متحورة كورونا
اجلديدة يف القارة ،رقما قيا�سيا بلغ
� 24أل��ف �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة اجلمعة،
ل���ت���ت���ج���اوز م����ا جم���م���وع���ه مليوين
�إ�صابة ،ح�سب الأرقام الر�سمية.
وذك����رت وك��ال��ة ب��ل��وم�برج للأنباء
ال�سبت� ،أن �أك�ب�ر حملة تطعيمات
يف التاريخ مت�ضي قدما ،wحيث
مت �إع��ط��اء �أك�ثر م��ن  3.17مليار
جرعة لقاح م�ضاد لفريو�س كورونا
يف  180دولة حول العامل.
وذك����رت ال��وك��ال��ة �أن �أح����دث معدل
ك���ان �إع��ط��اء م��ا ي��ق��رب م��ن 40.5
مليون جرعة يف اليوم.
ويف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،مت �إعطاء
 330م��ل��ي��ون ج��رع��ة ح��ت��ى الآن.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،مت �إعطاء ما
متو�سطه  1.12مليون جرعة يف
اليوم الواحد.
ومت �إعطاء �أكرث من  3.17مليار
ج���رع���ة ،وه����و م���ا ي��ك��ف��ي لتطعيم
 20.7%من �سكان العامل ب�شكل
كامل.
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جتاذب بني �أنقرة ووا�شنطن ب�ش�أن ت�سليم رجل �أعمال مطلوب
•• �أنقرة�-أ ف ب

ت�شهد العالقات بني تركيا والواليات املتحدة جتاذبا ب�ش�أن رجل �أعمال تركي
معتقل يف النم�سا حيث ترغب كل من الدولتني يف ت�سلمه ،يف ملف من �ش�أنه
�إعادة �إحياء التوتر بينهما .رجل الأعمال الرتكي �سيزجني باران قرقماز يف
قلب عدة ف�ضائح مالية كلفت مقدم برامج تلفزيونية تركي م�شهور من�صبه
و�أغرقت وزيرا نافذا يف حكومة الرئي�س رجب طيب اردوغان يف بلبلة.
بعد ف���راره م��ن تركيا يف ك��ان��ون الأول/دي�����س��م�بر� ،أعتقل يف  19ح��زي��ران/
يونيو يف النم�سا بطلب من الواليات املتحدة ويفرت�ض �أن ميثل الإثنني �أمام
حمكمة �ستبت يف طلب ت�سليمه الذي �أودعته وا�شنطن ،كما قال حماميه.
يتهم امل��دع��ون الأم�يرك��ي��ون قرقماز وامل��ت���آم��ري��ن معه يف ال��والي��ات املتحدة
ب��ان��ه��م ق��ام��وا بتبيي�ض  112م��ل��ي��ون ي���ورو ح�صل عليها ب��االح��ت��ي��ال عرب

ح�سابات م�صرفية يف تركيا ولوك�سمبورغ .وهم يتهمون �أي�ضا رجل الأعمال
با�ستخدام هذا املال ل�شراء �شركة الطريان الرتكية “بوراجيت” وفنادق يف
تركيا و�سوي�سرا ويخت اطلق عليه ا�سم “امللكة �آن” وكذلك فيال و�شقة يف
ا�سطنبول تطالن على البو�سفور.
ن�ص االتهام الأمريكي الذي ك�شف عنه ال�شهر املا�ضي بحق قرقماز ي�شمل
تهم “التواط�ؤ للقيام بتبيي�ض �أموال” و”عرقلة حتقيق ق�ضائي” و”احتيال
الكرتوين» .لكن يف مقابلة مع �صحايف تركي من �سجنه ،قال قرقماز الذي
يرف�ض هذه االتهامات �إنه يريد �إعادته �إىل تركيا حيث هو مطلوب �أي�ضا.
وقال م�س�ؤول يف ال�سفارة الرتكية يف فيينا طلب عدم الك�شف عن ا�سمه لوكالة
فران�س بر�س �إن �أنقرة تريد حماكمة قرقماز بتهمة “تبيي�ض الأموال».
بح�سب وكالة االنباء الرتكية دمي�يروري��ن ف��ان انقرة �أر�سلت طلب ت�سليم
ر�سميا �إىل فيينا .ويف حال �إعادة قرقماز اىل تركيا ،فان احتمال ت�سليمه اىل

الواليات املتحدة الحقا �سيتبدد ب�سبب اخلالفات الق�ضائية بني البلدين ال
�سيما رف�ض وا�شنطن ت�سليم انقرة الداعية فتح اهلل غولن ،عدو اردوغان.
ويف حال ح�صول معركة ق�ضائية ب�ش�أن قرقماز فان ذلك �سيعقد ب�شكل �إ�ضايف
العالقات الرتكية-الأمريكية التي ت�سممها �أ�سا�سا العديد من امللفات.
نقطة �أخرى ح�سا�سة ،هي �أن ا�سم قرقماز مدرج �أي�ضا على الئحة ال�شخ�صيات
ال��ت��ي ح�شدتها �أن��ق��رة لك�سب خ��دم��ات دون��ال��د ت��رام��ب بعد انتخابه رئي�سا
للواليات املتحدة يف  ،2016بح�سب “م�شروع الإبالغ عن اجلرمية املنظمة
والف�ساد” وهو كون�سور�سيوم ل�صحافيني ا�ستق�صائيني.
بح�سب امل�شروع قام قرقماز يف  2018بت�سهيل جميء �شخ�صيات �أمريكية
مرتبطة ب�ترام��ب اىل تركيا لت�أمني االف���راج ع��ن الق�س الأم�يرك��ي �أندرو
برون�سون الذي كان �آنذاك معتقال يف تركيا.
ي�أتي اعتقال قرقماز يف حلظة �سيئة الردوغ��ان الذي ي�سعى جاهدا لتهدئة

التوتر مع ال��والي��ات املتحدة و�أوروب���ا جل��ذب امل�ستثمرين الأج��ان��ب وحتويل
االقت�صاد الرتكي.
تقو�ض العالقات الرتكية-الأمريكية عدة ملفات ال �سيما الدعوى الق�ضائية
يف الواليات املتحدة �ضد بنك تركي متهم بانتهاك العقوبات املفرو�ضة على
�إيران و�شراء �أنقرة �صواريخ رو�سية.
وق���ال ماك�س هوفمان م��ن م��رك��ز التقدم الأم�يرك��ي وه��و م��رك��ز �أب��ح��اث �إن
“اردوغان يف مرحلة م�صاحلة مع الواليات املتحدة ويحاول تهدئة الأمور
للح�صول على تهدئة على ال�صعيد االقت�صادي” .و�أ�ضاف “�أ�شك يف �أنه يريد
نقطة خالف �أخرى يف العالقات الثنائية».
اذا كانت ق�ضية قرقماز ال تبدو يف الوقت الراهن �أولوية يف العالقات بني
البلدين الع�ضوين يف حلف �شمال االطل�سي� ،إالن انها �أحدثت بالفعل بلبلة
يف احلياة ال�سيا�سية الرتكية.

جرائم القر�صنة ..تهديد متزايد ي�ستنفر جهود املجتمع الدويل
•• عوا�صم-وكاالت

مع التو�سع الهائل يف الو�سائل الإلكرتونية املختلفة،
يت�صاعد االهتمام العاملي مب�س�ألة “الأمن الإلكرتوين”
بو�صفها متثل جانبا من جوانب الأمن القومي للدول،
ال �سيما يف ظل التهديد املتزايد ال��ذي متثله عمليات
القر�صنة على عديد م��ن دول ال��ع��امل ،وه��و التهديد
ال��ذي ي�ستهدف م��راك��ز م���ؤث��رة ،ويف�ضي �إىل خ�سائر
مادية هائلة.
جت�����س��د ذل���ك االه��ت��م��ام ال��ع��امل��ي مب��واج��ه��ة “اجلرائم
والهجمات الإلكرتونية” يف مناق�شة جمل�س الأمن
الدويل غري امل�سبوقة لتلك الق�ضية ،منت�صف الأ�سبوع
املا�ضي ،والدعوة �إىل الت�ضافر يف �سياق مواجهة تلك
الهجمات لي�س فقط على م�ستوى دائرة �ضيقة ممثلة
يف الدول املتقدمة التي متتلك التكنولوجيا الالزمة،
�إمنا على �صعيد جميع الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة،
طبقاً ملا دعا �إليه ال�سفري الرو�سي لدى الأمم املتحدة،
فا�سيلي نيبينزيا ،خ�ل�ال االج��ت��م��اع الأخ��ي�ر ،يف ظل
التهديد ال��ذي يالحق جميع دول العامل وال ي�ستثني
�أحداً.
وم��ن ثم يبدي املجتمع ال��دويل اهتماماً بتعزيز �أطر
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف ظ��ل “اخلطر الوا�ضح” الذي
يجعل التعاون حتمياً؛ م��ن �أج��ل “حماربة الأن�شطة
ال�ضارة” ،ط��ب��ق��اً ل��و���ص��ف ال�����س��ف�يرة الأم�يرك��ي��ة لدى
الأمم املتحدة ليندا توما�س غرينفيلد ،والتي حتدثت
عن �أن هناك �إطار عملي مت االتفاق عليه �سابقاً “حان
الوقت لتطبيقه” ،بينما دعت مو�سكو �إىل �إبرام معاهدة
جديدة.
تقرير ل�شركة � Cybersecurity Venturesصادر
يف �شهر فرباير املا�ضي ،توقع �أن ت�صل قيمة اخل�سائر
ال��ن��اج��م��ة ع��ن “اجلرائم الإلكرتونية” ب�شكل عام
حول العامل� ،إىل  10.5تريليون دوالر بحلول العام
.2025
ور����ص���دت �شبكة “�سي �إن �إن” الأم�ي�رك���ي���ة ،ارتفاعا
و�صفته بـ”احلاد” خالل الأ�سابيع الأخرية يف الهجمات
الإلكرتونية ،الأمر الذي ت�سبب يف “تعطيل اخلدمات
واملنتجات ال�ضرورية للحياة اليومية».
كان �آخر تلك الهجمات تعر�ض � 200شركة �أمريكية
ل��ه��ج��وم �إل����ك��ت�روين “مو�سع” ب�ب�رجم���ي���ات الفدية
اخلبيثة ،ح�سب ما ر�صدته �شركة هانرتي�س الب�س.
البعد التقني
ع�����ض��و الأك����ادمي����ي����ة الأم�ي�رك���ي���ة ل��ل��أدل����ة الرقمية،
عبدالرزاق املرجان ،يقول يف ت�صريحات خا�صة ملوقع
“�سكاي ن��ي��وز عربية” �إن “البعد التقني يف الوقت
•• كراكا�س�-أ ف ب

�أع����ل����ن حم���ام���و ث�ل�اث���ة نا�شطني
يف م���ن���ظ���م���ة “فونداريدي�س”
ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة غ��ي��ر احلكومية
املعنية بحقوق الإن�سان واملعروفة
بانتقادها لل�سلطة واملتخ�ص�صة
يف املنطقة احلدودية مع كولومبيا
ح��ي��ث ت�����دور م���ع���ارك م��ن��ذ �آذار/
م��ار���س� ،أن ال��ن��ي��اب��ة وج��ه��ت تهمة
“الإرهاب” �إىل موكليهم.
وق������ال������ت امل����ح����ام����ي����ة �ستيفانيا
م��ي��ل��ي��وري��ن��ي �إنّ م���دي���ر املنظمة
خ��اف��ي�ير ت�����ارازون�����ا ال�����ذي �أ�صبح
���ش��خ�����ص��ي��ة �إع�ل�ام���ي���ة يف الأ�شهر
•• وا�شنطن-وكاالت

احلايل يعترب من �أبعاد الأمن الوطني للدول ،وتعتمد
كثري من القطاعات يف الدول املختلفة على ذلك البعد
التقني ،ل��ذا �سوف تتغري قوانني احلـــــــروب و�ستتجه
�إىل �ضرب البعد التقنـــــــي لتدمري ال��دول ،وهنا جاء
ال���وق���ت خل��ل��ق ف�����ض��اء ���س��ي�براين دويل �آم����ن لتحقيق
التنمية امل�ستدامة لدول العامل و�إال �سن�ستمر يف فو�ضى
�سيربانية».
ويلفت �إىل �أن جمل�س الأمن يف �سابقة من نوعها عقد
�أول اج��ت��م��اع ر�سمي ح��ول الأم���ن ال�����س��ي�براين وه��و ما
ي�ؤكد �أن جميع دول العامل �أ�صبحت مت�ضررة ب�شكل
كبري م��ن الهجمات ال�سيربانية ،م�شرياً �إىل تقرير
لإحدى ال�شركات �شركة “كا�سرب�سكي” الرو�سية ،ذكر
�أن خ�سائر ال��ع��امل م��ن اجل��رائ��م ال�سيربانية يف العام
امل��ا���ض��ي  2020و���ص��ل �إىل تريليون دوالر �أمريكي،
وذل���ك ب��زي��ادة  50ب��امل��ئ��ة ع��ن ع���ام  .2018وبح�سب
ال��ت��ق��ري��ر ف����إن متو�سط ان��ق��ط��اع اخل��دم��ة ب�سبب هذه
الهجمات و�صل �إىل � 18ساعة.
ويلفت خبري الأدلة الرقمية �إىل �أنه “نعي�ش حالياً يف
انفالت �سيرباين ،و�أ�صبحت احلروب ال�سيربانية �أكرث
فتكاً و���ض��راوة بعد دعمهما م��ن بع�ض ال���دول لتكون
�سالحاً يعطل ويدمر التنمية واالقت�صاد والأم��ان يف
ال��دول الأخ��رى ،و�أه��م ما مييز ا�ستخدام هذا ال�سالح
هو �صعوبة ربط الهجمات ال�سيربانية بدولة ما».

هجمات
تعر�ضت ال��والي��ات املتحدة نهاية ع��ام  2020لأكرب
ه��ج��وم ���س��ي�براين و�أك�ث�ره���ا تعقيدا -ع��ل��ى ح��د و�صف
امل��رج��ان -وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ا�ستخدام برنامج �شركة
���س��والر وي��ن��دز كقاعدة الخ�ت�راق ج��ه��ات �أم�يرك��ي��ة ذات
ط��اب��ع ح�سا�س .و�شمل االخ��ت�راق �أك�ث�ر م��ن � 18ألف
ع��م��ي��ل م���ن ع���م�ل�اء ال�����ش��رك��ة ح�����س��ب ت�����ص��ري��ح �شركة
مايكرو�سوفت.
ووجهت ال��والي��ات املتحدة �أ�صابع االت��ه��ام �إىل رو�سيا
فيما رف�ضت مو�سكو هذا االتهام.
ويف العام  ،2018اتهم وزي��ر اخلارجية الربيطاين
ج�يرمي��ي ه��ان��ت اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة الرو�سية
ب��ال��وق��وف خلف هجمات �إل��ك�ترون��ي��ة يف جميع �أنحاء
ال���ع���امل وا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��ه��داف و���س��ائ��ل �إع�لام��ي��ة و�سيا�سية
كالتدخل يف االنتخابات الأمريكية يف العام 2016
ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ال�بري��ط��اين للأمن
ال�سيرباين.
ويف ع���ام � 2018أي�����ض��ا ،ت��ع��ر���ض��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا كذلك
لهجمات الفدية ،ا�ستهدفت قطاع ال�صحة؛ بهدف جمع
الأم���وال ،وق��د اتهمت رو�سيا وك��وري��ا ال�شمالية� .سبق
ذل��ك يف ع��ام  2012تعر�ض �شركة �أرام��ك��و ال�سعودية
لأكرب هجوم �إلكرتوين عندما مت تدمري �أكرث من 30
�ألف جهاز با�ستخدام فايرو�س �شامون.

دور جمل�س الأمن
االجتماع ال��ذي عقده جمل�س الأم��ن �أخ�ي�راً و�إن جاء
م��ت���أخ��راً ،يف تقدير املحلل اال�سرتاتيجي ف��واز كا�سب
العنزي� ،إال �أن��ه يعتقد بكونه “خطوة مهمة يف �إطار
مواجهة تلك اجلرائم” ..م�شرياً �إىل �أن “ذلك عم ً
ال
تكاملياً من جميع الدول؛ من �أجل معرفة ال�سيا�سات
وال�ب�رام���ج و�إط��ل�اق ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��اون الأمنية
حلماية الأنظمة املختلفة ،على اعتبار �أن ق�ضايا الأمن
الإلكرتوين تندرج حتت �سياق الأمن القومي ،ويتعني
على الدول كافة �أن تت�ضافر وتتعاون لتوحيد املفاهيم،
وتبادل وتطوير الأنظمة واملعلومات املختلفة».
وي�صف العنزي ،يف ت�صريحات خا�صة ملوقع “�سكاي
ن��ي��وز عربية” ،ال��ت��ه��دي��دات الإل��ك�ترون��ي��ة املتزايدة
وج���رائ���م ال��ق��ر���ص��ن��ة ل��ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة يف ع��دي��د من
ال��ب��ل��دان ،بكونها “حربا عاملية ثالثة” ع�بر الف�ضاء
الإلكرتوين ،م�شرياً �إىل �أن “جمل�س الأمن منوط به
توفري احلماية والأمن وال�سالم للمجتمعات الإن�سانية،
وبالتايل ف�إن دوره مهم يف ذلك ال�صدد».
وي�����ردف“ :التقدم ال��ك��ب�ير يف �ســــياق التكنولوجيا
احل���دي���ث���ة وح����ف����ظ امل���ع���ل���وم���ات ال���وط���ن���ي���ة اخلا�صة
بالقطاعات احليوية للدول ،يقابله تقدم من نوع �آخر،
يتمثل يف تطور الهجمات الإلكرتونية على م�ستوى
ع��دي��د م��ن ال���دول وامل��ن��ظ��م��ات -وق���د �شهدت الفرتات
الأخ��ي�رة ع��دي��داً م��ن العمليات امل��ث�يرة ل��ل��ج��دل -مبا
ي�شكل يف اعتقادي حرباً عاملية ثالثة .قليل من العامة
من ي�ست�شعر ويفهم ويدرك �أبعادها ومدى خطورتها
على الأمن القومي».
الإرهاب الإلكرتوين
وي�ستطرد املحلل اال�سرتاتيجي قائ ً
ال“ :لقد و�صلنا
الآن �إىل مرحلة يطلق عليها الإره����اب الإلكرتوين
من خالل قر�صنة واخرتاق واحل�صول على معلومات
ي�ستفاد منها ويتم التهديد بها الأمن القومي جلميع
ال�����دول ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ح��ف��ظ ه����ذه امل��ع��ل��وم��ات ال�سرية
ال��ت��ي �أ���ص��ب��ت مطلباً ���ض��روري��اً ل��ع��دي��د م��ن اجلهات”،
م�شرياً �إىل ال�صراع القائمة من �أجل “احل�صول على
املعلومات والبيانات” بعر�ض املناف�سة والتطوير حتى
بني الدول.
ويُعول العنزي على جمل�س الأمن يف القيام بدور فاعل
وم�ؤثر يف هذا الإط��ار ،من خالل ت�شجيع ال��دول على
ت��ب��ادل املعلومات وتطوير الأن��ظ��م��ة املختلفة ،ف� ً
ضال
ع��ن حم��ا���س��ب��ة ك��ل م��ن ي��ت��ورط يف ع��م��ل��ي��ات االخ�ت�راق
الإلكرتونية املختلفة ،الفتاً يف الوقت نف�سه �إىل �أهمية
وجود وعي ثقايف عام هادف للمحافظة على املعلومات
والبيانات ،بدءاً من البيانات ال�شخ�صية.

اتهام ثالثة نا�شطني بالإرهاب يف فنزويال
الأخ���ي��رة يف ف���ن���زوي�ل�ا ،وزميليه
راف��ائ��ي��ل ت���ارازون���ا وع��م��ر غار�سيا
ا ُتهِموا بـ”خيانة الوطن والإرهاب
والتحري�ض على الكراهية».
وج�����اءت ت�����ص��ري��ح��ات امل��ح��ام��ي��ة يف
ت�سجيل ف��ي��دي��و ن�����ش��رت��ه املنظمة
غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة “فورو بينال”
املتخ�ص�صة يف ق�ضايا “ال�سجناء
ال�سيا�سيني” على مواقع التوا�صل
االجتماعي،
وذك��رت منظمة “فونداريدي�س”

�أن الرجال الثالثة �أوقفوا اجلمعة
ع��ن��دم��ا ذه��ب��وا �إىل مكتب املدعي
ال����ع����ام يف ك������ورو (����ش���م���ال غ����رب)
لتقدمي �شكوى �ضد “م�ضايقات
وا�ضطهاد” قالوا �أنهم يتعر�ضون
له من قبل “موظفني” يف �شرطة
امل��ن��ط��ق��ة وج����ه����از اال�ستخبارات
(�سيبني).
و�أو�ضحت �أنهم ُنقلوا �إىل كراكا�س
وي����خ���������ض����ع����ون ح����ال����ي����ا للحب�س
االحتياطي.

وق������ال غ���ون���زال���و ه��ي��م��ي��وب �أح����د
م���������س�����ؤويل “فورو بينال” �إن
النا�شطني ال��ث�لاث��ة “ ُمنِعوا من
ت���وك���ي���ل حم����ام��ي�ن م�����وث�����وق بهم
ل��ل��دف��اع عنهم” ،م�����ش�يرا اىل ان
هناك “� 300سجني �سيا�سي” يف
البالد.
وك��ان��ت منظمة “فونداريدي�س”
ال��ت��ي ت��ع��رف ب�شكل ج��ي��د املنطقة
احلدودية ،حتدثت عن اال�شتباكات
ب�ين جمموعات غ�ير نظامية من

امل�سلحني الكولومبيني واجلي�ش
الفنزويلي قبل �أن تعلنعنها �سلطة
الرئي�س نيكوال�س مادورو.
واتهمت املنظمة ال�سلطات ب�إيواء
ق��ادة حلركات التمرد الكولومبية
و�أعلنت قبل �سلطات كراكا�س يف
العا�شر م��ن �أي��ار/م��اي��و “خطف”
ث���م���ان���ي���ة ج����ن����ود ف���ن���زوي���ل���ي�ي�ن يف
ا�شتباكات ،ثم �إط�لاق �سراحهم يف
� 31أيار/مايو.
وت�����خ�����و������ض ال�������ق�������وات امل�سلحة

ما النب�أ ال�سيئ الذي قد يتلقاه �أردوغان يف �سبتمرب؟

ت���ط���رق ال���ك���ات���ب ال�����س��ي��ا���س��ي يف �شبكة
“بلومربغ” بوبي غو�ش �إىل ح��دث مل
يل َق الكثري م��ن االنتباه خ�لال قمة حلف �شمال الأطل�سي
(الناتو) ال�شهر املا�ضي :تبادل الرئي�سني الفرن�سي والرتكي،
وه��م��ا ال��ع�����ض��وان الأك��ث��ر ت��ن��اق�����ض��اً داخ����ل احل���ل���ف ،املعاملة
اللطيفة .يف بروك�سل ،واف��ق الرئي�سان �إمي��ان��وي��ل ماكرون
ورجب طيب �أردوغ��ان على “وقف �إط�لاق نار كالمي” وقد
و�صف وزير اخلارجية الفرن�سي جان�-إيف لودريان املرحلة
املقبلة ب�أنها “مرحلة تعافٍ ” يف العالقات الثنائية .ينبثق
احلقد واالحتجاج القا�سي بني ماكرون و�أردوغان من العداء
ال�شخ�صي مبقدار ما هو ناجت عن ح�سابات جيو�سيا�سية .كرر
الرئي�س الرتكي �شكوكه بال�صحة العقلية لنظريه الفرن�سي
بينما اتهم الثاين الأول بالكذب والف�شل يف �إظهار االحرتام
لفرن�سا� ،إ�ضافة �إىل �أمور �أخرى.

تقل�ص دور �أردوغان
ُ
يرى غو�ش �أنه مل يكن هنالك حدث معجّ ل �أو ق�ضية �أو م�أ�ساة
م�شرتكة �أمكن �أن تقرب الرئي�سني من بع�ضهما البع�ض،
كما غابت �أي و�ساطة من �صديق م�شرتك .التف�سري الأكرث
احتما ًال لهذه التهدئة بح�سب الكاتب هو و�صول جو بايدن
�إىل البيت الأبي�ض واق�تراب مغادرة �أجنيال مريكل من�صب
امل�ست�شارية يف �أملانيا .بالن�سبة �إىل �أردوغان ،لقد تقل�ص دوره
ف��ع�ل ًا .مل يعد الرئي�س ال�ترك��ي يتمتع ب�إمكانية الو�صول
املبا�شر �إىل البيت الأبي�ض كما كانت احلال يف والية ترامب.
بعدما و�صف بايدن نظريه الرتكي بامل�ستبد ،لن يكون بايدن
مت�ساحماً مع ع��داء الأخ�ير جت��اه ال��والي��ات املتحدة والغرب
كما كان الرئي�س الأمريكي ال�سابق.
هل يفتقد مريكل �أكرث؟
ق��د يكون ه��ذا التحول �سبب تخفيف �أردوغ����ان ح��دة نربته
خالل الأ�شهر الأخ�يرة .لقد كان حذراً من الإتيان برد فعل
عنيف يف �أواخ��ر (�أب��ري��ل) ني�سان بعدما و�صف بايدن القتل

اجلماعي ال��ذي ارتكبته ال�سلطنة العثمانية بحق الأرمن
ب��الإب��ادة .وحني التقى الرئي�سان ببع�ضهما يف بروك�سل ،مل
يظهر �أردوغان االختيال الذي اعتاد �إبداءه حني كان يجتمع
برتامب .لكن غو�ش يرجح �أن يفتقد �أردوغ��ان مريكل �أكرث
من افتقاده ترامب .امل�ست�شارة هي �أكرث �سيا�سي غربي يبدو
�أن �أردوغ�����ان ي��ح�ترم��ه ح��ق��اً .ك���ان ب���إم��ك��ان��ه االع��ت��م��اد عليها
ل�ضبط حلفائها الأوروب��ي�ين ،من بينهم م��اك��رون ،عن الرد
بطريقة مت�شددة على اال�ستفزازات الرتكية.
تبلغ الر�سالة
يو�ضح غ��و���ش �أن ال��ع�لاق��ات ب�ين م�يرك��ل و�أردوغ�����ان مل تكن

دوم��اً �سل�سة .اتهم الرئي�س الرتكي يف �إح��دى امل��رات مريكل
با�ستخدام “�إجراءات نازية” ح�ين �أل��غ��ت ب��رل�ين جتمعات
انتخابية يف املانيا مما �أدى �إىل توبيخه .وقد �شعرت بالقلق
ل��ت��ه��دي��دات��ه امل��ت��ك��ررة ب���إر���س��ال م��ئ��ات الآالف م��ن الالجئني
ال�سوريني �إىل �أوروب���ا .على الرغم من ذل��ك ،تف�ضلت عليه
مريكل بزيارة ر�سمية كبرية يف خريف  2018وقد �شكلت
�إ�شارة �إىل �سائر دول االحت��اد الأوروب��ي ب�أن �أملانيا لن تذهب
�إىل مواجهة مع تركيا .باملقابل� ،أ�صغى �أردوغ��ان �إليها �أكرث
مما فعل مع �أي زعيم غربي .حني تواجهت تركيا واليونان
بحرياً يف �شرق املتو�سط� ،أدى ات�صال م��ن مريكل �إىل نزع
فتيل التفجري� .إن ماكرون الذي بدا �أنه �سعى �إىل مواجهة

ال����ف����ن����زوي����ل����ي����ة م�����واج�����ه�����ات مع
جمموعات كولومبية م�س ّلحة عند
احل��دود منذ � 21آذار/م��ار���س ،ما
�أدى �إىل نزوح �آالف املدنيني الذين
هربوا �إىل كولومبيا.
و�أ�سفرت اال�شتباكات بني اجلي�ش
وه�����ذه امل��ج��م��وع��ات الكولومبية
امل�سلحة ال��ت��ي ينتمي ج���زء منها
�إىل من�شقني ع��ن ح��رك��ة التمرد
ال�سابقة القوات امل�سلحة الثورية
الكولومبية (ف���ارك)  ،ع��ن مقتل
 16من �أفراد اجلي�ش الفنزويلي،
ح�سب تقرير ر�سمي مل ي���أت على
ذك����ر خ�����س��ائ��ر ال���ع���دو .وف����ر �آالف
الأ���ش��خ��ا���ص م���ن امل��ن��ط��ق��ة نتيجة
تركية�-أوروبية تبلغ الر�سالة وتراجع.

