
   

حممد بن زايد وكريي يوؤكدان اأهمية ت�ضافر اجلهود 
الدولية ل�ضمان م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة للب�ضرية

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �أم�س يف ق�شر �ل�شاطئ، جون كريي 
�مل��ب��ع��وث �ل��رئ��ا���ش��ي �لأم��ريك��ي ل�����ش��وؤون تغري �مل��ن��اخ �ل���ذي ي���زور �لدولة 
ت�شت�شيفه  �لذي  �ملناخي  للتغري  �لإقليمي  �حل��و�ر  للم�شاركة يف موؤمتر 
دولة �لإم��ار�ت. وبحث �شموه وجون كريي خالل �للقاء �إمكانات تنمية 
�لتعاون بني دولة �لإم��ار�ت و�لوليات �ملتحدة يف خمتلف �ملجالت ذ�ت 
من  و�حل��د  �ملناخية  �لتغري�ت  ومو�جهة  �لبيئة  على  باحلفاظ  �ل�شلة 
..موؤكدين يف هذ�  و�لقت�شادية  �لبيئية  �لنظم  �ل�شلبية على  تاأثري�تها 
�ملنظمات  مع  �مل�شرتك  �ل��دويل  و�لعمل  �جلهود  ت�شافر  �أهمية  �ل�شياق 
�لدولية �ملعنية لت�شريع �إيجاد حلول ذكية وم�شتد�مة للحد من تاأثري�ت 
تغري �ملناخ على �ملجتمعات وم�شاعدة �لدول على حتقيق �أهد�فها �ملناخية 

و�شمان م�شتقبل �أكرث ��شتد�مة للب�شرية.               )�لتفا�شيل �س3(

قائد اجلي�ش امل�ضري يوؤكد دعم ال�ضودان
•• عوا�صم-وكاالت:

�ملحادثات  من  جديدة  �شد��شية  وز�ري��ة  جولة  �لأح��د  �أم�س  �نطلقت 
و�ل�شود�ن  م�شر  بني  �لنه�شة  �شد  ب�شاأن  �لدميقر�طية  �لكونغو  يف 
�أيام يف حماولة لر�شم م�شار جديد  �أن ت�شتمر ثالثة  و�إثيوبيا، على 

للمفاو�شات �ملتعرثة.
هذ� و�أكد رئي�س �أركان حرب �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية �لفريق حممد 
�إىل جانب  �مل�شرية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  وق��وف  �لأح���د،  فريد ح��ج��ازي، 
�جلي�س �ل�شود�ين،وجدد، خالل ختام �لتدريب �مل�شرتك ن�شور �لنيل 
ملو�جهة  �مل�شرتك  �لعمل  �أهمية  تاأكيده  بال�شود�ن،  بقاعدة مروي   2

�لتحديات �مل�شرتكة لأمن و�شالمة �حلدود وحماية �ملقدر�ت.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي )و�م(

�شكل �لر�شالة يثري �جلدل

بحثا مع رئي�س وزراء العراق العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد: عراقنا غاٍل على قلوبنا وعالقات البلدين ترت�ضخ وتنمو
•• دبي- اأبوظبي -وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" يف ق�شر �شموه يف 
�لعر�قي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لكاظمي  �أم�س معايل م�شطفى  زعبيل م�شاء 

�لز�ئر.
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ذي ح�شره   - �للقاء  بد�ية  �شموه يف  ورح��ب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي - بال�شيف يف بلده �لثاين 
و�ل�شالم  و�ل�شتقر�ر  �خل��ري  كل  �ل�شقيق  و�شعبه  للعر�ق  يتمنى  �ل��ذي 

و�لزدهار.
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عقد  وق��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومعايل �لدكتور م�شطفى 
�لكاظمي رئي�س وزر�ء جمهورية �لعر�ق �ل�شقيق �أم�س.. جل�شة مباحثات 

ر�شمية يف ق�شر �لوطن باأبوظبي.
�لعالقات   .. �جلل�شة  خالل  �لكاظمي  م�شطفى  ومعايل  �شموه  وبحث 
�لأخوية بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �لعر�ق و�شبل 
م�شاحلهما  يحقق  مب��ا  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  بينهما  �ل��ت��ع��اون  تنمية 
�ملتبادلة..�إ�شافة �إىل عدد من �لق�شايا و�ملو�شوعات �لإقليمية و�لدولية 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لتنموية  �مل��ج��الت  يف  �لبلدين  ب��ني  �جل��ان��ب��ان..�ل��ت��ع��اون  و��شتعر�س 
تو�شيع  ف��ر���س  بحثا  ك��م��ا  و�ل�شيا�شية،  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
على  و�لعمل  �لتحتية  و�لبنية  و�لطاقة  �ل�شحة  قطاعات  يف  �لتعاون 

�إقامة �مل�شاريع �حليوية �مل�شرتكة وغريها.
وتبادل وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا و�مللفات �لتي تهم �لبلدين 
و�جلهود  �ملنطقة  ت�شهدها  �لتي  �مل�شتجد�ت  �إىل  �إ�شافة  وتطور�تها.. 

�ملبذولة ب�شاأنها لتحقيق كل ما فيه م�شلحة �شعوبها وتطلعاتهم.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي )و�م(

ال�صفدي: توقيف ما ل يقل عن 14 �صخ�صا بتهمة الإخالل بالأمن 
الأردن يعلن ال�ضيطرة بالكامل على التحركات امل�ضبوهة

•• عمان-وكاالت:

قال وزير �خلارجية �لأردين ونائب رئي�س �لوزر�ء �أمين �ل�شفدي �لأحد 
�لإخالل  بتهمة  14 �شخ�شا  �ل�شبت طالت ما ل يقل عن  �عتقالت  �إن 

بالأمن.
و�أ�شاف �ل�شفدي، �إنه متت �ل�شيطرة بالكامل على �لتحركات �مل�شبوهة 

�لتي كانت ت�شتهدف �أمن �لبالد.
جرت  �لتي  �لع��ت��ق��الت  ب�شاأن  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �ل�شفدي،  وذك��ر 
فرتة  م��دى  على  حتقيقات  عرب  �لأمنية  �لأج��ه��زة  تابعت  �ل�شبت:  ي��وم 
طويلة ن�شاطات وحتركات لالأمري حمزة و�آخرين ت�شتهدف �أمن �لوطن 

و��شتقر�ره.
خارجية  جهات  مع  و�ت�شالت  تدخالت  �لتحقيقات  ر�شدت  و�أ���ش��اف: 

حول �لتوقيت �لأن�شب للبدء بخطو�ت لزعزعة �أمن �لأردن.
باإحالة هذه  �مللك  �إىل  تو�شية  �لأمنية  �لأجهزة  رفعت  و�آن��ذ�ك،  وتابع: 
�ملقت�شى  لإج����ر�ء  �ل��دول��ة  �أم���ن  ملحكمة  عليها  و�ل��ق��ائ��م��ني  �ل��ن�����ش��اط��ات 
و�شلت  �لن�شاطات  هذه  �أن  �لأولية  �لتحقيقات  بينت  �أن  بعد  �لقانوين، 

�إىل مرحلة مت�س ب�شكل مبا�شر باأمن �لوطن.
و�أ�شاف: بينت �لتحقيقات كذلك وجود تو��شل بني �أ�شخا�س من حميط 
�لأمري حمزة تقوم بتمرير ر�شائل جلهات يف �خلارج لتوظيفها �شد �أمن 
�لوطن، �إ�شافة �إىل وجود �رتباطات بني با�شم عو�س �هلل وجهات خارجية 

للعمل على تنفيذ خمططات مزعزعة لال�شتقر�ر.

و�أو�شح وزير �خلارجية �لأردين: طلب رئي�س هيئة �لأركان �لأردين من 
�لأمري حمزة �لتوقف عن كل �لتحركات و�لن�شاطات �لتي مت�س �لأردن، 

غري �أن �شموه مل يتجاوب، وتعامل مع هذ� �لطلب ب�شلبية.
�هلل  عو�س  با�شم  مع  تو��شل  على  ك��ان  حمزة  �لأم��ري  �إن  قائال  و�أردف 

لتن�شيق �ملو�قف.
�لأردنيني..  لأم���ن  حماية  �مل�شبوهة  �لت�����ش��الت  �إف�����ش��ال  مت  �أن���ه  و�أب���رز 
�لتحقيقات م�شتمرة و�شتتم وفقا للم�شار �لقانوين و�شيتم �لتعامل معها 

بكل �شفافية وو�شوح.
هذه  على  بالكامل  �ل�شيطرة  مت��ت  ب��ال��ق��ول:  حديثه  �ل�شفدي  وخ��ت��م 

�لتحركات وحما�شرتها يف مهدها.
يو�شف  �لركن  �للو�ء  �لأردين  �لأرك��ان  هيئة  رئي�س  �شادر عن  بيان  ويف 
�شخ�شا  �أحمد �حلنيطي، يف �أعقاب �لأنباء �لتي �أفادت باعتقال نحو 20 
ما  �شحة  ع��دم  �حلنيطي  �أك��د  ب���ارزة،  �شخ�شيات  بينهم  �أمنية،  لأ�شباب 

ن�شر من �دعاء�ت حول �عتقال �لأمري حمزة.
وجاء يف ت�شريح رئي�س هيئة �لأركان �لأردين �أنه ُطلب من �لأمري حمزة 
�لتوقف عن حتركات ون�شاطات توظف ل�شتهد�ف �أمن �لأردن و��شتقر�ره 
يف �إطار حتقيقات �شاملة م�شرتكة قامت بها �لأجهزة �لأمنية، و�عتقل 

نتيجة لها �ل�شريف ح�شن بن زيد وبا�شم �إبر�هيم عو�س �هلل و�آخرون.
كل من  �عتقال  �ل�شبت،  �شابق  وق��ت  �أعلن يف  �أردين  �أمني  وك��ان م�شدر 
لأ�شباب  و�آخ��ري��ن،  �هلل  عو�س  �إبر�هيم  وبا�شم  زي��د  بن  ح�شن  �ل�شريف 

و�شفها بالأمنية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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انطالق اأول برامج )جاهزية( 
لتعزيز قدرات خط الدفاع الأول

اأخبار الإمارات

»هجوم الرعب« يف موزمبيق.. 
ناجون يتحدثون عن اأهوال داع�ص

عربي ودويل

نادي ال�ضارقة الدويل للريا�ضات البحرية يتوج اأبطال 
اجلولة الأوىل من ماراثون الإمارات للدراجات املائية

الفجر الريا�ضي

الإمارات �ضمن الـ20 الأوائل عامليا يف 
11 موؤ�ضرا خا�ضا بال�ضتثمار خالل 2020

•• اأبوظبي- وام:

و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحت���ادي  �مل��رك��ز  ير�شدها  �لتي  �لأخ���رية  �لبيانات  وّث��ق��ت 
�لإمار�ت  ت�شنيف  على  �ل�شتثمار  جم��ال  يف  �لدولية  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت  تو�ُفق 
�شمن قائمة �لع�شرين �لكبار يف 11 موؤ�شر� يف قطاع �ل�شتثمار مما يعك�س �لأد�ء 
�لرت�كمي �ملتو��شل و �أهلّية ��شتد�مة �لتنمية �ل�شاملة �لتي حققتها �لدولة طيلة 

�لفرتة �ملا�شية.
وعر�س موؤ�شر �ل�شتثمار �لذي ير�شده �ملركز خال�شة ما تو�فقت عليه �لتقارير 
�لدولية �لدورية، ومن �شمنها موؤ�شر تناف�شية �ملو�هب �لعاملية �لذي ت�شدره كلية 
�ن�شياد ، و موؤ�شر �لزدهار ملعهد ليجامت ،و�لكتاب �ل�شنوي للتناف�شية �لعاملية �ل�شادر 

عن �ملعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية.
�أن �لمار�ت �حتلت  ويظهر ر�شد �لجناز �لتناف�شي يف خمتلف حماور �ل�شتثمار، 
�ملرتبة 15 يف حمور �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر ونقل �لتكنولوجيا و�ملرتبة 15 يف 

عالوة �ل�شتثمار يف بيئة �لأعمال �ملعر�شة للمخاطر.           )�لتفا�شيل �س29(

تـــقـــبـــلـــنـــي كـــمـــا أنـــا
أنـــا طـفـل مـصـــاب بـالـتـوحـد

ACCEPT ME THE WAY I AM
I AM A CHiLD WiTH AUTiSM

اأعاده ملجل�س النواب
قي�ش �ضعيد يرف�ش ختم قانون املحكمة الد�ضتورية!

•• الفجر- تون�س

يبدو �أن �ل�شر�ع �ل�شيا�شي يف تون�س دخل منعطفا جديد� ل ميكن قر�ءة 
ولكن  �آن��ي��ة،  وم��و�ق��ف  م��ن معطيات  يتوفر  م��ا  ظ��ل  تد�عياته يف  حجم 
�لثابت �أنه يتجه نحو �لت�شعيد و��شتمر�ر عملية يل �لذر�ع بني �لرئا�شة 

من جهة، و�لربملان و�حلكومة من جهة �أخرى.
فقد وّجه �لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعيد، م�شاء �ل�شبت، كتابا �إىل رئي�س 
�لد�شتورية  باملحكمة  �ملتعلق  للقانون  رده  خالله  م��ن  يبلغه  �ل��ربمل��ان 

و�ملوؤرخ يف 3 دي�شمرب 2015، وفق بالغ �شادر عن �لرئا�شة �لتون�شية.
وعلل قي�س �شعيد جلوءه �إىل حق �لرد �لذي يكفله له �لد�شتور بجملة 
من �حلجج �لقانونية �أهمها تلك �ملت�شلة بالآجال �لد�شتورية �لتي ن�شت 
 ،2014 �شنة  د�شتور  من   148 �لف�شل  من  �خلام�شة  �لفقرة  عليها 
ف�شال عن عنا�شر قانونية �أخرى مت�شلة مبا �شهدته تون�س منذ و�شع 
�لد�شتور �إىل �ليوم. و�شدد �لرئي�س �لتون�شي �أي�شا، على �شرورة �حرت�م 
كل �أحكام �لد�شتور بعيد� عن �أي تاأويل غري علمي بل وغري بريء، وفق 
ذ�ت �مل�شدر. و�شعيد هو �أول رئي�س ي�شتعمل حق �لرد وهو من �لآليات 
�لتي منحها د�شتور �جلمهورية �لثانية للرئي�س ويتم يف غ�شون 5 �أيام 

من �نتهاء �أجل �لطعن.                                     )�لتفا�شيل �س13(

ــا  زورق ي�ضتهدف  التحالف 
حوثيًا مفخخًا يف البحر الأحمر

•• اليمن-وكاالت:

ن�����ش��ر حت��ال��ف دع���م �ل�����ش��رع��ي��ة يف 
�ليمن، �لأحد، فيديو ل�شتهد�ف 
�ل������زورق �حل���وث���ي �مل��ف��خ��خ �لذي 
كان ي�شتعد لهجوم جنوب �لبحر 

�لأحمر.
وكان �لتحالف قد �أعلن، �ل�شبت، 
ه���ج���وم عد�ئي  ع��م��ل��ي��ة  �إح����ب����اط 
و���ش��ي��ك ب����زورق م��ف��خ��خ م��ن قبل 
�مليلي�شيا �لنقالبية �ملدعومة من 

�إير�ن بجنوب �لبحر �لأحمر.
و�أك����د �ل��ت��ح��ال��ف ت��دم��ري �ل���زورق 

�ملفخخ عن بعد بال�شليف.
�مليلي�شيات  تهديد  �أن  على  و�شدد 
�حل����وث����ي����ة خل�����ط�����وط �مل����الح����ة 
�لعاملية  و�ل����ت����ج����ارة  �ل���ب���ح���ري���ة 
م�شتمرة، موؤكد�ً �أن تلك �مليلي�شيا 
مظلة  ���ش��ت��وك��ه��ومل  �ت��ف��اق  تتخذ 
من  �لعد�ئية  �لهجمات  لإط��الق 
�لأحد  وي��وم  �حلديدة.  حمافظة 
�مل���ا����ش���ي، �أع����ل����ن �ل���ت���ح���ال���ف عن 
تدمري زورقني مفخخني يتبعان 
قبل  وذل���ك  �حل��وث��ي،  مليلي�شيات 
من  و�شيك  هجوم  عملية  تنفيذ 
�حلديدة. هذ� وكثفت �مليلي�شيات 
�ملدعومة من �إير�ن، خالل �لأيام 
��شتهد�ف  حم��اولت��ه��ا  �مل��ا���ش��ي��ة، 
�أع����ي����ان م��دن��ي��ة و�ق���ت�������ش���ادي���ة يف 
�ململكة يف حماولت �أثارت �إد�نات 

دول عربية وغربية عدة.

رئي�ش املجل�ش الأوروبي يزور 
الوحدة  حلكومة  دعما  ليبيا 

 •• طرابل�س- اأ ف ب:
ب�����د�أ رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لأوروب�������ي 
�إىل  زي����ارة  �لأح����د  مي�شال  ���ش��ارل 
ليبيا حيث تبذل حكومة �لوحدة 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��د حلميد 
�لدبيبة جهود� لإخر�ج �لبالد من 
حالة �لفو�شى و�نعد�م �ل�شتقر�ر 

�لتي ت�شهدها منذ ع�شر �شنو�ت.
�لليبية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت��ع��ل��ن  ومل 
برنامج هذه �لزيارة �لتي تاأتي يف 
�لبالد حلحلة  فيه  ت�شهد  توقيت 
�نعد�م  م��ن  �شنو�ت  بعد  �شيا�شية 
نظام  �إط��اح��ة  �أعقبت  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لعام  يف  �ل��ق��ذ�يف  م��ع��ّم��ر  �لعقيد 
وجود  خ�شو�شا  طبعها   ،2011

�شلطتني متنازعتني.
وم����وؤخ����ر� مب���وج���ب م�����ش��ار رعته 
�لأمم �ملتحدة، مت ت�شكيل حكومة 
�لبالغ  ليبيا  يف  �لوطنية  �لوحدة 
ماليني  �شبعة  نحو  �شكانها  ع��دد 
�لبالد  �إد�رة  مكّلفة  وه��ي  ن�شمة، 
من  عامة  �نتخابات  �إىل  و���ش��ول 
كانون  نهاية  يف  جت��رى  �أن  �ملقرر 

�لأول دي�شمرب.
�آذ�ر مار�س �أج��رى وزر�ء  ويف 25 
و�إيطاليا  و�أملانيا  فرن�شا  خارجية 
زيارة �إىل طر�بل�س يف �إطار مبادرة 
�ل�شيا�شية  �أوروبية للحلحلة  دعم 

�لتي ت�شهدها ليبيا موؤخر�.
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اأخبـار الإمـارات
»م�ضدر« و»حلقة الأمل« تتعاونان يف جمال دعم املراأة وال�ضباب والبيئة

•• اأبوظبي-وام: 

توقيع  ع��ن  �م�����س  "م�شدر"  �مل�شتقبل  لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
�أ�ش�شتها �ل�شيخة �شما  "حلقة �لأمل" �لتي  �تفاقية �شر�كة مع موؤ�ش�شة 
ومتكني  تثقيف  دع��م  بهدف  وذل��ك  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  بنت 

�لن�شاء و�ل�شباب ومو�جهة �لتغري �ملناخي يف �لدولة وخارجها.
�أق��ي��م��ت �ف��رت����ش��ي��ا ج��رى توقيع �لت��ف��اق��ي��ة م��ن قبل  و�شمن م��ر����ش��م 
�ل�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة �آل نهيان �ملوؤ�ش�شة ل� "حلقة �لأمل" 

وحممد جميل �لرحمي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "م�شدر".
ومبوجب �لتفاقية، تعمل "م�شدر" على توفري �لدعم لكافة مبادر�ت 
تهدف  تقرون؟" �لتي  "تبون  مبادرة  �لأمل" وت�شمل  "حلقة  موؤ�ش�شة 

�إىل توفري �ماكن مريحة وم�شجعة على �لقر�ءة �شمن �أق�شام �لأطفال 
توفري  على  تركز  �لأمل" �لتي  "منارة  ومبادرة  �لدولة  م�شت�شفيات  يف 
مو�د تعليمية مبتكرة لالأطفال �شمن �ملجتمعات �لفقرية حول �لعامل 
على  �ملحافظة  �إىل  تهدف  �لتي  مانكايند"  ف��ور  "ماجنروف  وم��ب��ادرة 
 150 غر�س  �إىل  وتتطلع  جتديدها  و�إع��ادة  لأ�شجار  �لببئية  �ملنظومة 
�أيكويتي" �لتي متثل من�شة  "مور  �لعام ومبادرة  �ألف �شجرة قرم هذ� 

لتمكني �ملر�أة ودعم تطورها �ملهني.
و�أعربت �ل�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة �آل نهيان �ملوؤ�ش�شة ل� "حلقة 
�لأمل" عن �شعادتها بال�شر�كة مع "م�شدر" ..وقالت �إننا "نت�شارك مع 
و�ل�شباب بالتو�زي  �ملر�أة  متكني  �إىل  �لر�مية  �لروؤية  ذ�ت  "م�شدر" يف 
مع توفري حلول م�شتد�مة �شو�ء على م�شتوى �لدولة �أو خارجها وهو 

ما �شيكون له �نعكا�شات �يجابية على تعزيز م�شرية �لتنمية يف �لدولة 
و�لعامل.

يف  للم�شاهمة  وقدر�تنا  جهودنا  توحيد  �ل�شر�كة  لنا  "تتيح  و�أ�شافت: 
�إحد�ت تاأثري �يجابي ملمو�س يف حياة �لنا�س و�حلفاظ على �لبيئة".

ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��رحم��ي  ق���ال حم��م��د جميل  ج��ان��ب��ه  م��ن 
قيمة للن�شاء  فر�س  �لأمل" بتوفري  "حلقة  موؤ�ش�شة  "م�شدر" "تلنزم 
و�ل�شباب �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها وهو ما يتما�شى مع روؤية م�شدر 
ونحن  للجميع  ��شتد�مة  �أكرث  م�شتقبل  بناء  �أجل  من  �لعمل  ب�شرورة 
�ملختلفة  ومبادر�تها  �لأمل"  "حلقة  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  ف��خ��ورون 
و�مل�شاهمة يف �إحد�ث تاأثري ملمو�س يف حياة �لعديد من �ملجتمعات �لتي 

حتتاج �إىل �لدعم و�مل�شاندة".

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش ال�ضنغال بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة ماكي �شال رئي�س جمهورية �ل�شنغال وذلك 

مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة ماكي �شال .