ا�ستفادة متبادلة
ي����رى ال���ك���ات���ب �أن ال��رئ��ي�����س الفرن�سي
�سيكون م�����س��روراً لت�شارك ب��اي��دن معه ال��ن��ظ��رة نف�سها �إىل
�أردوغ����ان كم�ستبد ،وق��د ي�شعر ب��اجل��ر�أة لتهمي�ش تركيا يف
ال�ش�ؤون الأطل�سية .لكن ماكرون ينظر �أي�ضاً باهتمام �إىل
عباءة مريكل كرئي�سة لأوروب��ا بحكم الأم��ر الواقع .يف هذه
الأثناء ،ثمة الكثري من ت�ضارب امل�صالح بني فرن�سا وتركيا
بدءاً من دول ال�ساحل مروراً ب�شمال �أفريقيا و�شرق املتو�سط
و�صو ًال �إىل القوقاز .لهذا ال�سبب ،من ال�صعب تخيل حفاظ
ماكرون و�أردوغ���ان على وق��ف �إط�لاق النار الكالمي لفرتة
طويلة .وي�ستفيد الرجالن �سيا�سياً ،يف الداخل واخلارج ،من
�صراعهما.
ي��ع��زز م���اك���رون ع�لاق��ات��ه م���ع ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ح��ي��ث جتمع
ال��ط��رف�ين �شكوك جت��اه �سيا�سات �أردوغ�����ان .وحت���دث �أي�ضاً
عن التهديد الرتكي للدميوقراطية الفرن�سية حم��ذراً من
�أن �أنقرة �ستطلق حمالت ت�ضليل للت�أثري على االنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية ال�سنة املقبلة .م��ن جهته ،ل��ن يواجه
�أردوغان انتخابات رئا�سية قبل �صيف  .2023لكنه ا�ستخدم
�شبح الأعداء اخلارجيني من �أجل �صرف انتباه الأتراك عن
احلالة املزرية القت�صاد البالد .ماكرون القتايل �سينا�سب
�أردوغ�������ان ب�����ش��ك��ل ج��ي��د .ل��ك��ن م����اذا ع���ن ع�لاق��ت��ه��م��ا بخليفة
مريكل؟
احل�صان الأ�سود
يجيب غو�ش ب���أن ك�لا الرئي�سني ح��اول �صياغة عالقة مع
�أرمني ال�شيت ،املر�شح الأول ملن�صب امل�ست�شارية .كان �أردوغان
�سريعاً يف تهنئة ال�شيت يف يناير (كانون الثاين) حني �أ�صبح
رئي�ساً حل��زب االحت��اد الدميوقراطي امل�سيحي .وا�ست�ضافه
ماكرون يف منا�سبات عدة� .إذا فاز احل�صان الأ�سود باملن�صب،
�أي �أنالينا بريبوك من حزب اخل�ضر ،ف�سيتلقى �أردوغان �أنباء
�سيئة :هي منتقدة �صريحة للم�ستبدين ومن املرجح �أن متنح
االحتاد الأوروبي امتيازاً �أكرب من الذي �ستوليه �إىل الناتو.
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عوا�صم
بغداد
�أك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة امل�صرية يف ب��ي��ان �أم�����س الأح���د �أن اجلهات
القرب�صية املعنية �أعلمت ال�سفارة امل�صرية يف نيقو�سيا “بوفاة 4
مواطنني م�صريني ،كانوا يعملون يف قرب�ص» .و�أو�ضحت الوزارة
�أن ذل��ك ك��ان على ات�صال “باندالع حرائق هائلة يف بع�ض القرى
القرب�صية �أم�س الأول ال�سبت ،والتي ما زالت بع�ضها مندلعة حتى
الآن» .ويف وقت �سابق الأحد ،قال وزير الداخلية القرب�صي نيكو�س
“توجه حم��ق��ق��ون متخ�ص�صون يف الطب
ن��وري�����س لل�صحافيني
ّ
ال�شرعي �إىل املوقع لتحديد هويات (القتلى)” ،مو�ضحا �أن “جميع
امل�ؤ�شرات ت��دل على �أن اجلثث لأرب��ع��ة مفقودين نبحث عنهم منذ
�أم�س الأول و�أ�ضاف �أنه يُعتقد �أن القتلى الأربعة يحملون اجلن�سية
امل�صرية .وتعد هذه احلرائق الأ�سو�أ يف قرب�ص منذ عقود� ،إذ دمّ رت
منازل و�أدت �إىل �إخ�لاء قرى يف وقت �أر�سلت بع�ض ال��دول طائرات
للم�ساعدة يف �إخمادها .وان��دل��ع احلريق بعد ظهر ال�سبت واجتاح
مناطق يف جنوب �سفوح جبال ترودو�س يف وقت تواجه البالد موجة
ح��ر �شديدة .وق��ال الرئي�س القرب�صي نيكو�س �أنا�ستا�سيادي�س يف
تغريدة الأح��د “�إنها م�أ�ساة” ،م�ضيفا �أنه “�أكرب حريق منذ العام
 ”1974ال��ذي �شهد انق�سام اجل��زي��رة بعدما احتلت تركيا ثلثها
ال�����ش��م��ايل .و�أ���ض��اف �أن “احلكومة �ستقدّم م�����س��اع��دات ف��وري��ة �إىل
ال�ضحايا وعائالتهم».
هافانا
عرب الإع�صار �إل�سا قبالة ال�ساحل اجلنوبي الغربي لهايتي �أم�س
الأول ال�سبت متجهاً نحو جامايكا و�شرق كوبا مرتافقا مع رياح
عاتية و�أم��ط��ار غزيرة .ومل ت��رد �أنباء عن وق��وع �أ���ض��رار ج�سيمة يف
هايتي .ومن املتوقع �أن يتوجه �إل�سا� ،أول �إع�صار يف املو�سم يف املحيط
الأطل�سي من الدرجة  1على مقيا�س �سفري�-سيمب�سون املكون من
 5درج���ات ،بعد ذل��ك نحو فلوريدا� .أعلن املركز الأم�يرك��ي لر�صد
الأع��ا���ص�ير �أن ���س��رع��ة ري��اح��ه ل��ن ت��ت��ج��اوز يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 100
كيلومرت�/ساعة ،و�سترتاجع �شدتها الأح���د .ق��ال ج�يري ت�شاندلر
مدير الدفاع املدين لهايتي يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س “مت
ر�صد ري��اح �شديدة و�أم��ط��ار خفيفة ،لكن مل ن�سجل حتى الآن �أي
�أ�ضرار» .ولفت املركز الأمريكي لر�صد الأعا�صري ،يف ن�شرته ال�ساعة
 03,00ت غ الأحد� ،إىل �أن �شدة االع�صار لن تزداد لي ً
ال و�إن “كان
من املمكن �أن ترتفع ب�شكل طفيف بعد ظهر الأحد مع اقرتابه من
جنوب وو�سط �سواحل كوبا» .وت�شري توقعات املركز �إىل �أن “الإع�صار
�سيقرتب م��ن ���س��واح��ل �إي�سبانيوال” ،اجل��زي��رة ال��ت��ي ت�ضم هايتي
وجمهورية الدومينيكان ،ال�سبت وليال ،ثم من جامايكا ومن �أجزاء
من �شرق كوبا وميكن �أن ي�ؤدي الإع�صار �إىل هطول �أمطار مبعدل
� 20سم على الق�سم اجلنوبي لإي�سبانيوال وجامايكا ،بح�سب هذه
التوقعات .وقد ت�ؤدي هذه الأمطار �إىل “حدوث في�ضانات و�سيول
وحلية ،قد يكون بع�ضها �شديداً” ،بح�سب املركز.

وا�شنطن
تعر�ضت �شركة “كا�سيا” الأمريكية التي تزود العديد من ال�شركات
بخدمة �إدارة تكنولوجيا املعلومات اجلمعة لهجوم �إلكرتوين ت�ضمن
مطالبة ما قد يزيد على �ألف �شركة ت�ستخدم نظامها بدفع فدية،
ما ُ
ا�ضطر �سل�سلة خمازن �شهرية يف ال�سويد �إىل �إغالق موقت جلميع
متاجرها يف البالد والبالغ عددها نحو  .800و�أعلنت �شركة “كوب
�سويدن” ال�سويدية �أن الهجوم الإلكرتوين �شل �أن�شطتها التي متثل
نحو  20%من القطاع يف البالد ويناهز حجم مبيعاتها  1,5مليار
يورو .وي�صعب حاليا تقدير احلجم الفعلي لهذا الهجوم الإلكرتوين
بوا�سطة “برنامج فدية» .ي�ستغل هذا النوع من الربامج الثغرات
الأمنية املوجودة لدى ال�شركات او الأف��راد ويقوم بت�شفري �أنظمة
الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة ت�شغيلها .وتنبهت “كا�سيا” حلدوث
هجوم ع�بر برناجمها “يف �إ���س �أيه” عند الظهرية على ال�ساحل
ال�شرقي ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ،قبل عطلة نهاية �أ���س��ب��وع طويلة لأن
االثنني يوم عطلة ر�سمية .و�أعلنت ال�شركة م�ساء اجلمعة �أن الهجوم
اقت�صر على “�أقل من  40من عمالئها” يف العامل� .إال �أن ه�ؤالء
العمالء يوفرون بدورهم خدمات ل�شركات �أخ��رى .وط��ال الهجوم
“�أكرث من �ألف �شركة” بح�سب �شركة “هانرتي�س البز” املتخ�ص�صة
بالأمن ال�سيرباين.

�أذربيجان تفرج عن  15جنديا �أرمنيا

•• باكو�-أ ف ب

�سلمت �أذربيجان �إىل يريفان  15جنديا �أرمنيا �أ�سروا العام املا�ضي خالل
نزاع م�سلح ب�ش�أن منطقة ناغورين قره باغ املتنازع عليها ،ح�سب ما �أعلن
م�س�ؤولون .وقالت وزارة اخلارجية يف باكو �إن هذه اخلطوة جزء من �صفقة
بو�ساطة رو�سية وجاءت يف �أعقاب قرار يريفان ت�سليم باكو خرائط حلقول
الأل��غ��ام يف منطقة ال�صراع .واندلعت املعارك بني �أذربيجان و�أرمينيا يف
�أيلول�/سبتمرب  2020حول ناغورين قره باغ ،ما �أودى بحياة �أكرث من
� 6500شخ�ص على مدى �ستة �أ�سابيع.
وان��ت��ه��ت احل���رب يف ت�شرين ال��ث��اين/ن��وف��م�بر ب��وق��ف �إط�ل�اق ن��ار بو�ساطة
رو�سية تنازلت يريفان مبوجبه عن م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي يف قره
باغ وحميطها ،كانت ت�سيطر عليها لعقود.
وق��ال��ت ال����وزارة يف بيان “مببادرة م��ن االحت���اد ال��رو���س��ي ،قدمت �أرمينيا
�إىل اجلانب الأذربيجاين خرائط حل��وايل � 92أل��ف لغم م�ضاد للدبابات
والأف���راد ز ِرع��ت �أثناء االحتالل يف منطقتي فيزويل وزانغيالن” اللتني
�أعيدتا �إىل �أذربيجان العام املا�ضي.
و�أ�ضافت �أن “اجلانب االذرب��ي��ج��اين �سلم ارمينيا � 15شخ�صا من ا�صل
ارمني» .و�صرح دبلوما�سي �أذربيجاين كبري لوكالة فران�س بر�س �أن القوات
الأذربيجانية ا�سرت اجلنود ال 15يف كانون الأول/دي�سمرب العام املا�ضي.
وتقول احلكومة الأذربيجانية �إن �سبعة جنود �أذربيجانيني و 18مدنيا
قتلوا و�أ�صيب � 110آخرون ب�سبب الألغام يف ناغورين قره باغ وحميطها
منذ وقف �إط�لاق النار .واقدمت كل من القوات الأذربيجانية والأرمنية
على زرع �ألغام خالل النزاع الدموي �أوائل ت�سعينات القرن املن�صرم.
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حتت عنوان “اجلزائر يف قب�ضة الإغ��راءات الرتكية” ،كتبت �صحيفة
“لوموند” �إن هناك ن��وع��اً م��ن “احللم الرتكي” ي�شق طريقه بني
اجل��زائ��ري�ين .فمن ال�سلع اجللدية امل�ستوردة “امل�صنوعة يف تركيا”
�إىل ترميم ق�صر البيك وم�سجد ح�سن با�شا يف وه���ران وامل�سل�سالت
التلفزيونية وطفرة ال�سياحة احلالل يف بحر مرمرة  ،تبدو اجلزائر يف
مرمى الإغراءات الرتكية.
وتقول ال�صحيفة �إن الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون نف�سه يذهب
يف هذا االجت��اه على ال�صعيد اجليو�سيا�سي ،متجاهال �أي اعرتا�ضات.
ول��دى �س�ؤاله ع��ن “الهجوم ال�ترك��ي يف املنطقة املغاربية” ،م��ن قبل
�أ�سبوعية “لوبوان” الفرن�سية ع�شية االنتخابات الت�شريعية الأخرية

يف اجلزائر� ،أج��اب تبون“ :ال مانع لدينا ...اخل�لاف بني تركيا ودول
عربية معينة مرتبط ب�شكل رئي�سي مبلف الإخ��وان امل�سلمني ..تتمتع
اجلزائر بعالقات ممتازة مع الأتراك” .واعتربت ال�صحيفة الفرن�سية
�أن تبون �أق��ل انزعاجاً من الروابط بني الرئي�س رجب طيب �أردوغان
و”الإخوان امل�سلمني».
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن االنتخابات الت�شريعية اجلزائرية التي �شهدت
مقاطعة كبرية� ،أظهرت تنامي النفوذ الرتكي مع ظهور حركة جمتمع
ال�سلم ،التي �أ���ش��ادت بالنموذج ال��ذي يج�سده الرئي�س ال�ترك��ي رجب
طيب �أردوغ����ان ،ب�صفتها احل��زب ال��ث��اين املمثل يف اجلمعية الوطنية
اجلزائرية.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن ظل تركيا على اجلزائر منا ب�شكل مطرد خالل
ال�سنوات الع�شر الأخرية �أو نحو ذلك.

فاقت�صاديا ،يتقدم الوجود الرتكي يف اجلزائر و�إن كان بوترية معتدلة.
وبعدما كانت �سابع م��ورد لل�سوق اجلزائرية يف ع��ام ( 2012بن�سبة
 3.6%من الواردات)� ،أ�صبحت تركيا يف املركز ال�ساد�س يف عام 2019
( ،)5.11%بعد ال�صني وفرن�سا و�إيطاليا و�إ�سبانيا و�أملانيا .وت�شمل
هذه ال��واردات الرتكية ح�صة متزايدة من ال�سلع الر�أ�سمالية حيث مت
�إن�شاء خطوط �إنتاج يف اجلزائر تهدف �إىل تفادي الزيادة يف ال�ضرائب
اجلمركية على ال�سلع اال�ستهالكية.
وتن�شط ال�شركات الرتكية يف البناء والأ�شغال العامة والبنية التحتية
لدرجة “التناف�س املتزايد مع ال�صينيني” ،بح�سب مراقب �أوروب��ي يف
اجلزائر العا�صمة.
واعتربت “لوموند” �أن تطوير هذه الروابط االقت�صادية يتغذى من
خ�لال م��ا و�صفته باخليال امل�شرتك وال���ذي مت حتديثه .فقد امتدت

غاب الأمري ت�شارلز ،وامللكة �إليزابيث ،عن االحتفالية

ال��و���ص��اي��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ع��ل��ى م���دى �أك��ث�ر م��ن ث�لاث��ة ق����رون (-1512
 )1830قبل �أن يرتك اال�ستعمار الفرن�سي �إرثاً ت�سعى �أنقرة اليوم �إىل
�إحيائه ،كما يت�ضح من عمليات الرتميم املعماري للق�صور �أو امل�ساجد يف
اجلزائر العا�صمة �أو يف وهران.
وحتدثت ال�صحيفة �أي�ضاً عن الت�أثري ال�شعبي للم�سل�سالت التلفزيونية
الرتكية ،التي �أطاحت بالإنتاج امل�صري.
وازداد العدد ال�سنوي للزائرين اجلزائريني لرتكيا لي�صل �إىل 300
�أل��ف زائ��ر ع�شية �أزم���ة كوفيد  ،19-وه��و تدفق �أ�صبح ممكنا بف�ضل
تكثيف الروابط اجلوية بني البلدين (ح��وايل �أربعني رحلة �أ�سبوعية
يف عام .)2019
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ي�سعى �أردوغ�����ان �إىل دف��ع ب��ي��ادق��ه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف
اجلزائر ،كما يفعل يف �أماكن �أخرى يف �شمال �أفريقيا.

ال�شقيقان يف انفراد بعيدا عن اال�ضواء

حدث حتت رقابة �صارمة

لهذا مت �إبعاد ال�صحافة عن عيد ميالد ديانا ال�ستني!...

حب اجلمهور الدائم لـ «�أمرية القلوب» يجب �أن تتم تغذيته باعتدال ،ولكن ب�شكل فعال ،من قبل االمريين
•• الفجر -مود غرمي –ترجمة خرية ال�شيباين
ن�سمع عن عيد ميالد ديانا ال�ستني ،منذ �شهور� .أو ً
ال،
كان هناك املو�سم الرابع من م�سل�سل “التاج” ،والذي
يف نهاية عام � 2020سبق ان �أع��اد �إحياء ذكرى
الأمرية يف الالوعي اجلماعي.
بعد ذل���ك ،ت�ضاعف على م���دار الأ���س��اب��ي��ع عدد
العرو�ض اخلا�صة والأفالم الوثائقية وغريها من
امللفات املكر�سة لهذا املنعطف الهام ،وهذه الذكرى
اال ان ذل����ك ك����ان دون احت�ساب
�إرادة دوق���ا ك��ام�بري��دج و�سا�سك�س
ل��ت��ب��ق��ى ال�������ص���ح���اف���ة يف الت�سلل
ن�سب ًيا .ل��ذل��ك ،يف ال��وق��ت املحدد
يف يوم االحتفالية ،مل يكن هناك
م����ا ي�������ش���اه���د .مل ت����وج����د �صورة
لبثها ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ش��رة ،وال
م��ق��اب��ل��ة مم��ك��ن��ة .ح����اول الأن�صار
واالحباء رفع �أعناقهم من حدائق
الق�صر ملحاولة ر�ؤية �شعر (نادر)
ل��ل��أم��ي�ري����ن ،ول���ك���ن ظ���ل���وا على
جوعهم.
كانت القنوات الإخبارية� ،سكاي
ن��ي��وز و���س��ي ان ان و�أي ت��ي يف ،قد
�أر���س��ل��ت بالطبع مرا�سليها لدى
العائلة املالكة �إىل امل��وق��ع ،ولكن
يف اللحظة امل��ح��ددة ،عندما كان
وي��ل��ي��ام وه����اري مي�����س��ك��ان اخليط
للك�شف ع��ن ال��ت��م��ث��ال الربونزي
لأم��ه��م��ا ب��رف��ق��ة طفلني (طفالن
خ�����ي�����ال�����ي�����ان ،ي�����ف��ت��ر������ض ان���ه���م���ا
مي��ث�لان “الكونية وت����أث�ي�ر عمل
الأم�ي�رة على الأجيال”) ،مل ير
ال�صحفيون �شي ًئا على الإطالق
مما كان يحدث.
ول�����س��ب��ب وج���ي���ه :مت �إيقافهم
ب���دق���ة م���ن ق��ب��ل اج���ه���زة الق�صر
�أ�����س����ف����ل احل����دي����ق����ة ح���ي���ث �أق���ي���م

امل��وك��ب ،خلف احل��واج��ز الأمنية.
وم����ن ذاك امل���وق���ع ،ك����ان التمثال
ال��وح��ي��د ال����ذي ميكنهم ت�أطريه
يف دائ����رة ك��ام�يرات��ه��م ،ه��و متثال
امللكة العجوز الطيبة فيكتوريا.
ل���ق���د �أع���������دت ق����ن����اة ال ����س���ي �أي
خا�صا ،وجيء
الفرن�سية
ً
برناجما ً
باملتخ�ص�صني يف املو�ضوع للتعليق
على احلدث .لكن لدقائق طويلة،
مل ت�صل ال�صور لبثها ،با�ستثناء
ح�شد م��ن املعجبني والأ�شخا�ص
الف�ضوليني ال��ذي��ن يتجولون يف
حدائق الق�صر ،وهاتفهم الذكي
يف يدهم.
يف الواقع ،ا�ستغرق الأمر ما يقارب
ال�ساعة حتى اكتمل احلفل وغادر
ويليام وهاري امل�شهد ،قبل التمكن
من ر�ؤي��ة ال�صور الأوىل .ويف�سر
ذل��ك باختيار الأم�يري��ن اللجوء
�إىل ح�������ض���ور �إع��ل��ام�����ي حم����دود
ب�شكل خ��ا���ص ،على �أم��ل مراقبته
وال�سيطرة عليه قدر الإمكان.
حدث عائلي

أخ�ي�را ،ت�سببت
ال�سنوية التي لن تعرفها �أب���دً اً � .
التوترات الأخ�يرة بني ابنيها ه��اري وويليام ،يف
تدفق الكثري من احلرب  ..و�ساعدت يف �إعادة احياء
ذكراها“ :ماذا كان �ســــيكون موقـــــف الليـــــدي دي
لو كانـــــت على قيد احلياة؟ و”ماذا كانت �ستفعل
للتوفيــــق بينهما؟” .باخت�صار� ،شهدت �أمرية ويلز
عودة غري عادية �إىل ال�ضجيج هذا العام .لذلك
بال�ضرورة ،كان هذا االول من يوليو  ،2021عيد
منتظرا بفارغ ال�صرب .حني �أكدت
ميالدها ال�ستني،
ً
�أكرث منه ملكي
تقليديا يف اململكة امل��ت��ح��دة ،تتم
م���راق���ب���ة الأح��������داث ال���ت���ي تتعلق
بالعائلة املالكة من قبل جمموعة
من ال�صحفيني املعتمدين ت�سمى
روي�����ال روت�����ا .ك���ل م��ن�بر اعالمي
�إنكليزي كبري له مرا�سله امل�س�ؤول
ع���ن ك���ل ال�������ش����ؤون امل��ل��ك��ي��ة ،وتتبع
ه�����ذه امل���ج���م���وع���ة ال�������ص���غ�ي�رة من
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين ب�����ش��ك��ل طقو�سي
روزن������ام������ة ال���ت���ن���ق�ل�ات لتغطية
الأن�شطة والتظاهرات والرحالت
ال��ر���س��م��ي��ة ل�ل�أع�����ض��اء الن�شطني
يف ال��ع��ر���ش .ل��ك��ن ه���ذه امل����رة كان
االم���ر خمتل ًفا .للحد م��ن وجود
ال�����ص��ح��ف��ي�ين (ال ي������زال كوفيد
يعتمد كعذر مقبول) ،قرر ويليام
وهاري اعتماد م�صور واحد فقط،
وم��را���س��ل واح���د ،وك��ام�يرا واحدة
من وكالة ا�شو�سيتد بر�س اللتقاط
حفل افتتاح متثال والدتهما .بعد
ذلك �س ُتكلف ا�شو�سيتد بر�س ،مع
حظر مدته �ساعة واح��دة ،ب�إعادة
ت���وزي���ع ال�����ص��ور وامل��ع��ل��وم��ات على

و�سائل الإعالم املختلفة ،يف اململكة
امل��ت��ح��دة وع��ل��ى ال�صعيد الدويل.
�إنه جهاز م�شابه للجهاز الذي مت
و�ضعه يف قلعة ون��د���س��ور لتقدمي
�آرت�شي ،جنل ه��اري وميغان ،بعد
والدته.
ميثل اختيار ا�ستبعاد روي��ال روتا
من احلدث املبا�شر �أو ًال ،رغبة يف
عدم تقدمي هذا التد�شني كحدث
ملكي ،بل حدث عائلي –وبالتايل
�شرعيا �أك�ثر حميمية .يذكر �أنه
ع��ن��د وف��ات��ه��ا ،ك��ان��ت ال��ل��ي��دي دي
مطلقة ومل تعد ع�ض ًوا ً
ن�شطا يف
امل�ؤ�س�سة.
وه���ك���ذا� ،أع��ل��ن ال��ب��ي��ان ال�صحفي
الر�سمي ال�����ص��ادر يف  25يونيو،
ع����ن “حفل �صغري” بح�ضور
بع�ض �أفراد عائلة ديانا ،والفنانة
ال��ت��ي اب��ت��ك��رت ال��ت��م��ث��ال ،ومن�سق
احل��دائ��ق امل�����س���ؤول ع��ن احلديقة
التي حتت�ضنه .مل يح�ضر زوجها
ال�سابق الأم�ي�ر ت�شارلز ،املوجود
يف ا�سكتلندا ،وال امللكة �إليزابيث،
التي ف�ضلت بعد ظهر ذلك اليوم،

فرق االت�صال بالق�صر الأ�سبوع املا�ضي �أنه مبنا�سبة
احلدث� ،سيلتقي الأمريان ويليام وهاري يف حديقة
�سونكن يف ق�صر كن�سينغتون ،حيث ترعرعا معا،
لرفع ال�ستار عن متثال يخلّد ذك��راه��ا ،ا�ستعدت
و�سائل الإعالم واالحباء والف�ضوليني .لقد �أرادوا
�أن يكونوا هنــــــاك ،حا�ضرين� ،شهو ًدا على هذه
اللحظة التاريخية لتكرمي ذكرى ديانا ،بالطبع،
ولكن �أي�ضـــــًا وخا�صة ،لريوا كيف �سيحدث ّ
مل �شمل
الأخوين ،منذ �أن غادر هاري �إىل كاليفورنيا.
ال��ذه��اب �إىل �سباق الفرو�سية يف
وند�سور .ويعك�س اختيار احل ّد من
م�شاركة و�سائل الإعالم يف احلدث
�أي���ً��ض��ا ،وبالت�أكيد ،ال��ت��ن��ازل الذي
قدمه ويليام لأخيه هاري.
لقد انتقد هذا الأخ�ير ال�صحافة
الربيطانية ب�شكل حاد يف الأ�شهر
الأخ�يرة ،مته ًما �إياها بامل�ضايقة،
وح ّملها امل�س�ؤولية اجل��زئ��ي��ة عن
ن��ف��ي��ه يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م��ع زوجته
ميغان ماركل.
وعندما غادر اململكة املتحدة ،تعهد
هاري ب�أال يواجه روتا رويال التي
ك��ره��ه��ا م���رة �أخ����رى .ويف العمق،
من الأ�شياء القليلة التي ال يزال
ه���اري و�شقيقه يتقا�سمانها ،هو
عدم ثقتهما يف االعالم.
ف��ب��ع��د م����رور م���ا ي���ق���ارب الأربعة
وع�شرين عا ًما على وفاة والدتهما
حتت ج�سر �أمل��ا يف باري�س ،ي�ستمر
وي��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ام وه�������اري يف اع���ت���ب���ار ان
امل�����ص��وري��ن وال�����ض��غ��ط الإعالمي،
م�������س���ئ���ول�ي�ن ع�����ن ذاك احل�������ادث
امل�أ�ساوي.