بحث مع رئي�س وزراء العراق العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد: عراقنا غاٍل على قلوبنا وعالقات البلدين ترت�ضخ وتنمو
الكاظمي: الإمارات ا�ضتطاعت اأن تخلق ق�ضة جناح يف املنطقة والعراق يعمل على ال�ضتفادة من هذه التجربة

•• اأبوظبي - وام:

عقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
رئي�س  �لكاظمي  �لدكتور م�شطفى  �مل�شلحة ومعايل  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
ق�شر  يف  ر�شمية  مباحثات  جل�شة  �أم�����س..  �ل�شقيق  �لعر�ق  جمهورية  وزر�ء 

�لوطن باأبوظبي.
وبحث �شموه ومعايل م�شطفى �لكاظمي خالل �جلل�شة .. �لعالقات �لأخوية 
بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �لعر�ق و�شبل تنمية �لتعاون 
بينهما يف خمتلف �ملجالت مبا يحقق م�شاحلهما �ملتبادلة..�إ�شافة �إىل عدد 

من �لق�شايا و�ملو�شوعات �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لتنموية  �مل���ج���الت  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �جل���ان���ب���ان..�ل���ت���ع���اون  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لتعاون  تو�شيع  فر�س  بحثا  كما  و�ل�شيا�شية،  و�ل�شتثمارية  و�لقت�شادية 
�مل�شاريع  �إقامة  و�لعمل على  �لتحتية  و�لبنية  و�لطاقة  �ل�شحة  يف قطاعات 

�حليوية �مل�شرتكة وغريها.
�لبلدين  تهم  �لتي  و�مللفات  �لق�شايا  من  عدد  ب�شاأن  �لنظر  وجهات  وتبادل 
وتطور�تها.. �إ�شافة �إىل �مل�شتجد�ت �لتي ت�شهدها �ملنطقة و�جلهود �ملبذولة 

ب�شاأنها لتحقيق كل ما فيه م�شلحة �شعوبها وتطلعاتهم..
ورحب �شموه يف بد�ية �جلل�شة بزيارة �لدكتور م�شطفى �لكاظمي �إىل دولة 
�لبلدين  �شعبي  على  باخلري  �لزيارة  هذه  تعود  �أن  �إىل  متطلعا  �لإم���ار�ت.. 
�ل�شقيقني وت�شهم مزيٍد من �لتطور و�لنماء لعالقاتنا �لثنائية يف خمتلف 

�ملجالت.
وقال �شموه: �أرحب بكم معايل رئي�س �لوزر�ء.. و�أنا �شعيد جد� بلقائك �أخاً 

عزيز�ً يف بلدك �لثاين دولة �لإمار�ت.
و�أ�شاف �شموه: �ليوم نرى �لعر�ق مير مبرحلة حتٍد .. لكن ثقتنا باهلل �أول 
ثم بكم معايل رئي�س �لوزر�ء كبرية.. وهذه �لثقة يف �أيٍد �أمينة. وقال �شاحب 
�لبع�س  بع�شنا  قريبون من  نهيان نحن  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
م�شافًة وقلباً.. وزيارتك هذه �شتقوي �جل�شر �لذي يربط بني دولة �لإمار�ت 

و�لعر�ق.. فعر�قنا غاٍل على قلوبنا.
�ل�شيخ  �ملغفور له  �ملوؤ�ش�س  �لتي بناها  �لبلدين  �أن عالقات  و�أ�شار �شموه �ىل 
�ل��ي��وم ترت�شخ  ذل��ك  �ل��دول��ة.. منذ  قيام  ب��د�ي��ة  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�آل نهيان  �أو��شرها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  وتنمو.. كما عزز 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. ونحن م�شتمرون يف هذ� �لطريق..وهذه �لزيارة 

توؤكد قوة �لعالقات.
�لفرح و�ل�شعادة  �شاء �هلل  �إن  �مل�شتقبل  �أن يحمل  و�أع��رب �شموه عن متنياته 
لل�شعبني.. وقال: نريد �أن نر�شل ر�شالة �إيجابية �إىل �شعبينا بحكم �لعالقات 

�لجتماعية �لتي جتمعهما.

�لإمار�ت..فاأبناء  دول��ة  لهم ف�شل كبري على  �لعر�ق  �أه��ل  �أن   : �شموه  و�أك��د 
�لعديد  �لإم��ار�ت..وه��ن��اك  دول��ة  بناء  �أ�شهمو� يف  �ل�شابق  �لعر�ق من �جليل 
منهم عملو� وبنو� وطورو� و�شاعدو� يف بناء �لإمار�ت ونحن نذكر لهم هذ� 
�لف�شل �شو�ء من مهند�شني �أو �أطباء �أو حتى �شيا�شيني وغريهم.. ول يز�ل 
هناك �لعديد من �لعر�قيني يعي�شون يف دولة �لإمار�ت ولهم �لف�شل. وقال 
�شموه �أريد �أن �أهنئ �لعر�ق و�أهنئكم معايل رئي�س �لوزر�ء بنجاح زيارة �لبابا 
فرن�شي�س يف �إر�شال ر�شالة �إىل منطقتنا و�أهل �لعر�ق خا�شة �أن بلدهم �آمن 

وم�شتقر ومتفائل بامل�شتقبل.
�لكاظمي رئي�س وزر�ء جمهورية  �لدكتور م�شطفى  من جانبه عرب معايل 
�أن  �لإم��ار�ت..م��وؤك��د�ً  �لثاين  بلده  يف  بوجوده  �شعادته  عن  �ل�شقيق  �لعر�ق 
على  يعمل  و�ل��ع��ر�ق  �ملنطقة  يف  جن��اح  ق�شة  تخلق  �أن  ��شتطاعت  �لإم����ار�ت 

�ل�شتفادة من هذه �لتجربة.
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  مبو�قف  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لتاريخية كان مع  �أن��ه يف كل مو�قفه  �إىل  ث��ر�ه جتاه �لعر�ق .. م�شري�ً  �هلل 
�لعر�قيني ولن ين�شى �لعر�ق هذه �ملو�قف.. وقال: �إن �ل�شيخ ز�يد كان د�ئماً 
�لكاظمي  وق��ال معايل  �ل��ع��ر�ق.  �حل��روب عن  �شبح  لإب��ع��اد  �لن�شيحة  يقدم 
�لظروف  و�لآن يعمل على �خل��روج من هذه  �لعر�ق مر بظروف �شعبة  �إن 
ودولة  �لناجحة،  �لتجارب  من  �ل�شتفادة  خالل  من  �مل�شتقبل  يف  و�لتفكري 
نحتاج  �إننا  و�أ���ش��اف:  و�لتنمية.  �لعمر�ن  يف  ناجحة  �ليوم جتربة  �لإم���ار�ت 
�إىل �أن يقف �إخو�ننا يف دولة �لإمار�ت مع �لعر�ق يف �إعادة بنائه، ونحن نقف 
مع �أ�شقائنا �لإمار�تيني حلماية جتربتهم �لتنموية فاأبو�ب �لعر�ق مفتوحة 
لالإمار�ت يف جمال �ل�شتثمار و�ل�شناعة ويف كل �ملجالت، وهذ� �لأمر مهم 

لالأمن �لقومي �لعر�قي و�ملنطقة.
عن  �لبلدين..معرب�ً  �لعالقات بني  �أهمية  �لكاظمي  و�أكد معايل م�شطفى 
�أن تكون هذه �لزيارة مرتكز�ً لعالقات  �شعادته بوجوده بني �أ�شقائه متمنياً 
�أف�شل يف �مل�شتقبل خلدمة �شعبي �لبلدين و�ملنطقة. وقال بوجودكم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وحكمتكم وحكمة �أبناء ز�يد ن�شتطيع 

�أن نبني �أف�شل �لعالقات.
�لعر�ق يبحث عن  �إن   .. �لكاظمي  ق��ال معايل  �ملنطقة،  �لأو���ش��اع يف  وح��ول 
دور ليكون نقطة �لتقاء وتكامل يف �ملنطقة �لتي عانت �لكثري من �لتحديات 
�أن  �لتنمية، موؤكد�ً  و�لآن هناك فر�شة ل�شناعة �ل�شتقر�ر فيها من خالل 

دولة �لإمار�ت لها دور كبري ور�ئد يف �شناعة هذ� �ل�شتقر�ر.
كما عرب عن �شكره لدولة �لإم��ار�ت لدورها يف �إعادة �إعمار �ملناطق �لأثرية 
يف مدينة �ملو�شل، وم�شاعد�تها �لعر�ق يف مو�جهة فريو�س كورونا ومو�قفها 
د�ع�س  تنظيم  على  �ملتتالية يف �حلرب  �لعر�قية  �حلكومات  دعم  �لنبيلة يف 
ولكل مو�قفها وم�شاعد�تها للعر�ق و�شعبه.. موؤكد� �أن هذ� لي�س غريبا على 

�لإمار�ت.
�لعامل  و�إخ��و�ن��ه يف  �أ�شقائه  �لعر�ق يبحث عن  �أن  �لكاظمي يف �خلتام  و�أك��د 
�شكره  �لعربي، معربا عن  �إىل �شفه  �لعر�ق  �إع��ادة  و�أن��ه يعمل على  �لعربي، 

وتقديره و�لوفد �ملر�فق حلفاوة �ل�شتقبال �لذي حظو� به خالل �لزيارة.
ودون معايل رئي�س وزر�ء �لعر�ق كلمة له يف �شجل كبار زو�ر ق�شر �لوطن 
�لعالقات  �لإم���ار�ت موؤكد� عمق  �شعادته بزيارة دول��ة  �أع��رب خاللها عن   ..
�لتطور  م��ن  م��زي��د�  لها  متمنيا  �ل�شقيقني  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  �لأخ��وي��ة 

و�لنمو.
وقد �أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ماأدبة غد�ء تكرميا 

ل�شيف �لبالد.
ح�شر جل�شة �ملباحثات وماأدبة �لغد�ء .. �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ طحنون 
بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون بن 
حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية و�ل�شيخ حممد 
بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة مطار�ت �أبوظبي ومعايل 
�لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية ومعايل 
�شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية رئي�س 
بعثة �ل�شرف �ملر�فقة لل�شيف ومعايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة 
�أحمد  �مل��ري وزي��ر �لقت�شاد وم��ع��ايل  ب��ن ط��وق  ع��ب��د�هلل  و�ل�شباب وم��ع��ايل 
بن علي حممد �ل�شايغ وزي��ر دول��ة ومعايل خليفة �شاهني �مل��رر وزي��ر دولة 
ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمن 
�لوطني ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي ومعايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  �شامل  مطر  و�شعادة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان 

و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
ف���وؤ�د حممد ح�شني وزير  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ر�ق��ي م��ع��ايل  وح�شر م��ن �جل��ان��ب 
�خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور علي ح��ي��در عبد �لأم���ري ع���الوي وزي���ر �ملالية 
ومعايل جمعة عناد �شعدون �جلبوري وزير �لدفاع ومعايل �إح�شان عبد�جلبار 
�إ�شماعيل وزير �لنفط ومعايل ناز�نني حممد و�شو وزيرة �لإ�شكان و�لإعمار 
و�ل��ب��ل��دي��ات وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��الء �أح��م��د ح�شن �جل��ب��وري وزي���ر �لتجارة 
ناظم عبد  �لنقل ومعايل ح�شني  وزي��ر  �ل�شلبي  بندر  نا�شر ح�شني  ومعايل 

وزير �لثقافة �إ�شافة �إىل عدد من كبار �مل�شوؤولني �لعر�قيني.
�لعر�ق  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  �لكاظمي  م�شطفى  �لدكتور  معايل  وك��ان 

�ل�شقيقة قد و�شل �لبالد �أم�س يف زيارة ر�شمية �إىل �لدولة.
يف  �لرئا�شة  مطار  و�شوله  ل��دى  �ملر�فق  و�لوفد  �ل�شيف  ��شتقبال  يف  وك��ان 
�أبوظبي.. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بلده  �إىل  معاليه  بزيارة  رح��ب  �ل��ذي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�لثاين دولة �لإمار�ت.
وجرت ل�شيف �لبالد لدى و�شوله ق�شر �لوطن .. مر��شم ��شتقبال ر�شمية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  خاللها  ��شطحب 
�لوزر�ء �لعر�قي �إىل �ملن�شة حيث عزف �ل�شالم �لوطني لكل من جمهورية 
�لعر�ق ودولة �لإمار�ت بعدها ��شتعر�س �شموه و�ل�شيف حر�س �ل�شرف �لذي 
��شطف حتية ملعايل �لدكتور م�شطفى �لكاظمي فيما �أطلقت �ملدفعية 21 

طلقة ترحيباً ب�شيف �لبالد.
�آل نهيان نائب  كما كان يف �ل�شتقبال.. �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل  ز�ي��د  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ز�يد �آل نهيان و�للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل 
نهيان رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية و�ل�شيخ حممد بن حمد 
بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة مطار�ت �أبوظبي ومعايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية ومعايل �شهيل 
بعثة  رئي�س  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزير  �ملزروعي  فار�س  بن حممد فرج 
�لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل  لل�شيف  �ملر�فقة  �ل�شرف 
�أحمد  �مل��ري وزي��ر �لقت�شاد وم��ع��ايل  ب��ن ط��وق  ع��ب��د�هلل  و�ل�شباب وم��ع��ايل 
بن علي حممد �ل�شايغ وزي��ر دول��ة ومعايل خليفة �شاهني �مل��رر وزي��ر دولة 
ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمن 
�لوطني ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي ومعايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س 
�لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  �شامل  مطر  و�شعادة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان 

و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
وير�فق رئي�س وزر�ء �لعر�ق وفد ي�شم كاًل من.. معايل �لدكتور فوؤ�د حممد 
�ل��دك��ت��ور علي حيدر عبد �لأم���ري عالوي  ح�شني وزي��ر �خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل 
�ل��دف��اع ومعايل  وزي��ر  �جل��ب��وري  �شعدون  عناد  وم��ع��ايل جمعة  �ملالية  وزي��ر 
�إح�شان عبد�جلبار �إ�شماعيل وزير �لنفط ومعايل ناز�نني حممد و�شو وزيرة 
�أحمد ح�شن �جلبوري  �لدكتور عالء  و�لبلديات ومعايل  و�لإعمار  �لإ�شكان 
وزير �لتجارة ومعايل نا�شر ح�شني بندر �ل�شلبي وزير �لنقل ومعايل ح�شني 

ناظم عبد وزير �لثقافة �إ�شافة �إىل عدد من كبار �مل�شوؤولني �لعر�قيني.

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل رئي�ش الوزراء العراقي
•• دبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
"رعاه �هلل" يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء  رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 

�م�س معايل م�شطفى �لكاظمي رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي �لز�ئر.
ورحب �شموه يف بد�ية �للقاء - �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي - بال�شيف يف بلده �لثاين �لذي يتمنى للعر�ق 

و�شعبه �ل�شقيق كل �خلري و�ل�شتقر�ر و�ل�شالم و�لزدهار.
وقد جتاذب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�ل�شيد �لكاظمي 
�أطر�ف �حلديث حول جممل �لأو�شاع �لإقليمية خا�شة �لقت�شادية و�لأمنية 

و�لتاأكيد على جتاوز مرحلة وباء "كورونا" مبزيد من �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
و�لتوعية ب�شبل �لوقاية من هذ� �لفريو�س �مل�شتجد.

دولة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  تو�شيع  �أهمية  �إىل  و�ل�شيف  �شموه  حديث  وت��ط��رق 
و�ل�شر�كة  �لتجاري  �لتبادل  �شعيد  على  ل�شيما  �لعر�ق  وجمهورية  �لإم��ار�ت 
�أعرب  حيث  �لتحتية  �لبنى  جم��ال  يف  �لفنية  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �ل�شتثمارية 
��شتعد�د دولة �لإمار�ت  �آل مكتوم عن  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �شاحب �ل�شمو 
�أجل تطوير  �ملو�نئ من  �ل�شقيق يف قطاع  للعر�ق  �للوج�شتية  �مل�شاعدة  ملد يد 
�ملو�نئ �لعر�قية وتاأهيلها �لتاأهيل �لذي ي�شاعدها على تقدمي �أف�شل �خلدمات 

�للوج�شتية مل�شتخدميها.
و�أ�شاد �شموه بح�شارة �لعر�ق وتاريخه �ملجيد و�إرثه �لثقايف يف �لأدب و�ل�شعر 

و�لعلوم و�لطب وغريها من �لأجماد �لتي �شطرها �شعب بالد ما بني �لنهرين. 
من  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  حكومته  رغ��ب��ة  ع��ن  �ل��ع��ر�ق  وزر�ء  رئي�س  �أع���رب  ذل��ك  و�إىل 
و�لقت�شاد  �لإد�رة  �ل�شطناعي يف  �لذكاء  ��شتخد�م  �لإم��ار�ت يف  دولة  جتربة 
و�ل�شتثمار و�لتجارة و�لبنية �لتحتية ..معترب� جتربة دبي �لفريدة و�لنموذج 

يف هذه �ملجالت مثال يحتذى جلميع دول �ملنطقة.
كما قدم �ل�شيد �لكاظمي �ل�شكر و�لمتنان على ما تقدمه قيادة دولة �لإمار�ت 
من دعم وم�شاندة لل�شعب �لعر�قي كي يعيد بناء ما دمرته �حلرب ل�شيما يف 
�لتاريخية  �ملباين  و�لكنائ�س و�شائر  �لتاريخية  �مل�شاجد و�لأو�ب��د  تاأهيل  �إع��ادة 

�لتي ت�شهد على ح�شارة �لعر�ق و�شعبه قدميا وحديثا.
ح�شر �ملقابلة �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 

�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإم��ار�ت و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد 
بنت  �ل���وزر�ء ومعايل رمي  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  �لقرقاوي  بن عبد�هلل  حممد 
�إب��ر�ه��ي��م �لها�شمي وزي���رة دول��ة ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل وم��ع��ايل �شهيل بن 
حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية رئي�س بعثة �ل�شرف 
ديو�ن �شاحب  عام  �ل�شيباين مدير  �إبر�هيم  لل�شيف ومعايل حممد  �ملر�فقة 
رئي�س  نائب  مر��شم  رئي�س  �شليمان  �شعيد  خليفة  ومعايل  دب��ي  حاكم  �ل�شمو 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء. كما ح�شر �ملقابلة �لوفد �لوز�ري �لرفيع �ملر�فق 
لل�شيف و�لذي ي�شم �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء �خلارجية و�ملالية و�لدفاع و�لنفط 

و�لإعمار و�لتجارة و�لنقل و�لثقافة.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 260,445 فح�صا ك�صفت عن 2,113 اإ�صابة 

»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 2,279 حالة جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام: 

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
�ل�شاعات  260،445 فح�شا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
2،113 حالة �إ�شابة  �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 470،136 حالة.
6 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تد�عيات  �ل����وز�رة ع��ن وف���اة  �أع��ل��ن��ت    كما 
�لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 

حالة.  1،510

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
2،279 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س    كما �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 454،600 حالة.

»ال�ضحة« تعلن تقدمي 19,688 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية 

•• اأبوظبي- وام: 

من  جرعة   19،688 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
�جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 8،578،979 جرعة ومعدل توزيع 

�للقاح 86.74 جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جلنة الحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

وفخر�ً  و�ع��ت��ز�ز�ً  و�إجن��از�ت��ه  �ملا�شي 
ب��اآب��ائ��ن��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ني ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ت�شور�تهم  ل��و���ش��ع  �ل�����ش��ب��اب  �إل���ه���ام 
عاماً  �خل��م�����ش��ني  ط���م���وح���ات  ح����ول 
�إجناز�ت  لتحقيق  ودعمهم  �لقادمة 

وهي  �خلم�شني،  عام  �أن�شطة  حولها 
�خلم�شني  ع����ام  �إط������الق  ي���ك���ون  �أن 
بروح �حتفالية ت�شمل كل من يعترب 
دول����ة �لإم�������ار�ت وط���ن���اً ل���ه ، ودع���وة 
قيم  �ل��ت��اأم��ل يف  �إىل  �ل���وط���ن  �أب���ن���اء 

�لتقدم  م�شرية  تعزز  نوعية  وطنية 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وت���وج���ه  و�لزده���������ار. 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان يف م�شتهل 
�أع�شاء  ج��م��ي��ع  وب���ا����ش���م  �لج���ت���م���اع 
�إىل  و�ع��ت��ز�ز  تقدير  بتحية  �للجنة 

•• اأبوظبي- وام:

�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  تر�أ�س �شمو 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 
�لحتفال  جل��ن��ة  �ج���ت���م���اع  �ل������دويل 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لذهبي  باليوبيل 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة م���رمي بن 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 

رئي�س �للجنة.
عقد  �ل��ذي   - �لج��ت��م��اع  و��شتعر�س 
عرب تقنية �لت�شال �ملرئي عن بعد.. 
حجم �لإجناز منذ �لجتماع �لخري 
�ملا�شي  ف���رب�ي���ر  ���ش��ه��ر  ع��ق��د  �ل�����ذي 
�ملرحلة  خ��الل  �للجنة  عمل  وخطة 
�إع�����الن �شاحب  �أع���ق���اب  يف  �مل��ق��ب��ل��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
عام 2021 يف دولة �لإم��ار�ت "عام 

�خلم�شني".
�ملرحلة  �أج��ن��دة  �لجتماع  بحث  كما 
�شوء  يف  �خلم�شني  ع��ام  م��ن  �لأوىل 
تتمحور  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��رك��ائ��ز 

بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
 2021 ع��ام  �إعالنه  �هلل" مبنا�شبة 

يف دولة �لإمار�ت عام �خلم�شني.
و�أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت بقيادة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" وبروؤية �شاحب 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
" وتوجيهات  �هلل  "رعاه  دب��ي  حاكم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وعزمية �أبنائها وكافة �ملقيمني على 
�ملئوية  نحو  طريقها  ت�شق  �أر���ش��ه��ا 
م�شرية  ت�شطري  على  �ل��ع��زم  ع��اق��دة 
ف��ري��دة م��ن �لإجن����از�ت �لتنموية يف 
�ملجالت كافة وخو�س رحلة جديدة 
من �لعمل �جلاد و�لدوؤوب تتخذ من 
�لريادة  وت�شع  نهجا  م�شتحيل  �لال 

�لعاملية هدفا.

�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
جنحت بف�شل �لروؤية �مل�شتنرية من 
�لآباء �ملوؤ�ش�شني وجهود قيادة �لدولة 
تنموي  من��وذج  تر�شيخ  يف  �لر�شيدة 
�إن�شانية  ق��ي��م  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ف���ري���د 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ق��و�م��ه��ا  نبيلة 
م��وؤك��د� �أن ه���ذ� �ل��ن��م��وذج ق��ادن��ا �إىل 
حتقيق �جن���از�ت ر�ئ��دة خ��الل فرتة 
م���ن ع��م��ر �لحت������اد وباتت  وج���ي���زة 
�إلهام للعامل  هذه �لإجناز�ت م�شدر 
�أجمع. و�أ�شاف �شموه �إن �لحتفالت 
ب��ال��ي��وب��ي��ل �ل���ذه���ب���ي ل���الحت���اد تعد 
م�شرية  يف  ل��ل��ت��اأم��ل  مهمة  منا�شبة 
بناء دولتنا �لتي �نطلقت قبل عقود 
باإجناز�تها  وم�شت  �ل�شحر�ء  م��ن 
على  و�لتعرف  �ملريخ  �شوب  �لعاملية 
ك��ل م��ن ل��ه دور يف ب��ن��اء وط��ن��ن��ا كما 
ت�شكل دعوة لكافة فئات �ملجتمع �إىل 
�إطالق �لعنان لطموحاتهم مل�شتقبل 
�مل��ق��ب��ل��ة يف م�شرية  �خل��م�����ش��ني ع��ام��ا 
�للجنة  �ج���ت���م���اع  ح�����ش��ر  �لحت�������اد. 
معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 

وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل 
�لعوي�س  حم��م��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ملجتمع  ووق�����اي�����ة  �ل�������ش���ح���ة  وزي������ر 
�لها�شمي  �إبر�هيم  ومعايل رمي بنت 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل 
ب��ن��ت حم��م��د �لكعبي  ن����ورة  وم��ع��ايل 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب ومعايل  وزي����رة 
�ملزروعي  �شهيل بن فار�س  بنت  �شما 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب ومعايل 
د�ئرة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  حممد 
�أبوظبي  يف  و�ل�������ش���ي���اح���ة  �ل���ث���ق���اف���ة 
�جلنيبي  ع���ب���د�هلل  وم���ع���ايل حم��م��د 

رئ��ي�����س �مل��ر����ش��م �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ب����وز�رة 
�شعيد  و����ش���ع���ادة  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون 
�ل��ظ��ن��ح��اين مدير  �ل��ع��ط��ر  حم��م��د 
�لعامة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  م��ك��ت��ب  ع���ام 
�ملدير  �مل���ري  �شعيد  ه���الل  و���ش��ع��ادة 
و�لت�شويق  �ل�شياحة  ل��د�ئ��رة  �ل��ع��ام 
يو�شف  رمي  و�شعادة  بدبي  �لتجاري 
ل�شوؤون  �لتنفيذية  �ملديرة  �ل�شمري 
�لإعالم �ل�شرت�تيجي جهاز �ل�شوؤون 
مر�شد  �شمرية  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذية 
�لرئا�شية  �مل��ر����ش��م  وك��ي��ل  �ل��رم��ي��ث��ي 

بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

�ضقر غبا�ش ي�ضتقبل ال�ضفري ال�ضعودي
يحقق  كافة مبا  �مل�شتويات  على  �لبناء  �لتعاون  تعزيز  و�شبل  �لبلدين  بني 

طموحات �ل�شعبني �ل�شقيقني يف �لرقى و�لرفاهية.
وثمن معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي �لتن�شيق �لتام 
وفود  ب��ني  �لبناء  و�لتو��شل  �لكبري  و�ل��دع��م  �لنظر  وج��ه��ات  يف  و�ل��ت��و�ف��ق 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي وجمل�س �ل�شورى �ل�شعودي وذلك خالل �مل�شاركة 
يف خمتلف �لفعاليات �لربملانية �لعربية و�لإ�شالمية و�لدولية �لأمر �لذي 
يعك�س ما و�شلت �إليه عالقات �لتعاون و�ل�شر�كة بني �لبلدين يف خمتلف 
�لدخيل دعوة ر�شمية  �شعادة تركي بن عبد �هلل  �شلم  �ملجالت. من جانبه 
ملعايل �شقر غبا�س لزيارة �ململكة �لعربية �ل�شعودية وزيارة جمل�س �ل�شورى 
�جلانبني  ب��ني  �لعالقات  بتطوير  �لكفيلة  �ل�شبل  بحث  بهدف  �ل�شعودي 
وتوقيع �لتفاق �خلا�س بتاأ�شي�س جمعية �ل�شد�قة �لربملانية بني جمل�س 
�ل�شورى �ل�شعودي و�ملجل�س �لوطني �لحتادي. ورحب معايل �شقر غبا�س 

•• اأبوظبي - وام: 

�أكد معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي عمق وخ�شو�شية 
ومتيز �لعالقات �لثنائية �لر��شخة و�ملتجذرة بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ودولة �لإمار�ت حتى �أ�شبحت ت�شكل �ليوم منوذجاً متميز�ً ومثاًل يحتذى 
للعالقة بني �لأ�شقاء �لذين تربطهم �لرو�بط �لعديدة من �لأخوة ووحدة 
�لروؤى و�ملو�قف �لتي تعززها رو�بط �مل�شري �مل�شرتك حتت قيادة وتوجيهات 
ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  و�أخ��ي��ه  �هلل"، 

�شعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لحتادي، �شعادة تركي بن عبد�هلل �لدخيل �شفري �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
لدى �لدولة ، �أم�س يف مقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �أبوظبي بح�شور 
�لحتاد  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لنعيمي  عمر  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
و�شعادة عفر�ء �لب�شطي �لأمني �لعام �مل�شاعد لالت�شال �لربملاين. وجرى 
�لأخوية  �لتاريخية  �ل�شرت�تيجية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ��الل 

بالدعوة لزيارة �ململكة موؤكد� �أهمية تعزز �لعالقات �لربملانية بني �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي وجمل�س �ل�شورى �ل�شعودي و�ن توقيع م�شروع جمعية 
�ل�شد�قة بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي وجمل�س �ل�شورى �ل�شعودي �شيعزز 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�شقيقني وبد�ية لتاأ�شي�س عالقات برملانية 
وثيقة. ونقل �شعادة �ل�شفري �ل�شعودي حتيات �شاحب �ل�شمو �لأمري في�شل 
بن فرحان بن عبد�هلل وزير �خلارجية، يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ومعايل 
�لدكتور عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ رئي�س جمل�س �ل�شورى 

�ل�شعودي �إىل معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
من جانبه حمل معايل �شقر غبا�س �ل�شفري �ل�شعودي حتياته �إىل �شاحب 
�ل�شمو �لأمري في�شل بن فرحان بن عبد�هلل و�ىل رئي�س جمل�س �ل�شورى 
�لتقدم  �ل�شعودي  ولل�شعب  و�لعافية  �ل�شحة  دو�م  لهما  متمنيا  �ل�شعودي 
و�لزدهار. و�أ�شاد �شعادة تركي �لدخيل بالتطور �لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت 
يف جميع �ملجالت بف�شل توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل " ومبا ت�شهده �لدولة من تقدم وتطور 
و�شعها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة. و�أكد �شعادته �أن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ودولة �لإمار�ت حققا نقلة نوعية كبرية يف تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بينهما 

يف كافة �ملجالت حتى ��شبحت �لعالقات ��شرت�تيجية حيث يتمتع �لبلد�ن 
يعود  مبا  �ملتاحة  �لفر�س  ��شتثمار  يف  �أ�شهمت  وم��و�رد  وطاقات  باإمكانيات 

باخلري و�لنفع عليهما وعلى �شعبيهما �ل�شقيقني.

حكومة الإمارات متكن منت�صبي اخلدمة الوطنية مبهارات ريادة الأعمال والقت�صاد الرقمي

اأحمد بن طحنون: توجيهات القيادة توؤكد اأهمية متكني منت�ضبي اخلدمة الوطنية مبهارات امل�ضتقبل
•• دبي -وام: 

نهيان  �آل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  �أح��م��د  �ل�شيخ  �ل��رك��ن طيار  �ل��ل��و�ء  �أك��د 
رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية ، �أن توجيهات �لقيادة بتمكني 
قفز�ت  بتحقيق  �أ�شهمت  �مل�شتقبل  مب��ه��ار�ت  �لوطنية  �خل��دم��ة  منت�شبي 
نوعية يف جمال تفعيل دورهم �ملحوري وم�شاهمتهم يف خمتلف �لقطاعات 
�لالزمة  �خل��رب�ت  �كت�شاب  ملو��شلة  ودعمهم  و�لتكنولوجية،  �لقت�شادية 
للم�شاهمة ب�شكل �أكرب يف �لقت�شاد �لرقمي بالدولة خالل �ملرحلة �ملقبلة.

مو��شلة  على  حري�شة  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  �إن  وق���ال 
ب��ق��در�ت منت�شبيها  ل��الرت��ق��اء  م��ع خمتلف �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��ع��اون 
وتوظيف طاقاتهم �لو�عدة يف خدمة جمتمع �لإم��ار�ت، م�شري�ً �إىل جناح 
تطوير  يف  �ل�شطناعي  للذكاء  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  م��ع  �ل�شر�كة  جت��رب��ة 
عزمية  �أب��رزت  و�لتي  �ملا�شية،  �لفرتة  خالل  �ملميزة  �مل�شاريع  من  �لعديد 
�ل�شباب �لإمار�تي و�إميانه باأن �لعطاء للوطن فخر وو�جب على كل �شاب 
مو�طن. جاء ذلك، خالل لقاء �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون 
بن حممد �آل نهيان، منت�شبي �لدفعة �لر�بعة للربنامج �لتدريبي �خلا�س 
�لربنامج  م��ع  بالتعاون  تنظيمه  يتم  �ل��ذي  �لوطنية  �خل��دم��ة  مبنت�شبي 
�أحمد بن عبد �هلل  �لدكتور  �لوطني للذكاء �ل�شطناعي، بح�شور معايل 
�ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأع��م��ال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  �لفال�شي  بالهول  حميد 
و�ملتو�شطة ومعايل عمر بن �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي 
عبد�هلل  �لفريق  ومعايل   ، بعد  عن  �لعمل  وتطبيقات  �لرقمي  و�لقت�شاد 

خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي.
�لربنامج  منت�شبي  لتمكني  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  ع��ن  �لإع����الن  �ل��ل��ق��اء  و�شهد 
مبهار�ت ريادة �لأعمال، وتعزيز خرب�تهم �لعملية و�ملتخ�ش�شة ومعارفهم 

�لتقنية، وت�شجيعهم على حتويل �أفكارهم �ملبتكرة �إىل �شركات نا�شئة ت�شهم 
يف تعزيز �لقت�شاد �لرقمي بالدولة، مبا ي�شهم بتحقيق روؤية وتوجيهات 

�لقيادة باأهمية تفعيل دور رو�د �لأعمال يف ت�شميم �قت�شاد �مل�شتقبل.
�لتدريبي  �لربنامج  منت�شبي  من  �مل�شاركني  تعريف  �إىل  �مل��ب��ادرة  وتهدف 
باأهم مبادئ وركائز �إد�رة م�شاريعهم ومر�حل �إطالق �شركاتهم �مل�شتقبلية 
يف جمالت تخدم �لقطاعات �لقت�شادية و�لتكنولوجية �حليوية بالعتماد 
فر�س  توفري  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ملبتكرة،  �لنوعية  و�أف��ك��اره��م  مهار�تهم  على 

��شتثمارية لأ�شحاب �مل�شاريع �ملتميزة.
ويركز �لربنامج على تطوير مهار�ت �ملنت�شبني و�إعد�دهم ملتغري�ت �أ�شو�ق 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  للعمل  لهم  �لفر�س  و�إت��اح��ة  �مل�شتقبلية،  �لعمل 
�مل�شاريع  تاأ�شي�س  مرحلة  يف  و�مل�شورة  �لدعم  وتوفري  و�لعاملية،  و�خلا�شة 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف جم���ال �لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ن ق��ب��ل جلنة 

متخ�ش�شة ت�شم �أع�شاء من �جلهات �ملعنية بتنفيذ �ملبادرة.
من جانبه، قال معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي 
مبادرة  " �إن  و�ملتو�شطة..  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأعمال  لريادة  دولة  وزير 
متكني منت�شبي �لربنامج مبهار�ت ريادة �لأعمال تاأتي �إمياناً من �لقيادة 
�لر�شيدة باأن �ل�شتثمار يف �ل�شباب عنو�ن �لتنمية وحمركها، وركيزة رئي�شية 
�ملعرفة  على  �لقائم  �مل�شتد�م  �لتقدم  و�شمان  �لوطن  م�شتقبل  �شناعة  يف 
و�لبتكار يف دولة �لإمار�ت، حيث يعد �لرتقاء بقدر�تهم ومهار�تهم �شمن 

�لثو�بت �لتي تعمل عليها حكومة �لدولة، لتكون م�شاهمة �ل�شباب �لإمار�تي 
قاطرة منو �لقت�شاد وتنوعه وتناف�شيته �لعاملية، و�شنحر�س على �لتعاون 
�ملبادرة  و�إجن��اح هذه  �لوطنية لدعم  �لوثيقة مع هيئة �خلدمة  و�ل�شر�كة 
�لريادي  �لفكر  على  �لتدريب  دمج  " ميثل  و�أ�شاف  خمرجاتها".  وتعزيز 
مببادئ  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  مهار�ت  و�شقل  �لوطنية،  �خلدمة  مرحلة  يف 
ريادة �لأعمال وتاأ�شي�س �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة �لقائمة على �لبتكار 
و�شت�شهم  �ملعرفة،  �قت�شاد  بناء  نحو  �لأهمية  بالغة  خطوة  و�لتكنولوجيا، 
�ل�شوق  لدخول  �لوطنية  �خلدمة  منت�شبي  جاهزية  رف��ع  يف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
و�ل�شتفادة من مميز�ت وحو�فز قطاع ريادة �لأعمال و�مل�شاريع �ملتو�شطة 
و�ل�شغرية يف �لدولة وبناء م�شاريع جتارية و��شتثمارية ناجحة، مبا يعود 
�ملحلي  �لناجت  يف  �لقطاع  م�شاهمة  وزي��ادة  �لوطني  �لقت�شاد  على  بالنفع 
�لإجمايل غري �لنفطي للدولة، ويدعم ��شتعد�د�ت �لدولة للخم�شني عاماً 
�ملقبلة". و�أكد معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير �لدولة للذكاء �ل�شطناعي 
�لإمار�ت  دولة  �أن حكومة  بعد،  �لعمل عن  وتطبيقات  �لرقمي  و�لقت�شاد 
تعمل لتج�شيد روؤى �لقيادة بتمكني �ل�شباب باأدو�ت �مل�شتقبل وتكنولوجيا 
يف  باملناف�شة  و�شغفهم  قدر�تهم  على  وتر�هن  �لر�بعة،  �ل�شناعية  �لثورة 
�حليوية  �لقطاعات  كافة  يف  وتوظيفها  �حلديثة  �لتكنولوجيا  جم��الت 
خل��دم��ة جمتمعهم ووط��ن��ه��م وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول��ت��ه��م يف م�����ش��اف �لدول 
�ملتقدمة. وقال �إن �لربنامج �لتدريبي �خلا�س مبنت�شبي �خلدمة �لوطنية 

�ل�شطناعي،  للذكاء  �لوطني  �لربنامج  مع  بالتعاون  تنظيمه  يتم  �ل��ذي 
�شهد يف دور�ته �ل�شابقة �لعديد من ق�ش�س �لنجاح �مللهمة مل�شاريع و�عدة 
�لتي  �لوطنية بالعتماد على �خلرب�ت و�ملهار�ت  طورها منت�شبو �خلدمة 
�كت�شبوها يف خمتلف جمالت �لتكنولوجيا �ملتقدمة مثل �لربجمة و�لذكاء 
�ل�شطناعي و�خلر�ئط �لرقمية و�لتقنيات �لطبية وغريها، و�لتي ميكن 
بناء  �مل�شتد�مة، وت�شهم يف  �لتنمية  حتويلها مل�شاريع متميزة تخدم عملية 

�قت�شاد �ملعرفة �لقائم على مفاهيم �لإبد�ع و�لبتكار.
 2019 دي�شمرب  �لوطنية و�لحتياطية وقعت يف  �أن هيئة �خلدمة  يذكر 
تعزيز  بهدف  �ل�شطناعي،  للذكاء  �لوطني  �لربنامج  مع  تفاهم  مذكرة 
باأحدث  وتعريفهم  �ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء  جم��الت  يف  �ملنت�شبني  م��ه��ار�ت 
�لتوجهات �لعاملية و�لتكنولوجية، وتبني �لتقنيات و�لبتكار�ت �حلديثة يف 
خمتلف �ملجالت عرب جمموعة من �لرب�مج �ملتخ�ش�شة لتطوير مهار�ت 
و�لروبوتات،  �ل�شطناعي  �لذكاء  قطاعات  يف  �لوطنية  �خلدمة  منت�شبي 
فر�س  توفري  يف  ي�شهم  مبا  �لتكنولوجية،  �لأدو�ت  �أح��دث  على  وتدريبهم 
�لتدريبي  �لربنامج  وي�شمل  للمنت�شبني.  و�لعملي  �ل�شخ�شي  �لتطوير 
جمموعة من �مل�شار�ت �لتدريبية �لتي تنق�شم �إىل عدة مر�حل، تركز على 
يف  �كت�شبوها  �لتي  �ملهار�ت  وتطبيق  �لربجمة،  جمال  يف  مهار�تهم  �شقل 

تطوير برجميات وم�شاريع خمتلفة.
وخّرج �لربنامج �لوطني للذكاء �ل�شطناعي حتى �لآن ثالث دفعات من 
يف  مهار�تهم  تطوير  على  فيها  �لرتكيز  مت  �لوطنية،  �خل��دم��ة  منت�شبي 
وتطوير  �مل�شاريع،  من  جمموعة  يف  وتوظيفه  �ل�شطناعي  �لذكاء  جمال 
منتجات وخدمات مبتكرة يف �لقطاعات �لتكنولوجية �ملتقدمة، �إ�شافة �إىل 
تنمية مهار�ت �ملنت�شبني يف جمالت �لت�شميم و�لعر�س وتعزيز خرب�تهم 

�لعملية. 

يف �ضناعة امل�ضتقبل وال�ضتعداد للخم�ضني عامًا املقبلة الإماراتي  ال�ضباب  م�ضاهمة  تعزيز  الفال�ضي:  بالهول  • اأحمد 
العلماء: حكومة الإمارات توؤمن بال�ضباب وتدعمهم يف حتويل اأفكارهم مل�ضاريع ت�ضهم يف بناء اقت�ضاد املعرفة �ضلطان  • عمر 

ا�صتقبل املبعوث الرئا�صي الأمريكي ل�صوؤون املناخ

حممد بن زايد وكريي يوؤكدان اأهمية ت�ضافر اجلهود الدولية ل�ضمان م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة للب�ضرية
جون كريي ي�ضيد بالدور الكبري الذي ت�ضطلع به الإمارات يف دعم م�ضاريع الطاقة املتجددة ملواجهة تداعيات التغري املناخي 

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أم�س  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لأمريكي  �لرئا�شي  �ملبعوث  كريي  جون  �ل�شاطئ،  ق�شر  يف 
للم�شاركة يف موؤمتر  �لدولة  �لذي يزور  �ملناخ  ل�شوؤون تغري 
دولة  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �مل��ن��اخ��ي  للتغري  �لإق��ل��ي��م��ي  �حل����و�ر 
�لإم��ار�ت. وبحث �شموه وجون كريي خالل �للقاء �إمكانات 
تنمية �ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
خمتلف �ملجالت ذ�ت �ل�شلة باحلفاظ على �لبيئة ومو�جهة 
�لتغري�ت �ملناخية و�حلد من تاأثري�تها �ل�شلبية على �لنظم 
�أهمية  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  ..م��وؤك��دي��ن  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لبيئية 
ت�����ش��اف��ر �جل��ه��ود و�ل��ع��م��ل �ل����دويل �مل�����ش��رتك م��ع �ملنظمات 
وم�شتد�مة  ذك��ي��ة  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  لت�شريع  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة 

وم�شاعدة  �ملجتمعات  على  �مل��ن��اخ  تغري  ت��اأث��ري�ت  م��ن  للحد 
�لدول على حتقيق �أهد�فها �ملناخية و�شمان م�شتقبل �أكرث 

��شتد�مة للب�شرية.
�لإ�شرت�تيجية  �مل�شاريع  من  ع��دد  �إىل  �جلانبان  تطرق  كما 
�ل��دول��ة و�ل��ت��ي تعزز جهودها يف جم��ال �لطاقة  �ل��ك��ربى يف 
وتعزيز  �ملناخ  تغري  تد�عيات  من  �حل��د  يف  وت�شهم  �لنظيفة 
�إ�شافة  و�لعاملي  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لإقليمي  �حل��و�ر  "موؤمتر  ل�  �ل��دول��ة  ��شت�شافة  �أهمية  �إىل 
�ملناخي" و�ل��ذي يعد من�شة لتبادل �لأفكار و  �لأول للتغري 
�لروؤى حول �أبرز ق�شايا �ملناخ و�لتحديات �لتي تو�جه �لدول 
بهذ� �ل�شاأن. و�أ�شاد جون كريي بالدور �لكبري �لذي ت�شطلع 
به دولة �لإمار�ت يف دعم م�شاريع �لطاقة �ملتجددة ملو�جهة 
�أه��م��ي��ة ه���ذه �مل�شاريع  ت��د�ع��ي��ات �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي ..م���وؤك���د�ً 
و�ملبادر�ت �لنوعية ملا لها من �أثر كبري يف م�شتقبل �لب�شرية 

�حلو�ر  م��وؤمت��ر  �أن  ي��ذك��ر  �لطبيعية.  م��و�رده��ا  و����ش��ت��د�م��ة 
�ل�شتعد�د�ت  على  ي��رك��ز  �مل��ن��اخ��ي  للتغري  �لأول  �لإق��ل��ي��م��ي 
26 ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف  �لوطنية و�لإقليمية للدورة �ل� 
يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�شاأن �ملناخ و�لذي يعقد 
2021 يف م��دي��ن��ة غ��ال���ش��ك��و يف  ن��وف��م��رب ع���ام  خ���الل �شهر 
��شكتلند� لت�شريع �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق �أهد�ف �تفاق 
باري�س للمناخ و�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�شاأن تغري 
�آل نهيان  �ملناخ. ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد 
بن  �ل�شيخ خالد بن حممد  و�شمو  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار 
ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س 
مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  و  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�خلا�س  �مل��ب��ع��وث  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي���ر 

لدولة �لإمار�ت ل�شوؤون �لتغري �ملناخي.
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اأخبـار الإمـارات
»�ضحة« تتعاون مع جامعة مان�ض�ضرت لإطالق برنامج تعليم طبي ملوظفيها

•• اأبوظبي- وام:

مان�ش�شرت  جامعة  مع  �أكادميية  خدمات  �تفاقية  )�شحة(  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  وقعت 
�ملو�رد  ت��وف��ري  �ىل  "�شحة" �ل��ر�م��ي��ة  ج��ه��ود  �إط���ار  يف  وذل���ك  ملوظفيها  طبي  تعليم  ب��رن��ام��ج  لتوفري 
توفر  �لتفاقية  ومبوجب  �لعاملة.  لقو�ها  �لنمو  فر�س  و�إتاحة  �ملهار�ت  وتطوير  �لقيمة  �لتعليمية 
جامعة مان�ش�شرت برنامج �ل�شهادة �لعليا "PGCert" يف �لتثقيف �لطبي و�ل�شحي �لد�خلي بدو�م 
جزئي ملوظفي "�شحة" و�لذي يقدمه �أع�شاء هيئة �لتدري�س يف جامعة مان�ش�شرت وهو برنامج معتمد 
�لطبي  �لتعليم  �لعليا يف  �ل�شهادة  "AoME". ومينح برنامج  �لطبيني  �ملعلمني  �أكادميية  من قبل 
�ملجالني  يف  كمعلمني  كفاءتهم  لتعزيز  �لالزمة  و�مل��ع��ارف  �مل��ه��ار�ت  خمتلف  به  للملتحقني  و�ل�شحي 
�لطبي و�ل�شحي وميتد �لربنامج على مد�ر ت�شعة �أ�شهر وميثل خيار� مالئما جلميع مقدمي �لرعاية 
خ��رب�ء �خلدمات  و�ملمر�شني وجميع  �لأ�شنان  و�أط��ب��اء  �لأط��ب��اء  ذل��ك  �مل�شت�شفيات مبا يف  �ل�شحية يف 

�ل�شحية �ملر�فقة ممن ين�شطون يف جمال �لتعليم �أو �لتعلم �أو �لتقييم يف جمال �لعمل. 