حان الوقت حل�سم
الأمور على انفراد
وك��م��ل��ك م�ستقبلي ،يعلم ويليام
�أن��ه ال خيار ل��دي��ه� :سي�ضطر �إىل
تكييف حياته كلها مع ال�صحافة،
وحتى جعلها حلي ًفا �إذا كان يرغب
يف احلفاظ على �شعبيته مع رعاياه
يف امل�ستقبل .لكن هاري ي�شعر الآن
�أنه مل يعد يدين لها ب�شيء .فمن
خ�لال التخلي عن و�ضعه كع�ضو
ن�شط يف ال��ت��اج ع��ام  ،2020قام
� ً
أي�ضا بالتخلي عن �أي التزام جتاه
و�سائل الإعالم.
ا�سال ه��ذا االنق�سام بني الأ�شقاء
ال��ك��ث�ير م��ن احل�ب�ر و���ش�� ّوه �صورة
امل���ؤ���س�����س��ة امل��ل��ك��ي��ة .و�أدرك هاري
وويليام اليوم �أنه ال م�صلحة لهما
يف مزيد ن�شر غ�سيل خالفاتهما.
ث����م ب���ع���د ف���ت��رة ك�������ش���ف امل�ستور
ال����ك��ب�رى ه�����ذه (ب���ع���د امل���ق���اب���ل���ة /
االع��ت�راف����ات ل��ل��ث��ن��ائ��ي �سا�سك�س
�إىل �أوب����را وي��ن��ف��ري ،ح��ي��ث اتهما
العائلة املالكة بالعن�صرية وعدم
دعمها مليغان عندما كانت تعاين

ديانا ...ال تزال �ساحرة القلوب
م��ن ا���ض��ط��راب��ات ن��ف�����س��ي��ة) ،يبدو
ان الأخوين وافقا على �أن الوقت
قد حان حل�سم بع�ض الأمور على
انفراد.
ول��ت��خ��ف��ي��ف ال��ت��وت��رات و�إظهار
ال���وح���دة ال��ت��ي ي���أم��ل��ه��ا اجلمهور،
بعد املوكب ،و ّق��ع ال�شقيقان بيا ًنا
م�����ش�تر ًك��ا �أث��ن��ي��ا ف��ي��ه ع��ل��ى ذكرى
وروح والدتهما .ال وجود خلطاب
م��ن��ف�����ص��ل ل��ل��م��ق��ارن��ة ،وال وج���ود
حلرب ات�صالية لتغذيتها .و ُتظهر
ال�صورة التي نقلها ح�ساب ق�صر
كن�سينغتون الر�سمي على تويرت
�أي���ً��ض��ا ،ول��ي��ام وه���اري م��ن اخللف،
وه����م����ا ي����ن����ظ����ران م���� ًع����ا يف نف�س
االجتاه ،نحو متثال والدتهما.
وم����ن خ��ل�ال �إب����ق����اء روي������ال روت���ا
بعيدا ،واختيار احل��د من ال�صور
امل���وزع���ة ع��ل��ى ال�����ص��ح��اف��ة ،حاول
وي���ل���ي���ام وه������اري ب���ال���ت���ايل تهدئة
ات�صاالتهما .وكانا ي�أمالن � ً
أي�ضا
االف���ل��ات م���ن ج��ح��اف��ل اخل��ب�راء
ال���ذي���ن ي��ت��م ا����س���ت���دع���ا�ؤه���م ع����اد ًة
لقراءة �شفاههما� ،أو فك رموز لغة

ال توجد �صورة حية ،وال مقابلة مع ابنيها :يف عيد ميالد الليدي دي� ،أخذت رويال روتا حما ًما بار ًدا

و�سائل االعالم بقيت يف الت�سلل

ميثل اال�ستبعاد
رغ��ب��ة يف ع��دم
ت�����ق�����دمي رف����ع
ال�ستار كحدث
ملكي ،بل حدث
عائلي ،وبالتايل
�أك�ث�ر حميمية

متثال الأمرية ديانا بعد �أن ازاح ال�ستار عنه ويليام وهاري

ج�سدهما مبا�شرة ،والتدقيق يف
�أدن��ى عالمة توتر .ومن الوا�ضح
�أن ه����ذا ال���ن���وع م���ن امل����ق����االت قد
ازده������ر ب��ع��د ب�����ض��ع ����س���اع���ات على
الويب ،لكن كان للأخوين الوقت
مل��راق��ب��ة (وامل����واف����ق����ة؟) ���ص��ور ّ
مل
�شملهم.
هذه ال�صور ،حتى لو مت تقلي�صها
�إىل احلد الأدنى ال�صارم ،كان البد
م��ن وج���وده���ا .وي����درك الأم��ي�ران
جيدًا �أن��ه من املهم بالن�سبة لهما
اال���س��ت��م��رار يف االرت���ب���اط ب�صورة
والدتهما وال�شعبية غري العادية
التي تتمتع بها .يف ال��ي��وم التايل
الف��ت��ت��اح ه��ذا ال��ت��م��ث��ال ،و�صبيحة
ف���ت���ح احل���دي���ق���ة ل��ل��ج��م��ه��ور ،كان
“املعجبون” ،ه�����ؤالء الألرتا�س
لديانا ،وغال ًبا ما يرتدون بالكامل
علم اململكة املتحدة� ،أول من عرب
البوابات.
ح��ب اجل��م��ه��ور ال��دائ��م ل��ـ “�أمرية
القلوب” ،يجب �أن تتم تغذيته
ب����اع����ت����دال ،ول����ك����ن ب�����ش��ك��ل فعال
م���ن ق��ب��ل اب��ن��ي��ه��ا .لأن الأن�صار
واملعجبني ال��ذي��ن ي�ضمنون بقاء
ال���ن���ظ���ام امل���ل���ك���ي ،ي�����أت����ون ل���زي���ارة
ال��ق�����ص��ور ،وي��ن��ف��ق��ون �أم��وال��ه��م يف
حمالت بيع التذكارات.
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كتالونيا بني ر�ؤيتني متعار�ضتني:

هل العفو عن االنف�صاليني ،جناح للحكومة الإ�سبانية...؟
•• الفجر -البان الكامي –ترجمة خرية ال�شيباين
هجوم مر ّتب .كان هذا رد النزعة االنف�صالية الكتالونية
على قرارات العفو التي منحتها احلكومة الإ�سبانية ،الثالثاء
 22يونيو ،لت�سعة من ق��ادة احلركة امل�سجونني منذ �أكتوبر
 .2017ومع ذلك ،كان ا�ستمرار احتجازهم �أحد االنتقادات

الرئي�سية التي يوجهها �إىل مدريد �أن�صار كاتالونيا املنف�صلة
عن �إ�سبانيا  ...وهنا امل�شكلة برمتها .بحركة تبدو �أنها
ت�ستجيب لهذا املطلب ،قام اال�شرتاكي بيدرو �سان�شيز ،رئي�س
احلكومة الإ�سبانية ،بنزع فتيل �أحد املحاور املركزية يف حجة
�أولئك الذين يدافعون عن االنف�صال .بينما ا�ستقبل بيدرو
�سان�شيز الرئي�س اجلديد للحكومة املحلية الكتالونية ،بريي

�أراغون ،للمرة الأوىل ،يوم الثالثاء 29 ،يونيو ،ف�إن �إجراءات
العفو جترب التيار االنف�صايل على �إع���ادة تعديل مواقفه
جتاه ال�سلطة املركزية .واتفق �سان�شيز و�أراغون على اللقاء
يف بر�شلونة يف نهاية �سبتمرب لإج��راء مفاو�ضات جوهرية
حول املو�ضوعات اخلالفية .كانت ال مونكلوا ،تعد الأر�ضية
منذ �أ�سابيع لـ “�إندولتو�س” “العفو” بالإ�سبانية .وو�ضعت

هذه الإجراءات حد ًا ملحنة ال�شخ�صيات ال�سيا�سية امل�سجونة
لتورطها يف تنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�صري غري القانوين،
ثم �إع�لان اال�ستقالل من جانب واح��د ال��ذي �أعقب ذل��ك ،يف
�أكتوبر  .2017وقد مت اعتقال ت�سعة �شخ�صيات رئي�سية من
هذه الأحداث ،وحُ كم عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح بني ت�سعة
وثالثة ع�شر عامًا بتهمة “الفتنة” يف �أكتوبر .2019

13
«�إن �إج���راءات العفو� ،إذا حدثت،
لن تكون جناحا” ،قالت �إلي�سيندا
بالوزي ،رئي�سة “املنظمة الوطنية
الكتالونية” ،االنف�صالية القوية،
يف ت��غ��ري��دة يف  27م��اي��و ،بينما
كانت فر�ضية تطبيقها تتبلور.
يف الواقع� ،سيكون ق��را ًرا �سيا�س ًيا
ذك�� ًي��ا �ضد ال��ن��زع��ة االنف�صالية.
ل���ي�������س ف���ق���ط ب�����س��ب��ب ا�ستبعاد
املنفيني و�ضحايا القمع البالغ
ع���دده���م  ،3000ول��ك��ن � ً
أي�ضا
لأن���ه���ا ���س��ت��ج�� ّردن��ا م���ن �سالحنا
�سيا�س ًيا وم�����ض��رة ع��ل��ى امل�ستوى
الدويل”����� .ص����وت �إلي�سيندا
بالوزي م�سموعا على نطاق وا�سع
يف الف�ضاء االنف�صايل ،وال �سيما
من قبل ال�شريحة الأكرث ت�ص ّلبا
يف احلركة.
ي�������ش���رح �أوري�����������ول ب���ارت���وم���و����س،
املتخ�ص�ص يف ال�سيا�سة و�أ�ستاذ
ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف جامعة
ب��ر���ش��ل��ون��ة ،وك���ذل���ك يف جامعة
بر�شلونة امل�ستقلة“ :يف ال�سنوات
الأخرية ،كان ال�سجناء هم العن�صر
املوحد واملعب�أ للكتلة االنف�صالية.
ِّ
وت��ق��وم ه���ذه ال��ن��زع��ة ع��ل��ى فكرة
�أن �إ���س��ب��ان��ي��ا ن���ظ���ام ديكتاتوري
مناه�ض ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ،ي�شبه
ن��ظ��ام ف��ران��ك��و ،و�أن ه��ن��اك قم ًعا
�ضد االنف�صاليني ملجرد كونهم
كذلك .وعندما تتخذ احلكومة
املركزية نف�سها �إجراءات تتعار�ض
م���ع ه���ذه ال�������ص���ورة ،ي��ج��د التيار
االن��ف�����ص��ايل ن��ف�����س��ه دون �سالح،
وتفقد �سرديته �أ�س�سها».
مادة د�سمة لليمني
يف  20يونيو ،ي�شري كل �شيء �إىل
�أن �إج���راءات العفو �ستدخل حيز
التنفيذ خ�لال الأ���س��ب��وع .و�شنت
�شخ�صيات انف�صالية من الوزن
الثقيل هجوماً م�ضاداً ملبادرات
تخفيف ال��ت��وت��ر وال��ت��ق��ارب التي
نظمها رئي�س احلكومة املركزية
�إىل ح����د ك���ب�ي�ر .ان ال���ع���ف���و هو
“انت�صار يظهر بع�ض العيوب
يف جهاز الدولة .فعندما تواجه
ال����ق����رارات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا بع�ض
هذه الأجهزة العدالة الأوروبية،
ف�إنها لن ت�صمد �أمام التمحي�ص.
ان ال���دول���ة حت����اول الآن حماية
نف�سها من الإج��راءات التع�سفية
التي اتخذتها يف املا�ضي”� ،صرح
ب����ذل����ك �أوري����������ول ج���ون���ك�ي�را����س،
زعيم “حزب الي�سار اجلمهوري
يف كاتالونيا” ،ون���ائ���ب رئي�س
احلكومة الكاتالونية يف �أكتوبر
 ،2017الذي كان يق�ضي عقوبة
بال�سجن طيلة ثالثة ع�شر عا ًما.
�إن “العفو ����س���ي���ك���ون مقدمة
ل��ل��ه��زمي��ة ال��ت��ي �أحل��ق��ت��ه��ا �أوروب����ا
ب�إ�سبانيا” ،يعتقد ،م��ن جهته،
ج��������وردي ك���وي���ك�������س���ارت ،رئي�س
اجلمعية الثقافية الكاتالونية
امل����ؤث���رة “اومنيوم الثقافية”،
ال���ذي حكم عليه بال�سجن ت�سع
�سنوات يف .2019
ت���ت���ال���ت ال���ه���ج���م���ات يف و�سائل
الإع���ل���ام .وال ي��ع��ت��زم اي ممثل
عن اجلرناليتات ،مقر احلكومة
امل��ح��ل��ي��ة ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة ،ح�ضور
امل�����ؤمت����ر ال�����ذي ُي��ع��ق��د يف �أوب�����را
بر�شلونة من قبل بيدرو �سان�شيز،
يف ال���ي���وم ال����ت����ايل ،حت���ت عنوان
“ ّ
مل ال�شمل :م�شروع للم�ستقبل
جلميع �إ�سبانيا».
تولت فيكتوريا ال�سينا بورغي�س،

بر�شلونة ،ومع ذلك ،كان يف�ضل
ال��ع��ف��و ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال���ع���ام“ .من
خ�لال العفو ،نق ّر ب��ان جرما قد
ارتكب .”...مدر�س الكيمياء هذا
يف مدر�سة ثانوية مت�شائم ب�ش�أن
ن��ت��ائ��ج امل��ف��او���ض��ات يف وق���ت تكرر
فيه احلكومة املركزية معار�ضتها
لإجراء ا�ستفتاء�“ .إذا �أراد ‘الي�سار
اجلمهوري يف كاتالونيا’ حماولة
ال��ت��ق��ارب ع��ن ط��ري��ق التفاو�ض،
ف��ه��ذه ه��ي الطريقة ال��ت��ي يجب
ات��ب��اع��ه��ا .ل��دي��ه��م �أرب�����ع �سنوات
للقيام ب��ذل��ك ،و�إذا مل ينجحوا،
ف�سنجرب �شي ًئا �آخر».

�إلي�سيندا بالوزي ،رئي�سة املنظمة االنف�صالية الكاتالونية الرابطة الوطنية  ،يف بر�شلونة

بيدرو �سان�شيز وامللك فيليب ال�ساد�س وبري �أراجوني�س يف حفل ع�شاء يف امل�ؤمتر العاملي للجوال يف بر�شلونة

يتهم اليمني واليمني املتطرف ال�سلطة التنفيذية بخيانة الإ�سبان للبقاء يف ال�سلطة
م�������س���ت�������ش���ارة ال���ع���م���ل اخل����ارج����ي
وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف اجلرناليتات،
ال��ت��ي ات�����ص��ل��ت ب��ه��ا ����س�ل�ات ،نقل
ر�سائل احلكومة �إىل ال�صحافة
الأجنبية .وظيفة غري عادية يف
احل��ك��وم��ة املحلية .وو�ّ��ض��ح��ت �أن
ال��ع��ف��و “لي�س ح�ل ً�ا ،وال النجاح
ال��ذي تدعيه ال مونكلوا .هناك
ت�سعة ق�����رارات ع��ف��و ،ل��ك��ن �أكرث
من � 3000شخ�ص يخ=�ضعون
للمحاكمة م��ن �أج��ل ا�ستفتاء 1
�أكتوبر  .2017بالإ�ضافة� ،إىل
�أن ه����ذه الإج��������راءات ت�ستجيب
لل�ضغوط الدولية التي مور�ست
على �إ�سبانيا ،وحقيقة �أننا نطرح
الإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني
ك�شرط م�سبق للحوار” .الر�سالة
وا����ض���ح���ة ،ال�����س��ل��ط��ة التنفيذية
الإ�سبانية ت��وا���ص��ل قمع النزعة
االن��ف�����ص��ال��ي��ة ،وال ُت��ظ��ه��ر ح�سن
النية وال الت�سامح بهذه البادرة.
ف��ه��ل ت��خ��اط��ر م���ن اج����ل جت���اوز

اجراء ي�ستجيب لل�ضغوط الدولية التي متار�س على ا�سبانيا
و����ض���ع م��ت��ع��فّ��ن؟ “ال” ،حت�سم
امل�ست�شارة.
ومع ذلك  ...ف�إن ما بني  53و67
ب��امل��ائ��ة م��ن الإ���س��ب��ان يعار�ضون
ال����ع����ف����و ع������ن االن����ف���������ص����ال����ي��ي�ن،
وف���قً���ا ال���س��ت��ط�لاع��ات ال������ر�أي يف
الأ�سابيع الأخ�ي�رة .والأ���س��و�أ من
ذل�����ك� ،أن احل��ك��وم��ة خ�����س��رت يف
العملية .ف��ق��د �أظ��ه��ر ا�ستطالع
للر�أي ن�شرته �صحيفة ال رازون
اليمينية� ،أنه يف االئتالف احلاكم
ح��ال�� ًي��ا� ،سيرتاجع ح��زب الي�سار
ال����رادي����ك����ايل ب����ودمي����و�����س ،وهو
�شريك �أقلي ،مبقدار  0.2نقطة
يف ن��واي��ا ال��ت�����ص��وي��ت .و�سيخ�سر
احل����زب اال����ش�ت�راك���ي الإ�سباين،
ال�����ش��ري��ك الأغ��ل��ب��ي 1.1 ،نقطة
وث�لاث��ة م��ق��اع��د ن����واب .ك��ل ذلك

حت��ت ن�ي�ران كثيفة م��ن اليمني
وال����ي����م��ي�ن امل����ت����ط����رف ،اللذين
ي�����س��ع��ي��ان ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن هذا
الرف�ض .انهم يتهمون ال�سلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��خ��ي��ان��ة الإ����س���ب���ان
للبقاء يف ال�سلطة ،وهذه احلجة
ُطعم ي�صيب ال��ه��دف .على ر�أ�س
حكومة بدون �أغلبية يف الربملان،
يجب �أن يعتمد كل من “احلزب
اال���ش�تراك��ي اال�سباين” وحركة
“بودميو�س” ،على ثالثة ع�شر
نائباً م�ستق ً
ال من حزب “الي�سار
اجلمهوري يف كاتالونيا».
االقرتاب من اخل�صم
دون �أن تبدو خائنا
�إذن ،م���ا ال�����ذي مي��ك��ن رب���ح���ه يف
حقل الألغام هذا من اجلانبني؟

“يجب مت�����ي�����ي�����ز اخل������ط������اب
ع����ن الفعل” ،ي����ذ ّك����ر �أوري�������ول
بارتوميو�س ،التيار االنف�صايل
ككل قبل بالعفو ...ومل يرف�ضه
�أي ���س��ج�ين ،ل��ك��ن��ه��م ي��ع��ل��م��ون �أن
ذلك ي�ضعف خطابهم».
لي�س ه���ذا ه��و ال�سبب الوحيد.
احلكومة الكتالونية احلالية هي
ائتالف من ثالثة �أحزاب تطمح
�إىل اال���س��ت��ق�لال .اال�شرتاكيون
ال��دمي��ق��راط��ي��ون م���ن “الي�سار
اجل����م����ه����وري يف كاتالونيا”،
ث��ل�اث����ة وث���ل��اث������ون م����ق����ع����دًا يف
الربملان املحلي ،و”معا من �أجل
كاتالونيا” ،وري���ث ح���زب ميني
ال��و���س��ط ال��ت��اري��خ��ي الكتالوين،
 32مقعدًا ،واحل��زب الراديكايل
“تر�شيح ال���وح���دة ال�شعبية”،

ت�����س��ع��ة م���ق���اع���د .وب���ع���د فرتتني
ت�����ش��ري��ع��ي��ت�ين ���س��ي��ط��رت عليهما
“معا م����ن �أج������ل كاتالونيا”،
ف�����از “الي�سار اجل����م����ه����وري يف
كاتالونيا” بالرئا�سة لأول مرة
ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات امل��ب��ك��رة يف 14
فرباير.
«م�����ا ح�����دث يف ك���ات���ال���ون���ي���ا على
م���دى ال�����س��ن��وات الع�شر املا�ضية
ميكن تف�سريه جزئ ًيا من خالل
التناف�س بني هاتني الت�شكيلتني
ملعرفة من �سيح�صل على الأغلبية
داخل املع�سكر االنف�صايل نف�سه،
ي�ضع �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
ال�سياق ،ال��ي��ومُ ،يظهر “الي�سار
اجلمهوري يف كاتالونيا” ،موقفا
�أك��ث�ر ب��راغ��م��ات��ي��ة لإر����ض���اء جزء
من الناخبني االنف�صاليني ممن

�سئموا هذا التوتر الذي مل يقدم
�شي ًئا ،وي��رغ��ب��ون يف ح��ل امل�شكلة
م��رة واح���دة و�إىل الأب���د .ي�ضاف
�إىل ذلك ،فكرة �أن هذه ال�سنوات
الع�شر من ال�صراع ،كانت �ضارة
باحلياة االقت�صادية واالجتماعية
يف كتالونيا «.
ولكن ،على العك�س من ذلك ،ف�إن
ج��ز ًء مت�ص ّلبا م��ن االنف�صاليني
يرف�ض الت�سوية .ف�لا م�صلحة
له يف انهاء التوتر مع احلكومة
امل���رك���زي���ة لأن ال���ت���وت���ر يح�شد
ق���وات���ه ،وال رغ��ب��ة ل��ه يف احل���وار
� ً
أي�ضا“ .يود الي�سار اجلمهوري
يف ك��ات��ال��ون��ي��ا �أن ي��دف��ع الأم����ور،
لكن دون �إعطاء انطباع بخيانة
الق�ضية».
�إن “�إجراءات ال���ع���ف���و تبدو
�إي���ج���اب���ي���ة ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة يل
لتقلي�ص ال��ت��وت��ر االجتماعي”،
ي����ق����ول م�������ارك ك����اب����ال��ي�رو ،وهو
ناخب م�ستقل يعي�ش بالقرب من

جز ًء مت�ص ّلب من االنف�صاليني يرف�ض الت�سوية ،وال ي�ضعف �إطالق �سراح القادة الت�سعة خطاب احلركة
م�صلحة لـه يف انهــاء التوتـر مع احلكومة املركزيـة االنف�صالية ،التي تروّج لفكرة دولة �إ�سبانية قمعية

بيدرو �سان�شيز ،رئي�س احلكومة الإ�سبانية ،يف  29يونيو ،يف مدريد

بيدرو �سان�شيز (ي�سار) وبري �أراغون (ميني) ،يف  29يونيو ،يف ق�صر مونكلوا ،يف مدريد

يظهر الي�سار اجلمهوري يف كاتالونيا موقفا �أكرث براغماتية لإر�ضاء �شريحة من الناخبني �سئمت هذا التوتر

قادة كتالونيا يف بر�شلونة ،بعد احل�صول على العفو

مظاهرة منا�صرة لالنف�صال

هل �سيمنع �ضغط
الراديكاليني احلوار؟
ان����ت����خ����ب رئ����ي����� ً����س����ا للحكومة
الكاتالونية يف  24م��اي��و .وبعد
ثالثة �أ�شهر من املفاو�ضات التي
ال نهاية لها م��ع “معا م��ن �أجل
كاتالونيا” ،ب���د�أ ب�يري �أراغ���ون
(الي�سار اجلمهوري يف كاتالونيا)
والي��ت��ه ب�أ�سلوب يتعار�ض متا ًما
م����ع �أ����س���ل���وب ���س��ل��ف��ه ،ك���ي���م ت����ورا
ال�����ق�����ادم م����ن ح���رك���ة “معا من
�أج��ل كاتالونيا” ،حيث �ضاعفت
ه������ذه الأخ�����ي����رة اال�����س����ت����ف����زازات
واال�����ش����ت����ب����اك����ات م�����ع احلكومة
املركزية .وخ�لال خم�سة �أ�سابيع
م����ن ال����رئ����ا�����س����ة ،حت�������ادث ب�ي�ري
�أراغ��ون مرتني مع امللك فيليبي
ال�ساد�س ،وهو �شخ�صية مكروهة
لدى الراغبني يف االنف�صال عن
�إ�سبانيا لأن��ه ال�ضمانة الرمزية
لوحدة البالد.
بل �أن الرئي�س التنفيذي املحلي
اجل���دي���د ت��ق��ا���س��م ال���ط���اول���ة مع
بيدرو �سان�شيز وفيليبي ال�ساد�س
�أم��ام ال�صحافة يف  27يونيو يف
ليلة افتتاح املنتدى االقت�صادي
ل���ل���م����ؤمت���ر ال���ع���امل���ي ل���ل���ج���وال يف
بر�شلونة� .صورة مل يكن يتخ ّيلها
�أح��د قبل ب�ضعة �أ�شهر  ...لكنه
ح����ر�����ص ع����ل����ى ع�������دم ال����ت����واج����د
ال����س���ت���ق���ب���ال ر����س���م���ي���ا الرئي�س
وجاللته.
ب��ع��د �أك��ث��ر م���ن ���س��اع��ت�ين من
االجتماع مع بيدرو �سان�شيز ،يف
 29ي��ون��ي��و ،عقد ب�يري �أراغ���ون
واحلكومة الإ�سبانية م�ؤمترين
���ص��ح��ف��ي�ين م��ن��ف�����ص��ل�ين ،كانت
ا�ستنتاجاتهما متباعدة للغاية.
ل��ك��ن ك��ل منهما �أ����ش���اد باللهجة
ال���ودي���ة ل�لاج��ت��م��اع ،و�أ����ص���ر على
����ض���رورة جت��دي��د ال��ع�لاق��ات من
�أج����ل “حل ال�������ص���راع ال�سيا�سي
ع�بر احل����وار وال��ت��ف��او���ض و�إرادة
االتفاق” ،ع����ل����ى ح�����د تعبري
الرئي�س الكتالوين.
«ان ال��ذي��ن ي��ع��ار���ض��ون �إج����راءات
ال���ع���ف���و ه����م �أقلية” ،يالحظ
�أوري��������ول ب���ارت���وم���ي���و����س ،لكنني
�أعتقد �أنهم يحاولون احل��د من
هام�ش امل��ن��اورة للمنفتحني على
ال��ت��ف��او���ض ،م���ن خ�ل�ال الت�أكيد
على �أنه �إذا حتدثت اجلرناليتات
مع احلكومة املركزية ،ف�سيكونون
خ��ون��ة .ام��ا على اجل��ان��ب الآخر،
�����س����ي����ح����اول ال����ي����م��ي�ن وال���ي���م�ي�ن
املتطرف منع ال�سلطة التنفيذية
ال����وط����ن����ي����ة م�����ن امل���ن���اق�������ش���ة مع
احلكومة الكاتالونية ،ب�إفهامها
�أن�����ه �إذا ف��ع��ل��ت ذل�����ك� ،ستخ�سر
االنتخابات ...الآن �سرنى ما �إذا
ك���ان ال��ذي��ن ي���ري���دون التفاو�ض
�سيجر�ؤون على خو�ضه».
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EAT 161991

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/10 :
املودعة بالرقم350898 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :عبد الرحمن �صالح عبد العزيز الرميزان
وعنوانه� :شارع مو�سى بن ن�صري ،الريا�ض  ، 1123اململكة العربية ال�سعودية.
�صورة العالمة
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات TRIBE OF SIXباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
EAT 165378

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم162595 :
ب�إ�سم  :ال�سيد مروان يعقوب غ�صن
وعنوانه� :ص .ب ، 2981 .ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 162595 :بتاريخ2013/12/17 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 1:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/15 :
وحتى تاريخ2031/09/15 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
EAT 165377

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/17 :
املودعة بالرقم351090 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :نوال ليمتد
وعنوانه :بن �شابيب و�شركاه �ش ت ذ م م  ،الطابق ال�ساد�س  ،بناية رقم  ، 3بوابة بري�سين�ست  ،مركز دبي املايل العاملي � ،ص.ب
 ، 262دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/25 :
املودعة بالرقم351763 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :وولف اكتيف لتجارة املالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م
وعنوانه :الوحدة  ،2205-2201املكتب  ، 31برج كونكورد  ،مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات  ،الإيواء امل�ؤقت  ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل)  ،خدمات امل�شارب  ،خدمات
النزل  ،حجز النزل  ،خدمات املقاهي  ،خدمات الكافترييات  ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي املخيمات  ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
(الكانتينات)  ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية  ،ت�أجري �أجهزة الطبخ  ،ت�أجري �أوعية مياه
ال�شرب  ،التزويد بالطعام وال�شراب  ،خدمات نحت الطعام  ،خدمات خميمات العطالت (�أماكن �إقامة)  ،خدمات الفنادق
 ،احلجز يف الفنادق  ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة  ،ت�أجري غرف االجتماعات  ،خدمات املوتيالت (الفنادق ال�صغرية)  ،خدمات
املطاعم  ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة  ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة  ،حجز �أماكن
الإقامة امل�ؤقتة  ،ت�أجري اخليم  ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح.
TWIGGY
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة
بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات  by La Cantineبخط �صغري وكلمات  TWIGGY byباللغة الإجنليزية و
 La Cantineباللغة الفرن�سية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س ،مالب�س لل�شاطئ ،قبعات (�أغطية للر�أ�س) ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،فرعات لبا�س
القدم (اجلزء العلوي من لبا�س القدم)� ،أحذية للريا�ضة البدنية� ،أطر (هياكل) قبعات ،قبعات� ،أربطة للر�أ�س (مالب�س)،
كعوب للبا�س القدم ،كعوب للجوارب الطويلة ،جاكيتات (مالب�س) ،جرزايات (كنزات �صوفية) ،مالب�س حمبوكة ،جوارب
لتدفئة ال�ساق ،بناطيل �ضيقة حتتية (بناطيل) ،مالب�س خارجية ،مالب�س جاهزة ،قم�صان� ،أحذية ،قم�صان ذات �أكمام
ق�صرية ،تنانري� ،شورتات على �شكل تنانري� ،شبا�شب ،قم�صان داخلية (مالب�س داخلية) ،جوارب ق�صرية ،قم�صان للريا�ضة،
�أحذية للريا�ضة ،ج��وارب طويلة ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق� ،سرتات� ،أث��واب �سباحة ،مالب�س ن�سائية داخلية ،قم�صان
ن�صف كم� ،أثواب �ضيقة ،معاطف خفيفة� ،أحزمة للبناطيل ،بناطيل ،مالب�س داخلية ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق� ،سراويل
داخلية ،مالب�س داخلية ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق� ،صدارات ،مالب�س داخلية ،مالب�س م�ضادة للماء ،بذالت رطبة للتزلج
على املاء.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن رمز للذئب.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س ،مالب�س لل�شاطئ ،قبعات (�أغطية للر�أ�س) ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،فرعات لبا�س
القدم (اجلزء العلوي من لبا�س القدم)� ،أحذية للريا�ضة البدنية� ،أطر (هياكل) قبعات ،قبعات� ،أربطة للر�أ�س (مالب�س)،
كعوب للبا�س القدم ،كعوب للجوارب الطويلة ،جاكيتات (مالب�س) ،جرزايات (كنزات �صوفية) ،مالب�س حمبوكة ،جوارب
لتدفئة ال�ساق ،بناطيل �ضيقة حتتية (بناطيل) ،مالب�س خارجية ،مالب�س جاهزة ،قم�صان� ،أحذية ،قم�صان ذات �أكمام
ق�صرية ،تنانري� ،شورتات على �شكل تنانري� ،شبا�شب ،قم�صان داخلية (مالب�س داخلية) ،جوارب ق�صرية ،قم�صان للريا�ضة،
�أحذية للريا�ضة ،ج��وارب طويلة ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق� ،سرتات� ،أث��واب �سباحة ،مالب�س ن�سائية داخلية ،قم�صان
ن�صف كم� ،أثواب �ضيقة ،معاطف خفيفة� ،أحزمة للبناطيل ،بناطيل ،مالب�س داخلية ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق� ،سراويل
داخلية ،مالب�س داخلية ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق� ،صدارات ،مالب�س داخلية ،مالب�س م�ضادة للماء ،بذالت رطبة للتزلج
على املاء.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SQUATWOLFباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/04 :
املودعة بالرقم350456 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :توينتي فور غولد (م.د.م�.س)
وعنوانه :الوحدة رقم :ايه جي-11-جيه ،برج ايه جي ،رقم الأر�ض :جيه ال تي-بيه ات�ش�-1آي1ايه� ،أبراج
بحريات جمريا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/17 :
املودعة بالرقم351096 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بورتري �شيك لتو�صيل الطلبات �ش.ذ.م.م
وعنوانه :مكتب رقم  ،6ملك �أب��راج الإم���ارات ،املركز التجاري الثاين� ،شارع ال�شيخ زاي��د  ،بر دبي ، ،دب��ي ،
الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

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

EAT 58938

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/25 :
املودعة بالرقم351762 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :وولف اكتيف لتجارة املالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م
وعنوانه :الوحدة  ،2205-2201املكتب  ، 31برج كونكورد  ،مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 171020

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/08 :
وحتى تاريخ2031/09/08 :

EAT 167759

EAT 168586

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإع�لان املتعلقة بالذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري امل�صنعة ،الو�ساطة
التجارية ل�شراء وبيع وا�سترياد وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري
امل�صنعة ،البيع باجلملة والتجزئة للذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري امل�صنعة ،اال�ست�شارات
واال���س��ت�����ش��ارات املهنية املتعلقة ب�����ش��راء وب��ي��ع ال��ذه��ب وامل��ع��ادن الثمينة الأخ����رى امل�صنعة وغ�ير امل�صنعة،
اال�ست�شارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �سابقاً ،مبا يف ذلك املقدمة عرب ال�شبكات الإلكرتونية
مثل الإنرتنت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرقام وكلمة  GOLD 24باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

EAT 59158

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم162270 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 164805 :بتاريخ2012/02/23 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة18:
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري ال��واردة يف فئات �أخرى،
جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب ال�سفرية ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط
و�أطقم احليوانات وال�سروج.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة RAMZENباللغة الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 168077

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/03/04 :
املودعة بالرقم346237 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة
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EAT 161990
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/10 :
املودعة بالرقم350891 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :عبد الرحمن �صالح عبد العزيز الرميزان
وعنوانه� :شارع مو�سى بن ن�صري ،الريا�ض  ، 1123اململكة العربية ال�سعودية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة RAMZENباللغة الإجنليزية بخط مميز.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،تنظيم الرحالت وال�سفر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات PorterChicباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة داخل
ر�سم مل�ستطيل
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 168285
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/17 :
املودعة بالرقم351093 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سكني جيم �إنك.
وعنوانه� 840 :سانتي �سرتيت  ، 204 #لو�س اجنلو�س� ،سي ايه  ، 90014الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات SKIN GYMباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 168284
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/17 :
املودعة بالرقم351091 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سكني جيم �إنك.
وعنوانه� 840 :سانتي �سرتيت  ، 204 #لو�س اجنلو�س� ،سي ايه  ، 90014الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات SKIN GYMباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 171314

EAT 171313

EAT 171300

EAT 171299

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/04 :
املودعة بالرقم350462 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :توينتي فور غولد (م.د.م�.س)
وعنوانه :الوحدة رقم :ايه جي-11-جيه ،برج ايه جي ،رقم الأر�ض :جيه ال تي-بيه ات�ش�-1آي1ايه� ،أبراج
بحريات جمريا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/04 :
املودعة بالرقم350454 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :توينتي فور غولد (م.د.م�.س)
وعنوانه :الوحدة رقم :ايه جي-11-جيه ،برج ايه جي ،رقم الأر�ض :جيه ال تي-بيه ات�ش�-1آي1ايه� ،أبراج
بحريات جمريا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ 2021/05/02 :بيانات الأولوية:
املودعة بالرقم350188 :
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية،
عرو�ض �سينمائية ،خدمات الت�صوير الرقمي� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت ،معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم� ،إنتاج الأفالم ،خدمات
العرو�ض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ،عر�ض متثيليات حية ،الت�صوير بامليكروفلم ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية،
توفري جتهيزات دُور ال�سينما ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرايف ،تنظيم حفالت (ترفيه)،
�إنتاج و�إعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
الرتفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�سينمائي ،ت�أجري م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،توفري
ت�سهيالت الرتفيه ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو الرقمية ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري
�أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو �ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجريبروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري
م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو ،ت�أجري �أ�شرطة الفيديو ،خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية،
ا�ستديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،ن�شر وكتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفيه) ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،الرتجمة� ،إعداد �أ�شرطة الفيديو� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�سجيل �أ�شرطة الفيديو ،تنظيم
املباريات (ترفيه) ،خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية ،تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي ،خدمات الرتفيه ال�سمعي،
خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�صرية لغايات الرتفيه ،الرتفيه التفاعلي ،تنظيم الأحداث الرتفيهية� ،إعداد الربامج الرتفيهية
للبث ،توفري ت�سهيالت للرتفيه ،خدمات الرتفيه عرب �ألعاب الفيديو والكمبيوتر ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة (من �شبكة
حا�سوب) �أو من خالل �أي �شبكة ات�صال �أخرى ،توزيع م�سل�سالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�ستقلة� ،إخراج برامج
الإذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج الأنباء للراديو �أو التلفزيون ،توفري املطبوعات الإكرتونية الفورية (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية ،توفري معلومات عن الأنباء ،اخلدمات التي هدفها الأ�سا�سي الرتفيه �أو الت�سلية �أو
اال�ستجمام ،عرو�ض الأعمال الفنية �أو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية �أو ترفيهية �أو تعليمية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �أخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك
خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/02 :
املودعة بالرقم350186 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�صاالت ،الإذاع��ة بالراديو والبث بالتلفزيون ،الإت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية و�شبكات الألياف
الب�صرية والربقيات والتلفون ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،معلومات حول االت�صاالت ،وكاالت
الأنباء ،توفري قنوات �إت�صال للت�سوق عن بعد ،توفري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوب دولية ،ت�أجري
معدات االت�صال و�أنظمة االت�صال الال�سلكي ومعدات البث عرب الأقمار ال�صناعية ،الإجتماعات عن بُعد،
خدمات االت�صال الال�سلكي ،خدمات البث والإر�سال عرب الكبالت والأقمار ال�صناعية ،خدمات الإت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية ،معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�سلكية ،توجيه وربط االت�صاالت� ،إر�سال
معلومات الن�صو�ص املرئية والن�صو�ص عن بعد ،خدمات الربيد ال�صوتي ،خدمات البث والإر�سال املرئي،
خدمات االت�صال املرئي ،خدمات �إر�سال الر�سائل املرئية ،خدمات �سلكية ،جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة
�أ�سا�سية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �أخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإع�لان املتعلقة بالذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري امل�صنعة ،الو�ساطة
التجارية ل�شراء وبيع وا�سترياد وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري
امل�صنعة ،البيع باجلملة والتجزئة للذهب واملعادن النفي�سة الأخ��رى امل�صنعة وغري امل�صنعة ،اال�ست�شارات
واال���س��ت�����ش��ارات املهنية املتعلقة ب�����ش��راء وب��ي��ع ال��ذه��ب وامل��ع��ادن الثمينة الأخ����رى امل�صنعة وغ�ير امل�صنعة،
اال�ست�شارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �سابقاً ،مبا يف ذلك املقدمة عرب ال�شبكات الإلكرتونية
مثل الإنرتنت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرق��ام وح��رف  24Gباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة و 24
باللون الأ�سود �أما  Gباللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
ا�ست�ضافة من�صات التجارة الإلكرتونية واملعامالت على مواقع الإنرتنت من �أج��ل �شراء وبيع وا�سترياد
وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملعادن النفي�سة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرقام وكلمة  GOLD 24باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

EAT 172388

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

EAT 171742

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351879 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :برودكتيف ويل بيينج كو ،.ليمتد
وعنوانه ، 153 :ناغاهارا-ت�شو � ،ساكاميا�شي �أيانوكوجي�-ساغارو � ،شيموجيو-كو  ،كيوتو�-شي  ،كيوتو -600
 ، 8073اليابان.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/23 :
املودعة بالرقم351615 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو �إت�ش اف كيت�شنز جي ام بي �إت�ش
وعنوانه :باول – لينكي – �أوفر  10999 ، 40-39برلني �-أملانيا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات جتميل وم�ستح�ضرات زينة غري طبية ،منظفات �أ�سنان غري طبية ،عطور وزي��وت عطرية،
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط.
و�صف العالمة :العالمة عبارة كلمة  LA POMPAباللغة الإيطالية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  HEARTBREAK BURGERباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 171741

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
EAT 171315

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/23 :
املودعة بالرقم351614 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو �إت�ش اف كيت�شنز جي ام بي �إت�ش
وعنوانه :باول – لينكي – �أوفر  10999 ، 40-39برلني �-أملانيا.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/04 :
املودعة بالرقم350467 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :توينتي فور غولد (م.د.م�.س)
وعنوانه :الوحدة رقم :ايه جي-11-جيه ،برج ايه جي ،رقم الأر�ض :جيه ال تي-بيه ات�ش�-1آي1ايه� ،أبراج
بحريات جمريا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  CHICKEN CRUSHباللغة الإجنليزية بخط مميز
بينهما ر�سم لقلب يتخلله �سهم به ر�سم كاريكاتوري لر�أ�س دجاجة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
ا�ست�ضافة من�صات التجارة الإلكرتونية واملعامالت على مواقع الإنرتنت من �أج��ل �شراء وبيع وا�سترياد
وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملعادن النفي�سة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرقام وحرف  24Gباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة و  24باللون
الأ�سود �أما  Gباللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  5يوليو  2021م  -العـدد 13283
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فرن�سا تعلن عودة «برخان» بقتل «قاطع الر�ؤو�س»
•• باري�س-وكاالت

�أع��ل��ن��ت وزي���رة اجل��ي��و���ش الفرن�سية فلورن�س ب���اريل ،مقتل عدد
م��ن ق��ادة تنظيم “داع�ش” الإره��اب��ي ،على ر�أ�سهم عبد احلكيم
ال�صحراوي ،يف ال�صحراء الكربى ب�أفريقيا ،واعتقال عدد �آخر
من ق��ادة التنظيم على يد ق��وة “برخان” الفرن�سية و�شركائها
خ�لال الأ�سابيع الأخ�ي�رة .ووف��ق ب���اريل ،ف���إن فرن�سا ت���أك��دت من
مقتل الإره���اب���ي عبد احلكيم ال�����ص��ح��راوي ،يف عملية ع�سكرية
مايو املا�ضي ،و�إن القوات الفرن�سية متكنت من الق�ضاء على 6
�إرهابيني من قيادات تنظيم”داع�ش” ،بينهم الإره��اب��ي املحمود
الباي امللقب بـ”الكاري” والذي كان يقود تنظيما فرعيا لداع�ش
يف منطقة “ميناكا” الواقعة على احل��دود بني م��ايل والنيجر.

والإره��اب��ي عبد احلكيم ال�صحراوي �أح��د �أب��رز الوجوه املعروفة
�إعالميا يف تنظيم “داع�ش” بال�صحراء الكربى ،حيث ظهر يف
ع��دد م��ن مقاطع الفيديو التي بثها التنظيم وه��و يقوم بقطع
ر�ؤو�س �ضحاياه ،و�أبرزها عملية قطع ر�أ�س عمدة منطقة �آجورا يف
عام  .2019من جانبه ،قال �إبراهيم �صالح رئي�س حترير موقع
“ال�ساحل نيوز” لـ”�سكاي نيوز عربية” �إن م�صادر مطلعة �أكدت
�أن ال�صحراوي لقي م�صرعه على يد القوات الفرن�سية بعد �أن
�شنت قوات عملية “برخان” هجوما بطائرات م�سرية على موكبه
يف منطقة “ميناكا” قرب احلدود املالية النيجرية .و”برخان”
هو ا�سم العملية الفرن�سية الع�سكرية التي انطلقت �سنة 2014
ملكافحة الإرهاب يف منطقة ال�ساحل الأفريقي الغربي املكونة من
(م��ايل وت�شاد وك��وت ديفوار والنيجر وموريتانيا) ،وم�شكلة من

م��ا ب�ين  4500 -3000مقاتل .وبح�سب �صالح ف���إن امل�صادر
�أو�ضحت �أن ال�صحراوي كان يتواجد يف منطقة بني مايل والنيجر
لأنه متزوج هناك ،ومتكنت الغارة الفرن�سية التي ا�ستهدفته من
�إ�صابته ب�إ�صابات بالغة �أدت �إىل وفاته ،الفتا �إىل �أن عملية اغتيال
ال�����ص��ح��راوي تعد �ضربة قا�سمة لتنظيم “داع�ش” يف ال�ساحل
الأفريقي الغربي .و�إ�ضافة لهذه ال�ضربة� ،شنت قوة “برخان”
وجنود نيجرييون وقوة “تاكوبا” الأوروبية عملية م�شرتكة يف
يونيو املا�ضي ،يف منطقة ليبتاكو الواقعة على احلدود امل�شرتكة
بني مايل والنيجر وبوركينا فا�سو ،مت فيها اعتقال قياديني بارزين
يف تنظيم “داع�ش” ،هما املوريتانيان �سيدي �أحمد ول��د حممد
امللقب بـ”اخلطاب املوريتاين” ،ودادي ولد �شعيب امللقب بـ”�أبو
ال��درداء» .و�أعلنت فرن�سا �أول �أول �أم�س اجلمعة� ،أنها �ست�ست�أنف

حالة من الغ�ضب االجتماعي يف تون�س

ن�سبة ت�شا�ؤم قيا�سية وتراجع غري م�سبوق لقي�س �سعيد!...
•• الفجر -تون�س
ك�شفت نتائج �سرب الآراء اخلا�ص
ب�����ش��ه��ر ي���ون���ي���و ل�����س��ن��ة 2021
ال�����ص��ادرة ع��ن م�ؤ�س�سة “�سيغما
كون�ساي” ع����ن م�����س��ت��وى غري
م�سبوق من الت�شا�ؤم يف �صفوف
التون�سيني ،م�برزة ان��ه بلغ لأول
م����رة ن�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ة  92ف��ا���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل 8
باملائة.
و�أبرز �سرب الآراء الذي ن�شر �أم�س
الأح���د �أن نتائج ال�سرب �أظهرت
حالة من الغ�ضب االجتماعي يف
ك��ل اجل��ه��ات وال��ف��ئ��ات والأعمار.
و�أ����ش���ارت ال��ن��ت��ائ��ج اىل �أنّ ن�سبة
ال���ت�������ش���ا�ؤم ت�����ش��ه��د ت���راج���ع���ا لدى
“القاعدة النه�ضوية” مربزة �أنّ
بع�ض املنتمني اىل هذه القاعدة
ي�������رون �أنّ ال����ب��ل�اد “ت�سري يف
االجتاه ال�صحيح».
وبخ�صو�ص م�ؤ�شر انعدام الثقة،
�أب���رزت النتائج �أنّ رئي�س حركة
النه�ضة را���ش��د الغنو�شي ّ
حطم
ك���ل االرق������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وت�صدر
قائمة ال�شخ�صيات التي ال يثق
فيها التون�سيون مطلقا بن�سبة
81باملائة ي��ل��ي��ه رئ���ي�������س كتلة
ائ���ت�ل�اف ال��ك��رام��ة ���س��ي��ف الدين
خم���ل���وف ب����ـ  67ب���امل���ائ���ة وعلي
العري�ض بـ  66باملائة والي�ساري
ح���م���ة ال���ه���م���ام���ي بـ 63باملائة
ورئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي
بـ 62باملائة يف املرتبة اخلام�سة.

نافذة
م�شرعة

•• ريكاردو بريي�سيت�ش

لقد عرفنا منذ بع�ض الوقت �أن الثنائي الفرن�سي
الأمل��اين ،رغم �أنه يظل ال غنى عنه ،مل يعد قاد ًرا
على توجيه �سيا�سة االحت���اد الأوروب����ي مبفرده.
ومع ذل��ك ،ف���إن املبادرة الأخ�يرة لإع��ادة العالقات
ع��ل��ى �أع��ل��ى م�ستوى م��ع ف�لادمي�ير ب��وت�ين كانت
مبثابة الف�شل الذريع ،الأمر الذي فاج�أ املراقبني.
م��ب��ادرة ،مل ت��واج��ه فقط ال��ع��داء امل��ت��وق��ع لبلدان
و�سط و���ش��رق �أوروب����ا ،ب��ل واج��ه��ت �أي���ً��ض��ا �إحجامًا
���ص��ري ً��ح��ا م���ن ج����زء ك��ب�ير م���ن ال�����دول الأع�ضاء
الأخ���رى .يف ال��واق��ع ،ف���إن امل��ق�ترح ،بالإ�ضافة �إىل
كونه غري الئق وغري منا�سب ،يخاطر ب���أن ي�أتي
بنتائج عك�سية .وكما لو �أن كل هذا مل يكن كاف ًيا،
فان املبادرة من ال�صعب � ً
أي�ضا فهمها.

الت�شا�ؤم �سيد املوقف

م�ؤ�شر انعدام الثقة ،را�شد الغنو�شي ّ
يحطم كل الأرقام
القيا�سية ويت�صدر قائمة ال�شخ�صيات التي ال يثق فيها التون�سيون
�أم��ا ال�شخ�صيات التي يثق فيها
التون�سيون ،فقد حل عبد اللطيف
امل ّكي القيادي يف حركة النه�ضة
لأول مرة يف املرتبة االوىل بن�سبة
 39يليه ال��رئ��ي�����س قي�س �سعيد

ت�سعى زعيمة اليمني املتطرف الفرن�سي مارين لوبن لإعادة تعبئة
حزبها الأحد بعد النك�سة التي تلقاها يف االنتخابات املحلية الأخرية،
وعينها على االنتخابات الرئا�سية عام .2022
ومل يفز التجمع الوطني الذي يعقد م�ؤمترا يف بربينيان (جنوب
غ��رب) يف �أي من املناطق الفرن�سية الأ�سبوع املا�ضي ،يف حني كان
ي�أمل يف ال�سيطرة على واح��دة منها على الأق���ل ،ما �أث��ار بلبلة يف
احلزب �ست�سعى مارين لوبن لتهدئتها.
و�أكد امل�س�ؤول الثاين يف احلزب جوردان بارديال ال�سبت “مل يذهب
كل �شيء �سدى ،ما زال هناك طريق” �إىل الن�صر ،مثريا ت�صفيقا
حادا.

يتوجه نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للوكالة
ّ
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ما�سيمو
�أب����ارو الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل �إىل �إي����ران،
يف زي��ارة تندرج يف �سياق التو ّترات
امل���رت���ب���ط���ة ب���ف���ر����ض اجلمهورية
الإيرانية قيوداً على عمل مفت�شي
الوكالة على �أرا�ضيها ،بح�سب ما
�أفادت م�صادر دبلوما�سية ال�سبت.
وق��ال كاظم غريب �أب���ادي ،ال�سفري
الإي�������راين ل����دى ال���وك���ال���ة التابعة
ل��ل��أمم امل��� ّت���ح���دة ،يف ت��غ��ري��دة على
ت��وي�تر �إ ّن زي����ارة �أب����ارو “تندرج يف
�إط��ار �أن�شطة التح ّقق الروتينية”
امل���ن�������ص���و����ص ع���ل���ي���ه���ا يف اتفاقية
ال�ضمانات اخلا�صة مبعاهدة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية.
و�أ����ض���اف “لي�س ه��ن��اك �أيّ نقا�ش
م����رت����ق����ب يف طهران” .و�أ ّك���������د
دبلوما�سي �أوروب���ي م��ق�� ّره يف فيينا
هذه املعلومات .وقال الدبلوما�سي
لوكالة فران�س بر�س �إ ّن “امل�س�ألة
ت����ت����ع���� ّل����ق ب�����ال�����ذه�����اب �إىل معمل
التخ�صيب يف نطنز والتح ّقق من
ق���درة املفت�شني على ال��و���ص��ول كما
ي��ن��ب��غ��ي �إىل جمموعات” �أجهزة
ال����ط����رد امل����رك����زي امل�����س��ت��خ��دم��ة يف
تخ�صيب اليورانيوم .وكانت �إيران
ح��دّت من و�صول مف ّت�شي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية �إىل موقع
ن��ط��ن��ز يف �أع���ق���اب االن���ف���ج���ار الذي
وقع يف  11ني�سان�/أبريل وا ّتهمت
اجل��م��ه��وري��ة الإي���ران���ي���ة �إ�سرائيل
بالوقوف وراءه .ووفقاً للدبلوما�سي
الأوروب���ي ف���إ ّن هذه القيود �سترُ فع
“بالكامل” يف الأيام املقبلة.
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االت�صاالت مع بوتني :الف�شل الفرن�سي الأملاين!...

•• باري�س�-أ ف ب

•• فيينا�-أ ف ب

العمليات الع�سكرية امل�شرتكة يف مايل بعد �أن علقتها يف  3يونيو
املا�ضي ،عقب االنقالب الذي قاده الكولونيل �أ�سيمي غويتا ،وهو
ث��اين ان��ق�لاب ت�شهده ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف غ��رب �إفريقيا يف �أقل
من ع��ام .وحني كانت باري�س تتخذ ق��رار التعليق ،ب��رره الرئي�س
الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون بقوله �إن���ه “لن يبقى �إىل جانب
بلد مل تعد فيه �شرعية دميقراطية وال عملية انتقال �سيا�سي».
وي�شرح املحلل ال�سيا�سي املايل عبد اهلل ميغا �سبب تراجع فرن�سا
عن قرارها بتعليق عملياتها الع�سكرية بقوله�“ :إن فرن�سا مل تكن
تفكر يف �إنهاء عملية “برخان” ولكنها كانت ت�سعى �إىل تو�سيع
العملية الع�سكرية يف هذه املنطقة ،حتى تكت�سب �شرعية دولية
و�ضم العبني رئي�سيني �إىل العملية يف هذه املنطقة مثل ال�سنغال
وكوت دفوار».

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ال���ذي خ�سر  120نقطة كاملة
حمققا يف الباروميرت ال�سيا�سي
ل�����ش��ه��ر ي��ون��ي��و  2021تراجعا
قيا�سيا لينزل �إىل �أدن��ى م�ستوى
ل��ه م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه ( 30باملائة)

فقط م��ن التون�سيني يثقون يف
�شخ�صه حمتال امل��رت��ب��ة الثانية
يليه ال�����ص��ايف �سعيد بن�سبة 23
ب��امل��ائ��ة ث��م ع��ب�ير م��و���س��ي بن�سبة
 21باملائة.

وا����ض���اف���ت �أنّ اجل��ي�����ش الوطني
ح��ظ��ي ب���أع��ل��ى ن�����س��ب��ة ث��ق��ة لدى
التون�سـيني بن�سبة  97باملائة
ت��ل��ي��ه امل���ؤ���س�����س��ة الأم���ن���ي���ة ب���ـ 81
باملائة.

لوبن تعتزم تعبئة اليمني املتطرف قبل االنتخابات الرئا�سية

نائب املدير العام للوكالة
الذرية يزور �إيران

Monday

لكنه �أ�ضاف “ال يحق لنا �أن ن�ش ّكك” ،فيما ترتفع �أ�صوات تنتقد
�إ�سرتاتيجية احلزب القا�ضية بتلميع �صورته وجعله قوة مقبولة
على ال�ساحة ال�سيا�سية.
وحتول التجمع الوطني ،اجلبهة الوطنية �سابقا التي �أ�س�سها والد
الزعيمة احلالية جان ماري لوبن ،منذ الثمانينات �إىل قوة �سيا�سية
ذات نفوذ مت�صاعد غري �أن ه��ذا الواقع مل يرتجم ف��وزا كبريا يف
�أي ان��ت��خ��اب��ات ،ب�سبب احت���اد الأح����زاب ال�سيا�سية الأخ����رى معا يف
معار�ضتها خلط اجلبهة الوطنية املتطرف.
واع���ت���م���دت ل��وب��ن م��ن��ذ و���ص��ول��ه��ا �إىل ر�أ������س احل����زب ع����ام 2011
ا�سرتاتيجية تق�ضي بتقدمي احلزب على انه حزب “مثل الآخرين”
من �أج��ل جتنب �شيطنة ت�سمية اليمني املتطرف التي تبعد جزءا
من الناخبني.