برعاية حاكم ال�ضارقة.. انطالق املوؤمتر الدويل الرابع يف تاريخ العلوم عند العرب وامل�ضلمني

بيان دور �لعلماء �لعرب و�مل�شلمني 
وت�شع  �لعلمي،  �لتقدم  �لأو�ئ��ل يف 
�أب��ن��اء �أم���ة �ل��ع��رب و�لإ����ش���الم �أمام 
�حلفاظ  يف  �ل��ع��ظ��م��ى  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
وبناء  �لغني،  �لعلمي  تر�ثهم  على 
فكريا  و�لقادمة  �حلالية  �لأج��ي��ال 
ع��ل��ى ث��و�ب��ت ذل���ك �ل����رت�ث وقيمه 
�آخذة  �لأم��ة  هذه  لتبقى  �لأ�شيلة، 
ك��ت��اب��ه��ا ب���ق���وة، م��ت��ف��ق��ه��ة يف �أم����ور 
وتعاظم  ب�����ش��م��و  م��وؤم��ن��ة  ح��ي��ات��ه��ا، 
�أف�شل  �إىل  ق���اده���ا  �ل�����ذي  دي��ن��ه��ا 
�لأمم  ح���������ش����ار�ت  ب����ني  ح�������ش���ارة 
من  �ل��ت��اري��خ  ولت�شنع  و�ل�����ش��ع��وب، 
�آباوؤها  �شنعه  كما  علومها  خ��الل 
"خري  و�أجد�دها من قبل، ولتبقى 

�أمة �أخرجت للنا�س".
من جانبه �أ�شاد �شعادة �لدكتور عبد 
�لعزيز عبد �لرحمن �مل�شلم رئي�س 
كلمته  يف  ل��ل��رت�ث  �ل�شارقة  معهد 
ب��الخ��ت��ي��ار �مل��وف��ق ل��ع��ن��و�ن �ملوؤمتر 
وتاأثري�ته  �ل��ع��ل��م��ي  "�لإرث  وه���و 
�ملعا�شرة"، فهو عنو�ن جامع مانع 
�لعلمية  �لإ���ش��ه��ام��ات  ي�شتح�شر   ،
�لعلماء  ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ك����ربى، 
من  لها  ملا  �لتاريخ،  عرب  �مل�شلمون 
وم��وؤث��ر يف �حل�شارة  دور حم��وري 

�لإن�شانية، و�لتطور �لعلمي.
�أن  " وك�����م ه����و ج��م��ي��ل  و�أ������ش�����اف 
ي��ن��ط��ل��ق ه����ذ� �مل����وؤمت����ر م���ن �أر�����س 
�لعلمي،  �لإ���ش��ع��اع  مركز  �ل�شارقة، 
و�لتو��شل  �حل�������ش���اري،  و�حل�����و�ر 
�لإن�شاين، �لتي بو�أت �لعلم باملكانة 
م�شروعها  ق���ام  وع��ل��ي��ه  �ل�����ش��ام��ق��ة، 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �ل���ر�ئ���د،  �ل��ث��ق��ايف 
�شلطان بن  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
حمل  حيث  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 

�شعوب هذه �حل�شار�ت من خالل 
بناء �ملكونات �لع�شرية يف �أعماقها 
�أ�شا�س هذه  و�لتقنية على  �لعلمية 
دون  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لعلوم 
�لعتبار  ب��ع��ني  �لأخ�����ذ  �أو  �ل��ن��ظ��ر 
�حل�شارة  ه��ذه  مكونات  �شناع  �إىل 
�لعلمية  وروؤ�ه�����������ا  ون���ظ���ري���ات���ه���ا 
�لأ�شا�شيني  و�مل��ع��رف��ي��ة  و�ل��ف��ك��ري��ة 
من �لعرب و�مل�شلمني بل وجتاهلهم 
�أ���ش��ا���ش��ا ل���دى �ل��ك��ث��ريي��ن م��ن هذه 
�ملوؤمتر  لهذ�  �أردن��ا  لهذ�  �ل�شعوب، 
وقيمة  م��ك��ان��ة  ل��رت���ش��ي��خ  يعقد  �أن 
هذه �لعلوم �لعربية و�لإ�شالمية يف 
بناء �ملكونات �حل�شارية و�لع�شرية 
�ل���ت���ي ن��ع��ي�����ش��ه��ا �ل���ي���وم ع��ل��ى كافة 
�مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��امل��ي��ة وت��اأك��ي��د حقنا 
�لعلوم  ه���ذه  يف  وم�شلمني  ك��ع��رب 
للعامل  حتققه  �أن  ��شتطاعت  وم��ا 
�أجمع ويف خمتلف �مليادين �لعلمية 

و�ملعرفية".
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور حميد 
�جلامعة  م��دي��ر  �لنعيمي  جم���ول 
يف كلمته " �أن �ملوؤمتر �لذي تعقده 
وموؤ�ش�شة  �ل��ي��وم  �ل�شارقة  جامعة 
ل��ت��اري��خ �لعلوم  �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ة 
عند �لعرب و�مل�شلمني ي�شكل وم�شة 
علمية جديدة من وم�شات نورها، 
وحلقة �أخرى من �شل�شلة حلقاتها 
�لعلمية �لتي جتود بها على طريق 
و�ملعريف،  �لعلمي  و�لتطور  �لتقدم 
وذل�������ك م����ن خ�����الل ه�����ذ� �حل����دث 
�لرت�ثي  �ل��ث��ق��ايف  �لتقني  �لعلمي 
باملوؤمتر  �ملتمثل  و�مل��ع��ا���ش��ر  �ل��ه��ام 
�لعلوم  ت��اري��خ  �ل���ر�ب���ع يف  �ل����دويل 
عند �لعرب و�مل�شلمني وذلك لكونه 
وم�شتقبلها  �لأم����ة  ح��ا���ش��ر  ي��رب��ط 
�ملجيد،  و�ملعريف  �لعلمي  مبا�شيها 

يف  للمتاحف  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  ع���ام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  كلمتها 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
ي��و����ش��ل م�شرية  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل��ت��ط��وي��ر 
�مليد�ن  مقدما  �مل�شلمون،  �لعلماء 
�مليادين  م���ن  غ����ريه  ع��ل��ى  �مل���ع���ريف 

�شمن م�شروع ثقايف وطني هائل.
وقالت �إن هيئة �ل�شارقة للمتاحف 
�لعلم  وم���ك���ان���ة  ب���اأه���م���ي���ة  ت����وؤم����ن 
تطور  يف  ودوره�����م�����ا  و�ل���ت���ع���ل���ي���م، 
وحتر�س  �مل���ج���ت���م���ع���ات،  و�زده���������ار 
كوجهات  �ملتاحف  دور  تعزيز  على 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ت��وف��ر �مل��ع��ل��وم��ة بطرق 
متحفي  ع��ر���س  وباأ�شاليب  ث��ري��ة، 
�أن  �إىل  م�����ش��رية  ت�����ش��وي��ق��ا،  �أك�����رث 
م����ا ح��ق��ق��ت��ه �ل���ه���ي���ئ���ة خ�����الل عام 
�لتي  �لأع����و�م  �أ���ش��ع��ب  �أح���د  يعترب 
�أن  مو�شحة  �ملجتمعات،  �شهدتها 
وتكاتف  مو��شلة  �إىل  ي��دع��و  ذل��ك 
�مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  نحو  �جلهود 
و�ل�����رتك�����ي�����ز ع����ل����ى دع�������م �ل���ع���ل���وم 
�شيما  ل  و�ل���در�����ش���ات،  و�ل��ب��ح��وث 
تركيزها  �لإم���ار�ت �شبت  دول��ة  �أن 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية على تعزيز 
و�أ�شار  و�لإب������د�ع.  �لب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 
�ملهدي  ح�����ش��ني حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
رئي�س �للجنة �لتنظيمية للموؤمتر 
يف كلمته �إىل �لأه��د�ف �لتي يعمل 
دورت���ه  يف  حتقيقها  ع��ل��ى  �مل���وؤمت���ر 
ل��ل��م�����ش��رية �لتي  �حل��ال��ي��ة م��ك��م��ال 
ب��د�أه��ا يف دور�ت���ه �ل��ث��الث �ل�شابقة 
و��شحة  روؤي��ة  تقدمي  بينها،  وم��ن 
وط���م���وح���ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���در�����ش���ات 
�لعرب  عند  �لعلوم  بتاريخ  �ملتعلقة 
موؤ�ش�شة  و�شع  وتر�شيخ  و�مل�شلمني 

�لعلوم عند �لعرب و�مل�شلمني، �لتي 
تاريخ  وموؤ�ش�شة  �جل��ام��ع��ة،  عملت 
يف  و�مل�شلمني  �ل��ع��رب  عند  �ل��ع��ل��وم 
ع��ق��ده��ا، متحدية  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة 
�ل�����ظ�����روف �ل���ت���ي ح��ت��م��ه��ا �ل���وب���اء 
من   "19�� "كوفيد  �ل��ف��ريو���ش��ي 
�لحرت�زية  و�لتد�بري  �لإج���ر�ء�ت 
�لو�جبة للوقاية من �أخطاره على 
كافة �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية 
وحتى �لعاملية، وذلك لأن �ملوجبات 
�لتي تقت�شيها مكونات هذ� �ملوؤمتر 
�أهم  ه��ي   ���� جميعا  تعلمون  وك��م��ا   ����
�لتحديات،  ه����ذه  ك���ل  م���ن  و�أك�����رب 
فعلى �ملوؤمتر �أن يعمل على جت�شيد 
مكانة �لعلوم عند �لعرب و�مل�شلمني 
وعلى �ختالف مكوناتها وميادينها 
�أن ن�شاأت يف تاريخ هذه �لأمة  منذ 
يومنا  و�إىل  و�لإ�شالمية  �لعربية 

هذ�.
�ل�����ش��م��و حاكم  و�أ�����ش����اف ���ش��اح��ب 
�لكربى  �لأهمية  " ولعل  �ل�شارقة 
حتدي  جميعا  علينا  حتمت  �ل��ت��ي 
حتول  �أن  ميكنها  �ل��ت��ي  �ل���ظ���روف 
كظروف  �مل���وؤمت���ر  ه����ذ�  ع��ق��د  دون 
�ل����وب����اء �ل���ف���ريو����ش���ي ك���م���ا �أ����ش���رت 
وغ����ريه����ا، ت��ك��م��ن ل��ي�����س ف���ق���ط يف 
�أه��م��ي��ة ه����ذه �ل��ع��ل��وم و�أه���م���ي���ة ما 
�حل�شارة  يف  �ل��ع��ل��وم  ه��ذه  �شنعته 
نعي�شها  �لتي  �ملعا�شرة  �لإن�شانية 
ويعي�شها �لعامل �ليوم على �ختالف 
و�لع�شرية  �حل�����ش��اري��ة  ث��ق��اف��ات��ه 
وبكافة �مل�شتويات �حل�شارية و�لتي 
ت���ق���وم وب��ن�����ش��ب��ت��ه��ا �ل��ع��ظ��م��ى على 
بل  �حل�شارة،  هذه  مكونات  �أ�شا�س 
�لن�شبة  �أن  يف  �لأهمية  ه��ذه  تكمن 
�لعظمى و�لكربى و�لأهم من هذه 
قبل  م��ن  توظيفها  ق��د مت  �ل��ع��ل��وم 

�لدور  ��شتعادة  مهمة  عاتقه  على 
�لإ�شالمية  ل��ل��ح�����ش��ارة  �ل����ري����ادي 

بعلومها كافة".
و�أكد �أن �حل�شارة �لإ�شالمية قدمت 
عطائها  وق��م��ة  �زده���اره���ا،  �أوج  يف 
�لإ�شهامات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ل��ل��ع��امل 
يف  �لر�ئدة  و�لكت�شافات  �خلالدة، 
علوم  يف  ك��اف��ة؛  �لعلمية  �مل��ج��الت 
و�لت�شريح،  و�ل�����ش��ي��دل��ة،  �ل���ط���ب 
و�جلغر�فيا،  و�لفلك،  و�جل��ر�ح��ة، 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ات، وكان  و�ل��ك��ي��م��ي��اء، 
�بتكر  م��ن  �أول  �مل�شلمون  �لعلماء 
تناولهم  يف  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �لأ���ش��ل��وب 
مما  و�ل��ك��ون��ي��ة،  �لعلمية  �ملعطيات 
كان له بالغ �لأثر يف تاأ�شي�س قو�عد 
�مل��ن��ه��ج �ل��ع��ل��م��ي �ل��ت��ج��ري��ب��ي، �لذي 

ماز�ل �لعلم ي�شري على نهجه.
�أعالم  �لعلوم  " ب��رز يف تلك  وق��ال 
يف  �أ�شهمو�  ك��ر�م،  وجهابذة  عظام، 
بالعديد  �لإن�شانية  �حل�شارة  رفد 
وقدمو�  و�مل�����ع�����ارف،  �ل���ع���ل���وم  م���ن 
�إ�شافات نوعية ي�شار �إليها بالبنان، 
�لتطور  حم��ور  �إ�شهاماتهم  وكانت 
�شهده  �ل������ذي  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ت���ق���دم 
�أولئك  �لغرب فيما بعد، ومن بني 
و�بن  �لهيثم،  بن  �لعلماء: �حل�شن 
وجابر  و�خل�����و�رزم�����ي،  �ل��ن��ف��ي�����س، 
�لزهر�وي،  و�ل��ط��ب��ي��ب  ح��ي��ان،  ب��ن 
و�مل�شعودي،  و�لكندي،  و�لبريوين، 
و�ل�������ب�������ك�������ري، و�لأ�������ش������ط������خ������ري، 
جزلة،  �ب��ن  و�لطبيب  و�لقزويني، 
وغريهم.  ف���رن���ا����س،  ب���ن  وع��ب��ا���س 
�ل�شناعات،  يف  �مل�شلمون  ب��رع  كما 
�لتي  �ل�������ورق  ���ش��ن��اع��ة  وب���خ���ا����ش���ة 
على  ن�شرها  يف  �لف�شل  ل��ه��م  ك���ان 

م�شتوى �لعامل �آنذ�ك".
منال عطايا، مدير  �شعادة  و�أك��دت 

وت���وؤك���د �جل��ام��ع��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ة من 
�أين ما  �لفكر جميعا  خالله لقادة 
و�لإبد�ع  �لأ�شالة  منابع  �أن  كانو� 
وبيئتنا  �أر����ش���ن���ا  م���ن  ف��ا���ش��ت  ق���د 

�لعربية و�لإ�شالمية".
و�أ�شاف " �إن �لتقدم �لعلمي �لذي 
ويف  �ل��ي��وم  وي�شهده  �ل��ع��امل  �شهده 
ك���ل ي����وم �إمن�����ا م����رد �ل��ك��ث��ري جد� 
�لكنوز  ت��ل��ك  �إىل  م��ك��ون��ات��ه،  م���ن 
علماوؤنا  ق���ر�ئ���ح  ب��ه��ا  ج����ادت  �ل��ت��ي 
خمتلف  يف  و�مل�������ش���ل���م���ني  �ل����ع����رب 
و�ملعرفة،  �لثقافة  وميادين  حقول 
ول�شيما �لعلمية منها �لأمر �لذي 
وموؤ�ش�شة  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ج��ع��ل 
ل��ت��اري��خ �لعلوم  �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ة 
ياأخذ�ن  و�مل�����ش��ل��م��ني  �ل���ع���رب  ع��ن��د 
�لعهد باأل يدخر�ن جهد� يف �شبيل 
�لعاملية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ه����ذه 
�لإن�شانية  �حل�شار�ت  تربط  �لتي 
له،  �نفكاك  ل  برباط علمي متني 
م�شتلهمة روؤ�ه��ا �لعميقة هذه من 
�لعليا  و�لتطلعات  �لني�رة،  �لأفكار 
�لتي يتبناها ر�ئد �لنه�شة �لعلمية 
و�ل��ع��ل��م��اء �شاحب  �ل��ع��ل��م  ور�ئ������د 
�شلطان بن  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �إمارة �ل�شارقة رئي�س 
و�ل��ذي عرف عن  �ل�شارقة  جامعة 
�شغفه   �� جميعا  نعلم  وكما   �� �شموه 
و�لعلماء،  بالعلم  �لنظري  �ملنقطع 
�إث��ر�ء �ل�شاحة  وحر�س �شموه على 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة ب��ك��ل م���ا من 
�أكرث  ول  و�لتنوير  �لتطوير  �شاأنه 
ي��ت�����ش��ع �ملقام  �ل��ت��ي ل  م���ن �لأدل������ة 
مدير  و�أك����د  بع�شها".  ول���و  ل��ذك��ر 
�لتظاهرة  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
يف  ق��ال  كما  �شت�شهم  �لتي  �لعلمية 

•• ال�صارقة - وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ��ي�����س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لدورة  فعاليات  �نطلق  �ل�����ش��ارق��ة 
�لر�بعة ملوؤمتر �ل�شارقة �لدويل يف 
تاريخ �لعلوم عند �لعرب و�مل�شلمني 
وت�����اأث�����ري�ت�����ه  �ل���ع���ل���م���ي  "�لإرث 
كلية  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل�����ذي  �ملعا�شرة" 
موؤ�ش�شة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت  �ل����ع����ل����وم 
ل��ت��اري��خ �لعلوم  �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ة 
بجامعة  و�مل�����ش��ل��م��ني  �ل���ع���رب  ع��ن��د 
بالتعاون  �ملوؤمتر  وينعد  �ل�شارقة. 
مع كل من جامعتي كولون باأملانيا، 
و�مللك عبد �لعزيز باململكة �لعربية 
�ل�����ش��ع��ودي��ة، ومب�����ش��ارك��ة نخبة من 
�ل���ع���ل���م���اء و�ل���ب���اح���ث���ني وم���دي���ري 
�لبحثية  و�مل������ر�ك������ز  �جل����ام����ع����ات 
حيث  �لدولية  و�ملتاحف  و�ملكتبات 
�ملوؤمتر  �مل�����ش��ج��ل��ني يف  ع���دد  و���ش��ل 
900 م�شارك وم�شاركة  �أكرث من 
دول�����ة عربية   40 م���ن  �أك�����رث  م���ن 
وت�شتمر  �أخ���رى  ودول  و�إ���ش��الم��ي��ة 
�أيام �فرت��شيا  فعاليات ملدة ثالثة 

من خالل تطبيق زووم.
وت�شم فعاليات �ملوؤمتر 21 جل�شة 
ع��ل��م��ي��ة ي���ع���ر����س خ���الل���ه���ا �أك����رث 
وبحثية  علمية  ورق����ة   130 م��ن 
ومتخ�ش�شون  ع���ل���م���اء  ي��ل��ق��ي��ه��ا 
خمتلف  م��ن  عليا  در����ش��ات  وطلبة 
خمتلف  يف  ويعملون  �ل��ع��امل،  دول 
�لتطبيقية  �ل����ع����ل����وم  م����ي����ادي����ن 
و�ل�شحية  و�ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�ل��ع��ل��وم 
�أور�ق��ه �لعلمية بالتنوع  كما تتميز 
�إجناز�ت  جت�شيد  ح��ول  و�لتمحور 
�مل�شلمني  �ل���ع���ل���م���اء  و�ب�����ت�����ك�����ار�ت 
�لأو�ئ��ل يف كافة �لعلوم �لتطبيقية 
و�ل�شحية  و�ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 

و�لعلوم �لإن�شانية و�لعمارة.
بكلمة  �لفتتاحية  �جلل�شة  وب��د�أت 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�ألقاها  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
ن��ي��اب��ة ع��ن ���ش��م��وه �ل��دك��ت��ور حميد 
�جلامعة  م��دي��ر  �لنعيمي  جم���ول 
قائال..  باحل�شور  خاللها  رح��ب 
�أو�شع ترحيب  "نرحب بكم جميعا 
ت�شاركوننا  ج��ئ��ت��م  ق����د  ل��ك��ون��ك��م 
�لعزمية و�لإر�دة �لعلمية و�ملعرفية 
�ل��دورة ملوؤمتر تاريخ  يف عقد ه��ذه 

ل��ت��اري��خ �لعلوم  �ل�����ش��ارق��ة �ل��دول��ي��ة 
و�مل�����ش��ل��م��ني كمق�شد  �ل���ع���رب  ع��ن��د 
للد�ر�شني  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ج���ت���ذ�ب 
و�مل���ه���ت���م���ني ب���ت���اري���خ �ل���ع���ل���وم عند 
و�مل�����ش��ل��م��ني م���ن خمتلف  �ل���ع���رب 
�لعامل  نظر  وت��وج��ي��ه  �ل��ع��امل  دول 
لأه���م���ي���ة �ل�������دور �ل������ذي ت���ق���وم به 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �حل���و�ر 
و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س م��ن خالل 
حماور �لرت�ث �لعلمي �لذي ميثل 
�لب�شرية  لتاريخ  م�شرتكا  قا�شما 
��شرت�تيجيات  وت�����ش��م��ي��م  ج��م��ع��اء 
�لبحثية  �مل���ج���م���وع���ات  ل��ت��ن�����ش��ي��ط 
�خلادمة لتاريخ �لعلوم عند �لعرب 
�شركائنا  م��ع  و�ل��ع��م��ل  و�مل�����ش��ل��م��ني 
لإجن������از م�����ش��اري��ع ب��ح��ث��ي��ة كربى 
�أه�����د�ف �مل��وؤ���ش�����ش��ة وتقدمي  ت��خ��دم 
�لباحثني  ل����ش���ت���ق���ط���اب  ف����ر�����س 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�أهمية  �ل��ت��اأك��ي��د على  م��ع  و�ل��ع��امل��ي 
تبادل �خلرب�ت مع �ملوؤ�ش�شات �لتي 

ت�شرتك مع �ملوؤ�ش�شة يف �أهد�فها.
�لفتتاحية  �جل���ل�������ش���ة  و����ش���م���ت 
للمتحدثني  ك���ل���م���ات  ل���ل���م���وؤمت���ر 
�مل������وؤمت������ر وه����م  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ني يف 
�إيكارت  �ندريا�س  �إيروين  �لدكتور 
�أ����ش���ت���اذ �ل��ف��ي��زي��اء ب��ج��ام��ع��ة كولن 
ب��اأمل��ان��ي��ا �ل���ذي ق��دم ن��ب��ذة تعريفية 
عن در��شته �لعلمية بعنو�ن جمرة 
درب �لتبانة يف �لثقافة �لعربية بني 
ع�شر  و�خل��ام�����س  �لثامن  �لقرنني 
�لإ�شالمي  �ل��ع��امل  ودور  �مل��ي��الدي، 
�مل��ج��ال، حيث  ه��ذ�  �لهيثم يف  �ب��ن 
�جلل�شة  خ�����الل  ع��ر���ش��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 

�لرئي�شية �لثالثة للموؤمتر.
ك��م��ا ع���ر����س �ل���دك���ت���ور ج����ان بيرت 
يف  �لريا�شيات  �أ�شتاذ  ديك  هاجني 
جامعة �أوتر يخت بهولند�، �لعديد 
مت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأدو�ت  م����ن 
�لو�شطى  �لع�شور  يف  ��شتخد�مها 
م����ن ج���ان���ب ع���ل���م���اء �مل�����ش��ل��م��ني يف 
حت����دي����د �لجت�������اه�������ات و�لأب������ع������اد 
و�مل����و�ق����ي����ت و�أث���ب���ت���ت �ل���در�����ش���ات 
�ل��ب��ال��غ��ة، ومنها  �حل��دي��ث��ة دق��ت��ه��ا 
و�مل�شافة  �ل��ق��ب��ل��ة  حت���دي���د  �أدو�ت 
�لبريوين،  �كت�شفها  �لتي  بني مكة 
و�لإ�شطرلب �لتي تو�شح خريطة 
و�إحد�ثياتها  و�مل���ج���ر�ت  �ل��ن��ج��وم 
�أن�شاري على  وحتدث �لربوفي�شور 
مدير جامعة ميند�ناو بجمهورية 
�مل�شلمني  دور  ع�����ن  �ل����ف����ل����ب����ني، 
للفلبني  �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���ن���ه�������ش���ة  يف 
�ملجالت  خمتلف  يف  وم�شاهماتهم 

�لعلمية و�لثقافية بها.