وحملت ه��ذه ال�سيا�سة لوين �إىل ال���دورة الثانية م��ن االنتخابات
الرئا�سية عام  2017لكنها هزمت �أمام �إميانويل ماكرون.
وت�شري كل ا�ستطالعات الر�أي �إىل تكرار ال�سيناريو ذاته �إذ تتوقع �أن
تت�أهل لوبن للدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية بعد ع�شرة �أ�شهر
مبواجهة ماكرون مرة جديدة .لكن احلزب الذي ال ميلك قاعدة
حملية عميقة رغم موقعه الكبري يف احلياة ال�سيا�سية الفرن�سية،
مل يحقق �أي �إجن��از يف االنتخابات املحلية .وي��رى البع�ض وبينهم
جان ماري لوبن نف�سه ،يف ذلك نتيجة لهذه اال�سرتاتيجية.
و�ضمنت م��اري��ن ل��وب��ن �إع����ادة انتخابها لرئا�سة احل���زب الأح���د يف
غياب �أي مناف�سة ،و�ستلقي كلمة يف ال�ساعة  13,00ت غ يتوقع �أن
ت�سرتجع فيها كل املوا�ضيع اجلوهرية حلزبها مثل الهجرة ،وهي
موا�ضيع تثري تعبئة يف �صفوف اليمني املتطرف.

ارتداء الكمامة يتحول لأمر اختياري بربيطانيا بعد رفع القيود
•• لندن-وكاالت

ق����ال وزي�����ر ب���ري���ط���اين� ،إن اتباع
ال���ق���ي���ود ال���وق���ائ���ي���ة م����ن ك����ورون����ا،
�سي�صبح “م�س�ألة اختيارية” �إىل
ح��د ك��ب�ير ،عندما �ستقوم البالد
بتخفيف الإج����راءات ،مبا يف ذلك
ارتداء الكمامات.
ون���ق���ل���ت ���ش��ب��ك��ة “�سكاي نيوز”
الربيطانية ،عن روبرت جيرنيك،
وهو وزير الإ�سكان يف احلكومة� ،أن
ارت���داء الكمامة �سي�صبح اختيارا
�شخ�صيا.
و�أدىل الوزير بهذا الت�صريح ،فيما
�أوردت التقارير يف بريطانيا� ،أن
رئي�س ال��وزراء ،بوري�س جون�سون،

ي�������س���ت���ع���د ل�����رف�����ع م�����ا ت���ب���ق���ى من
الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة املفرو�ضة
لأجل كبح تف�شي كورونا.
و�أ�ضاف �أن جناح حملة التطعيم يف
بريطانيا يعني �أنه بو�سع احلكومة
�أن ت��ف��ك��ر يف ك��ي��ف��ي��ة ال����ع����ودة �إىل
احلياة الطبيعية ،قدر الإمكان.
وقال الوزير “هذا يعني �أن تركنا
الفريو�س وراءن���ا فبات ج���زءًا من
املا�ضي ،لكن علينا �أن نتعلم كيف
نعي�ش معه».
و�أ�شار �إىل �أن البيانات املوجودة يف
ال��وق��ت احل���ايل “�إيجابية جدا”،
بينما تدر�س احلكومة ما �إذا كانت
�سرتفع القيود املتبقية يف غ�ضون
�أ�سبوعني.

و�أردف “يبدو كما لو �أننا ن�ستطيع
�أن من�ضي ق��دم��ا ،ون��دخ��ل نظاما
اختياريا ،ن�صبح فيه بعيدين عن
القيود التي كانت �صعبة للغاية.
ثم �إن علينا �أن نتعلم العي�ش مع
الفريو�س».
وذك����������رت ت����ق����اري����ر ����ص���ح���ف���ي���ة يف
ب��ري��ط��ان��ي��ا� ،أن ارت������داء الكمامة
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ل���ن يظال
�أم��ري��ن �إل��زام��ي�ين ،مب��ج��رد دخول
املرحلة الرابعة من التخفيف.
و�أوردت “�صانداي تاميز”� ،أن
دخ��ول احل��ان��ات ل��ن يظل مرتبطا
بعر�ض ك��ود اال�ستجابة ال�سريع،
وهو ما يعني �أن النا�س لن يتلقوا
دع���وات ك��ث�يرة بعد الآن م��ن �أجل

ع���زل �أن��ف�����س��ه��م ،ب�����س��ب��ب اال�شتباه
يف خمالطة م�صابني .ول��ن تقف
الت�سهيالت عند دخ��ول احلانات،
ب���ل مي��ك��ن �أن ت���ق���ام املهرجانات
وامل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي ت�شهد ح�ضورا
ح����ا�����ش����دا ،وه��������ذا الأم���������ر يب�شر
الربيطانيني با�ستعادة الكثري من
�أوجه احلياة العادية التي يفتقدها
العامل .وي�أتي عزم بريطانيا على
رف���ع امل��زي��د م��ن ال��ق��ي��ود الوقائية
���ض��د ك���ورون���ا ،بينما تف�ضل دول
�أخ������رى �أن ت�ت�ري���ث ،ال ���س��ي��م��ا يف
ظ���ل خم����اوف االن��ت��ك��ا���س وتف�شي
متحورات �أ�سرع انت�شار من �ساللة
ك��ورون��ا الأ���ص��ل��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف
ووهان� ،أواخر .2019

خرقاء
للوثيقة الفرن�سية الأمل��ان��ي��ة منطقها اخلا�ص.
وق���د اح��ت��وت ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�لاح��ظ��ات الوا�ضحة
ح���ول ���س��ل��وك رو���س��ي��ا ال��ع��دائ��ي جت��اه��ن��ا ،وه���ددت
مبزيد العقوبات ،لكنها �أ�شارت � ً
أي�ضا �إىل �إمكانية
�إج���راء ح���وار م��ع رو�سيا ح��ول ع��دد م��ن الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك .اىل درج��ة الت�سا�ؤل ملاذا
ريا عن التحليل الذي قدمته
حتليل ال يختلف كث ً
ربر مبادرة فرن�سية
املفو�ضية يف الآونة الأخرية ،ي ّ
�أملانية
يف ال��واق��ع ،يختلف التحليالن يف نقطة واحدة
ف��ق��ط :اال���س��ت��ن��ت��اج��ات ...ال ميكن لدبلوما�سيني
ذوي خ�ب�رة ال���ذي���ن ���ص��اغ��وا ال��وث��ي��ق��ة يف باري�س
وبرلني ،جتاهل �أن االهتمام �سين�صب ح�صر ًيا على
هذه :اقرتاح ا�ستئناف االت�صاالت مع رو�سيا على
�أعلى م�ستوى ،والتي قطعت بعد �ض ّم �شبه جزيرة
ال��ق��رم .ع�لاوة على ذل��ك ،اق�تراح يتم تقدميه يف
غ��ي��اب �أي ب���ادرة ت��دل على رغ��ب��ة ب��وت�ين يف تغيري
امل�سار .وكان التربير الوحيد هو القول“ ،بايدن
فعل ذل��ك ،فلماذا ال نفعل نحن؟ وتكمن امل�شكلة
يف �أن اجتماع جنيف بني بوتني وبايدن ،والذي مل
ي�سفر عن �أي نتائج ملمو�سة ،كان يهدف يف املقام
الأول �إىل �إن��ه��اء حقبة ترامب من خ�لال �إر�سال
و�ضوحا.
عدد من الر�سائل �أكرث
ً
ومع ذلك ،يظل الغر�ض من االجتماعات اجلديدة
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى م��ع االحت����اد الأوروب������ي يف غاية
الغمو�ض .قال ماكرون� ،إن احل��وار الأوروب���ي مع
“طموحا ومتطل ًبا ووف ّيا
بوتني يجب �أن يكون
ً
لقيمنا”� .إن��ه��ا جملة جميلة لكنها حتتوي على
مثلث ا�ستحالة .ف���إذا ك��ان احل��وار متطل ًبا ووفيا
طموحا .يعلم اجلميع
لقيمنا ،فال ميكن �أن يكون
ً
�أن فر�ص احل�صول على تنازالت كبرية من بوتني
ب�ش�أن املو�ضوعات التي تهمنا معدومة ،وكذلك
ال��ت��ن��ازالت التي ميكننا تقدميها ب�شكل معقول.
التخلي عن �أوكرانيا؟ قبول الوجود الرو�سي يف
ليبيا؟ تخفيف العقوبات مقابل ماذا؟ “الطموح”
هو بال�ضبط ما مل يكنه لقاء جنيف مع بايدن.
غري منا�سب
يف ال���ع���امل امل��ل��م��و���س ،وع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ي��ج��ري يف
امل���ؤ���س�����س��ات البحثية ،يعترب التوقيت ه��و املعيار
الأ���س��ا���س��ي لتقييم م��ب��ادرة �سيا�سية .وق���د جاءت
الوثيقة الفرن�سية الأملانية يف وقت غري منا�سب،
ع�شية املجل�س الأوروبي حيث بدا كل �شيء جاه ًزا
لت�أكيد وح���دة االحت���اد الأوروب�����ي ،على الأق���ل يف
ه��ذه املرحلة .وم��ن املفيد هنا التذكري بت�سل�سل
الأحداث.
قبل �أي���ام قليلة ،يف ك��ورن��وال ث��م يف قمة الناتو،
�أع����رب الأوروب����ي����ون وب���اي���دن ع��ن وح����دة ق��وي��ة يف
م��واج��ه��ة م���ب���ادرات ب��وت�ين ال��ع��دوان��ي��ة .م��ن جهة
اخ���رى ،ا���س��ت��ع��دادًا للمجل�س الأوروب�����ي� ،أ�صدرت
ن�صا
املفو�ضية وامل��م��ث��ل الأع��ل��ى ج��وزي��ب ب��وري��لً ،
يوثق “دوامة االنحدار” للعالقات بني االحتاد
ريا ،ع�شية اجتماع املجل�س،
الأوروبي ورو�سيا .و�أخ ً
ويف ت�صادف غ��ري��ب م��ع م��ب��ادرة باري�س وبرلني،
قامت رو�سيا ب�أعمال عدائية �ضد �سفينة تابعة
للبحرية امللكية ،وبالتايل دولة حليفة ،حتى لو مل
تعد ع�ض ًوا يف االحتاد الأوروبي ،يف مهمة يف البحر
الأ�سود.
يف االث��ن��اء ،مل يقدم اجتماع جنيف �أي معطيات
ج��دي��دة .وك���ان احل�����س ال�سليم يقت�ضي اال�شارة
�إىل �أن التوقيت مل يكن منا�س ًبا ،و�أن املبادرة كانت
�ستتطلب �إعدادًا دقيقًا مع الواليات املتحدة ،ومع
بع�ض دول و�سط و�شرق �أوروب���ا ،وخا�صة بولندا
ودول البلطيق ،ولكن � ً
أي�ضا م��ع �أع�ضاء االحتاد
الأوروب��ي الآخرين ،مثل �إيطاليا هولندا والدول

اال�سكندنافية؛ كما ان احل�س ال�سليم يقرتح �أي�ضا
�أوك��ران��ي��ا .والنتيجة هي ما ر�أي��ن��اه وم��ا ت�سبب يف
ا���س��ت��ي��اء م��اك��رون وم�يرك��ل ال��وا���ض��ح ع��ن��د اختتام
املجل�س الأوروبي .ناد ًرا ما يتم ت�شويه مبادرة من
قبل دولتني مهمتني يف البيان اخلتامي ،حتى من
قبل �أطراف كان من املمكن ،يف ظل ظروف عادية،
تتو�صل �إىل توافق وا�سع النطاق.
�أن ّ
نتيجة عك�سية
ال �أحد ينكر �أن هناك �أ�سباباً عديدة ملوا�صلة احلوار
م��ع رو���س��ي��ا .وي��ت��ف��ق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى وج���وب توخي
احلذر لتفادي تقارب مفرط بني مو�سكو وبكني.
وج��ل��ي ،م��ع ذل���ك ،مي��ك��ن ت�����ص��ور اج��ت��م��اع��ات على
�أعلى م�ستوى ،وميكن �أن تكون مفيدة فقط �إذا
كان لدى املرء فكرة م�سبقة عن النتائج املتوقعة،
وخا�صة بعد فرتة �إن�ضاج .مل يتم ا�ستيفاء �أي من
هذه ال�شروط حاليا.
املفارقة ،هي �أن كل �شيء �أ�صبح الآن �أكرث �صعوبة،
مبا يف ذلك احلوار مع بوتني .ان وحدة الأوروبيني
جت���اه رو���س��ي��ا ،وال��ت��ي ب���دت مكت�سبة ،ت��ب��دو الآن
معر�ضة للخطر ،من بني �أ�شياء �أخرى ،من خالل
حقيقة و�ضع البلدين الأك�ثر �أهمية يف الزاوية.
ومن املرجح �أن ت�ستيقظ املخاوف الأمريكية ،التي
مل تكن خاملة �أبدًا ،ب�ش�أن عدم موثوقية احللفاء
الأوروب����ي��ي�ن .ويف ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف ،مي��ك��ن �أن
يتحول متظهر احل�س ال�سليم �إىل هدايا �سيا�سية
لبوتني.
�إذن مل����اذا؟ ال�����س���ؤال م�����ش��روع� .إذا ك���ان �أ���ص��ل هذه
املحاولة هو ماكرون� ،سيد احل��راك الدبلوما�سي
الذي ال �ستبعد املبادرات املرجتلة ،ف�سيكون لدينا
تف�سري ل��ذل��ك .نتذكر حماولته الفا�شلة لإعادة
�إط��ل��اق احل�����وار م���ع ب���وت�ي�ن ،ح��ي��ث ا���س�� ُت��ق��ب��ل هذا
االخري يف فرن�سا بكل مظاهر التكرمي واحلفاوة.
�سنتذكر � ً
أي�ضا التعليق املن�سوب �إىل �أجنيال مريكل
بعد �إحدى هذه املبادرات املرجتلة�“ :أحب تناول
ال�شاي مع ماكرون ،لكنه بعد ذلك يك�سر الأكواب
وي��ج��ب �أن �أج��م��ع القطع م ًعا” .لكن ه��ذه املرة،
هناك كل الأ�سباب لالعتقاد ب���أنّ � ،سيدة احلكمة
والتوقيت ،هي امل�س�ؤولة عن ذلك .ول�سوء احلظ،
مل تك�سر الأكواب فح�سب ،بل الطقم ب�أكمله (من
املفرت�ض �أن يكون من خزف مي�سن الثمني).
يف �أم��ري��ك��ا ،ول��ي�����س ف��ق��ط ،ك���ان ه��ن��اك دائ�� ًم��ا �شك
يف وج���ود م��ي��ل �أمل����اين م��ل��ح��وظ �إىل ح��د م��ا جتاه
ال��رو���س .وال يتطلب الأم��ر الكثري لإع���ادة �إحياء
ال��ذك��ري��ات ال��ب�����س��م��ارك��ي��ة �أو االت��ف��اق��ات ال�سرية
امل�برم��ة م��ع االحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي للتحايل على
القيود التي فر�ضتها معاهدة فر�ساي على اجلي�ش
الأملاين اجلديد .مثلما ميكننا �أن نتذكر ال�شكوك
التي ن�ش�أت عندما �أطلق ويلي براندت ما ا�سماها
�سيا�سة ال�شرق .لكن م��ع م�يرك��ل ،ال م�برر لهذه
ال�شكوك �إىل حد كبري� .صحيح �أنه كان هناك �سوء
�إدارة مل�شكلة نورد�سرتمي .2
لقد �أدى ه��ذا الإه��م��ال �إىل جعلها رم�� ًزا الرتهان
االحت�����اد الأوروب�������ي يف جم���ال ال��ط��اق��ة لرو�سيا،
يف ح�ين �أن ه��ذه الأخ��ي�رة بحاجة يف ال��واق��ع �إىل
ت�صدير ال��غ��از �إىل �أوروب����ا ب��ق��در م��ا نحتاج نحن
ال����س���ت�ي�راده؛ ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ف��ه��ذه التبعية
م�صريها ان تتقل�ص �إذا �أعطت ال�صفقة اخل�ضراء
نتائج فعلية .ان امل�شكلة كانت وال ت��زال م�شكلة
حماية م�صالح بولندا و�أوك��ران��ي��ا؛ م�سالة يبدو
�أنها مل ت�صل �إىل مركز التفكري الأملاين اال الآن.
لكن هذا كان خط�أ �إدار ًيا �سيا�س ًيا �أكرث منه انتها ًكا
للت�ضامن الغربي.
بالن�سبة ملا تبقى ،فان �سيا�سة مريكل جتاه رو�سيا
خ��ال��ي��ة م��ن ال��ع��ي��وب ح��ت��ى الآن .ا���ش��ت��ه��رت ب�أنها
الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي ي�أخذها بوتني
على حممل اجل���د .يف احل���وار ال���ذي �أج��رت��ه معه
دائ ًما ،كانت متط ّلبة دائ ًما .وبدون زعامتها ،ما كان
لالحتاد الأوروبي �أن يجد وحدته حول العقوبات
واتفاقيات مين�سك .كل هذا يزيد من �صعوبة فهم
ه��ذا امل�����أزق .يف بع�ض الأح��ي��ان ،ق��د ي����ؤدي الوعي
بعدم وجود الكثري من الوقت حتت ت�صرفك �إىل
ت�سريع وت�س ّرع ي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية.
�إن �أ�سو�أ احتمال اليوم هو مبادرة فرن�سية �أو �أملانية
�أحادية اجلانب� ،أو كليهما .ويف احلالتني� ،سيتعني
ع��ل��ى ���ش��خ�����ص م���ا الآن “ال�صاق القطع” .من
ال�صعب تخيل ان هاتني احلكومتني املنخرطتني
الآن يف حملة انتخابية �ستتوليان امل��ه��م��ة .انها
بالت�أكيد مهمة املفو�ضية ،ولي�س م�ستبعدا �أن
يعود دور ما اىل �إيطاليا � ً
أي�ضا ،معززة بالنزعة
الأوروبية الأطل�سية التي ا�ستعادتها.

ترجمة خرية ال�شيباين

*مدير الدرا�سات يف كلية االقت�صاد ال�سيا�سي يف لوي�س (روما)
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EAT 172467

EAT 172436

EAT 172435

EAT 172434

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351910 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوميغا  1ليمتد
وعنوانه :الوحدة رقم املا�س ، 31-01-برج املا�س  ،قطعة �أر�ض رقم جى ال تي -بي ات�ش �-1أية � ،0أبراج بحريات
جمريا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات ،خدمات املنتجعات ال�صحية� ،صالونات ت�سريح ال�شعر،
خدمات �صالونات العناية بالب�شرة ،خدمات العناية ب�أظافر اليدين و�أظافر القدمني� ،صالونات التجميل
ودور التجميل ،خدمات ال�صحة والعافية للج�سم وال��روح املقدمة يف املنتجعات ال�صحية ،خدمات الرعاية
التجميلية ،خدمات معاجلة الوجه واجل�سم ،اال�ست�شارات يف التغذية الغذائية ،خدمات التدليك (م�ساج)،
خدمات ال�ساونا ،احلمامات الرتكية والرومانية ،خدمات حم�لات احلالقة ،خدمات حم�لات التجميل،
خدمات و�ضع املكياج ،حمامات العالج املائي لال�سرتخاء والأغرا�ض ال�صحية ،خدمات �إزال��ة �شعر اجل�سم
بال�شمع� ،أدلة تغذية احلمية ،الو�شم ،عالجات التجميل واللياقة البدنية� ،صالونات لت�سمري الب�شرة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�سية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351909 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوميغا  1ليمتد
وعنوانه :الوحدة رقم املا�س ، 31-01-برج املا�س  ،قطعة �أر�ض رقم جى ال تي -بي ات�ش �-1أية � ،0أبراج بحريات
جمريا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351907 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوميغا  1ليمتد
وعنوانه :الوحدة رقم املا�س ، 31-01-برج املا�س  ،قطعة �أر�ض رقم جى ال تي -بي ات�ش �-1أية � ،0أبراج بحريات
جمريا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351906 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوميغا  1ليمتد
وعنوانه :الوحدة رقم املا�س ، 31-01-برج املا�س  ،قطعة �أر�ض رقم جى ال تي -بي ات�ش �-1أية � ،0أبراج بحريات
جمريا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
خدمات العقارات ،وك��االت العقارات و�إدارة العقارات ووك�لاء الإ�سكان ومتويل ال�شراء والإي��ج��ار وت�أجري
العقارات والأعمال امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات وتثمني العقارات و�سم�سرة العقارات وحت�صيل الإيجارات
وت�أجري املكاتب (عقارات) وت�أجري ال�شقق وت�أجري ال�شقق ال�سكنية� ،شراء وبيع العقارات والأرا�ضي ،ال�سم�سرة
يف بيع و�شراء العقارات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�سية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الوالء ،خدمات �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال العقارات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�سية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 152209 :

املودعة بالرقم 152208 :

املودعة بالرقم 152207 :

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  )152209( :بتاريخ2012/07/25 :

وامل�سجلة حتت رقم  )163980( :بتاريخ2012/02/07 :

وامل�سجلة حتت رقم  )152207( :بتاريخ2012/07/25 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�إدارة العالمات التجارية

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
بطاقات والء من الورق ،مطبوعات ،قرطا�سية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة CIELباللغة الفرن�سية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية
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EAT 172831
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/27 :
املودعة بالرقم351931 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوميغا  1ليمتد
وعنوانه :الوحدة رقم املا�س ، 31-01-برج املا�س  ،قطعة �أر�ض رقم جى ال تي -بي ات�ش �-1أية � ،0أبراج بحريات
جمريا  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة كلمات  TAMASHI IKIGAIباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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قم�صية للملكية الفكرية
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بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 152213 :

املودعة بالرقم 152212 :

املودعة بالرقم 152211 :

املودعة بالرقم 152210 :

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

با�ســم� :ستيال ماكارتني ليمتد

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وعنوانه� 3 :أوالف �سرتيت ،لندن دبليو  4 11بي اي ،اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  )152213( :بتاريخ2012/07/25 :

وامل�سجلة حتت رقم  )163982( :بتاريخ2012/02/07 :

وامل�سجلة حتت رقم  )152211( :بتاريخ2012/07/25 :

وامل�سجلة حتت رقم  )163981( :بتاريخ2012/02/07 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

احلماية يف  2021/01/26 :وحتى تاريخ 2031/01/26 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

�إدارة العالمات التجارية

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

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

�إدارة العالمات التجارية

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

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 163023 :
املودعة بالرقم 160126 :

املودعة بالرقم 163439 :

با�ســم :كريفان جيدا �سانايي يف تيكاريت انونيم �سريكتي

با�ســم :الكوهول كاونرتميجر �سي�ستمز (انرتنا�شونال) انك

وع��ن��وان��ه :ا����س ا����س ب��ي�����س��ان ���س��ان��اي��ي �سيت�سي ،ف����وار ك��اددي�����س��ي رق����م،1/11 :

وعنوانه 60 :انرتنا�شونال بوليفارد ،تورونتو ،اونتاريو ام9دبليو 6جيه ،2كندا

هاراميديري ،بيويك�سيكمي�سي ،ا�سطنبول ،تركيا

وامل�سجلة حتت رقم  )163439( :بتاريخ2013/09/26 :

وامل�سجلة حتت رقم  )163023( :بتاريخ2012/07/01 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف  2021/10/06 :وحتى تاريخ 2031/10/06 :

احلماية يف  2021/09/28 :وحتى تاريخ 2031/09/28 :

احلماية يف  2021/07/19 :وحتى تاريخ 2031/07/19 :

�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ2021/04/14 :
املودعة حتت رقم349098 :
تاريخ �إيداع الأولوية� 27 :أكتوبر 2020
با�ســم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد م�ساهمة مقفلة
وعنوانه :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق العروبة – منطقة العليا،
وحدة رقم ،9640 :الريا�ض  ،9597-12214اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الت�أمني؛ ال�ش�ؤون التمويلية؛ ال�ش�ؤون املالية؛ ال�ش�ؤون العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات اال�ستثمار العقاري
املتعلقة بالعقارات وم�شروعات التطوير ال��ع��ق��اري؛ اخل��دم��ات العقارية؛ خ��دم��ات الأم�ل�اك العقارية؛ خ��دم��ات الوكالء
العقاريون؛ �سما�سرة العقارات ووكالء الإدارة لكافة �أنواع الأمالك وم�شروعات التطوير والأرا�ضي والعقارات؛ اخلدمات
العقارية املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية �أو الإنرتنت؛ خدمات التثمني؛ خدمات التثمني العقاري؛ خدمات التثمني
املتعلقة مب�سح املباين والأرا���ض��ي وال��ع��ق��ارات؛ خدمات التقييم ،باعتبارها تقييمات مالية وخ��دم��ات الو�ساطة وخدمات
التقييم واال���س��ت�����ش��ارات وال��ت��م��وي��ل فيما يتعلق ب��ال��ع��ق��ارات؛ اخل��دم��ات املتعلقة بتوفري التمويل ل�����ش��راء امل��ب��اين واملنازل
والعقارات والأرا�ضي؛ و�سطاء رهن العقارات والأرا�ضي؛ اخلدمات املالية؛ ترتيب القرو�ض وخدمات الإقرا�ض؛ خدمات
�إع��ادة التمويل؛ الو�ساطة املالية وو�ساطة الرهون العقارية والقرو�ض؛ خدمات �صناديق اال�ستثمار العقاري؛ خدمات
�إدارة �صناديق اال�ستثمار العقاري؛ خدمات و�ساطة و�إدارة وت�أجري وا�ستئجار العقارات؛ خدمات وكاالت العقارات وت�أجري
العقارات؛ ت�أجري �أماكن الإقامة الدائمة؛ خدمات حت�صيل الإي��ج��ار؛ �إدارة العقارات امل���ؤج��رة؛ �إدارة املحافظ العقارية؛
خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ اخلدمات العقارية املتعلقة ب�إدارة الأرا�ضي؛ خدمات اال�ستثمار التجاري؛ خدمات اال�ستثمار
العقاري؛ خدمات الن�صائح واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�سطه
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

وعنوانه :ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ  ،312ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ  ،8اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ ﻟ�ﻺﻋﻼم،
دﺑﻲ ،ا�ﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبية اﻤﻟﺘﺤﺪة
وامل�سجلة حتت رقم  )160126( :بتاريخ2012/07/01 :

�إدارة العالمات التجارية

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

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

با�ســم :ﺑﺮاﻧﺪ ﻟﻮﺞﻧ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة – ذ.م.م.

املودعة بالرقم 159179 :
با�ســم :مييك �سيبيتي اليكرتونيك اليتي�سيم تانيتيم بازارالما جيدا �سانايي يف
تيكاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه :اتيلري كلرت ماهالي�سي� ،سونا �سوكاك ،منرب 7:ب�سيكتا�س  -ا�سطنبول
 /تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )159179( :بتاريخ2015/09/02 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف  2021/06/27 :وحتى تاريخ 2031/06/27 :
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

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

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

االثنني  5يوليو  2021العدد 13283

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 40158 :

املودعة بالرقم 40156 :

با�ســم� :سبال�ش كوربوري�شن

با�ســم� :سبال�ش كوربوري�شن

املودعة بالرقم 38367 :

وعنوانه� 5 :أف دبليو بلدينج 11 ،افينيو كورنر � 28سرتيت ،بونيفا�سيو جلوبال

وعنوانه� 5 :أف دبليو بلدينج 11 ،افينيو كورنر � 28سرتيت ،بونيفا�سيو جلوبال

با�ســم :يوجني بريما فران�س

�سيتي ،تاجويج �سيتي ،مرتو مانيال ،الفلبني

�سيتي ،تاجويج �سيتي ،مرتو مانيال ،الفلبني

وعنوانه 10 :ريو جيم�س وات ،بيتيمو �سي/دي� 93200 ،سان دوين ،فرن�سا

وامل�سجلة حتت رقم  )136802( :بتاريخ2011/05/16 :

وامل�سجلة حتت رقم  )33045( :بتاريخ2002/08/24 :

وامل�سجلة حتت رقم  )31654( :بتاريخ2002/04/28 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

احلماية يف  2021/01/03 :وحتى تاريخ 2031/01/03 :

احلماية يف  2021/01/03 :وحتى تاريخ 2031/01/03 :

احلماية يف  2020/09/16 :وحتى تاريخ 2030/09/16 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5يوليو  2021م  -العـدد 13283

الفجر الريا�ضي
الإعالن عن تفا�صيل
م�شاركة الإمارات يف
�أوملبياد طوكيو اليوم
تعقد اللجنة الأوملبية الوطنية اليوم يف متام احلادية ع�شرة �صباحاً مبقر
الهيئة العامة للريا�ضة يف دبي امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص بالإعالن الر�سمي
ع��ن وف��د دول��ة الإم����ارات امل�شارك يف دورة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة يف العا�صمة
اليابانية طوكيو والتي تقام خالل الفرتة من  23يوليو اجل��اري وحتى
� 8أغ�سط�س املقبل.
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Monday

�شيف�شينكو ال ي�شعر بالإحباط رغم
الهزمية الثقيلة من �إجنلرتا
ر���ش��ح م���درب �أوك��ران��ي��ا� ،أن��دري��ه �شيف�شينكو ،املنتخب
الإجنليزي للت�أهل �إىل نهائي بطولة �أوروب��ا ،2020
بعد خ�سارة فريقه  4-0يف دور الثمانية ،م�شرياً �إىل �أن
بالده عليها حت�سني قاعدتها من الالعبني� ،إذا �أرادت
املناف�سة يف �أعلى م�ستويات اللعبة.
ق��ال مهاجم منتخب �أوك��ران��ي��ا ال�سابق ،ال��ذي �أم�ضى
�أغلب م�سريته يف ميالن الإيطايل ،قبل ان�ضمامه �إىل
ت�شيل�سي الإجنليزي� ،إنه ال ي�شعر بالكثري من الإحباط

من �أداء فريقه ،رغم الهزمية الثقيلة �أمام �إجنلرتا.
و�أ������ض�����اف" :املنتخب الإجن����ل����ي����زي ق�����وي ح���ق���اً من
الناحيتني ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة ،ول��دي��ه م���درب رائع
غاريث �ساوثغيت ،وميكنني ر�ؤية هذا الفريق ي�صل �إىل
النهائي".
وتابع" :قدمنا �أداءاً جيداً يف بع�ض الفرتات باملباراة،
ولكن هناك يف بع�ض الأحيان �أ�شياء ،الكرات الثابتة
على �سبيل املثال ،مل ننجح فيها اليوم".

17
19
19

منتخبنا للكرة ال�شاطئية يوا�صل ا�ستعداداته لبطولة العامل يف رو�سيا
منتخبنا الوطني للكرة ال�شاطئية
تدريباته اليومية يف ملعب احتاد
ال���ك���رة ���ض��م��ن م��ع�����س��ك��ره الداخلي
املقام حاليا يف دبي ا�ستعدادا لل�سفر
�إىل �أوكرانيا للم�شاركة يف بطولة
ك����أ����س �أوك���ران���ي���ا ال��دول��ي��ة الودية
ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف ال��ع��ا���ص��م��ة كييف
خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن � 21إىل 23
يوليو اجل��اري مب�شاركة منتخبات
�أوكرانيا والإمارات وعُمان وتركيا.
وت����أت���ي امل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ك�أ�س
�أوك���ران���ي���ا ال���ودي���ة ���ض��م��ن برنامج
اعداد منتخبنا لبطولة ك�أ�س العامل
التي �ستقام يف رو�سيا للفرتة من
� 19إىل � 29أغ�سط�س املقبل وذلك اع����ت����م����اده م����ن ال���ل���ج���ن���ة املنظمة
يف جممع لوجنيكي الأوملبي.
للبطولة �سيلعب منتخبنا �أوىل
وح�سب اجلدول الر�سمي الذي مت مبارياته يف البطولة �أم��ام �شقيقه

منتخب عُمان يوم  21يوليو فيما
ي��واج��ه نظريه منتخب تركيا يوم
 22يوليو �ضمن اجلولة الثانية

على �أن يختتم مبارياته يف البطولة
مبواجهة منتخب �أوكرانيا يوم 23
يوليو اجلاري.

وق���ال علي حمد ال���ب���دواوي ع�ضو برنامج اع��داد املنتخب للمونديال ومبا�شرة من جمل�س �إدارة احتاد
جمل�س �إدارة احت���اد ال��ك��رة رئي�س ي�سري بال�صورة املطلوبة من كافة ك��رة القدم ل�ضمان الظهور ب�شكل
جل��ن��ة ك����رة ال���ق���دم ال�����ش��اط��ئ��ي��ة �إن النواحي وهناك متابعة م�ستمرة مميز يف املحفل العاملي.

و�أ�����ش����اد رئ��ي�����س جل��ن��ة ك����رة القدم
ال�شاطئية ب��امل�����س��ت��وى ال���ذي ظهر
عليه املنتخب يف البطولة الدولية
الودية التي �أقيمت م�ؤخراً يف دبي
مب�شاركة منتخبي عُمان وال�سنغال
..م�����ش�يراً �إىل �أن "الأبي�ض" قدم
�أداء مميزا ورجوليا طوال املباريات
الأربع التي خا�ضها وحر�ص اجلهاز
الفني على منح الفر�صة �أمام �أغلب
الالعبني للوقوف على م�ستوياتهم
وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
م���ن ج��ه��ت��ه ح���دد االحت�����اد ال���دويل
لكرة ال��ق��دم ي��وم اخلمي�س املوافق
 8يوليو اجل��اري موعداً ل�سحب
ق���رع���ة امل���ون���دي���ال ال�����ذي �سي�شهد
م�شاركة  13منتخباً من خمتلف
قارات العامل.

املنتخب الأوملبي يبد�أ مع�سكره اخلارجي يف �صربيا
ب��د�أ املنتخب الأوملبي لكرة القدم
مع�سكره اخل���ارج���ي امل��ق��ام حالياً
يف ���ص��رب��ي��ا ���ض��م��ن ا�ستعداداته
للت�صفيات امل���ؤه��ل��ة �إىل نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا حتت � 23سنة املقررة
يف ���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر امل���ق���ب���ل بنظام
التجمع.
وو���ض��ع اجل��ه��از ال��ف��ن��ي للمنتخب
ب��ق��ي��ادة الإ���س��ب��اين ديني�س �سيلفا
برناجما متكامال للمع�سكر الذي
�سي�ستمر حتى ال�ساد�س ع�شر من
ال�����ش��ه��ر احل����ايل ي�شمل تدريبات
���ص��ب��اح��ي��ة وم�����س��ائ��ي��ة واختبارات
بدنية وحما�ضرات نظرية وغريها
ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى من
هذه الفرتة التي ت�أتي قبل بداية
املو�سم الكروي اجلديد.
وت�ضم قائمة املنتخب يف مع�سكر
�صربيا  24العباً هم �سلطان عادل
حممد /احت���اد ك��ل��ب��اء ،/وعبداهلل
���س��ل��ط��ان ال��ب��ل��و���ش��ي /ب��ن��ي يا�س/

و�أح���م���د ف����وزي ج��وه��ر ،وعبداهلل
�إدري�����س احل��م��ادي ،و���س��امل خريي
م���ف���ت���اح ،وراك�������ان ول���ي���د املنهايل،
و�أحمد حممود احلمادي ،يو�سف
�أمين املن�صوري /اجلزيرة /را�شد
����س���امل غ��م��ي��ل ،وع���م���ر ���س��ع��ي��د بن
����س���واف ،و���س��ع��ي��د �سليمان مبارك

/ح���ت���ا /وخ��ل��ف��ان ح�����س��ن النوبي،
وع��م��ر �أح��م��د ���س��امل /خورفكان/
و���س��ع��ي��د ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي ،و�سعود
ح�سن احلو�سني /ال�شارقة /وعيد
خمي�س ال��ن��ع��ي��م��ي ،وم�����روان فهد
ال��وط��ن��ي ،وع��ب��داهلل عبدالرحمن
النقبي �/شباب الأه��ل��ي /وحممد

ع��ب��ا���س ال��ب��ل��و���ش��ي ،وخ��ال��د حممد
البلو�شي ،ونا�صر علي ال�شكيلي /
ال��ع�ين /وح�سني م��ه��دي ���ص��ادق /
ال��ن�����ص��ر ،/وي��و���س��ف علي املهريي،
وفار�س خليل املرزوقي /الو�صل./
وق������ال ع����دن����ان ال���ط���ل���ي���اين ع�ضو
جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون

الفنية م�شرف منتخبنا الأوملبي
�إن املع�سكر احلايل ي�أتي ا�ستكماال
ل�برن��ام��ج الإع������داد ال����ذي و�ضعه
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة الإ�سباين
دين�س �سيلفا واملعتمد م��ن جلنة
املنتخبات حيث كانت ال��ب��داي��ة يف
�شهر �إبريل املا�ضي عرب جتمعات

داخ����ل����ي����ة ق�������ص�ي�رة ع���ل���ى ف��ت��رات
متقطعة بعدها مع�سكر خارجي يف
مملكة البحرين ملدة �أ�سبوع خا�ض
خالله املنتخب مباراتني وديتني
�أم���ام �شقيقه املنتخب البحريني
فاز بالأوىل بثالثية مقابل هدفني
ويف الثانية بهدفني لهدف.

و�أ����ض���اف �أن امل��ن��ت��خ��ب �سيخو�ض
ع����دداً م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ودي��ة �أمام
�أندية �صربية خالل الأيام املقبلة
ب��ه��دف جت��رب��ة ط��ري��ق��ة و�أ�سلوب
اللعب التي �سيتبعها اجلهاز الفني
يف امل��ب��اري��ات ال��ر���س��م��ي��ة ..م�شريا
�إىل �أن املنتخب ي�ضم يف �صفوفه

عنا�صر واعدة ومميزة يف خمتلف
اخلطوط واجل��ه��از الفني حر�ص
خالل الفرتة املا�ضية على متابعة
�أداء ال�ل�اع���ب�ي�ن امل����وج����ودي����ن يف
�صفوف املنتخب خالل م�شاركتهم
مع �أنديتهم يف خمتلف امل�سابقات
املحلية.
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«نايكي» راعيا فنيا ملاراثون �أدنوك �أبوظبي 2021

ك�شف جمل�س �أب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي و���ش��رك��ة ب�ت�رول �أب��وظ��ب��ي الوطنية
"�أدنوك" ،عن رعاية "نايكي" الفنية للن�سخة الثالثة من ماراثون �أدنوك
�أبوظبي التي تقام ي��وم  26نوفمرب  ،2021ب�أعلى معايري ال�سالمة
والتدابري الوقائية والإج��راءات االحرتازية ل�ضمان �سالمة امل�شاركني
واجل��م��ه��ور ،وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت ال���دول���ة ب��ال��ي��وم الوطني
اخلم�سني ،مبا ي�سهم برت�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة عاملية للفعاليات
الريا�ضية.
وت����أت���ي ال��رع��اي��ة مب��وج��ب ات��ف��اق��ي��ة م��ع ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة الريا�ضية
الأب���رز يف ال��ع��امل ،وت�ستمر مل��دة ع��ام�ين ،حيث �ستقدم خاللها مالب�س
ريا�ضية عالية اجلودة خالل الن�سخة الثالثة من احلدث ،مع ا�ستمرار
ال��دع��م خ�لال الن�سخة ال��راب��ع��ة التي تقام ال��ع��ام ال��ق��ادم ،حيث يح�صل
امل�شاركون والعدا�ؤون على قم�صان املاراثون ب�صفة جمانية مقدمة من
عالمة نايكي ،والتي �سيك�شف عنها ر�سمياً يف �إعالن خا�ص خالل �شهر
�سبتمرب .وميكن للم�شاركني يف �سباقات املاراثون االنخراط يف احل�ص�ص
التدريبية احل�صرية التي تقام ب�إ�شراف مدربي نايكي عبري اخلاجة
وحممد البلو�شي ،والتي �سيتم الإع�ل�ان عنها خ�لال الفرتة القادمة.
يف املقابل يوا�صل الربنامج التح�ضريي ملاراثون �أدن��وك �أبوظبي الذي
يقدم احل�ص�ص التدريبية الأ�سبوعية املجانية ،وب��رام��ج لياقة بدنية
خ�صي�صا لتنا�سب جميع الفئات ،وذلك ب�إ�شراف يو�سف ر�شدي،
م�صممة
ً
ع�ضو احتاد �ألعاب القوى بالواليات املتحدة الأمريكية واحلائز على عدة الريا�ضي �إنه ي�سرهم الإعالن عن �إطالق هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مميزا ي�ستقطب الآالف من امل�شاركني من خمتلف الفئات املجتمعية.
بطوالت يف اجل��ري للم�سافات الطويلة ،كما ميكنهم االط�لاع ومتابعة مع عالمة نايكي ،املجموعة العاملية املعروفة والرائدة يف عامل الريا�ضة ،وق���ال حممد ب��اق��ر ،ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة وال��رئ��ي�����س التنفيذي
�أح��دث التفا�صيل عرب راب��ط املوقع الر�سمي للماراثون https:// :ورحب بان�ضمامهم لقائمة �شركاء ماراثون �أدنوك �أبوظبي الذي يتما�شى يف �شركة  ،GMGامل��وزع الر�سمي ملنتجات عالمة نايكي يف الإمارات
 www.adnocabudhabimarathon.com/م��ع خططنا ال��ه��ادف��ة لرت�سيخ مكانة �أب��وظ��ب��ي كوجهة ريا�ضية عاملية �إن هدفهم يتج�سد ب�إلهام كل �شخ�ص للفوز بكل ما يفعله ،كما تفخر
./training-support
والعمل من خالل هذا التعاون لتقدمي جتربة ا�ستثنائية للم�شاركني  GMGبدعم هذه اخلطوات من خالل عالماتنا التجارية ،معربا عن
من جانبه قال �سعادة عارف حمد العواين ،الأمني العام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضيني ،خ�صو�صا و�أن م��اراث��ون �أدن���وك �أبوظبي ب��ات حدثا عامليا �سعادتهم بامل�شاركة يف ماراثون �أدنوك �أبوظبي ،حيث نهدف �إىل ت�شجيع

ويتج�سد هذا االلتزام من خالل هذه
احلياة ال�صحية والن�شاط البدين،
ّ
الرعاية املفيدة جلميع الأط���راف ،ومت�شوقون لر�ؤية جميع امل�شاركني
يحملون العالمة التجارية الريا�ضية الأبرز يف العامل.
وم��ع ا�ستمرار اال���س��ت��ع��دادات لتنظيم احل��دث الريا�ضي ،ي���ؤك��د جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي �أولوية االهتمام ب�صحة امل�شاركني واجلماهري ،وذلك
بالتن�سيق والتعاون امل�ستمر مع اجلهات احلكومية املعنية ل�ضمان جناح
احل���دث .وي��ق��ام احل��دث ب���إج��راءات اح�ترازي��ة حمكمة وت��داب�ير وقائية
للحفاظ على �صحة امل�شاركني واجلماهري.
كما يتعني على جميع امل�شاركني يف ماراثون �أدنوك �أبوظبي � 2021إبراز
ما ي�ؤكد ح�صولهم على التطعيم �ضد فريو�س "كورونا" ،من �أجل حتقيق
�أعلى معايري ال�سالمة وت�أمني احلدث من كافة اجلوانب.
ي��ذك��ر �أن الأم���اك���ن امل��ت��اح��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م���اراث���ون �أدن�����وك �أبوظبي
 2021حم���دودة للغاية ب�سبب ق��ي��ود جائحة كوفيد ،-19وميكن
للراغبني بامل�شاركة االن�ضمام للت�سجيل ع�برhttps://www. :
adnocabudhabimarathon.com/register./now
ً
و���س��ي��ك��ون خ�صم بقيمة  10%م��ت��اح��ا للم�شاركني ح��ت��ى  30يوليو،
حيث �سيتلقى امل�شاركون التفا�صيل الالزمة عرب الربيد الإلكرتوين،
و�سرت�سل �إليهم كافة امل�ستجدات عرب املوقع الر�سمي وقنوات التوا�صل
االجتماعي .كما ميكن للم�شاركني �إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي على قم�صان
ال�سباق الر�سمية اخلا�صة بهم خالل عملية الت�سجيل مقابل  60درهماً
فقط ،حيث �ست�سلم حقيبة ال�سباق قبل احلدث .وميكن للعدائني �أي�ضاً
اختيار احل�صول على حقيبة ال�سباق اخلا�صة بهم من متجر نايكي الذي
يختارونه من مارينا مول ،ويا�س مول يف �أبوظبي ،ومريكاتو مول ودبي
ف�ستيفال �سيتي يف دبي ،بالإ�ضافة �إىل قرية ال�سباق.

قفزة نوعية ت�شهدها فعاليات اخليل يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية
ُتعترب الفرو�سية قطاعاً �أ�سا�سياً وحمورياً يف فعاليات معر�ض �أبوظبي
ال��دويل لل�صيد والفرو�سية منذ ت�أ�سي�سه يف العام  ،2003وقد �شهدت
ت��ط��وراً ملحوظاً يف ال����دورات الأخ�ي�رة م��ن امل��ع��ر���ض ،مب��ا يمُ�� ّث��ل ترجمة
جلهود دولة الإم��ارات يف �صون الريا�ضات الرتاثية والتقاليد الأ�صيلة،
وتعريف �شعوب العامل ب�أهمية اخليول العربية الأ�صيلة.
وت�شهد الدورة القادمة من احلدثُ ،م�شاركة وا�سعة من ال�شركات الإقليمية
خت�صة ب�صناعة ُم�ستلزمات ركوب اخليل ،واملقطورات� ،صناديق اخليول،
امل ُ ّ
ح����دوات اخل���ي���ول ،ال�����س��روج ،جل���ام اخل��ي��لُ ،م��ك�� ّم�لات و�أع��ل��اف غذائية،
ومالب�س و�أح��ذي��ة خا�صة بركوب اخليل� ،إ�ضافة ملدار�س تعليم مهارات
الفرو�سية .و ُتقام ال��دورة الـ �" 18أبوظبي  ،"2021حتت رعاية �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س
نادي �صقاري الإم��ارات ،وذلك خالل الفرتة من � 27سبتمرب ولغاية 3
�أكتوبر القادمني يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،بتنظيم من نادي
�صقاري الإمارات.
ويحظى احل��دث برعاية ر�سمية من هيئة البيئة � -أبوظبي ،ال�صندوق

الدويل للحفاظ على احلبارى ،ومركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
و �أكد معايل ماجد علي املن�صوري رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�ض،
الأمني العام لنادي �صقاري الإمارات ،على �أهمية اخليول العربية الأ�صيلة
و�سباقاتها ،واحلر�ص على ا�ستمرار وتطوير هذه الريا�ضة الرتاثية التي
تفخر بها دولة الإم��ارات ،وجنحت يف تر�سيخ ب�صمتها العاملية يف جمال
تطويرهاُ ،م�شرياً �إىل �أنّ معر�ض �أبوظبي ب��ات فر�صة �سنوية ُمتجددة
لالحتفاء بريادة الإمارات يف ميدان الفرو�سية .وللمغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،دور كبري وم�شهود يف تربية واقتناء
اخل��ي��ول العربية الأ���ص��ي��ل��ة ،و�إط��ل�اق �سباقاتها وبطوالتها داخ���ل دولة
التم�سك واالهتمام باخليول
الإمارات ويف خمتلف �أنحاء العامل� ،إذ ُيعترب
ّ
العربية الأ�صيلة� ،أحد �أهم ركائز الرتاث والقيم العربية ،فحر�ص ،رحمه
اهلل ،على تنظيم هذه ال�سباقات وح�ضورها وت�شجيعها ،وهي تبقى اليوم
حا�ضرة بقوة يف تاريخ وحا�ضر وم�ستقبل مهرجانات الريا�ضة والرتاث.
وتت�صدّر فعاليات الفرو�سية لهذا ال��ع��ام يف معر�ض �أب��وظ��ب��ي لل�صيد،
ُم�شاركة مميزة جلمعية الإمارات للخيول العربية ،ويف ُمقدّمتها برنامج

مان�ش�سرت يونايتد يغري
فاران براتب خيايل

�أك��دت التقارير ال�صحافية ،ب���أن ن��ادي مان�ش�سرت يونايتد
الإجن��ل��ي��زي ،ق��د تو�صل الت��ف��اق مبدئي م��ع م��داف��ع ريال
مدريد ،رافائيل فاران ،على التوقيع لـ"ال�شياطني احلمر"
ملدة � 5أعوام ،براتب �سنوي  12مليون يورو.
ت�ؤكد التقارير الإ�سبانية ب�أن ريال مدريد قدم عر�ضاً ملدة
�أرب��ع �أع��وام ،براتب  7ماليني ي��ورو ،وعلى الرغم من �أن
"ال�شياطني احلمر" �أ�صبحوا الأوائل� ،إال �أن كال الناديني
مل يتو�صال التفاق بعد على ال�صفقة.
ويقال �إن الالعب ( 28عاماً) ،ي�أمل يف التفاو�ض على هذه
اخلطوة يف غ�ضون �أ�سبوعني ،حيث يتطلع لبدء املو�سم
التح�ضريي كالعب ب�صفوف مان�ش�سرت يونايتد ،ولي�س

ريال مدريد.
وبح�سب ما ورد عر�ض يونايتد  45مليون يورو للتعاقد
مع الالعب ،لكن الريال �سيبيعون ف��اران مبا ال يقل عن
 55مليون يورو بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت.
وي�ستهدف م�س�ؤولو ريال مدريد �أن ينع�شوا خزائن النادي
مببلغ  60مليون يورو بعد رحيل قائد الفريق �سريجيو
رام��و���س ال�شهر امل��ا���ض��ي .و���س��وف ي��ق��رر ف����اران يف الوقت
احل��ايل ما �إذا ك��ان �سينتقل ملان�ش�سرت يونايتد� ،أو البقاء
وال��ت��ج��دي��د ل��ري��ال م��دري��د .ك��م��ا غ���رد امل��را���س��ل الإيطايل
فابريزيو رومانو ،ب�أن ال�صفقة املحتملة لن تنتهي �سريعاً،
لكن ال�شروط ال�شخ�صية لن تكون م�شكلة.

الطلق احلر لعر�ض َجمال اخليل العربية ،حيث �سيقوم ُمع ّلق مخُ ت�ص
بتعريف اجلمهور باخليل العربي وجمالها يف �ساحة العرو�ض ،بهدف
اطالعهم على مزاياها و ُقدراتها .كما ُت ّ
نظم اجلمعية ،وب�إ�شراف املنظمة
الأوروب��ي��ة جلمال اخليل العربي "االيكاهو" ،دورة نظرية وعملية يف
حتكيم َجمال اخليول ،خا�صة مبواطني دول��ة الإم���ارات ،و�سيتم تقدمي
ال��ت��دري��ب العملي باللغتني العربية والإجن��ل��ي��زي��ة يف �ساحة العرو�ض
با�ستخدام تقنيات حديثة مثل ال��واق��ع امل��ع��زز ،مب��ا يمُ�� ّك��ن اجلمهور من
التفاعل مع املعلومات.
ومن جديدُ ،يقدّم الفار�س عمرو العبيدي ،ور�شة عمل حول كيفية تدريب
اخليل ومواجهة العقبات ،تت�ضمن ب�شكل رئي�س فقرة "تع ّلم كيف تتحدث
لغة اخليول"� ،إذ بر�أيه �أنّ الفرو�سية الطبيعية هي فن فهم احل�صان عرب
لغة اجل�سد وال�صوت ،والت�أكد من �أنه يرى ُمد ّربه وي�سمعه ويتعامل معه
كرئي�س عرب �إمي���اءات التوا�صل� .أم��ا العرو�ض ال�شائقة التي �س ُتقدّمها
�أك��ادمي��ي��ة ب��وذي��ب للفرو�سية ،فمن املتوقع �أن جت���ذب ،كما يف ال���دورات
ريا ب�شكل يومي.
الأخرية ،جمهو ًرا كب ً

وتهدف هذه الأن�شطة لتدريب ال�شباب الإم��ارات��ي على فن التعامل مع
اخليول وجميع �أ�شكال ريا�ضة الفرو�سية .و ُتوا�صل م�ؤ�س�سة زايد العليا
فعالية "عرو�ض هيبوثريابي" الهادفة ،هذا العام� ،إذ لطاملا ّ
مت ا�ستخدام
ال��ع�لاج ب��رك��وب اخليل ك�شكل م��ن �أ���ش��ك��ال التعامل م��ع �أ���ص��ح��اب الهمم،
ولعالج �أولئك الذين ُيعانون من �إعاقات ج�سدية.
و هناك باقة غنية من الأن�شطة املمتعة ُيقدّمها جلمهور املعر�ض ،نادي
ظبيان للفرو�سية ،منها �أجمل عرو�ض ركوب اخليل على �أنغام املو�سيقى،
و�أي�ضاً فقرة ركوب اخليل واملهر ملن يرغب يف �ساحة العرو�ض.
ً
وكذلك فعالية "جيمخانة" لذوي الهمم ،والتي تت�ضمن �ألعابا �ش ّيقة على
ظهور اخليل ُتتيح لهم اال�ستمتاع يف بيئة �آمنة .هذا ف� ً
ضال عن فعالية
الرماية بال�سهم من على ظهر اخليل� ،إ�ضافة للعديد من العرو�ض احل ّية.
كما و ُتقدّم وحدات اخليول و" " K9ب�شرطة �أبوظبي ،بالتعاون مع نادي
ظبيان للفرو�سية ،عرو�ضاً ح ّية تو�ضح كيفية ا�ستخدام اخليول والكالب
حلماية �أف��راد الأ���س��رة واملُجتمع واحلفاظ على الأم��ن والأم���ان يف دولة
الإمارات ،مبا يعك�س كفاءة قوات ال�شرطة يف دولة الإمارات ومت ّيزها.