�ضرطة راأ�ش اخليمة تنظم ملتقى ال�ضتدامة القت�ضادية
•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شتد�مة  م��ل��ت��ق��ى  يف  و�مل��ت��ح��دث��ون  �مل�����ش��ارك��ون  �أو����ش���ى 
بتعظيم  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  نظمته  �ل��ذي  �لقت�شادية 
م�شاهمة �لقطاع �ل�شرطي للتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة 
من خالل �ل�شر�كات و�لعمل �ملتبادل ودعم م�شرية �لنماء 
م�شتوى  ورف��ع  و�ملحلية،  �لإقليمية  �لقت�شادية  و�لتنمية 
�لعاملي  �لق��ت�����ش��ادي  باملنتدى  �لعاملية  �لتناف�شية  تقرير 
للمو�طنني  و�حل�������ش���ري  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ن��م��و  وت��ع��زي��ز   ،
وتقديرهم  وتعليمهم  وعيهم  م�شتوى  ورف��ع  و�ملقيمني، 
ظل  يف  �ملجتمع  بناء  يف  ت�شهم  �لتي  �لإيجابية  للمو�طنة 
و�لقت�شادي.  �حل�����ش��ري  �ل��ن��م��و  ت��ع��رق��ل  �ل��ت��ي  �لأزم������ات 
�أن�شطة  جميع  ب��ني  �لكامل  �لتعاون  بتحقيق  �أو���ش��و�  كما 
و�ملرتبطة  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �ملحلية  و�لدو�ئر  �حلكومة 
وت�شخري  �لأع��م��ال  �أ���ش��ح��اب  وت�شجيع  �لق��ت�����ش��اد  بتنمية 
�ملو�رد لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة. وت�شمنت �لتو�شيات ن�شر 
مر�حل  وتطبيق  تنفيذ  و�آلية  مفهوم  حول  �ملعريف  �لوعي 

�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�شرطية  ����ش��ت��م��ر�ري��ة �لأع��م��ال يف  و�أول���وي���ات 
 ، �ل��ع��ام  �ل��ر���ش��ا  م�شتوى  �أع��ل��ى  وحتقيق  �ل��ري��ادة  ل�شمان 
�لالزمة  �لتد�بري  و�أخ��ذ  �لوقاية  ثقافة  ن�شر  و�لعمل على 
بني �أفر�د �ملجتمع من �لأمر��س و�لأوبئة حاليا وم�شتقبال 
�لأمر��س  ه���ذه  خم��اط��ر  م��ن  و�لإدر�ك  ل��ل��وع��ي  و���ش��ول 
و�لأوبئة و�شبل �حلد منها ومن �نت�شارها . و نظمت �شرطة 
ر�أ�س �خليمة �مللتقى حتت عنو�ن " تنمية �ل�شتد�مة يف ظل 
جائحة كورونا 2021 " عن بعد بح�شور �لعميد عبد �هلل 
بالإنابة  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  خمي�س �حلديدي قائد عام 
ومب�شاركة 300 �شخ�س . وهدف �مللتقى �إىل ن�شر �لوعي 
�جلماهريي عن هذ� �مل�شطلح �ملعني بتطوير �لأر�س و�ملدن 
�حتياجات  تلبي  بحيث  �لتجارية  و�لأع��م��ال  و�ملجتمعات 
تلبية  على  �لقادمة  �لأجيال  بقدرة  �مل�شا�س  دون  �حلا�شر 
حاجاتها. و�شلط قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة بالإنابة - 
يف كلمته �لرتحيبية - �ل�شوء على �أ�شباب و�أهمية تنظيم 
تنمية  �ل�شرطي يف  �لذي يدعم جهود �جلهاز  �مللتقى  هذ� 

م�شرية �ل�شتد�مة يف �أوقات �لأزمات .

هيئة تنمية املجتمع يف دبي تناق�ش تنظيم خدمات التوظيف املدعوم لأ�ضحاب الهمم

نائبة عمدة مدينة القد�ش: الإمارات من اأكرث الدول اأمنا واأمانا 

••دبي -وام: 

دبي  �ملجتمع يف  تنمية  هيئة  نظمت 
بالتعاون مع فريق حمور �لتوظيف 
و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة  يف  �ل��د�م��ج 
لبحث  �فرت��شية  ور�شة   ، �لب�شرية 
ومناق�شة �لأدلة �لتوجيهية لتنظيم 
خدمات �لتوظيف �ملدعوم لأ�شحاب 
�ل��ه��م��م يف دب����ي، وت���ب���ادل �خل����رب�ت 

و�أف�شل �ملمار�شات يف هذ� �لإطار.
�لثانية يف هذ�  �ل��ور���ش��ة  وت��ع��د ه��ذه 
�مل����ج����ال، ح��ي��ث ت�����ش��ع��ى �ل��ه��ي��ئ��ة مع 
مر�جعات  �إج�������ر�ء  �إىل  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
جمال  يف  �ملقدمة  للخدمات  دوري��ة 

�ل��ت��وظ��ي��ف �مل��دع��وم و�إت���اح���ة من�شة 
�أ�شحاب  ومر�كز  �خلدمات  ملقدمي 
�مل��م��ار���ش��ات �حلالية  ل��ب��ح��ث  �ل��ه��م��م 
بناء  �ملطلوبة  �ل��ت��ع��دي��الت  و�إدخ����ال 
و�لرتقاء  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
�أ�شحاب  توظيف  خ��دم��ات  مبفهوم 
�ل����ه����م����م. وق����دم����ت ����ش���رك���ة د�غ������از 
بالتعاون  �لوظيفية  لال�شت�شار�ت 
م���ع ف���ري���ق �ل��ت��وظ��ي��ف �ل����د�م����ج يف 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
�أد�ة  ع���ن  و�ف���ي���اً  ���ش��رح��اً  ل��ل��ح�����ش��ور 
�ملهار�ت  ل��ر���ش��د  ه��اري�����ش��ون  تقييم 
لأ�شحاب  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  و�لجت���اه���ات 
خدمات  ملر�كز  ميكن  وكيف  �لهمم، 

�أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م �ل���ش��ت��ف��ادة منها 
يف �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ه���ار�ت وق����در�ت 
توجيههم  يف  ي�شاعد  مبا  �ملنت�شبني 
قدم  ك��م��ا  �لأم���ث���ل.  بال�شكل  م��ه��ن��ي��اً 

مم��ث��ل��ون ع���ن ب��رن��ام��ج ن����ون لدعم 
عن  �شرحاً  �ملحليني،  �لأع��م��ال  رو�د 
فيه  �لت�شجيل  وك��ي��ف��ي��ة  �ل��ربن��ام��ج 
�لإلكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�شوق  يف  طلباً  �لأك���رث  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�مل��ح��ل��ي��ة، مب��ا ي�����ش��اع��د يف ف��ت��ح �آفاق 
�ل��ف��ئ��ة �مل�����ش��ت��ه��دف��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
ت��ع��زي��ز متكينها  يف  �ل��ف��ر���ش��ة  ه���ذه 
�مل�������ايل. وق����ال����ت م�����رمي �حل����م����ادي، 
مديرة �إد�رة �أ�شحاب �لهمم بالإنابة 
يف هيئة تنمية �ملجتمع.. �إن حتقيق 
�ملدعوم لأ�شحاب  �لتوظيف  �أهد�ف 
ملا  م�شتمرة  يتطلب مر�جعة  �لهمم 
وت��و����ش��ل مع  و�إجن����ازه  مت حتقيقه 

لتوثيق  �ملعنية  �لأط�����ر�ف  خمتلف 
و�ل�شتفادة  �ملمار�شات  �أف�شل  ون�شر 
م���ن �ل��ت��ح��دي��ات ل��ت��ط��وي��ر �خلطط 
�لهيئة  �أن  و�أو����ش���ح���ت  و�ل����رب�م����ج. 
ت���ه���دف م����ن خ�����الل ه�����ذه �ل���ور����س 
�خلرب�ت  ل��ت��ب��ادل  من�شة  ط��رح  �إىل 
و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و�ل��ت��ع��رف على 

�ملقرتحات �مل�شتجدة بهذ� �ل�شاأن.
�لعربية  باللغتني  �لور�شة  عقد  مت 
و�لإجنليزية و�شارك فيها 12 جهة 
ت�شمنت موفري خدمات �لتوظيف 
�أ�شحاب  �مل��دع��وم وم��ر�ك��ز خ��دم��ات 
�لهمم وعدد من �جلهات �حلكومية 

�لد�عمة.

•• دبي -وام:

ل�شوؤون  �لقد�س  مدينة  عمدة  نائبة  ن��اح��وم،  ح�شن  فلور  �أك���دت 
�أن دولة �لإمار�ت  �خلارجية و�لقت�شادية و�لتنموية و�ل�شياحية 
�مل�شرتك بني  �لعي�س  بلد  و�أمانا وهي  �أمنا  �لعامل  �أكرث دول  من 
خمتلف �ل�شعوب دون متييز بني عرق ول��ون ودي��ن ..معربة عن 

�إعجابها ب�شجل �لإمار�ت يف متكني �ملر�أة.
�ملر�أة  متثيل  �إن  )و�م(  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  وقالت 
�لدول  و�أف�شل من غالبية  �إ�شر�ئيل، بل  �أف�شل من  �لإم��ار�ت  يف 
50? من  متثل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف  ف��امل��ر�أة  �لغربية 
..م�شرية  �لوزر�ء  جمل�س  عدد �لأع�شاء كما متثل نحو 30? يف 
�لكني�شت تبلغ  �لإ�شر�ئيلي  �مل��ر�أة يف �لربملان  �أن ن�شبة متثيل  �إىل 

فقط.  25%
�لأعمال  جمل�س  تاأ�شي�س  يف  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي   - ن��اح��وم  و�أ���ش��اف��ت 
�لإمار�تي - �لإ�شر�ئيلي ومنتدى �ملر�أة �خلليجية - �لإ�شر�ئيلية 
من  �أع�شاًء  ي�شم  �لإ�شر�ئيلي   - �لإم��ار�ت��ي  �لأع��م��ال  جمل�س  �إن 
�لبالغ  �أع�شاء �ملجل�س  44 من  �أن  �إىل  �أي�شا م�شرية  �أخ��رى  دول 
بقية  ياأتي  بينما  �لإم���ار�ت،  من  و41  �إ�شر�ئيل  من  �آلف  �أرب��ع��ة 
�لأع�����ش��اء م��ن �لبحرين و�مل��غ��رب و�ل�����ش��ود�ن، وك��ذل��ك م��ن �لهند 
�خلليجية  �مل���ر�أة  منتدى  �إن  وقالت  �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات  و�أوروب���ا 
�لثقافية  و�جل��و�ن��ب  �لأع��م��ال  جو�نب  على  يركز  �لإ�شر�ئيلية   -
�ملر�أة  متكني  تعزيز  يف  ي�شاهمن  �ملنتدى  ع�شو�ت  �أن  ..مو�شحة 
وي�شتهدف �لن�شاء �لقائد�ت يف جمالهن فيما يتعلق بجودة عمل 

�ملر�أة وتاأثريها وقدرتها على قيادة �لن�شاء �لأخريات.

و�أعربت فلور ناحوم ب�شفتها نائبة عمدة مدينة �لقد�س وم�شوؤولة 
�لإمار�ت  ودول��ة  �إ�شر�ئيل  دول��ة  ب��اأن  �عتقادها  عن  �ل�شياحة  عن 
�أخ�شر لل�شياح �لذين تلقو� لقاح كوفيد- تاأ�شي�س ممر  ميكنهما 

مر�كز  حتتالن  �لدولتني  �أن  خا�شة  �لدولتني  بني  لل�شفر   19
متقدمة فيما يتعلق بتطعيم �شعبهيما �شد كوفيد19- . وعربت 
ناحوم عن حما�شها لبدء مرحلة جديدة من �لرتحيب بامل�شلمني 
يف �لقد�س عقب توقيع �ملعاهد�ت �لإبر�هيمية �لتي �شاعدت على 
عربية  دول  و�أرب����ع  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  دبلوما�شية  ع��الق��ات  تاأ�شي�س 
�أن  و�أ�شافت  و�ل�����ش��ود�ن.  و�مل��غ��رب  �لإم���ار�ت و�لبحرين  هي دول��ة 
�ل�شياحة �لدينية يف مدينة �لقد�س �قت�شرت على �ل�شياح �ليهود 
و�مل�شيحيني لعقود طويلة، مو�شحة �أن �مل�شلمني �لآن مرحب بهم 

لزيارة ثالث �أهم مكان مقد�س يف �لإ�شالم �مل�شجد �لأق�شى.

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك توجه باإطالق �ضعار يوم املراأة الإماراتية لعام 2021
•• اأبوظبي - وام:

�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  وج��ه��ت 
و�لطفولة،  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام،  �لن�شائي 
�لإمار�ت"..  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
 2021 لعام  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  بيوم  �لحتفال  �شعار  ب��اإط��الق 
مع  متا�شيا  وذلك  للخم�شني"،  و�إ�شر�قة  طموح  "�ملر�أة  ليكون 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �إعالن �شاحب 

�لدولة "حفظه �هلل"، عام 2021 "عام �خلم�شني" يف دولة.
�لذي  �لعام  هذ�  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال  �شعار  وياأتي 
�مل���ر�أة  ل��ط��م��وح  جت�شيد�  �مل��ق��ب��ل،  �أغ�شط�س   28 ي���وم  ي�����ش��ادف 
�أف�شل  �لإمار�تية �لذي ل حدود له باإ�شر�قة وتفاوؤل مل�شتقبل 

و�أكرث �زدهار� وتقدما، يف ظل رعاية �لقيادة �لر�شيدة �لتي �أولت 
�هتماما كبري� بدعم ومتكني �ملر�أة للقيام بدورها �لريادي يف 
خدمة �ملجتمع وهياأت لها كل مقومات �لنجاح، ووفرت �لبيئة 
لها لإط��الق طاقاتها  لتكون حافز�  �لتمكني  وبر�مج  �لد�عمة 
�لدولة  يف  �لقيادية  �ملنا�شب  �أعلى  ولتتبو�أ  و�ملبدعة،  �خلالقة 
�ملر�أة،  حلقوق  �لد�عمة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�شريعات  و�شعت  �لتي 
وتعزز م�شاهمتها يف كل �ملجالت �لت�شريعية منها و�لتنفيذية 
حمققة  وفعالية،  ب��ج��د�رة  مب�شوؤولياتها  للقيام  و�ل��ق��ي��ادي��ة، 
�ملا�شية  �لعقود  م��د�ر  على  و�لنجاحات  �لإجن���از�ت  �لكثري من 

من عمر �لدولة.
كما �أثبتت �ملر�أة �لإمار�تية للعامل قدرتها على �ملناف�شة وحتقيق 
�لإجناز�ت �ل�شتثنائية، حتى غدت منوذجا يف �لطموح و�لإبد�ع 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك،  و�لعطاء، بف�شل توجيهات �شمو 
�لتي وفرت للمر�أة �لإمار�تية كل �لدعم لت�شبح �شريكا للرجل 
�أمامها  �لطريق  ممهدة  للوطن،  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  يف 
ولت�شجل  �أب��و�ب��ه،  �أو���ش��ع  على  و�ملهني  �لوطني  �لعمل  ل�شلك 
�لتعليمية  �ل��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  وم��ت��م��ي��ز� يف  ف��اع��ال  ح�����ش��ور� 
و�لقت�شادية و�ل�شحية و�ل�شيا�شية �إذ تقلدت �أعلى �ملنا�شب مبا 
�لوز�رية،  و�ملنا�شب  �لوطني �لحتادي  �ملجل�س  رئا�شة  يف ذلك 
عالوة على ح�شورها يف �ل�شلك �لدبلوما�شي و�ن�شمامها �إىل 
�لوطنية، وكذلك قطاعات  �مل�شلحة و�خلدمة  �لقو�ت  �شفوف 
�مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، وع��ل��وم �لف�شاء،  �ل���ط���ري�ن، و�ل��ط��اق��ة 
و�لتكنولوجيا، و�لهند�شة و�لطب، �لأمر �لذي �أ�شل من مكانة 

دولة �لإمار�ت يف ملف دعم ومتكني �ملر�أة.



االثنني   5  إبريل   2021  م   -   العـدد   13207  
Monday    5  April   2021   -  Issue No   13207

05

اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للتوعية بال�ضلوكيات 

اخلاطئة يف املرافق املجتمعية بالوثبة
طرق دبي توؤمتت عمليات التفتي�ش امليداين لل�ضاحنات بالدرونز

•• اأبوظبي-وام: 

�ل��ت��اب��ع��ة لد�ئرة  �أب���وظ���ب���ي،  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن���ف���ذت 
�لبلديات و�لنقل، حملة عن ُبعد للتوعية بال�شلوكيات 
كافة  ��شتهدفت  و�لتي  باملر�فق،  و�ملمار�شات �خلاطئة 
�لنطاق  �شمن  �ل��و�ق��ع��ة  �ملجتمعية  �مل��ر�ف��ق  م��رت��ادي 
�جل���غ���ر�يف مل��رك��ز ب��ل��دي��ة �ل��وث��ب��ة، و����ش��ت��م��رت مل���دة 4 
�ل�شلوكيات  باأبرز  �لتوعية  �إىل  �حلملة  وهدفت  �أي��ام. 
�مل��رت��ك��ب��ة م��ن ق��ب��ل بع�س م��رت��ادي �ملر�فق  �خل��اط��ئ��ة 
�ملرفق  �ل�شلبية على  بتاأثري�تها  و�لتعريف  �ملجتمعية 

رفع  وك��ذل��ك  ع��ام،  ب�شكل  �لبيئة  وعلى  خا�س  ب�شكل 
م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي �مل��ج��ت��م��ع��ي ل���دى م���رت���ادي �ملر�فق، 
وتر�شيخ ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية باأهمية �حلفاظ 
ن�شر  �لعام. وت�شمنت �حلملة  �ملظهر �حل�شاري  على 
�لعديد من �ملن�شور�ت �لتوعوية عرب ح�شابات �لبلدية 
على من�شات �لتو��شل �لجتماعي /تويرت، �ن�شتغر�م، 
بالإ�شافة  ن�شية ق�شرية،  ر�شائل  و�إر�شال  في�شبوك/، 
تطبيق  عرب  �لتوعوية  �ملن�شور�ت  من  ع��دد  ن�شر  �إىل 
"فريجنا"، و�لقيام بزيار�ت ميد�نية ع�شو�ئية لبع�س 

�ملر�فق ب�شكل ��شتثنائي.

•• دبي - وام: 

��شتحدثت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي مبادرة مبتكرة يتم 
مبوجبها �أمتتة عمليات �لتفتي�س �مليد�نية على �ملركبات �لثقيلة 
وذلك با�شتخد�م �لطائر�ت بدون طيار �لدرون حيث قامت فرق 
هذ�  بتجربة  �لهيئة  يف  �لرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �لتفتي�س 
�لعام  �لثقيلة منذ  �ملركبات  �لتفتي�شية على  �لعمليات  �لنوع من 
�إد�رة  مدير  نبهان،  حممد  وق��ال  �لآن.  وحتى   2020 �ملا�شي 
�لطرق  هيئة  �لرتخي�س يف  �لرتخي�س مبوؤ�ش�شة  �أن�شطة  رقابة 
�ل��ت��ي ميكن  "لقد مت��ت در����ش��ة جميع �حل����الت  و�مل���و�����ش���الت: 
مبتكرة  تطويرية  كمبادرة  �ل���درون  خ��الل  من  عليها  �لتفتي�س 
�آلية  با�شتحد�ث  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  �إدر�ج  �شاأنها  من 

با�شتخد�م  �لثقيلة  �ملركبات  على  �لرقابة  يف  ومبتكرة  جديدة 
�لطائرة ب��دون طيار �ل��درون حيث �أع��ّدت ودرب��ت �لهيئة 9 من 
موظفي �لإد�رة ومت �عتمادهم من هيئة �لطري�ن �ملدين يف دبي 
ليعملو� كم�شغلي �لدرون". و�أو�شح نبهان �أن �لتفتي�س بالدرون 
�شاهم يف زيادة �لكفاءة �لت�شغيلية للتفتي�س �مليد�ين على �ملركبات 
�لثقيلة وقلل من م�شقة �ملفت�شني بالتفتي�س على �لأماكن �لتي 
ومت  �ع��ت��ي��ادي،  ب�شكل  �لثقيلة  باملركبة  �إليها  �ل��و���ش��ول  ي�شعب 
بالفعل تنفيذ �أكرث من 300 عملية تفتي�س ميد�ين با�شتخد�م 
 580 باإجمايل   2020 �ملا�شي  �لعام  يف  طيار  ب��دون  �لطائرة 
دقيقة طري�ن، ونتج عنها ر�شد وت�شجيل 48 جتاوز. و�أكد نبهان 
�أن ��شتخد�م �ل� درون يف �لتفتي�س �مليد�ين على �ملركبات �لثقيلة 
نتيجة  ب��ح��و�دث  �ملفت�س  �إ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  �لتقليل  يف  ي�شاهم 

�شعوده على �ل�شاحنة لتفتي�شها من �أعلى و�لتاأكد من �لأ�شر�ر 
و�لتحميل  �ل�����ش��ح��ن  ب��ا���ش��رت�ط��ات  �ملتعلقة  و�جل���و�ن���ب  �ل��ف��ن��ي��ة 
لر�شد �لتجاوز�ت �ملتعلقة با�شرت�طات �ل�شحن و�لتحميل، ومن 
�ملقرر بدون ترخي�س،  بروز �حلمولة عن  �لتجاوز�ت  �أب��رز هذه 
و�ل�شرت�طات  �ملعايري  بح�شب  �ل�شاحنات  حمولة  تغطية  وعدم 
حمولة  ونقل  حتميل  يف  �لثقيلة  �ملركبة  و��شتخد�م  �ملعتمدة، 
غري خم�ش�شة لفئتها �أو نوعها، وعدم �للتز�م بتوزيع �حلمولة 
حتميلها  �أو  �مل��رك��ب��ة  ح��م��ول��ة  ت��اأم��ني  وع���دم  �ل�شحيح،  بال�شكل 
بالطريق،  �أ���ش��ر�ر�ً  تلحق  �أو  �لغري  ت�شكل خطورة على  بطريقة 
�ملركبة  بدن  �لتاآكل يف  �لفنية مثل  �لعيوب  ذ�ت  �ملركبات  ور�شد 
وغريها من �لأ�شر�ر �لفنية �لأخ��رى/ ور�شد �ملركبات �لثقيلة 

�ملتهربة من نقاط �لتفتي�س.

•• دبي-وام:

�لفرت��شي  �جتماعها  �لأوزبكية  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  عقدت 
برئا�شة  ب��دب��ي،  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  مقر  يف  �لأول، 
برملانات  مع  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�شة  �لطنيجي  حممد  ن�شال  �لدكتورة  �شعادة 
�لدول �لآ�شيوية. ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من: حممد عي�شى 
وجميلة  �لآ���ش��ي��وي��ة،  �ل���دول  برملانات  م��ع  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�س  نائب  �لك�شف 
�لنائب  �ل�شرهان  ع��ب��د�هلل  وناعمة  �ل�شالمي،  خلفان  وعبيد  �مل��ه��ريي،  �أح��م��د 
ر��شد  �شعادة عفر�ء  �لعامة  �لأمانة  فيما ح�شرها من  �ملجل�س،  لرئي�س  �لثاين 
�لدكتورة  �شعادة  و�أ���ش��ادت  �لربملاين.  لالت�شال  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  �لب�شطي 
ن�شال حممد �لطنيجي يف بد�ية �للقاء بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين، ونقلت 
رئي�س  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  حتيات  �شعادتها 
�ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية لأع�شاء �لربملان �لأوزبكي، ومتنياته لهم بالنجاح 

و�لتوفيق يف مهامهم �لربملانية.
و�أكدت �شعادتها على �أهمية جلان �ل�شد�قة �لربملانية يف تعزيز عالقات �لتعاون 
بني �لربملانني �ل�شديقني، وتفعيل �لتن�شيق بينهما خالل �مل�شاركة يف خمتلف 
�لفعاليات �لربملانية �لدولية، مو�شحة �أن �لجتماعات فر�شة لتطوير �لعالقات 
وتزيد من فر�س �لتعاون و�لتفاهم حول �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ومن 
�لقطاع  دع��م  يف  �لربملانيني  دور  �أهمية  �إىل  م�شرية  �ل�شحي،  �جلانب  �أب��رزه��ا 

�ل�شحي خالل �أزمة �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتج " كوفيد - 19".
من جانب �آخر دعت �شعادتها �جلانب �لأوزبكي حل�شور �إك�شبو 2020 و�لذي 

�لعامل  دول  ك��ل  ب��ني  و�ل��ت��ج��اري  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ق��ارب  لتحقيق  فر�شة  يعترب 
�مل�شاركني يف هذ� �حلدث �لهام.

�ملجل�س  بني  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل  �أهمية  على  �لك�شف  عي�شى  حممد  �شعادة  و�أك��د 
�ملمار�شات وتبادل  �أف�شل  �لأوزبكي، لالطالع على  �لوطني �لحتادي و�لربملان 

�خلرب�ت و�ملعرفة.
�إىل دور �لربملانات يف تعزيز �لعالقات  و�أ�شارت �شعادة ناعمة عبد�هلل �ل�شرهان 
�لتي  �لدبلوما�شية  و�أثنت على �جلهود  كافة،  �ل�شعد  �ل��دول على  �لثنائية بني 
�لثنائية  �لتعاون  تقوم بها وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف تفعيل وتعزيز 

بني دولة �لإمار�ت ودول �لعامل.
من جانبه �أ�شاد �شعادة عبيد خلفان �ل�شالمي بنمو حجم �لتبادل �لتجاري بني 
حديثة  لإح�شائيات  وفقا  يقدر  �ل��ذي  �أوزبك�شتان،  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�أمريكي. و�أكد على �شرورة تعزيز وتطوير �لعالقات  1.7 بليون دولر  مببلغ 
يف  تعمل  �إم��ار�ت��ي��ة  �شركة   51 م��ن  �أك���رث  �أن  خا�شة  و�ل��ت��ج��اري��ة،  �لقت�شادية 
�أوزبك�شتان، منوها �إىل رغبة �لبلدين يف تعزيز �لتعاون فيما يخ�س  جمهورية 
جمال �لطاقة �ملتجددة. من جانبه تطرق �شعادة فافاييف �أولوغبيك نز�روفيت�س 
�لتفاهم  م��ذك��ر�ت  جممل  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لأوزب��ك��ي��ة  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�س 
�إىل  31 مذكرة، م�شري�  �أكرث من  بلغت  و�لتي  �لبلدين،  �ملوقعة بني  و�لتعاون 

�لتطور �مللحوظ يف �لعالقات بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �أوزبك�شتان.
و�أكد على �أن دولة �لإمار�ت �شريك مهم جلمهورية �أوزبك�شتان، معربا عن �شكره 
�إن�شانية لدعم جهود مكافحة  لقيادة �لإم��ار�ت وتوجيهاتها بتقدمي م�شاعد�ت 

فريو�س كورونا، و�لتي بلغت حو�يل 51 طنا من �لإمد�د�ت و�ملعد�ت �لطبية.

•• دبي -وام:

�لدكتور طارق حميد  �شعادة  ��لتقى 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ط���اي���ر 
�لحتادي، رئي�س جلنة �ل�شد�قة مع 
و�أمريكا  �لالتينية  �أمريكا  برملانات 
�لعامة  �لأم��ان��ة  مقر  يف  �ل�شمالية، 
روبريتو  ���ش��ع��ادة  ب���دب���ي،  للمجل�س 
جمهورية  �شفري  دومينغيز  بالنكو 
�شعادة  بح�شور  �ل��دول��ة،  ل��دى  كوبا 
�لعام  �لأم��������ني  �ل��ب�����ش��ط��ي  ع����ف����ر�ء 

�مل�شاعد لالت�شال �لربملاين.
وج�����رى خ����الل �ل���ل���ق���اء ب��ح��ث �شبل 
�لربملانية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
ب����ني �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
على  �لتاأكيد  مع  �لكوبي،  و�ل��ربمل��ان 
بني  �لتعاون  عالقات  تعزيز  �أهمية 
�لبلدين يف خمتلف �ملجالت، ومنها 
�لتعاون و�لتن�شيق ب�شاأن �لتعامل مع 

تد�عيات جائحة كورونا.
وتطرق �شعادة �لطاير �إىل �لعالقات 
�ل���ت���ي تربط  �مل���ت���م���ي���زة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي مع 
برملانات جمموعة �أمريكا �لالتينية 
تعترب  " �لتي  و�لكاريبي" غ��رولك 

�جليو�شيا�شية  �ملجموعات  �أكرب  من 
يف �لحت����اد �ل���ربمل���اين �ل�����دويل، مبا 
دولة  بني  �ملتنامية  �مل�شالح  يج�شد 

�لإمار�ت ودول �ملجموعة.
من جانبه �أكد �شعادة �ل�شفري �لكوبي 
�لتعاون  ع���الق���ات  ت��ف��ع��ي��ل  �أه���م���ي���ة 

�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 
فر�شة  ��شتثمار  و�شرورة  �لبلدين، 
م�شاركة كوبا يف معر�س �إك�شبو دبي 
�لدولتني،  على  بالفائدة  يعود  مب��ا 
دولة  ت�شهده  �لذي  بالتطور  م�شيد� 

�لإمار�ت يف �لقطاعات كافة.

•• دبي- الفجر: 

�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
�آل مكتوم، ويل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
د  للتوحُّ دب��ي  مركز  ينظم  دب��ي،  عهد 
�ل�����ش��ن��وي��ة �خل��ام�����ش��ة ع�شرة  ح��م��ل��ت��ه 
�أبريل  �شهر  ط��و�ل  د  بالتوحُّ للتوعية 
�ليوم  م���ع  ت���ز�م���ن���اً  وذل�����ك   2021
��د و�ل����ذي  �ل��ع��امل��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ال��ت��وحُّ
عام  كل  �أبريل من  �لثاين من  يو�فق 
وفقاً ملا �أقرته �جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة. 
وح���ول �أه����د�ف �حل��م��ل��ة، ق���ال حممد 
�ل���ع���م���ادي، �مل���دي���ر �ل���ع���ام مل���رك���ز دبي 
"يف  �إد�رت����ه:  جمل�س  وع�شو  د  للتوحُّ
لتمكني  دب�����ي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ����ش���وء 
ودجمهم  و�حتو�ئهم  �لهمم  �أ�شحاب 
يف �ملجتمع كجزء ل يتجز�أ منه، �أطلق 
�لتوعوية  حملته  د  للتوحُّ دبي  مركز 
�ل�شوء  لت�شليط  �لعام  ه��ذ�  �ل�شنوية 
�لإيجابية  �لنظرة  ت��اأث��ري  م��دى  على 
د  بالتوحُّ �مل�����ش��اب��ني  �لأف��������ر�د  ع��ل��ى 
وتفهمه  �مل��ج��ت��م��ع  ���ل  ت���ق���بُّ و�أه����م����ي����ة 
ل�شطر�ب  �ل��ن��م��ائ��ي��ة  ل��ل��خ�����ش��ائ�����س 
��د و�ل��ت��ي ع���ادة م��ا توؤثر  طيف �ل��ت��وحُّ
��د يف ثالث  ب��ال��ت��وحُّ �مل�����ش��اب��ني  ع��ل��ى 
�شعوبات  يف  تتمثل  رئي�شية  مناحي 
�لنطق و�لتو��شل، و�شعوبات �لتفاعل 

�لجتماعي، وم�شاكل �ل�شلوك". 
هدفها  �حل��م��ل��ة  �أن  �ل��ع��م��ادي  وذك����ر 
ل �لأفر�د  �إي�شال ر�شالة موؤد�ها �أن تقبُّ
�لبيئة  وت��وف��ري  ب��ال��ت��وح��د  �مل�����ش��اب��ني 
�ملالئمة لحتياجاتهم ما ز�ل يتطلب 
م���زي���د�ً م���ن �جل���ه���ود ل��ل��و���ش��ول �إىل 
م�شتويات تو�زي جهود �حتو�ء ودمج 
�لهمم  �أ�شحاب  من  �لأخ���رى  �لفئات 
�لب�شرية  �لإعاقات  كما هو �حلال يف 

و�ل�شمعية و�حلركية. 
لطبيعة  �ملجتمع  م  تفهُّ "�إن  و�أ�شاف: 
لها  �ل�شعوبات �لتي تو�جه �لطفل وتقبُّ
وتطوير  جن�����اح  ع����و�م����ل  �أح������د  ُي���ع���د 
يتم  وبالتايل  �لطفل،  وحت�شني حالة 

ت��خ��ف��ي��ف �لأع���ب���اء ع���ن �لأ����ش���رة �لتي 
�ملجتمع  �إدر�ك  تعاين كثري�ً من عدم 
بتلك �ل�شعوبات و��شتيعاب تد�عياتها 

�شو�ء على �لطفل �أو �أ�شرته". 
هذ�  �حلملة  �أن  �إىل  �ل��ع��م��ادي  و�أ���ش��ار 
�ل��ع��ام ت��اأخ��ذ م��ن��ح��ى خم��ت��ل��ف��اً يف ظل 
حيث  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ظ����روف 
مت ت��ك��ري�����س �جل��ه��ود �ع��الم��ي��اً وعرب 
من�شات �لإعالن �لرقمي �لتي جتاوز 
���ش��ا���ش��ة م�����ش��ارك��ة يف   2500 ع��دده��ا 
�لأماكن  يف  �حل��م��ل��ة  �إع�����الن  ع��ر���س 
لتعزيز  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �ل��ع��ام��ة 
معرفة �جلمهور باحلملة و�أهد�فها. 

جمتمع متالحم 
وت��اأك��ي��د�ً لأه��م��ي��ة دع���م �حل��م��ل��ة، قال 
�لع�شو  �لطاير،  �شعيد حممد  معايل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب 
كهرباء ومياه دبي: "بو�شفها موؤ�ش�شة 
ت�شهم  جمتمعياً،  م�شوؤولة  حكومية 
دب��ي يف حتقيق  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  هيئة 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف جمال دمج 
�ملجتمع  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ومت��ك��ني 
وفق خطط و��شرت�تيجيات مدرو�شة 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  م����ع  م���ت���و�ف���ق���ة 
وحتر�س  و�ملحلية.  �لعاملية  و�ملعايري 
�ل�شنوية  دع���م �حل��م��ل��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 
��د �لتي  ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ا���ش��ط��ر�ب �ل��ت��وحُّ
لتعزيز  للتوحد،  دب��ي  مركز  يطلقها 
م�شتوى  رف���ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود 
وعي �ملجتمع يف هذ� �خل�شو�س، مبا 
ين�شجم مع �ل�شيا�شة �لوطنية لتمكني 
�شيدي  �أطلقها  �لتي  �لهمم  �أ�شحاب 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
�إيجاد جمتمع د�م��ج خ��اٍل من  بهدف 
و�حلياة  �لتمكني  ي�شمن  �حل��و�ج��ز 
و�أُ�شرهم،  �لهمم  لأ�شحاب  �لكرمية 
للجميع"  مكان  "جمتمعي،  ومبادرة 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أطلقها  �لتي 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 

و�لتي  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دبي 
مدينة  �إىل  دب���ي  حت��وي��ل  �إىل  ت��ه��دف 

�شديقة لأ�شحاب �لهمم". 
من  "�نطالقاً  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ�����ش����اف 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دع����م �جل���ه���ود جلعل 
ومتما�شكاً  م��ت��الح��م��اً  دب���ي  جم��ت��م��ع 
ويقوم  م�شرتكة  �إن�شانية  قيماً  يتبنى 
على ركيزة قو�مها �لأ�شر و�ملجتمعات 
�ملتالحمة، تلتزم �لهيئة بتوفري �أوجه 
�لرعاية �ملجتمعية مبا يخدم �أهد�فها 
ومتكني  ل����دم����ج  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�شعادتهم،  وحتقيق  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
 2020 و   2015 �ل���ع���ام  ب���ني  وم����ا 
ومبادرة  برناجماً   58 �لهيئة  نفذت 
جم���ت���م���ع���ي���ة ل�����دع�����م دم�������ج ومت���ك���ني 
وو�شلت  �ملجتمع.  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
�لهيئة  دور  عن  �ملجتمع  �شعادة  ن�شبة 
بو�شفها جهة د�عمة لأ�شحاب �لهمم 

يف �لعام 2020 �إىل 94%." 

التزام جمتمعي 
�لع�شو  �ملالك،  خالد  قال  جهته،  من 
"نفخر  �ل��ق��اب�����ش��ة:  ل���دب���ي  �مل���ن���ت���دب 
للتوّحد  دبي  ملركز  �ملتو��شل  بدعمنا 
ووق���وف���ن���ا ب��ج��ان��ب �ل��ع��م��ل �ل������دوؤوب 
�ل�شنو�ت،  م����د�ر  ع��ل��ى  ق���ّدم���ه  �ل����ذي 
ونعتز بالإ�شهام يف خدمة هذه �ملهمة 
�ل��ن��ب��ي��ل��ة. ل��ك��ن م���ا زل��ن��ا ب��ح��اج��ة �إىل 
�ملزيد من �جلهود على �ل�شعيد  بذل 
�لأبحاث حول  �إجر�ء  ملو��شلة  �لعاملي 
وم�شاعدة  �ل��ت��وح��د  ط��ي��ف  ����ش��ط��ر�ب 
�لأط���ف���ال �مل�����ش��اب��ني ب��ه ع��ل��ى حتقيق 
و��شت�شعار�ً  �إم���ك���ان���ات���ه���م.  �أق�������ش���ى 
مب�شوؤوليتنا و�لتز�منا جتاه جمتمعنا 
ودورنا يف �حلفاظ على �شحة �أفر�ده 
باأهمية دعم  نوؤمن  فاإننا  و�شالمتهم، 
كافة �جلهود �ملبذولة مل�شاعدة م�شابي 
�ملجتمع  يف  دجمهم  وتعزيز  �لتوحد 
�أف����ر�ده  وم��و����ش��ل��ة ن�شر �ل��وع��ي ب��ني 
�لتعامل  يف  �إي��ج��اب��ي  تغيري  وحتقيق 

مع هذه �لفئة �شغار�ً وكبار�ً". 
�ليوم  مبنا�شبة  "�حتفاًء  و�أ����ش���اف:   

باإ�شاءة  ���ش��ن��ق��وم  ل��ل��ت��وّح��د  �ل���ع���امل���ي 
م���ع���ظ���م جم���ت���م���ع���ات ووج�����ه�����ات دب���ي 
�ل���ق���اب�������ش���ة وت��ن��ف��ي��ذ جم���م���وع���ة من 
حمفظتنا  ع��رب  �ملجتمعية  �لأن�شطة 
�لو��شعة و�ملتنوعة. و�إىل جانب عملنا 
بالتوحد  �لوعي  زيادة  وم�شاهمتنا يف 
لعدد  �مل��ج��ال  �شنتيح  جمتمعاتنا،  يف 
�مل�شابني  لدعم  دب��ي  �شكان  من  �أك��رب 
بالتوحد و�لن�شمام �إىل هذه �ملبادرة 
�لعاملية لالحتفاء ب�شريحة جمتمعية 

فريدة وغالية على قلوبنا جميعاً".

تفاعل جمتمعي 
د  و�أ���ش��اد مدير ع��ام مركز دب��ي للتوحُّ
�لو��شع  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ت��ف��اع��ل  ب��ح��ج��م 
�أفر�د  من  كان  �شو�ء  للحملة  �لد�عم 
�شركات خا�شة،  �أو  �أو جهات حكومية 
ل�شركاء  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  م���ق���دم���اً 
ورع����اة �حل��م��ل��ة وم���ن �أب���رزه���م: هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، وه��ي��ئ��ة �لطرق 
و�شركة  �لقاب�شة،  ودبي  و�ملو��شالت، 
"�ينوك"،  �لوطنية  �لإم���ار�ت  ب��رتول 
وت����ع����اون����ي����ة �لحت����������اد، و������ش�����وق دب���ي 
�لعاملي،  �لتجاري  �حل��رة، ومركز دبي 
�لأ����ش���ول،  لإد�رة  و���ش��ل  وجم��م��وع��ة 
�لق�شر،  و���ش��وؤون  �لأوق���اف  وموؤ�ش�شة 
�لعربية، و�شركة دبي  �لإذ�ع��ة  و�شبكة 
�لمار�ت،  رو�ب��ي  و�شركة  لال�شتثمار، 
�لقاب�شة،  ت���ي  �إي  ج���ي  وجم���م���وع���ة 
و�شركة  LOAMS لإد�رة �ملر�فق، 
و MBC �لأمل، و�شبكة قنو�ت زي، 
وفوك�س  للن�شر،     ITPوجمموعة
و�شركة  ���ش��ي��ن��م��ا،  ون����وف����و  ���ش��ي��ن��م��ا، 

هايربميديا لالإعالنات. 

جل�صات جمانية 
ومبنا�شبة �إطالق �حلملة، �أعلن مركز 
��د ع��ن ت��ق��دمي��ه جلل�شات  دب���ي ل��ل��ت��وحُّ
�مل�شتبه  لالأطفال  جمانية  ��شت�شارية 
ع���ن طريق  ب��ال��ت��وح��د  ����ش��اب��ت��ه��م  يف 
�أب����ري����ل فقط،  �حل���ج���ز خ����الل ���ش��ه��ر 

مديرة  �إبر�هيم،  منى  �أو�شحت  حيث 
�لهدف  �ملركز  يف  �ملجتمعية  �لتوعية 
"على  من ور�ء تلك �جلل�شات قائلة: 
�لرغم من �لوعي �ملتز�يد با�شطر�ب 
ي��ز�ل هناك  �أن��ه ل  �إل  د،  �لتوحُّ طيف 
�شريحة  ق���ب���ل  م�����ن  �ه����ت����م����ام  ع������دم 
ك��ب��رية م��ن �أول��ي��اء �لأم����ور يف �ل�شعي 
�ملبكر،  �لت�شخي�س  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
مم���ا ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة وج�����ود م���ب���ادر�ت 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة و�شول 
لتلك  و�لرعاية  �لت�شخي�س  خدمات 

�ل�شريحة". 
�حلملة  هذه  �شمن  �ملركز  ينّظم  كما 
ع��������دد�ً م����ن �مل����ح����ا�����ش����ر�ت و�ل����ور�����س 
د لأولياء  �لفرت��شية للتوعية بالتوحُّ
�لأمور و�ملَُعلمني وموظفي �ملوؤ�ش�شات 
يتنا�شب  مبا  وذل��ك  و�خلا�شة  �لعامة 
مع �حتياجات �أفر�د �ملجتمع �ملعرفية 
��د وك��ذل��ك ل��الإج��اب��ة عن  ح��ول �ل��ت��وحُّ
��شتف�شار�ت �جلمهور حول ما يو�جه 
�شعوبات  م��ن  ب��ه  �مل�شابني  �لأط��ف��ال 
باأهمية  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ت��وع��ي��ة  وك���ذل���ك 
�لنمائية  �خل�شائ�س  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
بها  يت�شم  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ث��الث��ة 
وبالتايل  ��د  �ل��ت��وحُّ ط��ي��ف  ����ش��ط��ر�ب 
خلق بيئة �جتماعية متفهمة حتت�شن 
�أع�شاًء  لي�شبحو�  �لأط���ف���ال  ه����وؤلء 

فاعلني ومنتجني يف جمتمعهم. 
�ملوؤ�ش�شات  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ب��ال��ت��وح��د  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لعامل حتتفي باليوم �لعاملي للتوعية 
ب���ال���ت���وح���د م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م عدد 
م���ن �لن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ودع����وة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل���ع���ام���ة و�خل���ا����ش���ة �إىل 
و�ملباين  �مل�����دن  م���ع���امل  �أه�����م  �إ�����ش����اءة 
�إحياء  يف  للم�شاركة  �لزرق  ب��ال��ل��ون 
ب��ادرت جمموعة من  �ليوم، وقد  هذ� 
باإ�شاءة  و�خلا�شة  �جلهات �حلكومية 
و�لتي  لها  �لتابعة  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ب��اين 
�لعرب،  وب���رج  خليفة،  ب���رج  تت�شمن 
و�أب��ر�ج �لإم��ار�ت، وبرو�ز دبي، وج�شر 

�ملائية،  �ل���ق���ن���اة  و����ش���الل  �ل��ت�����ش��ام��ح، 
و�لقرية �لعاملية.

م�صرية التوعية
د وعلى مدى  للتوحُّ متّيز مركز دبي 
�شنو�ت باإطالقه حلملته �لتوعوية يف 
مثل هذه �ملنا�شبة من كل عام لتغطية 
��شطر�ب  ح��ول  خمتلفة  مو�شوعات 
���د، ف��ف��ي �أب���ري���ل ع���ام 2006  �ل���ت���وحُّ
هدفت �حلملة �إىل �لتعريف باأعر��س 
�ملتز�يدة،  �ن��ت�����ش��اره  ون�����ش��ب  ��د  �ل��ت��وحُّ
ت�شليط  مت   2007 �أبريل  حملة  ويف 
��شطر�ب  خ�����ش��ائ�����س  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
له،  �مل�شاحبة  و�ل��ت�����ش��رف��ات  ��د  �ل��ت��وحُّ
�حلملة  ه��دف��ت   2008 ع���ام  يف  �أم���ا 
�لتحذيرية  بالعالمات  �لتعريف  �إىل 
وت�����ش��ج��ي��ع خم��ت��ل��ف فئات  ���د  ل���ل���ت���وحُّ
�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع �أطفال 
�شلطت   2009 ع���ام  ويف   ، ��د  �ل��ت��وحُّ
�ل�������ش���وء ع��ل��ى م����دى تاأثري  �حل��م��ل��ة 
د على �لأ�شرة و�ملعاناة �ليومية  �لتوحُّ
، ويف عام  ��د  �ل��ت��وحُّ �أط���ف���ال  ل���و�ل���دي 
على  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  مت   2011
د  مدى �زدياد ن�شبة �لإ�شابة ب �لتوحُّ
عام  ويف  �ملا�شية،  بال�شنو�ت  مقارنة 
�لتعريف  2012 ركزت �حلملة على 
�لطبيعي  �لطفل  ب��ني  �ل��ف��رق  مب��دى 
عام  ويف   ، د  ببالتوحُّ �مل�شاب  و�لطفل 
�ي�شال  على  �حلملة  رك��زت   2013
م�شاب  طفل  ك��ل  �أن  جمملها  ر�شالة 
فريدة  خا�شة  ق��در�ت  لديه  د  بالتوحُّ
�شلطت   2014 ع��ام  ويف  نوعها،  م��ن 
�حلملة �ل�شوء على �ملو�قف �ملختلفة 
�ل���ت���ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا �أ����ش���ر �لأط���ف���ال 
�إظهار  ب�����ش��ب��ب  ��د  ب��ال��ت��وحُّ �مل�����ش��اب��ني 
�أط��ف��ال��ه��م ل��ب��ع�����س �ل�����ش��ل��وك��ي��ات غري 
�ملرغوبة �أمام �لعامة ودور �ملجتمع يف 

تفهم ذلك، �أما يف عام 2015 هدفت 
�مل�شابني  �لأطفال  تقّبل  �إىل  �حلملة 
وم�شاندتهم  و�ح��ت��و�ئ��ه��م  ��د  ب��ال��ت��وحُّ
فئات  ك�����ل  ل������دى  �ل�����وع�����ي  وت����ع����زي����ز 
�ملجتمع.  ويف عام 2016 كان هدف 
�لأطفال  ب��اأن  ر�شالة  �إي�شال  �حلملة 
ولكن  خمتلفون،  د  بالتوحُّ �مل�شابني 
قدر�تهم،  م���ن  ي��ح��د  ل  �خ��ت��الف��ه��م 
وع���ل���ى �مل��ح��ي��ط��ني ب���ه���م ت��ف��ه��م ذلك 
�لن�شاطات  يف  �إ���ش��ر�ك��ه��م  وحم���اول���ة 
�لجتماعية �ملختلفة وت�شجيعهم على 
ويف  �لجتماعي.  و�لتفاعل  �لتو��شل 
على  �ل�شوء  ت�شليط  مت  عام 2017 
�ملبكر  �لتدخل  خدمات  توفري  �أهمية 
�لتي حتد من �ل�شعوبات �لتي تو�جه 
وتعزيز  و�مل��ج��ت��م��ع،  و�لأ����ش���رة  �لطفل 
�لوعي لدى كافة فئات �ملجتمع و فتح 
�لن�شاطات  يف  للم�شاركة  لهم  �مل��ج��ال 
�ملختلفة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات 
�إىل  �حلملة  هدفت   2018 ع��ام  ويف 
�لنف�شي  �ل�شوء على �جلانب  ت�شليط 
�ل��رتك��ي��ز على منح  �أه��م��ي��ة  م��ن حيث 
�لهتمام  ��د  ب��ال��ت��وحُّ �مل�����ش��اب  �ل��ط��ف��ل 
ي�شتحقها.  �لتي  �لنف�شية  و�ل��رع��اي��ة 
2019 ركزت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �أم���ا يف 
�ملجتمع  دع����م  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة 
د  بالتوحُّ �مل�����ش��اب��ني  �لأط���ف���ال  لأ���ش��ر 
نف�شية  م���ن حت���دي���ات  ي���و�ج���ه���ون  مل���ا 

و�جتماعية ومالية.
د موؤ�ش�شة  للتوحُّ دبي  �أن مركز  ُيذكر 
مبر�شوم  �أن�������ش���اوؤه���ا  مت  رب��ح��ي��ة  غ���ري 
 2001 �ل����ع����ام  دب�����ي يف  ح���اك���م  م����ن 
�ملتخ�ش�شة  �خل��دم��ات  تقدمي  بهدف 
د  بالتوحُّ �مل�شابني  �لأط��ف��ال  لرعاية 
و�لقائمني  لأ�شرهم  �ل��دع��م  وت��ق��دمي 
�ملالية  �مل��و�رد  وتتكون  رعايتهم.  على 
ل���ل���م���رك���ز م����ن �لإع������ان������ات و�ل���ه���ب���ات 

خريي  وق����ف  �أي  وم����ن  و�ل���ت���ربع���ات 
يوقف على �ملركز.  

مقره  �إىل  �ن��ت��ق��ل  ق���د  �مل���رك���ز  وك�����ان 
�جل���دي���د �مل���ق���ام ع��ل��ى م�����ش��اح��ة تقدر 
مربع  ق������دم   90،000 ب�����ح�����و�يل 
ومب�شاحة بناء ت�شل �إىل 166،000 
ق�����دم م����رب����ع يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ق���ره���ود 
�ل�شتيعابية  ط��اق��ت��ه  ب��ذل��ك  ل��ي��زي��د 
يتم  180 طفال  �إىل  54 طفال  من 
تهيئتها  مت  م���ر�ف���ق  يف  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه��م 
لتتنا�شب  متكامل  ب�شكل  وجتهيزها 
مع �حتياجاتهم، �إذ يحتوي على 34 
ف�شاًل در��شياً وعلى 22 عيادة للعالج 
�لنطق  ل��ع��الج  ع��ي��ادة  �حل��رك��ي و18 
و�لتخاطب وثالث غرف متخ�ش�شة 
ب��ال��ع��الج �حل�����ش��ي، وع���دد م��ن �ملعامل 
و�مل����خ����ت����رب�ت و�مل�����ر�ف�����ق و�ل���ع���ي���اد�ت 
وفق  ج��م��ي��ع��اً  ت�شميمها  مت  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري  �أح���دث 
�ملنا�شبة  �لتعليمية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري 

لالأطفال �مل�شابني بالتوحد. 
�أكرث  �أح��د  ُيعد  د  �لتوحُّ �أن  �إىل  ُي�شار 
�ل�شطر�بات �لنمائية �شيوعاً ويظهر 
�شنو�ت  �ل�����ث�����الث  خ������الل  حت�����دي�����د�ً 
وي�شاحب  �ل��ط��ف��ل  ع��م��ر  م��ن  �لأوىل 
م���ر�ح���ل حياته،  ط�����و�ل  ب���ه  �مل�������ش���اب 
��د ع��ل��ى ق����در�ت �لفرد  وي���وؤث���ر �ل��ت��وحُّ
يوؤدي  مم��ا  و�لجتماعية  �لتو��شلية 
�إىل عزله عن �ملحيطني به. �إن �لنمو 
ل���ه���ذ� �ل����ش���ط���ر�ب ملفت  �ل�����ش��ري��ع 
ن�شبة  تقّدر  �لدر��شات  للنظر فجميع 
�إح�شائيات  على  �عتماد�ً  به  �مل�شابني 
مركز �لتحكم بالأمر��س يف �لوليات 
�إ�شابة  ب�����وج��ود  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
ح��ال��ة، كما يالحظ   54 لكل  و�ح���دة 
معظم  يف  متقاربة  �لنت�شار  ن�شبة  �أن 

دول �لعامل.

الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز عالقات التعاون الربملانيةجلنة ال�ضداقة الربملانية الإماراتية الأوزبكية تعقد اجتماعها الفرتا�ضي الأول

حتت رعاية ويل عهد دبي

د د( يطلق حملته التوعوية اخلام�ضة ع�ضرة تزامنًا مع اليوم العاملي للتوعية بالتوحُّ )دبي للتوحُّ
د وكيفية اإدماجهم يف املجتمع  تكت�صي باللون الأزرق تاأكيدًا على اأهمية الوعي باحتياجات امل�صابني بطيف التوحُّ الإمارات  • معامل 

يف اأهدافها مع ال�صيا�صة الوطنية لتمكني اأ�صحاب الهمم ومبادرة جمتمعي.. مكان للجميع تن�صجم  احلملة  الطاير:  • �صعيد 
د وتعزيز دجمهم يف املجتمع ون�صر الوعي بني اأفراده لتحقيق تغيري اإيجابي يف حياة هذه الفئة  • خالد املالك: اأهمية توفري الدعم مل�صاعدة م�صابي التوحُّ

لها من اأجل اإدماجه وحت�صني حالته  م املجتمع لطبيعة ال�صعوبات التي تواجه طفل التوّحد وتقبُّ اإىل تفهُّ حاجة  هناك  العمادي:  • حممد 
من 2500 من�صة لالإعالن الرقمي يف الأماكن العامة يف دولة الإمارات للتعريف باحلملة واأهدافها  اأكرث  • توظيف 
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اإعــــــــــالن
لد�ما  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:3662449 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�لرحيم عبد�هلل عبد�لرحيم �لعلي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف من�شور حممد عبيد حممد �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م.  �ل�شفن  �ل�ش�����ادة/فيكتوريا لد�ره  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2318038 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عمر �حمد حممد ح�شني �ملرزوقى %10

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 يو�شف �حمد حممد ح�شني �ملرزوقى من 50 % �إىل %90

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق عبد�هلل ر��شد �لعوبد �ل على

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

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

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيك�شت هاو�س للمقاولت �لعامه 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:3892632 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمد�ن �شيف حمد حممد �لريامى %10

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على عبد�هلل مفلح عبد�هلل �لنقبى %10

 تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 ح�شني على عبد�هلل �شامل �مل�شعبى من 30 % �إىل %10

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

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

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �لطبي  ليك�شور  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2130091 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ر�شاد باليال تودى �بوبكر  %25

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاهال مول �متياز �شريف  %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �كرم ثاييل كاندى قادر حاجى بوثيابور�يل

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

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

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
و  لال�شت�شاريني  �ل�ش�����ادة/بريجر�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN �ملهند�شني ذ.م.م   رخ�شة رقم:3809362 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بريدجريز �إنرتنا�شيونال ليمتد

BRIDGERS INTERNATIONAL LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بى فاروغ�س �بر�هام

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

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

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
لل�شيافة  �نرتنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/�حتاد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مملوكة للوثبة لال�شتثمار ذ م م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2063896 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مربان �إنرجي ليمتد

MURBAN ENERGY LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لوثبة لال�شتثمار ذ.م.م

ALWATHBA INVESTMENT L.L.C.

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

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

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
�لزهور  �ل�ش�����ادة/ليلة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1190864 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن �بر�هيم كايد �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم عبد�لرحيم �حمد �حلمادي

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

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

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/تالل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لزمرد للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1708108  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1002030 

�لتجارة باجلملة للمو�د �لغذ�ئية وخدمات �لتموين
رخ�شة رقم:CN 2856638  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نفريون للمقاولت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1376191 تقدمو� �لينا بطلب
  تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جالل حممد �بوبكر �لها�شمى %70

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد م�شطفى �شعد يون�س �شليمان %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جالل حممد �بوبكر �لها�شمى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �نفريون للمقاولت �لعامة
ENVIRON GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �نفريون للمقاولت �لعامة ذ.م.م
ENVIRON GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفن �لول لل�شيانه �لعامه 

رخ�شة رقم:CN 1131922 تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شامل عبد�هلل �شامل �شهيل �لعامرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد حمد حميد حممد �لغيثي
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لفن �لول لل�شيانه �لعامه

FIRST ART GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ قمة �ملجد للمقاولت �لعامة
QIMAT ALMAJD FOR GENERAL CONTRACTING 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة �ملباين  4329901

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلوبال ميديكل كري �شي�شتم - ذ م م 

رخ�شة رقم:CN 1079210 تقدمو� �لينا بطلب
للوثبة  مملوكة  لل�شيافة  �نرتنا�شونال  �حتاد  �إ�شافة   / وبيع  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

لال�شتثمار ذ م م
ETIHAD INTERNATIONAL HOSPITAL LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيمري� لال�شتثمار ذ م م
CHIMERA INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نفرو �ر�بيا لال�شتثمار�ت �لطبية �س ذ م م
NEPHRO ARABIA MEDICAL INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زياد ح�شن م�شطفى ح�شن �ملو�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لبيب فوؤ�د عبد�ملنعم عثمان

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كولوري لالأ�شباغ 

رخ�شة رقم:CN 3871553 تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �إ�شم جتاري من/ كولوري لالأ�شباغ

COLORI FOR PAINTS

�إىل/ �لختيار لالعمال �ملعدنية
AL EKTIAR FOR METAL WORKERS

تعديل ن�شاط/��شافة ور�شة حد�دة وحلام )2592011.1(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شالون غ�شان ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لعني - منطقة �ل�شوق - بناية �شامل عيد عبيد �ملهريي

CN 1103759 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت   2
�ل�شريبية ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/28 وذلك 

بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/4/4  - كاتب �لعدل بالرقم:2145000711 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ريبونز مارت للتجارة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي ، �شرق 16 - ق 7 - معر�س + ميز�ن ، 

وحدة ، �ل�شيد خلفان ميزر �شامل
CN 2588257 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/31 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/4/3  - بالرقم:2150004011 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�إكوت�شي ميدل �ي�شت �لزر�عية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي ، �شرق 0.5 - مبنى �ل�شيد �حمد خليفه 

يو�شف �حمد و�خرين
CN 3001361 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/كري�شتون مينون حما�شبون قانونيون - فرع �أبوظبي   2
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/1/16 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/4/4  - بالرقم:80355 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شو�شي �شتوري ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1835257 تقدمو� �لينا بطلب
تعديل مدير / �إ�شافة �بر�هيم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �ل خاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �ل خاجة �لقاب�شة ذ.م.م

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C.
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �ل خاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نوره ��شماعيل فتح على �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاره ��شماعيل فتح على �خلاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف طه ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف علياء ��شماعيل فتح على �خلاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف هاجر ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شه ��شماعيل فتح على �ل خاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاخره ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ��شماء ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مهره ��شماعيل فتح على �خلاجه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ها�شم ��شماعيل فتح على عبد�هلل �خلاجه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عقيل عبا�س �خلاجه
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �شو�شي �شتوري ذ.م.م
SUSHI STORY RESTAURANT L.L.C

�إىل/ مطعم �شو�شي �شتوري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SUSHI STORY RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر 
هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13207 بتاريخ 2021/4/5 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة /�صتايروفوم ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م 

رقم �لرخ�شة �ل�شناعية: IN-1002421  قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:
خروج �ل�شركاء:

دخول �ل�شركاء:

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية باإ�شماء �ل�شركاء:

تعديل ر�أ�س �ملال:

وعلى كل من لديه �إعرت��س على �لإجر�ء �ملذكور �أعاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�شناعه  خالل �أ�شبوعني من تاريخ 
ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �إعرت��س بعد �إنق�شاء مدة �لإعالن.

نائب الرئي�س - دائرة عالقات امل�صتثمرين

�لن�شبة�لإ�شم �جلن�شية
حممد ابراهيم حممد الهرمودي

علي اأحمد حممد الهرمودي
من�صور حمد خمي�س الكتبي

%34
%33
%33

الإمارات
الإمارات
الإمارات

�لن�شبة�لإ�شم �جلن�شية
�صهى عبيد حممد دروي�س ال�صحي

زينايدا بيتاليفا
%51
%49

الإمارات العربية املتحدة
قرب�س

�لن�شبة�لإ�شم �جلن�شية
�صهى عبيد حممد دروي�س ال�صحي

زينايدا بيتاليفا
%51
%49

الإمارات العربية املتحدة
قرب�س

ر�أ�س �ملال �جلديدر�أ�س �ملال �ل�شابق
250.000.00 درهم اماراتي930.000.00 درهم اماراتي

االثنني 05 اإبريل 2021 العدد 13207

اإعالن ببيع معدات ومنقوالت طبية باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 3722 / 2018 تنفيذ اإيجارات

قرر قا�صي التنفيذ اإجراء البيع باملزاد العلني للمعدات الطبية واملنقولت 
عمري  بن  )ملجموعة  واململوكة  ني�صن  مب�صت�صفي  اخلا�صة  عليها  املحجوز 
اأن  على  درهم(,   8,863,228.00( مببلغ  املزايدة  تبداأ  اأن  على  الطبية(, 
ال�صاعة  متام  يف   2021/4/12 املوافق  الثنني  يوم  البيع  اإجراءات  تكون 
العا�صرة �صباحًا بالقاعة امللحقة مببنى اإدارة التنفيذ بدائرة الق�صاء املقر 
الرئي�صي يف اأبوظبي حتى متام البيع, وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات 

والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 20% من الثمن الأ�صا�صي.
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2021/4/4  

ق�ضم التنفيذ باأبوظبي
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملا�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لزرق لعمال �خلر�طة
رخ�شة رقم:CN 1156051  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

جمعية  ح��م��ل��ة  ف���ع���ال���ي���ات  ت���ت���و�����ش���ل 
" ويربي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �خل����ري  ب��ي��ت 
�لأ�شر  و�إ����ش���ع���اد  ل���دع���م  �ل�شدقات" 
�ملتعففة و�ملحتاجة �مل�شجلة يف بيانات 
�جلمعية وغريها من �حلالت و�لفئات 
�ل�شعيفة خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
منها 3406 �أ�شر تتقا�شى م�شاعد�ت 

نقدية وغذ�ئية ب�شكل �شهري.
و�شتبد�أ �جلمعية هذ� �لأ�شبوع بتوزيع 
�إجمالية  ب��ق��ي��م��ة  �ل��رم�����ش��اين  �مل����ري 
�لأ�شر  لت�شمل  دره��م  8 ماليني  تبلغ 
ت�شتفيد  �ل��ت��ي  و�مل��و���ش��م��ي��ة  �مل�����ش��ج��ل��ة 
�لأ�شر  لإ�شعاد  "فرحة"  برنامج  م��ن 
�ملنا�شبات و�لأعياد و�لذي  �ملتعففة يف 
�شائم"  "�إفطار  م�شروع  �أي�شا  ي�شم 
�لذي يتوقع �أن يوزع 600 �ألف وجبة 
قابلة  يوميا  وجبة  �أل��ف   20 مبعدل 
للزيادة بالإ�شافة مل�شاريع زكاة �لفطر 

و�لعيدية وك�شوة �ملالب�س.
�مل�شتحقني  على  �مل��ري  ت��وزي��ع  و�شيتم 

م���ب���ا����ش���رة ع�����رب ت���ع���اون���ي���ة �لحت������اد 
و�للولو  �لتعاونية  �لإم��ار�ت  وجمعية 
�لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات  م��ارك��ت  هايرب 
خمتلف  يف  و�مل����ع����ت����م����دة  �مل����ت����ع����اون����ة 
�مل�شتفيدون  يختار  بحيث  �لإم�����ار�ت 
�حتياجاتهم �لغذ�ئية لل�شهر �لف�شيل 
�ملحددة  �ملبالغ  �شمن  رغبتهم  ح�شب 
�ملادي وعدد  �أ�شرة ح�شب و�شعها  لكل 

�أفر�دها.

نظر�  �ل��ث��اين  للعام  �جلمعية  وق���ررت 
ل��الإج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة ت��زوي��د هذه 
موثقة  بك�شوف  و�مل���ولت  �لتعاونيات 
�ملخولت  �أو  �ملخولني  �أ�شماء  تت�شمن 
بال�شتالم با�شم كل �أ�شرة يف كل �إمارة 
من �إمار�ت �لدولة بحيث يتم ��شتالم 
�مل���ري �مل��ق��رر مب��وج��ب �ل��ه��وي��ة ويف �أي 
عام  �أنفقت  �جلمعية  �أن  يذكر   . وقت 
درهم  م��ل��ي��ون   13،5 م��ب��ل��غ   2020

ع��ل��ى �مل���ري �ل��رم�����ش��اين ووزع�����ت 19 
�ألفا و200 �شلة غذ�ئية لدعم �لأ�شر 
�ملت�شررة من جائحة كورونا بالإ�شافة 
�إىل توزيع 3،2 مليون وجبة غذ�ئية 
�ملحجورين  و�مل��ر���ش��ى  �لأ����ش���ر  ل��دع��م 
�شمو  حملة  �شمن  �ملقيمني  و�لعمال 
جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  �ل�شيخة 
�ملقيمني  �ل��ع��م��ال  ل��دع��م  م��ك��ت��وم  �آل 

و�ملت�شررين من جائحة كورونا .

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  برنامج  �أعلن 
مبارك للتطوع ومكتب فخر �لوطن 
�لرب�مج  �أول  �ن���ط���الق  ع���ن  �ل���ي���وم 
�ملعدة  "جاهزية"  ملبادرة  �لتدريبية 
�لول،  �ل��دف��اع  خ��ط  ق���در�ت  لتعزيز 
لتزويد  �مل�شرتك  تعاونهما  �إط��ار  يف 
�ل��ع��ام��ل��ني يف خ��ط �ل��دف��اع �لأول يف 
تدريبية  برب�مج  �لإم���ار�ت  خمتلف 
�ل���ط���و�رئ  لإد�رة  دول���ي���ا  م��ع��ت��م��دة 
�لرب�مج  ه���ذه  وت�شمم  و�ل���ك���و�رث. 
وف���ق �أع��ل��ى �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة لطب 
�ل�����ك�����و�رث و�ل������ط������و�رئ و�لأزم���������ات 
تدريبية  مب����ر�ك����ز  وب���ال����ش���ت���ع���ان���ة 
�أ�شلوب  وباعتماد  ومتنقلة  ميد�نية 
�لأوىل  �ملرحلة  وتت�شمن  �مل��ح��اك��اة. 
�نطلقت  �ل��ذي  م��ب��ادرة جاهزية  من 
�أبطال  م���ن   2000 �ل�����ش��ه��ر  ه����ذ� 
�ملبادرة  وتهدف  �لأول،  �لدفاع  خط 
لتدعيم قدر�ت ما يزيد عن 8000 
من �لعاملني يف �خلطوط �لمامية 
قاعد  يف  �مل�����ش��ج��ل��ني  و�مل���ت���ط���وع���ني 
ب��ي��ان��ات م��ك��ت��ب ف��خ��ر �ل��وط��ن لرفع 
يف  للم�شاركة  ��شتعد�دهم  م�شتويات 
عمليات �ل�شتجابة للحو�دث �لكربى 
�لربنامج  وي��ت�����ش��م��ن  و�ل�����ط�����و�رئ. 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل���و�ن���ب م��ث��ل �إع����د�د 
لختبار  م��ي��د�ن��ي��ة  مت��اري��ن  وتنفيذ 
�لتدريب وعملية �ل�شتجابة  فعالية 
�ل��ق��درة على  ذل��ك  للحو�دث، مبا يف 
ملر�حل  و�ل�شتعد�د  �مل�شابني  �إخ��الء 
�لرعاية قبل �مل�شت�شفى و�لرعاية يف 
و�ل�شتعد�د  بعدها،  وم��ا  �مل�شت�شفى 
�لفردي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لت�شغيلي 

و�لتنظيمي.
�حلماية  "جاهزية"  برنامج  ويوفر 
جل��م��ي��ع �مل����و�ط����ن����ني و�مل���ق���ي���م���ني يف 
�شبكة  تاأ�شي�س  خ���الل  م��ن  �ل���دول���ة، 
�إد�رة  يف  �ملتخ�ش�شني  م��ن  متطورة 
عرب  �ملعتمدين،  و�لكو�رث  �لطو�رئ 
�لتدريب  تدريب طبي متقدم وعرب 
�ملو�قف  �أن����و�ع  جلميع  لال�شتجابة 
�لأمر��س  تت�شمن  و�لتي  �ملحتملة، 
�ملُعدية و�نت�شار �لفريو�شات �ملحمولة 
جو�ً، و�لكو�رث �لطبيعية و�حلر�ئق 
و�حلو�دث �لنووية. وبهذه �ملنا�شبة؛ 
�أك�������دت ����ش���ع���ادة �ل���ربوف�������ش���ورة مها 
�لوطن،  فخر  مكتب  مديرة  بركات، 
عال  م�شتوى  على  �حلفاظ  �أن  على 
من �جلاهزية يف �لقطاع �ل�شحي يف 
دولة �لمار�ت للتعامل مع �لطو�رئ 
رئي�شية،  �أول����وي����ة  ي��ع��د  و�لأزم���������ات 
ب��رن��ام��ج جاهزية  ي��ع��ك�����ش��ه  وه���ذ م���ا 
�لطبي  �لتدريب  توفري  على   �ملبني 
و�لإد�ري �لذي يعد جزء�ً مهماً من 
على  بالفعل  حتقيقها  نحو  �جلهود 
�شعادتها:  و�أ���ش��اف��ت  �ل��و�ق��ع.  �أر����س 
�ملبادرة  ه��ذه  تقدمي  على  "حر�شنا 
بالتعاون مع برنامج �ل�شيخة فاطمة 
من  �نطالقا  للتطوع،  م��ب��ارك  بنت 
�أجل  وم��ن  �شعبنا،  جت��اه  م�شوؤوليتنا 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����ش��ت��وى من 
�جل��اه��زي��ة حل��م��اي��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
لل�شالمة  �ملحتملة  �لتهديد�ت  م��ن 
�لعامة، �شو�ء خالل �لفرتة �لر�هنة 
تقت�شر  ول  �لبعيد.  �مل���دى  على  �أو 
هذه �ملبادرة على توفري �أعلى معايري 
�لتدريب �ملهني لأبطال خط �لدفاع 
م�شريتهم  ت��ط��وي��ر  �شبيل  يف  �لأول 

�إن���ه���ا متكنهم  �مل��ه��ن��ي��ة ف��ح�����ش��ب، ب���ل 
��ا م��ن �ل���وف���اء ب��الل��ت��ز�م �لذي  �أي�����شً
و�شمان  خل��دم��ة  ي��وم  ك��ل  يقطعونه 
ومن  �لإمار�ت".  جم��ت��م��ع  ���ش��الم��ة 
�ل�شويدي،  ن��ورة  �شعادة  ق��ال  جهتها 
�لن�شائي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
ت�شجيل  �ل���ربن���ام���ج  "�شهد  �ل���ع���ام: 
�لآلف من �لعاملني يف خط �لدفاع 
�لأول، و�لذي مت تطويره  و�عتماده 
�لدولية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  قبل  م��ن 
�أد�ء  ل��ت��وح��ي��د  �ل���ع���امل،  يف  �ل����ب����ارزة 
جميع �مل�شتجيبني للطو�رئ �لطبية 
وغري �لطبية، و�شي�شاهم يف تاأ�شي�س 
�ملتطوعني  م��ن  وم��رن��ة  قوية  �شبكة 
�ل��ق��ادري��ن ع��ل��ى �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى �أر�س 
�أثناء حالت  �إط��ار موحد  يف  �لو�قع 
�ل�شويدي  و�أ������ش�����ارت  �لطو�رئ". 
�شممت  "جاهزية"  م��ب��ادرة  �أن  �إىل 
ع��ل��ى غ����ر�ر �ل���رب�م���ج �ل��ت��ي تقدمها 
�جلامعات �لأمريكية �لر�ئدة يف هذ� 
�لناجحني  �مل�����ش��ارك��ني  و�أن  �مل���ج���ال، 
معتمدة  �شهادة  على  يح�شلون  فيها 
�لبارزة  �ملوؤ�ش�شات  من جمموعة من 
�ملتخ�ش�شة يف �إد�رة �لكو�رث، مبا يف 
ذلك �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لدعم �حلياة 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �ل����ك����و�رث  يف 
�لأمريكية، و�لكلية �لأمريكية لطب 
�لربيطانية  و�مل��ج��م��وع��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة، 
�لمريكية  و�ملوؤ�ش�شة  �حلياة،  لدعم 
�ل����ع����امل����ي����ة ل�����دع�����م �حل������ي������اة خ����الل 
�2لإ�شابات ITLS. ت�شمل �لدور�ت 
جمموعة  جل���اه���زي���ة  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
دورة  �شمنها  م��ن  �لتخ�ش�شات  م��ن 
لال�شتجابة  �لإل����ك����رتوين  �ل��ت��ع��ل��م 
ودورة  و�ل��ك��و�رث،  للطو�رئ  �لطبية 

و�ملتقدمة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �حل��ي��اة  دع���م 
دعم  ودورة  �ل�����ك�����و�رث،  ح������الت  يف 
�ل���دول���ي���ة  �حل�����ي�����اة يف �لإ������ش�����اب�����ات 
 ،International Trauma
للحو�دث  �لطبية  �ل�شتجابة  ودورة 
دعم  ودورة  �ل����ك����ربى،  و�ل�����ك�����و�رث 
جميع  و�شيخ�شع  للحو�مل.  �حلياة 
�ملتدربني ل�شتني �شاعة من �لتدريب 
دور�ت  يف  و�مل����ي����د�ين  �لف���رت�����ش���ي 

مت�شقة مع �أدو�رهم �لتي يوؤدونها.
 كما تقدم مبادرة "جاهزية" ندو�ت 
بالإ�شافة  �مل�شاركني  جلميع  �شهرية 
متخ�ش�شة  �أ���ش��ب��وع��ي��ة  دور�ت  �إىل 
ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى جم����������الت �خل������ربة 
�لتدريب  ت��ق��دمي  و�شيتم  �ل��ف��ردي��ة، 
�لطبية  �ل��ط��و�ق��م  جلميع  �مل��ي��د�ين 
�ملتخ�ش�شة من خالل مر�كز تدريب 
متنقلة، يف خمتلف �لإمار�ت، وكذلك 
يف �مل�شت�شفيات �ملحلية، ويتعني على 
�مل��ت��درب��ني �ج��ت��ي��از �لخ��ت��ب��ار�ت بعد 
على  للح�شول  �ملبادرة  من  جزء  كل 
�لربنامج  ت�شميم  ومت  �ل�����ش��ه��اد�ت. 
قدر�ت  ببناء  ي�شمح  م�شتد�م  ب�شكل 
�لطويل.  �مل���دى  على  ل��ه  �ملنت�شبني 
�مل�شاركني  �أف�����ش��ل  ت��ر���ش��ي��ح  و���ش��ي��ت��م 
�لتدريب  دور�ت  يف  للم�شاركة  �أد�ًء 
�ملبادرة  تتبنى  بحيث  �ملتخ�ش�شة، 
لتاأ�شي�س  �ملدرب"  "تدريب  ن��ه��ج 
�ل�شتجابة  خرب�ء  من  حملية  هيئة 
ت��ق��دمي بر�مج  ل���ل���ط���و�رئ، مي��ك��ن��ه��ا 
�جتيازها  بعد  �مل�شتقبلية  �لتدريب 
مل���ر�ح���ل �ل���ربن���ام���ج. وي�����ش��ت��ف��ي��د من 
�لطو�قم  جميع  "جاهزية"  م��ب��ادرة 
فريق  و�أع�شاء  �ملتخ�ش�شة  �لطبية 
�لإ�����ش����ع����اف و�لإن������ق������اذ و�مل���وظ���ف���ني 

�ل��ع��ام��ل��ني يف جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة من 
�أق�شام �ل�شتجابة للطو�رئ و�لأزمات 
و�ملتطوعني  �ملتخ�ش�شني  وج��م��ي��ع 
ويقوم  �ل��وط��ن.  ف��خ��ر  يف  �مل�شجلني 
م���ك���ت���ب ف���خ���ر �ل�����وط�����ن وب���رن���ام���ج 
بالتن�شيق  للتطوع  فاطمة  �ل�شيخة 
مع كافة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملعنية 
�لعامة  �ل�شحية  �لرعاية  ومن�شاآت 
ت�شجيل  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ة  و�خل���ا����ش���ة 
لتحديد  �مل���ك���ت���ب  ل�����دى  �مل���وظ���ف���ني 
�لتدريبية.  ل����ل����دور�ت  �مل��ر���ش��ح��ني 
�لدكتور  ق����ال  �ل�������ش���ي���اق؛  ه����ذ�  ويف 
�ل��ع��ج��م��ي مدير  �ل�������ش���ام���ري  ع�����ادل 
فخورون  "نحن  ج��اه��زي��ة:  ب��رن��ام��ج 

�لذين  �لأول  �ل��دف��اع  خ��ط  ب��اأب��ط��ال 
�شاهمت  عظيمة  �إجن�����از�ت  ���ش��ط��رو� 
يف حماية �شعبنا ووطننا،  و�شي�شاهم 
�ل���ربن���ام���ج يف ت��ع��زي��ز ق���در�ت���ه���م يف 
�شبكة  خ�����الل  م����ن  �مل����زي����د  حت��ق��ي��ق 
لهم  توفر  �ملعتمدين،  �مل��درب��ني  م��ن 
ميد�نياً  �لتدريبية  �لرب�مج  �أف�شل 
عادل  �ل��دك��ت��ور  ون���وه  و�فرت��شياً". 
�جلهود  م��ن  ج��زء  �لربنامج  �أن  �إىل 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  تبذلها  �لتي 
�إن�����ش��اء وت��ط��وي��ر م��ر�ك��ز تدريب  يف 
متخ�ش�شة يف طب �لكو�رث �مليد�ين 
و�لبنية  �مل��ع��د�ت  كافة  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
�لعاملة  و�لقوى  و�لأنظمة  �لتحتية 

�ملطلوبة. و�شهد �لربنامج يف ن�شخته 
خط  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ت�شجيل  �لأوىل 
�لدفاع �لأول من عدد من �ملوؤ�ش�شات 
وز�رة  م��ث��ل  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
للخدمات  �أبوظبي  و�شركة  �ل�شحة 
�ل�شحية "�شحة"، ومبادلة للرعاية 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �ل�شحية، 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي، 
�لوطنية  و�لهيئة  �أب��وظ��ب��ي،  �مل���دين 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث، 
و�خلدمات �لطبية بالقو�ت �مل�شلحة، 
�دنوك  ب�شركة  �لطبية  و�خل��دم��ات 
�خلا�شة.  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن  وع����دد 
ومت �شمن �ملرحلة �لأوىل للربنامج 

وحافالت  م���ي���د�ين  م���رك���ز  �إع�������د�د 
�لدفاع  خط  لدعم  متنقلة  تدريبية 
با�شتخد�م  �لطبي  للتدريب  �لأول 
�إعد�د  يف  �ل�شريرية  �ملحاكاة  �أ�شلوب 
�أر�س  على  حل���الت  �ل�شيناريوهات 
�لو�قع للتعامل مع حالت �لطو�رئ 
و�لأزم��ات، و�شتعمل مر�كز �لتدريب 
على  �ملتنقلة  و�ل���وح���د�ت  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
للمر�فق  �ملوؤ�ش�شية  �جل��اه��زي��ة  رف��ع 
�ل�����ش��ح��ي��ة �حل��ال��ي��ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ، 
للعناية باملر�شى يف �حلالت �لطارئة 
و�حلرجة مع ت�شخري �أدو�ت �ملحاكاة 
�ل��ط��ب��ي��ة ل��ت��ح�����ش��ني �مل����ه����ار�ت ورف���ع 

كفاءة �لكو�در �لطبية.

بال�صراكة بني برنامج ال�صيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع ومكتب فخر الوطن

انطالق اأول برامج )جاهزية( لتعزيز قدرات خط الدفاع الأول
 يعمل الربنامج على توفري مراكز تدريب ميدانية ومتنقلة تعتمد اأ�صلوب املحاكاة

•• دبي - وام:

�لت�شغيلي �جلديد  �لب�شرية و�لتوطني تطبيق منوذجها  �ملو�رد  بد�أت وز�رة 
�لت�شال  ومركز  و�للكرتونية  �لذكية  �خلدمة  قنو�ت  على  يرتكز  �ل��ذي 
وخدمة تو�شيل �لتي توفرها �لوز�رة لإجناز �خلدمة بكل �شهولة ودقة ووفقا 
لأعلى معايري حماية و�أمن �لبيانات وملا ت�شتند �إليه من جانب �ل�شتباقية 
�ملتعاملني  على  ي�شهل  و�جنازها ومبا  على �خلدمات  و�ملبادرة يف �حل�شول 

�حل�شول على �خلدمة �ملطلوبة يف �لوقت و�ملكان �ملنا�شبني لهم.
�لت�شغيلي  �لنموذج  مم��ي��ز�ت  م��ن  �ل�شتفادة  �ىل  �ملتعاملني  �ل���وز�رة  ودع��ت 
�جلديد حيث تتيح �لقنو�ت �لرقمية �لذكية للوز�رة عرب �ملوقع �للكرتوين 
مي�شرة  لآل��ي��ات  وف��ق��ا  �خل��دم��ات  �إىل  �ملتعاملني  و���ش��ول  �ل��ذك��ي  و�لتطبيق 

و�شهلة و�آمنة تلبي �حتياجاتهم ومبختلف فئاتهم ومن خالل �كرث �للغات 
��شتخد�ما يف �شوق �لعمل "�لعربية و�لإجنليزية و�لأوردو و�لفرن�شية".

ويتميز �لتطبيق �لذكي �ملتو�فر يف متجري جوجل بالي و �أبل �شتور بتكامله 
�ملعامالت ب�شغطة زر و�حدة  �نهاء  مع �خلدمات �حلكومية وذلك ل�شمان 
ويف تطبيق متكامل ل �شيما من خالل توفر خا�شية "�لدفع �لذكي" عرب 

بو�بة �لدفع �للكرتونية �لحتادية.
www.mohre.gov.ae�خلدمات  ويقدم موقع �لوز�رة �للكرتوين 
بني  يجمع  حيث  �ل�شلة  ذ�ت  �لعاملية  و�مل��م��ار���ش��ات  �مل��ع��اي��ري  لأح���دث  وف��ق��ا 
�لت�شميم �ملتميز و�لبتكار يف ��شتخد�م �لتكنولوجيا لتقدمي �أف�شل جتربة 
و�شهولة  �خل��دم��ات  وت��ر�ب��ط  وت��دف��ق  �لت�شفح  ب�شاطة  مر�عياً  للم�شتخدم 

�جنازها على مد�ر �ل�شاعة.

وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني تبداأ تطبيق النموذج الت�ضغيلي اجلديد خلدماتها
•• دبي - وام:

د�ر  جلمعية  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �ملتعففة  �لأ����ش���ر  جل��ن��ة  ب����د�أت 
"�ملري  من  غذ�ئية  وح��دة  و300  �ألفا   15 توزيع  �لأول  �أم�س  �ل��رب 
يف  �لإم������ارة  يف  �مل�شتحقني  م��ن  �أ����ش���رة   1600 ع��ل��ى  �لرم�شاين" 
�خلريي  �لعمل  مو�شم  باكورة  ويف  �لف�شيل  لل�شهر  �ل�شتعد�د  �إط��ار 

�لرم�شاين �ل�شنوي للجنة.
و�أكد حممد �شهيل �ملهريي �ملدير �لتنفيذي جلمعية د�ر �لرب حر�س 
�للجنة على ت�شليم "�ملري �لرم�شاين" للمحتاجني قبل �شهر رم�شان 
�شنويا ل�شمان توفري �حتياجاتهم �لغذ�ئية و�ملعي�شية خالل �ل�شهر 
عمليات  �لوقائية خالل  ب��الإج��ر�ء�ت  �لتقيد  على  م�شدد�   .. �ملبارك 
و�شو�ها  للكمامات  و�رت����د�ء  تباعد  م��ن  �لرم�شاين"  "�ملري  ت��وزي��ع 

فيما جرت عمليات ت�شليم "�ملري" بالتعاون و�لتن�شيق مع "�ل�شرطة 
�ملجتمعية" يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين.

من جهته قال علي ح�شن �لعا�شي رئي�س �للجنة �إن حالت �مل�شتحقني 
و�مل�شتورة  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  من  هم  �لعام  �لرم�شاين" ه��ذ�  "�ملري  ل� 
�أو�شاعهم  خ�شعت  �لذين  �للجنة  ك�شوف  يف  �ملدرجني  و�ملحتاجني 
�ملخت�س  �لق�شم  قبل  و�فية من  �جتماعية  لدر��شة  و�ملعي�شية  �ملادية 

يف �للجنة للتاأكد من ��شتحقاقهم للم�شاعد�ت .
�ملتعففة عملت على  �أن �جلمعية ممثلة بلجنة �لأ�شر  وبني �لعا�شي 
�أ�شرة  كل  حتتاجها  �لتي  و�ملتنوعة  �لرئي�شية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  توفري 
ب�شورة ملحة خالل رم�شان .. م�شري� �إىل �لدور �خلريي و�لإن�شاين 
�لكبري لنخبة من �ملح�شنني و�أهل �خلري يف توفري �ملري �لرم�شاين 

ل�شالح ذوي �لدخل �ملحدود

دار الرب توزع املري الرم�ضاين على 1600 اأ�ضرة يف اأم القيوين

•• دبي - وام:

�لن�شائية  �لعلمية  �ل��دورة  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لثالثة حتت عنو�ن "�ل�شوم جنة" وذلك �شمن برنامج "مرحبا بطالب �لعلم" 
و�لتي �شتقام يومي 10 و11 �إبريل �جلاري عن بعد با�شتخد�م �أحدث تقنيات 
�لتو��شل �ملرئي حر�شا على ��شتمر�ر تنفيذ بر�مج خطة �لتوعية �لدينية للعام 
�لديني �إىل  و�لتوجيه  �لتثقيف  �إد�رة  مديرة  �لقعود  ي�شرى  و�أ�شارت   .2021
�حلديثة  �لأ�شاليب  طريق  عن  �لدينية  �لتوعية  رف��ع  ي�شتهدف  �لربنامج  �أن 
با�شتخد�م �