�إ�شادات بـ «تكتيك» �سل�س للحكام
يف ك�أ�س �أوروبا
بقي حكّام ك�أ�س �أوروب���ا لكرة القدم بعيدين عن الأ�ضواء
�إىل ح ّد كبري ،مع قرارات �أقل جدلية من املعتاد ،معتمدين
االجتاه ال�شعبي املتمثل يف "ف�سح املجال �أمام تدفق اللعبة".
احتُ�سبت �أخ��ط��اء و�إن����ذارات �أق���ل ،و�أم�ضى الالعبون وقتا
�أطول مع الكرة خالل مباريات دور املجموعات ،بح�سب ما
�أظهرت الإح�صائيات الر�سمية.
ات��ف��ق ال�لاع��ب��ون وامل���درب���ون وال��ن��ق��اد ع��ل��ى ح��د ���س��واء ،ب�أن
التحكيم كان مفيدا للعبة.
قال العب مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي والت�سيو الإيطايل
ال�سابق الت�شيكي كاريل بوبور�سكي "�أنا �سعيد للغاية ،هكذا
نحب �أن ن�شاهد كرة القدم".
ّ
تابع الع��ب الو�سط ال��دويل ال�سابق "لقد تغيرّ ت معايري
احت�ساب الأخطاء ،لكن ال �أح��د ي�سيء ا�ستغاللها .كما �أن
احلكام جميعهم لديهم املقاربة عينها ،ب�صرف النظر عن
هويتهم ،وهذا ي�ساعد كرة القدم كثريا".
ي���رى رئ��ي�����س جل��ن��ة احل��ك��ام يف االحت����اد الأوروب������ي (ويفا)
الإيطايل روبرتو روزيتي ،ان اخلطة مل تكن بتقليل عدد
احت�ساب الأخطاء من قبل احلكام "هدفنا اتخاذ القرارات
ال�����ص��ح��ي��ح��ة .ن��ح��ن ���س��ع��داء ل���ر�ؤي���ة اخ���ط���اء �أق����ل يف هذه
الفرتة".
بلغ معدل ع��دد الأخ��ط��اء  22,4يف امل��ب��اراة الوحدة �ضمن
دور املجموعات ،مقابل  25,3يف ك�أ�س �أوروبا  ،2016فيما

تراجع عدد االنذارات من � 3,6إىل  .2,7ارتفع وقت اللعب
الفعلي من  56دقيقة ون�صف يف الن�سخة الأخرية �إىل نحو
 59دقيقة يف البطولة احلالية.
�أظ���ه���رت الإح�����ص��ائ��ي��ات ك��ي��ف غ��ّيترّ ت ال��ل��ع��ب��ة ت��ق��ن��ي��ة حكم
الفيديو امل�ساعد "يف اي��ه �آر" ،امل�ستخدمة يف ك�أ�س �أوروبا
للمرة الأوىل.
ارت��ف��ع ع��دد رك�لات اجل���زاء يف دور املجموعات �إىل  14يف
الن�سخة احلالية ،مقابل  7يف  ،2016فيما تدخل "يف ايه
�آر" يف  179حالة �ضمن  36مباراة.
قال روزيتي "يجب �أن جند التوازن ال�صحيح يف ما يتع ّلق
بتدخل يف ايه �آر ،لأن هدفنا هو احلفاظ على كرة القدم
كما هي".
ت��اب��ع "الهدف ه��و ال��ت��دخ��ل يف ح����االت وا���ض��ح��ة و�أخطاء
بديهية -ح ّد �أدنى من التدخل من �أجل فائدة ق�صوى".
وعلى غرار �أي حكم ،متيل امل�شاعر جتاه يف ايه �آر بح�سب
املت�ضررين.
اعرت�ض البلجيكيون عندما رف�ض احلكم الأملاين فليك�س
بري�ش اللجوء �إىل التقنية ،بعد تدخل �أر�ضي على كيفن دي
بروين يف دور الـ� 16ضد الربتغال .عرج جنم مان�ش�سرت
�سيتي الإنكليزي ،يف �إ�صابة �أرع��ب��ت جماهري "ال�شياطني
احلمر".
كتبت يومية "ال درنيري �أور" البلجيكية "يف ايه �آر هام جدا

�إذا �أردت احلكم على ت�سلل بفارق ميليمرتات ،لكنه يغيب
ب�شكل غريب عندما يتع ّلق الأم��ر باخطاء فاقعة ت�ستحق
بطاقة حمراء".
لكن املدافع الإيطايل جوفاين دي لورنت�سو �أ�شاد بالتقنية.
ق���ال الع���ب ن��اب��ويل "نالحظ ان ا���س��ت��خ��دام��ه ق��ل��ي��ل على
ال�صعيد الدويل ،فقط يف حاالت غري وا�ضحة متاما".
تابع "�أعتقد ان هكذا �أف�ضل ،الن ا�ستخدامه وا�سع النطاق
يف �إيطاليا ،ورمبا يجب �أن ن�أخذ مثاال هنا".
لكن احلكام هم من يلعب دورا رئي�سا ،وقد غريوا تكتيكاتهم
�أي�ضا ،بح�سب احلكم الإنكليزي مارك هال�سي.
كتب ملوقع "كوت �أوف�سايد.كوم"" :كان احلكام ي�ضحكون
م��ع ال�لاع��ب�ين ،لكنهم مل ي��واج��ه��وا م�شكلة عندما يتعلق
الأمر بفر�ض �سلطتهم".
تابع "ما يهم هو حتديد م�ستوى الت�سامح لديهم".
�أ���ض��اف "نالحظ انهم غ�ير �شر�سني �أو مت�سلطني ب�شكل
مفرط ،يتعاملون مع الالعبني يف كل الأوقات ،والالعبون
يحرتمون ذلك".
�أ�شاد الت�شيكي توما�ش هولي�ش ب��اداء احلكام �أي�ضا "�أ�ؤيد
متاما هذا التغيري ،ب�أنهم ي�سمحون بتدخالت �أر�ضية �أكرث
ق�ساوة".
�أ���ض��اف الع��ب �سالفيا ب���راغ "�أود �أن ي����ؤدي احل��ك��ام بهذه
الطريقة يف الدوري الت�شيكي".
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�سكالوين :مي�سي �أف�ضل العب
على مر الع�صور
�أث��ن��ى م���درب منتخب الأرج��ن��ت�ين ،ليونيل ���س��ك��ال��وين ،على
الع��ب��ه وق��ائ��د الفريق ليونيل مي�سي ،وو�صفه بـ"الالعب
الأف�ضل على مر الع�صور" ،بعد الفوز  0-3على الإكوادور،
والت�أهل لن�صف نهائي كوبا �أمريكا.
قال �سكالوين خالل م�ؤمتر �صحايف" :حني غابت امل�ساحات
بذلنا جم��ه��وداً م�ضاعفاً� ،أف�ضل ما قد يحدث لنا كع�شاق

لكرة القدم هو اال�ستمتاع مب�شاهدة مي�سي� ،أمتنى �أن يلعب
لأعوام كثرية ،حتى مناف�سوه ي�ستمتعون حني يواجهونه".
و�أ�ضاف" :خمطئ من يعتقد �أنه من ال�سهل الفوز بجميع
امل��ب��اري��ات ،امل��واج��ه��ات متكافئة مت��ام��اً ،وتتطلب جمهوداً
م�����ض��ن��ي��اً ،ي���ب���ذل ج��م��ي��ع ال�لاع��ب�ين ك���ل م���ا ب��و���س��ع��ه��م حتى
الدقيقة الأخرية من عمر اللقاء ،وهذا ما ميل�ؤين كمدرب

بالفخر ،نحن يف مرحلة حا�سمة ،ونحاول اال�ستمرار بالعمل
والتوا�ضع".
وتابع" :هذه الن�سخة من كوبا �أمريكا قوية للغاية ،وذات
م�ستوى مرتفع .يجب �أن تلعب على الفوز بجميع املباريات
�إذا كنت تريد بلوغ ن�صف النهائي ،هناك فائز واح��د فقط
بالنهائي ،لذا نويل �أهمية كبرية لكل مباراة".

ك�أ�س �أوروبا ..حياة «الفقاعة» يف زمن كورونا
يتح ّملونها وي�شكون منها وي�سعون
للخروج منها ،و�إال فهو االنغما�س
التام فيها ،دون �أن تنفجر �أبداً .هكذا
يتم تو�صيف "الفقاعة ال�صحية"
ال����ت����ي ب����ات����ت م�����س��ك��ن��اً لت�شكيالت
املنتخبات امل�شاركة يف ك���أ���س �أوروبا
 2020لكرة القدم.
ويف م��ا ي��ل��ي ،بع�ض ال�����ش��ه��ادات على
"احلياة يف الفقاعة" يف زمن
كوفيد.-19
�إنكلرتا التي لعبت غالبية مبارياتها
على �أر�ضها ،ت�شعر ك�أنها �سمكة يف
ف��ق��اع��ت��ه��ا يف م��رك��ز ت���دري���ب �سانت
جورج بارك.
ي���ق���ول م���ه���اج���م م��ن��ت��خ��ب الأ�����س����ود
ال��ث�لاث��ة رح��ي��م �سرتلينغ �إن���ه "من
اجل���ي���د ج������داً �أن ت���ك���ون يف بلدك
مل����رة واح������دة و�أن ت��ت��ن��ف�����س الهواء
ال��ب�ري����ط����اين ال���ن���ق���ي .ال ميكنني
التوقف عن االبت�سام".
مت �إي���ل��اء اه���ت���م���ام خ���ا����ص لتزيني

الغرف ،بح�سب جاك غريلي�ش الذي
قال "عدت �إىل غرفتي معتقداً �أنها
�ستكون غ��رف��ة ع��ادي��ة ،ول��ك��ن كانت
ه��ن��اك ���ص��ور لعائلتي يف ك��ل مكان
ولأح�����د ك�ل�اب���ي ،م���ا ج��ع��ل��ن��ي �أ�شعر
بال�سعادة".
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�ل��آب���اء ،ي�����ص��ع��ب �أحياناً
ال��ت��ع��اي�����ش م����ع الأم�����اك�����ن املغلقة.
ق��ال ح��ار���س مرمى وق��ائ��د املنتخب
ال��ف��رن�����س��ي ه���وغ���و ل���وري�������س "�إنها
تتطلب ت�ضحية �صغرية منا جتاه
عائالتنا" .و�أ���ض��اف "من الوا�ضح،
عندما تكون �أب��اً� ،أن هناك نق�صاً يف
عدم التوا�صل مع �أطفالك .لكن ال
ي���زال ب���إم��ك��ان��ن��ا االت�����ص��ال ب��ه��م عرب
مكاملات الفيديو".
ل��ك��ن ي��ت��ج��ن��ب ال��ب��ع�����ض ،ع��ل��ى غرار
زميله لوكا دينيي ،امل�شاعر ال�سلبية
م��ن خ�ل�ال م��ط��ال��ب��ة الأ����س���رة بعدم
احل�����ض��ور �إىل امل���ب���اري���ات "�أطفايل
���ص��غ��ار ،ط��ف��ل��ي ال�����ص��غ�ير ي��ب��ل��غ من

العمر � 5أ�شهر ،والأكرب يبلغ عامني.
�أن ت�شرح له �أن �أب��اه غري ق��ادر على
معانقته �أمر معقد للغاية".
ي���ب���دو �أن �أل����ع����اب ال�������ورق اجليدة
ال���ق���دمي���ة ل�����دى الإي���ط���ال���ي�ي�ن قد
اختفت مت��ام��اً م��ن امل�شهد ،ل�صالح
م��ن�����ص��ات ال���ب���ث امل��ب��ا���ش��ر والأل���ع���اب
الإلكرتونية.
ح��ت��ى �أن ك���رة ال��ط��اول��ة ب��ات��ت �أقل
ع�صرية مما كانت عليه يف ال�سابق.
ويُقال �إن مانويل لوكاتيللي وماتيو
بي�سينا هما الوحيدان تقريباً اللذان
ي�ستخدمان ال��ط��اول��ة املن�صوبة يف
م��ع�����س��ك��ر الأت���������زوري ال���ت���دري���ب���ي يف
كوفريت�شانو.
بالن�سبة للمدرب روبرتو مان�شيني،
يكون التعاي�ش الق�سري مرهقاً يف
بع�ض الأح��ي��ان" :لقد كنا معاً ملدة
�شهر تقريباً ،و�أحياناً نحتاج �إىل 24
�ساعة من دون ر�ؤية بع�ضنا البع�ض.
هناك حاجة للتفكري يف �شيء �آخر

ه��ذا نوعاً ما م�شكلة ه��ذه البطولة
مبا �أننا يف فقاعة".
�َ��ص�� َد َم ال�سوي�سريان غرانيت ت�شاكا
ومانويل �أكنجي ال�صحافة ال�صادرة
باللغة الأملانية يف بلدهما من خالل
�صبغ �شعريهما باللون الأ�شقر ،مع
الإ�شارة �إىل �أن م�صفف ال�شعر قدّم
اخ��ت��ب��ار كوفيد��� -19س��ل��ب��ي��اً وكان
يرتدي كمامة.
وك����ت����ب����ت ����ص���ح���ي���ف���ة "بليك" �أن
"مواكب ���س��ي��ارات الالمبورغيني،
والو�شوم ،وم�صففي ال�شعر الذين
ي���ت��� ّم �إر����س���ال���ه���م ب���ال���ط���ائ���رة ،تظهر
على املنتخب ال�سوي�سري عالمات
�سذاجة ال ت�صدق".
و�أ�����ض����اف����ت �أن "هذا اجل����ي����ل من
ال�لاع��ب�ين بعيد ج���داً ع��ن القاعدة
اجلماهريية ،عن النا�س العاديني.
����س���ل���وك���ه غ��ي�ر م���ف���ه���وم للم�شجع
العادي"� .أكد مدرب املنتخب الأملاين
ي���واك���ي���م ل����وف ق��ب��ل الإق�������ص���اء من

مي�سي يقود الأرجنتني �إىل ن�صف نهائي كوبا �أمريكا
مي�سي ه��دف��ا جميال م��ن رك��ل��ة ح��رة ول��ع��ب متريرتني
ّ
�سجل النجم ليونيل ّ
حا�سمتني ،ليقود الأرجنتني �إىل الفوز على االك���وادور �3-صفر يف غويانيا
الربازيلية يف ربع نهائي بطولة كوبا �أمريكا  2021يف كرة القدم ،لي�ضرب
موعدا مع كولومبيا التي تخطت الأوروغواي بركالت الرتجيح.
ولعب مي�سي متريرتني حا�سمتني لرودريغو دي بول ( )40والوتارو مارتيني�س
( ،)84قبل �أن يختتم املهرجان بركلة حرة قاتلة (.)3+90
ويف ن�صف النهائي الثاين ،تلعب الربازيل حاملة اللقب مع البريو و�صيفتها.
ومل تقدّم االكوادور بقيادة املدرب الأرجنتيني غو�ستافو �ألفارو مقاومة حقيقية
�أم��ام منتخب "�ألبي �سيلي�ستي" ،علما ب�أنها �أكملت املباراة بع�شرة العبني يف
ثوانيها الأخرية بعد طرد بيريو هينكابي (.)2+90
و�أكد مي�سي جنم بر�شلونة الإ�سباين ان فريقه "حقق �أحد �أهدافه" ،بلوغ ن�صف
نهائي امل�سابقة.
تابع �أف�ضل الع��ب يف العامل �ست م��رات "�أحد �أهدافنا �أن نكون بني الأربعة
الأوائل .عرفنا �أننا �سنواجه خ�صما �صعبا جدا".
وبعمر الرابعة والثالثني ،ي�أمل مي�سي يف ال��ث���أر من ث�لاث مباريات نهائية
خ�سرها يف البطولة يف  2007و 2015وّ ،2016
وفك عقدة م�ستمرة منذ
 28عاما لبالده يف البطولة.
واحرزت االرجنتني  14لقبا يف البطولة� ،آخرها يف  ،1993مقابل  15لقبا
للأوروغواي �صاحبة الرقم القيا�سي �آخرها يف  ،2011فيما �أحرزت الربازيل
خم�سة من �آخ��ر ت�سعة �أل��ق��اب .تابع الالعب الرقم  10الباحث عن �أ و ل

�ألقابه الكربى مع الأرجنتني "يف احلقيقة كانت م��ب��اراة �صعبة جدا"� ،أمام
فريق "عمل بجهد والعبني �شبان �سريعني و�أقوياء بدنيا" .وقدمت الأرجنتني
بداية جيدة ،وكاد مارتيني�س ،بطل الدوري الإيطايل مع �إنرت ،يفتتح الت�سجيل
عندما رفع الكرة فوق احلار�س املتقدم هرنان غاليندي�س ولعبها طائرة ،لكن
روبرت �أربوليدا �أنقذها قبل �أن تدخل ال�شباك� .سدد الوتارو ،ثم كان خريمان
بيت�سيال قريبا من الت�سجيل.
وكاد كارلو�س غروي�سو مينح الأرجنتني هدية عندما لعب كرة خلفية طائ�شة،
ا�ستلمها مي�سي املنفرد ،لكن ت�سديدته الي�سارية ارتدت من القائم.
يف ال��ط��رف امل��ق��اب��ل ،ك���ان احل��ار���س �إمي��ي��ل��ي��ان��و مارتيني�س ج��اه��زا ل��وق��ف كرة
"�سيبا�س" مندي�س الطائرة من نحو  30مرتا.
وحاول االكوادوريون قبل �سبع دقائق من اال�سرتاحة الو�صول �إىل املرمى ،لكن
جمهود �إيرن فالن�سيا و�أالن فرانكو ذهب �سدى.
بعدها بدقيقتني ،افتتحت الأرجنتني الت�سجيل ب�صناعة من مي�سي .لعب �أوال
لنيكوال�س غون�سالي�س ال��ذي �أوق��ف��ه احل��ار���س غاليندي�س ،ثم م��رر ل��دي بول
ال��ذي ه�� ّز ال�شباك (� .)40ص ّد غاليندي�س ك��رة م��زدوج��ة لغون�سالي�س قبل
اال�سرتاحة ،ثم �أهدر فالن�سيا ر�أ�سية قبل الدخول اىل اال�سرتاحة.
يف ال�شوط الثاين ،بقي فالن�سيا م�صدر اخلطر الوحيد لالكوادور ،فيما كان
مي�سي قريبا من ت�سجيل الثاين واراحة فريقه.
و�ضع الوتارو حدا ملقاومة االكوادور بتمريرة
م���ن م��ي�����س��ي م�����س��ج�لا ال���ه���دف الثاين
( .)84وب��ع��د ط���رد ه��ي��ك��اب��ي لعرقلة
البديل �أنخل دي ماريا� ،سجل مي�سي
الثالث من �ضربة حرة (.)3+90
وع���ن اخل�����ص��م امل��ق��ب��ل ك��ول��وم��ب��ي��ا ،قال
"البعو�ضة" ان���ه "�صلب ج����دا ،مع
الع��ب�ين مم��ي��زي��ن ،يتمتعون باخلربة،
�سريعني ويدافعون جيدا".
�أردف ق���ائ���د امل��ن��ت��خ��ب "�آمل يف بلوغ
النهائي".
وم���ع �أرب���ع���ة �أه�����داف �سجلها م��ن��ذ بداية
البطولة ،انفرد مي�سي يف �صدارة ترتيب
الهدافني ،بفارق هدف عن البريويف جانلوكا
البادوال ،فيما ميلك النجم الربازيلي نيمار هدفني.
و�ستقام مباراة ن�صف النهائي �ضد كولومبيا الثالثاء على ملعب
مانيه غارين�شا يف برازيليا.
وكانت كولومبيا قد ت�أهلت على ح�ساب الأوروغ���واي بركالت الرتجيح
 2-4بعد تعادلهما �سلبا يف برازيليا.
وك��ان حار�س كولومبيا دافيد �أو�سبينا بطل ت�أهل ب�لاده ،ب�صده ركلتني
ت��رج��ي��ح��ي��ت�ين ،يف ي���وم ان���ف���رد ف��ي��ه ب��ع��دد امل���ب���اري���ات ال��دول��ي��ة م���ع "لو�س
كافيتريو�س" ( 112م���ب���اراة) ،متفوقا ع��ل��ى ال��ن��ج��م ال�����س��اب��ق كارلو�س
فالديراما.
�أه���دى ال��ف��وز ل��ب�لاده املمزقة ب���أزم��ة اجتماعية وال��ت��ي ك��ان م��ن امل��ق��رر ان
ت�ست�ضيف النهائيات مع الأرجنتني املن�سحبة ب��دوره��ا ب�سبب تداعيات
فريو�س كورونا ،قبل �أن حتت�ضنها الربازيل اثر حالة طوارئ.
قال �أو�سبينا البالغ  32عاما "نريد فقد �أن نهديه لبلدنا ،بلد نريده �أن
يع ّم فيه ال�سالم ،ويكون �شعبه �سعيدا ،لأننا منلك بلدا جميال".
ومل تكن املباراة مثرية يف دقائقها الت�سعني ،ويف رك�لات الرتجيح �ضد
�أو�سبينا ،حار�س نابويل الإيطايل ،ركلتي خو�سيه خيميني�س وماتيا�س
�سجلت كولومبيا كل ركالتها الأربع .و�سجل للأوروغواي
فينيا ،فيما ّ
الثنائي الهجومي املخ�ضرم لوي�س �سواري�س و�إدين�سون كافاين ،يف
بطولة قد تكون الأخرية لهما.

ال���ب���ط���ول���ة "لدي ات���������ص����االت مع
الأ���ص��دق��اء وال��ع��ائ��ل��ة ،لكنها باحلد
الأدنى" .و�أ�ضاف "من الوا�ضح �أننا
نر�سل الأخ��ب��ار كتابة ،ولكن احلياة
تتوا�صل بعد ذلك .نحن يف نفق وال
يوجد يوم ميكننا فيه فك ال�ضغط
متاماً ( )...ال وق��ت ك��اف لالعتناء

����ب بع�ض
ب����أ����ش���ي���اء �أخرى" .ي����ح ّ
ال�لاع��ب�ين ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي�ين �أن تت�سخ
�أي��دي��ه��م يف امل��ط��ب��خ .ه��ذه ه��ي حالة
دري�����س م�يرت��ن�����س وي����ان فريتونغن
وت��ي��ب��و ك���ورت���وا وروم���ي���ل���و لوكاكو،
بح�سب م��ا ي��ق��ول ب��ارت��ي��ل ديوولف
طباخ "ال�شياطني احلمر".

و�أو�ضح "نحن �أي�ضا ننظم حفالت
�إيطالية ،ليايل ال�سو�شي �أو حفالت
ال�����ش��واء .ه���ذا م��ه��م لأن الالعبني
ي��ح��ت��اج��ون �إل���ي���ه� .أن����ا �أي�����ض��اً �أ�صنع
الكثري من حلم اخلنزير الإ�سباين
للمدرب روبريتو مارتيني�س� .أعرف
اللحام البلجيكي الوحيد املخت�ص
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بهذا الأمر .يذهب لي�شرتي اللحم
من �إ�سبانيا وير�سل لنا بع�ض القطع
اخلا�صة� .أجعل مارتيني�س يتذ ّوقها
وي���خ��� ّم���ن ن����وع ال���ل���ح���م� .آخ�����ر م���رة،
اكت�شف �أنه حلم �إيبرييكو يبلغ من
العمر خم�س �سنوات� .إنه جيد جداً
يف ذلك الأمر".

كاين� :إنكلرتا مل حتقق
�شي ًئا حتى الآن

�شدد املهاجم هاري كاين على �أن انكلرتا "مل حتقق �شي ًئا حتى الآن" ،رغم
بلوغها الدور ن�صف النهائي من ك�أ�س �أوروبا لكرة القدم �إثر اكت�ساحها
�أوكرانيا برباعية نظيفة يف روما �أم�س الأول ال�سبت.
و�أك��د كاين الذي رفع ر�صيده �إىل ثالثة �أه��داف يف البطولة "�إننا على
الطريق ال�صحيح ولكننا مل نحقق �شي ًئا حتى الآن .لدينا مباراة ن�صف
نهائية يف وميبلي� ،إنها حلظة جيدة لنحتفل بها ولكننا نعرف �أين نريد
�أن ن�صل".
وتابع ابن الـ 27عا ًما "حتى الآن كل �شيء ي�سري ب�شكل جيد ومينحنا
ذلك الثقة ،ولكننا �سنواجه الدمنارك وهي فريق �صعب وميلك �إمكانات
�سيتحتم علينا درا�ستها".
و�أردف "�سنحظى بدعم  60الف متفرج ،نريد �أن جنعلهم فخورين بنا
كما عائالتنا و�أ�صدقائنا".
وب��ع��د �أن ف�شل يف ه��ز ال�شباك يف دور املجموعات بعد مو�سم رائ���ع مع
توتنهام ح�صل خالله على ه��داف ال��دوري و�أف�ضل �صانع �أل��ع��اب ،وجد
ريا طريقه �إىل ال�شباك بهدف �ضد �أملانيا يف ثمن النهائي قبل �أن
كاين �أخ ً
يحرز ثنائية �ضد اوكرانيا.
وع ّلق "ب�صفتي مهاجم� ،أحيانًا ت�صلني الكرة و�أحيانًا �أخرى ال.
هذه املرة جنحت يف الت�سجيل �سري ًعا ومن ثم �إ�ضافة
ال��ث��اين .ك��دت �أن �أ���س��ج��ل ه��ات��ري��ك ،لكن كمهاجم
يجب ان تكون م�ستعدًا للفر�صة التالية".
وبلغ الإنكليز ن�صف نهائي البطولة القارية للمرة
الأوىل منذ  1996ح�ين انتهى م�����ش��واره��م على
�أر�ضهم على �أي��دي الأمل���ان ب��ال��ذات ،بف�ضل �أهداف
كاين ( 4و )50وقلب الدفاع هاري ماغواير ()46
وجوردان هندر�سون (.)63
و�أث��ن��ى امل���درب غ��اري��ث �ساوثغيت على ال���روح اجلماعية
ل��ل��ف��ري��ق و�أه��م��ي��ة اخل����روج م��ن ومي��ب��ل��ي ب��ع��د ثالث
م��ب��اري��ات يف دور امل��ج��م��وع��ات ومواجهة
ثمن النهائي التي خا�ضوها جميعها
يف لندن.
وق�����ال "اعتقدت ان����ه ك����ان من
اجليد لنا مغادرة وميبلي قلي ً
ال
لأن���ه ك��ان م��ن ال�صعب تكرار
الأجواء التي حظينا بها �ضد
�أملانيا .كان من اجليد املجيء
�إىل هنا (روم���ا) ،واال�ستعداد
للمباراة يف بيئة خمتلفة،
وال��ل��ع��ب يف م��ل��ع��ب رائع
ويف �أم�سية رائعة".
وت��اب��ع ���س��اوث��غ��ي��ت الذي
ب������ات ث������اين م�������درب فقط
يقود انكلرتا اىل ال��دور ن�صف
النهائي يف ك���أ���س ال��ع��امل ( )2018وك�أ�س
�أوروب��ا بعد �ألف رام�سي ( 1966و)1968
"قدم ال�لاع��ب��ون �أدا ًءا م��ذه�لا ،حتى �أولئك
ال��ذي��ن دخ��ل��وا م��ن م��ق��اع��د ال���ب���دالء .حافظوا
على االيقاع ومتكنا من حماية الالعبني الذمي

ميلكون �إنذارات .ولكني �أفكر ً
اي�ضا بالالعبني الذين غابوا الليلة...من
ً
ومنخرطا وجتعلهم ي�شعرون انهم
ال�صعب ان تبقي اجلميع متحفزًا
يحظون بالتقدير .ولكن �إذا نحن يف ن�صف النهائي ،فهو بف�ضل هذه
الروح".
وتابع "جودة الالعبني مهمة حت ًما ،ولكن ر�أي��ت العديد من املنتخبات
تخرج من البطولة النها ال تتمتع بالروح التي متلكها هذه املجموعة".
باتت انكلرتا �أول منتخب يف تاريخ البطولة القارية يحافظ على نظافة
�شباكه يف املباريات اخلم�س االوىل ،وقد �أثنى �ساوثغيت على العبيه "يقدم
املدافعون م�ستوى مميزًا ا�ضافة اىل احلار�س ،ولكن االمر ال يتعلق فقط
باملدافعني االربعة الذين لعبوا الليلة ،النه كانت هناك تغيريات على
امتداد املباريات وخرجنا دائ ًما ب�شباك نظيفة".
و�أ�ضاف "الف�ضل يعود ً
اي�ضا اىل املهاجمني الذين يعملون جاهدًا والعبي
الو�سط الذين ّ
يغطون امل�ساحات ،اجلميع ي�شارك يف ذلك".
حت�سر مدرب اوكرانيا �أندري �شفت�شنكو على الكرات الهوائية
من جهتهّ ،
بعد ان �سجلت انكلرتا ثالثة من االهداف االربعة عرب ر�أ�سية "بالن�سبة
يلُ ،لعبت امل��ب��اراة على عوامل حم��ددة .كانت انكلرتا اق��وى يف الكرات
ال��ه��وائ��ي��ة وخ�سرنا قلب ال��دف��اع (���س�يره��ي كريفت�سوف ال���ذي خ��رج يف
إزعاجا اكرث لهم.
ال�شوط االول) الذي كان من املمكن ان ي�شكل � ً
بالن�سبة يل ،هذا ما حدد م�سار املباراة".
وت��اب��ع "�أعتقد ان اوك��ران��ي��ا ق��دم��ت بطولة ج��ي��دة ،رغ��م كل
الغيابات وال�صعوبات يف الفريق كان كاين فعاال و�سجل من
الفر�ص التي �أحتيت له .ويف بطولة على هذا امل�ستوى ،ي�شكل
ذل��ك ف��ار ًق��ا .انكلرتا ك��ان��ت فعالة وا���س��ت��ف��ادت م��ن �أخطائنا
و�سيطرت على املباراة".
تلتقي انكلرتا �ضد الدمنارك على ملعب وميبلي االربعاء
واكد �ساوثغيت على �صعوبة املهمة م�شددًا على ان
الت�أهل اىل النهائي "هو التحدي بالن�سة
ل��ن��ا الآن .ل��ع��ب��ن��ا م���ب���ارات�ي�ن �ضد
الدمنارك يف دوري االمم وندرك
كم هذا الفريق قادر على تقدمي
�أداء جيد".
وتابع "�أظهروا ذلك جمددًا يف
هذه البطولة ولديهم حافز
�إ�����ض����ايف ب��ع��د ال�����ذي ح�صل
ل��ك��ري�����س��ت��ي��ان (�إريك�سن).
�ستكون مباراة رائعة".
و�أك���د "هناك الكثري من
الأم����������ور ال����ت����ي ح�صلت
خالل ال�سنوات الأخرية
وع�������ش���ن���ا ل�����ي�����الٍ �صعبة
وع��ان��ي��ن��ا م���ن �أداء خميب
�أح����ي����ا ًن����ا .ول���ك���ن ال���ي���وم منلك
الإمي�����ان وي����رى ال�لاع��ب��ون ما
هو ممكن ،مل نت�أهل يو ًما اىل
ن��ه��ائ��ي ال����ي����ورو وه�����ذه فر�صة
ج��ي��دة لكتابة �صفحة يف كتاب
التاريخ".

تعرف على �أغنى و�أفقر البلدان يف القارة العجوز
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت بيانات �أ�صدرها البنك املركزي الأوروب��ي �أغنى و�أفقر البلدان يف "القارة العجوز" ،وذلك باالعتماد على
الأ�صول املالية للأ�سر يف الربع الأخري من عام .2020
وح�سب ما ذكر موقع "�سي �إن بي �سي" الأمريكي ،ف�إن الأ�سر الدمناركية هي الأغنى يف االحتاد الأوروبي ،حيث بلغ
متو�سط �أ�صولها املالية  1.88مليون كرونة دامنركية (� 300ألف دوالر) يف الربع الأخري من عام .2020
و�أو�ضح �أن �صايف الرثوة املالية للدمناركيني بلغ  1.32مليون كرونة دامنركية� ،أي ما يقرب من ثالثة �أ�ضعاف
متو�سط ثروة مواطني الدول الأخرى يف االحتاد الأوروبي ،والبالغ � 450ألف كرونة دامنركية.
ويعترب ال�شعب الدمناركي من �أ�سعد �شعوب العامل �إىل جانب ال�شعب الفنلندي ،ح�سب تقرير ال�سعادة العاملي ،الذي
�أ�صدرته �شبكة حلول التنمية امل�ستدامة التابعة للأمم املتحدة� ،شهر مار�س املا�ضي.
وت�أتي الأ�سر يف دولة لوك�سمبورغ يف املركز الثاين ،من حيث الأ�صول املالية ،بـ 1.59مليون كرونة دامنركية ،تليها
هولندا بـ 1.58مليون كرونة دامنركية ،وال�سويد يف املركز الرابع ( 1.51كرونة دامنركية).
يف املقابل ،تعترب الأ�سر يف رومانيا "الأفقر" يف االحتاد الأوروبي ،حيث بلغ متو�سط �أ�صولها املالية � 80ألف كرونة
دمناركية.
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قتلوا �شقيقتهم  ..ووثقوا اجلرمية بالفيديو

ا�شتعال �سيارة تي�سال اجلديدة  ..وجناة �سائقها

�أعادت جرمية �شرف جديدة ار ُتكبت بوح�شية خميفة يف
ريف مدينة احل�سكة �إىل الواجهة ق�ضية ظاهرة جرائم
ال�شرف امل�أ�ساوية املتكررة يف �سوريا.
وتعر�ضت فتاة قا�صر تدعى عيدة احلمودي ال�سعيدو،
وه����ي م���ن م��دي��ن��ة احل�����س��ك��ة ،ل��ل��ق��ت��ل ع��ل��ى ي���د �أ�شقائها
ووال���ده���ا ،بعد رف�ضها ال����زواج م��ن اب��ن عمها وهروبها
مع �شاب كانت حتبه ،والذي بدوره تقدم خلطبتها عدة
م��رات ،لكنها قوبلت بالرف�ض من قبل عائلة ال�ضحية
لأ�سباب ع�شائرية.
وقال امل�صدر� ،إن الفتاة هربت يف و�ضح النهار والحظت
عائلتها غيابها فلحقوا بها وقتلوها.
ولأ�سباب ع�شائرية وحلقن الدماء مع الع�شائر الأخرى،
اكتفت العائلة ،بح�سب امل�صدر ،بقتل ابنتهم ال�ضحية،
فيما مت ّكن ع�شيقها من الفرار �إىل تركيا.
ويف جم��م��وع��ة م��ق��اط��ع ف��ي��دي��وّ ،
اط��ل��ع��ت عليها "�سكاي
من�صات التوا�صل
على
نيوز عربية" ،وتداولها الن�شطاء
ّ
االج���ت���م���اع���يُ ،ت���ظ���ه���ر جم���م���وع���ة رج������ال و����ش���ب���ان وهم
ي�سوقون الفتاة �إىل بيت مهجور ،وهي ت�صرخ م�ستغيثة
و�سط تهديدات ال�شباب ووعيدهم بغ�سل العار بدمها،
فقتلوها رم��ي��ا بالر�صا�ص يف �إح���دى امل��ن��ازل املهجورة،
ووثقوا جرميتهم التي �شارك فيها بح�سب ما ظهر يف
الت�سجيالت امل�صورة �أك�ثر من � 10أ�شخا�ص بالإ�ضافة
�إىل وال��ده��ا و�إخ��وت��ه��ا .و�أك���د م�صدر �أم��ن��ي ل�سكاي نيوز
عربية� ،أنّ ا ّ
جلناة متوارون عن الأنظار ،والزالت عمليات
البحث جارية عنهم لتقدميهم للق�ضاء.

ا�شتعلت النريان يف �سيارة "تي�سال" جديدة من طراز "موديل ا�س
باليد" يف والي��ة بن�سلفانيا الأمريكية بوجود �سائقها ال��ذي واجه
�صعوبة يف اخلروج منها ،على ما �أعلنت ال�سلطات وحمامو ال�سائق.
ووق��ع احل��ادث م�ساء الثالثاء يف هافرفورد ق��رب فيالدلفيا ،وفق
ب��ي��ان �أ���ص��درت��ه ف��رق الإط��ف��اء يف ل��وي��ر م�يري��ون اجلمعة .وج���اء يف
البيان "ب�سبب حجم النريان ونوع املركبة املعنية"� ،أر�سلت فرق عدة
�إىل املكان وا�ضطر فريق الإطفاء �إىل ر�ش املياه على املركبة لأكرث
من �ساعتني بهدف �إخماد احلريق .وبح�سب حمامني ي�ؤكدون �أنهم
ميثلون ال�سائق ،كان هذا الأخري خلف املقود عند ا�شتعال النريان
فج�أة بال�سيارة .وهو علق م�ؤقتاً يف الداخل قبل التمكن من اخلروج.
وبينت �صور ن�شرتها ف��رق الإط��ف��اء على موقعها الإل��ك�تروين �أن
الق�سم الأك��ب�ر م��ن هيكل ال�����س��ي��ارة وداخ��ل��ه��ا اح��ت�رق .ويف ر�سالة
وجهها �إىل وكالة فران�س بر�س ،قال م��ارك غرياغو�س من �شركة
"غرياغو�س �أند غرياغو�س" للمحامني التي ت�ؤكد متثيلها ال�سائق،
�إن ما ح�صل "خميف" وناجت عن "م�شكلة كربى بديهية" .و�أ�ضاف
"حتقيقنا الأويل م�ستمر ،لكننا نطالب تي�سال بو�ضع هذه ال�سيارات
جانباً �إىل حني ح�صول حتقيق كامل" ،دون تو�ضيح ا�سم الزبون.

مي�ضيان � 5سنوات يف حتويل كوخ �أثري �إىل منزل ع�صري

�شارك زوجان بريطانيان �صوراً على مواقع التوا�صل االجتماعي
تظهر �أعمال التجديد املذهلة التي �أجنزاها يف منزل ريفي عمره
 500عام ،مما �أدى �إىل حتويل الكوخ املتهالك �إىل منزل ع�صري
رائ��ع .وا���ش�ترت �ستيفاين جوالند ( 29ع��ام��اً) املنزل ال��ذي يعود
تاريخه �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر يف ع��ام  2016كمنزل لها هي
وزوجها غرامي ( 35عاماً) وابنتيهما �أوليفيا ،البالغة من العمر
�أرب��ع �سنوات ،وغولدي البالغة من العمر عامني ،واللتني ولدتا
خالل عمليات التجديد.
وخطط ال��زوج��ان يف البداية ال�ستخدام ال��ك��وخ كم�شروع ق�صري
الأج���ل ليتم بيعه ،ول��ك��ن بعد ق�ضاء خم�س ���س��ن��وات يف عمليات
التجديد للمنزل ،وقعا يف حبه وقررا الإقامة فيه.
ويف امل��ج��م��وع ،ق���در ال���زوج���ان �أن��ه��م��ا �أن��ف��ق��ا ن��ح��و  65000جنيه
�إ�سرتليني (� 81أل��ف دوالر) على التجديد  -مبا يف ذلك 8000
جنيه �إ�سرتليني (� 10آالف دوالر) على الغالية وال��رادي��ات�ير ،و
 2500جنيه �إ�سرتليني ( 3150دوالر) على احل��م��ام ،و 9000
جنيه �إ�سرتليني ( 11250دولر) على التج�صي�ص ،و  1500جنيه
�إ�سرتليني ( 1875دوالر) على �إ�ضافة مدف�أة وموقد ،و 3000
جنيه �إ�سرتليني ( 3750دوالر) على املطبخ.

ما ق�صة الأب الذي تخلى عن طفلتيه ب�سبب الفقر

تكت�شف خيانة حبيبها بعدما تالعب بح�سابها على �إن�ستغرام

اكت�شفت فتاة �أمريكية �أن حبيبها ك��ان يخونها بعد �أن �سافرت
مل�سافة طويلة عرب العامل لتكون معه.
وك�شفت م�ستخدمة ملوقع التوا�صل االجتماعي �إن�ستغرام تدعى
غابي عرب �سل�سلة من مقاطع الفيديو كيف اكت�شفت �أن حبيبها
ال�سابق كان يخونها ويعي�ش حياة مزدوجة .وكانت غابي تعي�ش
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،بينما يعي�ش حبيبها يف اململكة
املتحدة ،و�أثناء زيارتها له ملدة �ستة �أ�سابيع يف لندن ،كانت تت�صفح
�إن�ستغرام عندما �شاهدت قائمة جهات االت�صال املحظورة .ويف
مقطع فيديو ح�صد الآن �أك�ثر من  2.1مليون م�شاهدة ،قالت
غ��اب��ي "�شيء م��ا �أخ�ب�رين �أن �أحت��ق��ق م��ن قائمة ج��ه��ات االت�صال
املحظورة على �إن�ستغرام ،والحظت وج��ود ا�سم فتاة غريبة ،وما
لفت انتباهي وجود �شيء م�شرتك بيني وبينها ،وهو حبيبي".

�ستيال موري�س زوجة م�ؤ�س�س ويكيليك�س جوليان �أ�ساجن  ،مع �أطفالهما غابرييل وماك�س ،يقفون مع كعكة عيد ميالده
اخلم�سني خالل نزهة يف �ساحة الربملان  ،و�سط لندن .ا ف ب

دعامة روبوتية ثورية ملحاربة �أمل الركبتني

ويل �سميث يخو�ض
مغامرة جديدة
خا�ض النجم ويل �سميث مغامرة
ج����دي����دة ب���ق���ي���ادت���ه دراج�������ة نارية
���ص��غ�يرة احل���ج���م ،م��ك��ون��ة م���ن 3
�إطارات فقط.
ون�شر ويل عرب �صفحته اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقود
الدراجة يف ال�شارع.
ويف �إ�������ش������ارة ����س���اخ���رة م���ن���ه على
�سل�سلة الأك�����ش��ن ال�شهرية "fast
 ،"and furiousع��� ّل���ق على
ال��ف��ي��دي��و ب��ك��ت��اب��ة ا���س��م ال�سل�سلة،
ال��ت��ي ت�شتهر ب��الأك�����ش��ن واحلركة
وق����ي����ادة ال�����دراج�����ات ،ت���زام���ن���اً مع
عر�ض اجل��زء التا�سع منها حالياً
يف �صاالت ال�سينما.
وكان ن�شر ويل فيديو عرب �صفحته
اخلا�صة ظهر فيه مرتدياً قناعاً
ع��ل��ى وج���ه���ه ،و�أع���ل���ن م���ن خالله
�إط��ل�اق ك��ت��اب��ه "ويل" ،ال���ذي كان
يعمل عليه م��ن��ذ ���س��ن��وات ،وعلق:
"كتابي الأول".

Monday

�إذا كنت م��ن ب�ين ماليني الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م��ن �آالم الركبة يف
العامل ،ف�إن جهاز "�أ�سيند" ميكن �أن ي�ساعدك يف حماربة هذه الآالم التي
قد ت�ؤثر على حياتك اليومية.
“�أ�سيند” هو جهاز تقوميي للركبة ،ميكن �أن ي�ساعد الأ�شخا�ص امل�صابني
به�شا�شة العظام �أو �إ�صابات الركبة على التحرك دون ال�شعور ب�آالم �شديدة.
مت ت�صميم اجلهاز بوا�سطة �شركة "روم روبوتيك�س" التي تتخذ من مدينة
�سان فران�سي�سكو مقراً لها ،ويعمل عرب �ضغط الهواء لدعم الركبة و�إخراج
ال�ضغط من ع�ضلة الفخذ .ومن املعروف ب�أن الهياكل اخلارجية امل�صممة
للم�ساعدة يف زيادة القوة الب�شرية �أو تقليل الإ�صابة لي�ست جديدة ،لكن
خ�صي�صا للأ�شخا�ص الذين ا�ستنفدوا خيارات �إدارة
جهاز �أ�سيند م�صمم
ً
الأمل كافة .يتميز اجلهاز ب�أنه م�صنوع من البال�ستيك والن�سيج بد ًال من
املعدن ،لذا فهو خفيف الوزن ،وبح�سب �شركة روم روبوتك�س ف�إن جهاز �أ�سند
ميكن �أن ي�ساعد يف ت�أخري اجلراحة �أو جتنبها يف �أحيان كثرية .كما يمُ ّكن
اجلهاز ،امل�ستخدمني من اختيار م�ستوى الدعم والتغيري بني الأو�ضاع
املختلفة عرب جهاز التحكم عن بُعد.

املنارات يف فرن�سا تتيح لع�شاق البحر �إيجاد �ضالتهم

غاب حرا�س املنارات عن �أبراجهم امل�ضيئة يف هذا الع�صر لك ّنها مل تنطفئ
�إذ وجدت طريقها �إىل البقاء من خالل التح ّول �إىل م�ضافات لع�شاق البحر
الباحثني عن �أماكن �إقامة غريبة ،تو ّفر لهم مث ً
ال غرفة نوم على ارتفاع
 30مرتاً� ،أو م�شهداً بزاوية  360درجة �أو حتى مغامرة انعزال على جزيرة
�صخرية �صغرية ،ت�شبه ق�صة روبن�سون كروزو.
على مرمى حجر من ميناء لوريان يف منطقة بريتاين الفرن�سية ،تنت�صب
منارة كريبل التي باتت خ��ارج اخلدمة منذ � .1989أم��ا ال��ي��وم ،فتغريت
مهمة هذه املنارة التي كانت حرا�ستها موكلة على مدى نحو  50عاماً (!)
�إىل ام��ر�أة تدعى �أون��وري��ن لوغني .ففي �أع�لاه��ا ،ا�ستعي�ض عن الفانو�س
بغرفة ا�ستديو مك ّيفة ،ت�ضم حماماً ومطبخاً �صغرياً ،وه��ي الوحيدة يف
فرن�سا ميكن النوم يف جزئها العلوي.
وتقول املالكة فالريي بريجريون "احلجوزات مكتملة حتى ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،ولكل ايام ال�سبت حتى �سنة  ، "2022ويبلغ الطلب ذروت��ه عاد ًة
يف منا�سبة عيد الع�شاق ،عندما يبلغ �إيجار الغرفة ل�شخ�صني  650يورو
يف الليلة.
ومتكن باتريك من حتقيق �أمنيته املتمثلة يف �أن يبيت ليلته يف هذا املكان، ،
كهدية مبنا�سبة عيد ميالده ال�سبعني ،ومن �سريره ا�ستمتع مب�شهد ال�سماء
املهيب يف جزيرة غ��روا �إي بيل �إي��ل .وي��روي "كنت �أحلم بذلك منذ مدة
طويلة وكان رائعاً! عندما كنت �صغرياً ،كنت �أ�شاهد تقارير �إعالمية عن
منارة جومان ،وكانت تفتنني بكل ما للكلمة من معنى".

للأ�صدقاء فقط ..خا�صية جديدة يف تويرت
�أع��ل��ن موقع تويرت للتوا�صل االجتماعي �أنه
ي��ق��وم ح��ال��ي��ا بتطوير خا�صية ج��دي��دة ،تتيح
للم�ستخدمني التغريد فقط للأ�صدقاء ،بحيث
يكون هذا اخليار متاحا عند كتابة التغريدة.
و�سبق لتويرت �إ���ض��اف��ة امل��زي��د م��ن اخل�صائ�ص
التي تتيح للم�ستخدم التحكم يف تغريداته،
م��ث��ل �إم��ك��ان��ي��ة حت��دي��د م���ن مي��ك��ن��ه ال����رد على
التغريدة ومن ال ميكنه ذلك� ،أو منع الرد على
التغريدة متاماً ،ولكن كل هذه اخل�صائ�ص ال
حتدد بال�ضبط من ميكنه م�شاهدة التغريدة
نف�سها ،التي �ستكون متاحة للجميع.
م���ع ه����ذه اخل��ا���ص��ي��ة اجل����دي����دة ،ال���ت���ي جرى
الإع���ل��ان ع��ن��ه��ا ،مي��ك��ن ل��ل��م��غ�� ّرد حت���دي���د من
ي�شاهد تغريدته��� ،س��واء ك��ان��وا م��ن الأ�صدقاء
املقربني� ،أو حتى جمموعات خا�صة .و�سيكون
من املمكن مثال اختيار ممار�سي هواية معينة
مل�����ش��اه��دة ال��ت��غ��ري��دة ،ك���رك���وب ال����دراج����ات� ،أو
م��ن يتابع فيلما معينا� ،أو ع�شاق ك��رة القدم،
وهكذا ..ويبدو �أن �شركة تويرت ت�سعى لت�شجيع
النا�س على ا�ستخدام تويرت �أكرثز

يف ح��ادث��ة م�أ�ساوية ج��دي��دة تطال �أط��ف��ال ���س��وري��ا ،ن�شر
ط��ب��ي��ب ����س���وري ����ص���ورا ل��ط��ف��ل��ت�ين ت��رك��ه��م��ا وال��ده��م��ا يف
م�ست�شفى ال���رازي اخلا�ص بالعا�صمة ال�سورية دم�شق،
مع ر�سالة كتب عليها ما معناه �أن��ه ب�سبب �ضيق احلال
وفقره ،ما عاد قادرا على �إعالة ال�صغريتني ،طالبا ممن
يقر�أ الر�سالة �إطعامهما كونهما مل تتناوال �شيئا منذ
مدة كما توحي الر�سالة ،والتي ختمها بالتما�س ال�سماح
وال�صفح عنه.
وفور ن�شر الطبيب �سامر جاوي�ش الق�صة على �صفحته يف
�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي ،انهالت عليه الر�سائل
واال�ستف�سارات من ال�سوريني حول العامل عن الطفلتني،
وثمة من عر�ض امل�ساعدة ولتتحول ق�صتهما امل�أ�ساوية
لق�ضية ر�أي عام.
وعلى �إثر انت�شار اخلرب ب��ادرت النا�شطة املدنية هايدي
حايف ،والتي تدير جمموعة ن�سوية كبرية با�سم حقانيات
على ال�سو�شال ميديا ،انطالقا م��ن واجبها الإن�ساين
ومن كونها �أم كما تقول ،للتوا�صل مع ق�سم �شرطة املزة
وم�ست�شفى ال��رازي ،ال��ذي اعتنى بالطفلتني والتقتهما
عار�ضة ا�ست�ضافة الطفلتني ،وحني التقائها بهما قامت
ببث فيديو مبا�شر ع�بر �صفحاتها بال�سو�شال ميديا،
نا�شدت فيه وال��ده��م��ا ب��ال��ع��دول ع��ن ق���راره التخلي عن
طفلتيه و�أنها هي وغريها م�ستعدون مل�ساعدته يف حتمل
م�صاريفهما ،وت�أمني �سكن الئق لهم ،كما تقول هايدي يف
حوارها مع "�سكاي نيوز عربية".

الأطفال يتعلمون اللغات �أ�سرع من الكبار لهذا ال�سبب

ك�����ش��ف��ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة �أن الأط����ف����ال ال�صغار
يتعلمون اللغات �أ���س��رع بكثري م��ن امل��راه��ق�ين �أو
البالغني ب�سبب الطريقة التي ي�صمم بها الآباء
طريقة حديثهم معهم ،با�ستخدام جمل �أكرث
تعقيدًا مع حت�سن الطالقة يف احلديث.
وتو�صل خ�براء يف جامعة كارنيجي ميلون �إىل
هذه النتيجة ،بعد �أن قا�سوا كيف يغري مقدمو
الرعاية ا�ستخدامهم للغة لتتنا�سب مع معرفة
�أطفالهم ،ووجدوا �أن الآباء ي�شكلون مناذج دقيقة
للغاية مل��ف��ردات �أطفالهم ،وال��ت��ي ي�ستخدمونها
على �أف�ضل وجه عند التحدث معهم.
وق���ال م���ؤل��ف ال��ورق��ة البحثية وط��ب��ي��ب النف�س
دانييل يوروف�سكي من جامعة كارنيجي ميلون
يف بيت�سربغ بوالية بن�سلفانيا "لقد عرفنا منذ
�سنوات �أن الآب���اء يتحدثون �إىل الأط��ف��ال ب�شكل
خمتلف عن البالغني الآخرين بعدة طرق".
و�أو���ض��ح الباحثون �أن الآب��اء غالباً ما ي�صممون
املحادثات لأطفالهم من خ�لال التحدث ببطء
�أكرث وبطبقة �أعلى ،ومن خالل تب�سيط كالمهم

بريانكا �شوبرا بلقطة
عفوية مع كلبها
ن�شرت النجمة الهندية بريانكا �شوبرا �صورة جديدة يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي� ،أطلت فيها على طبيعتها و دون ماكياج
وه��ي حت�ضن كلبها ،وظ��ه��رت وه��ي مرتدي ًة مالب�س ك��اج��وال وجال�سة يف
حديقة منزلها ،وح�����ص��دت ال�����ص��ورة الكثري م��ن التعليقات م��ن حمبيها
ومتابعيها.
وكانت بريانكا قد ن�شرت قبل �أي��ام �صورة ظهرت فيها من �إجازتها عرب
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،وظهرت وهي م�ستلقية
حتت �أ�شعة ال�شم�س ب�شورت ق�صري وب�إطاللة عفوية وهي ت�شرب الع�صري يف
كاليفورنيا ،ولقيت �صورتها �إعجاب عدد كبري من متابعيها.

و�إع��ادة تكرار الكلمات ومتديد �أ�صوات احلروف
املتحركة .وت�ساعد هذه الأ�شياء الأطفال ال�صغار
على اكت�ساب اللغة ب�شكل �أف�ضل.
ويف درا���س��ت��ه��م ،ق����ام ال�بروف��ي�����س��ور يوروف�سكي
وزم�ل�ا�ؤه بتجنيد  41م��ن الآب���اء ،وو�ضعوا لهم
مهمة ت�شبه اللعبة يف بيئة طبيعية حيث كان
عليهم م�ساعدة �أطفالهم يف اختيار حيوان معني
من جمموعة من ثالثة ،مع تكرار هذه العملية
 35مرة.
وكانت ن�صف احليوانات يف اللعبة هي تلك التي
يتعلمها الأط��ف��ال ع���ادة قبل �سن ال��ث��ان��ي��ة ،مثل
"القط" �أو "البقرة" ،يف حني �أن الباقي فهي التي
ال يتم تعلمها �إال يف وقت الحق من احلياة ،مثل
"النمر" �أو "الطاوو�س".
و�أث���ن���اء ل��ع��ب الأزواج ال��ل��ع��ب��ة ،مت��ك��ن الباحثون
من قيا�س االختالفات يف الطرق التي يتحدث
بها الآب��اء عن تلك احليوانات التي اعتقدوا �أن
�أطفالهم �سيعرفونها مقارنة بتلك التي اعتقدوا
�أنها �ستكون غري م�ألوفة.

الدورات التجميلية يف بريطانيا..
كابو�س بنتائج م�أ�ساوية
ك�شف تقرير ل�سكاي نيوز �أ�سرارا
�صادمة من داخل جمال العمليات
التجميلية ،حيث تنت�شر الدورات
التدريبية "الرخي�صة" ،لتعليم
�إج��������راء ت���ل���ك ال���ع���م���ل���ي���ات ،والتي
يذهب �ضحيتها املر�ضى الراغبني
بالتغيري.
ووف�����ق�����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر ،ت���ن���ت�������ش���ر يف
بريطانيا دورات تدريبية كثرية،
ل��ت��ع��ل��ي��م ط��ل��اب ال����ط����ب ،كيفية
�إج��راء عمليات احل�شو التجميلية
"الفيلر" ،ت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ة بع�ضها
 2000دوالر فقط.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج����ود العديد
من مقدمي اخلدمة ذوي ال�سمعة
ال��ط��ي��ب��ة ،ف�����إن ب��ع�����ض��ه��م يوفرون
ت��دري��ب��ا ي��ق��ل ك��ث�يرا ع���ن املعايري
الطبية الالزمة.
وقالت �إح��دى املتدربات �إنها بد�أن
ب��ح��ق��ن امل���ر����ض���ى يف غ�������ض���ون 30
دقيقة من يومها الأول يف املعهد.
�أم�������ا م���ت���درب���ة �أخ��������رى ف�����أخ��ب�رت
"�سكاي نيوز" �أنها ح�صلت على
�شهادة يف �إجراءات جتميلية خا�صة
مل تتدرب عليها �أب��دا خالل فرتة
التدريب .وح��دد اخل�براء ارتفاعا
"هائال" يف عدد مقدمي التدريب
يف العامني املا�ضيني ،بينما �أخرب
العديد م��ن املتدربني �أن��ه��م مروا
بتجارب "ف�ضيعة" خالل التدريب
�أبعدتهم عن �إكمال الدورة.
وتعد ال��دورات التدريبية بتجهيز
ال��ط�لاب ك��ي ي�صبحوا خ�ب�راء يف
احل�شو اجل�سدي واحلقن امل�ضادة
ل��ل��ت��ج��اع��ي��د ،خ�ل�ال �أ���س��ب��وع واحد
فقط.

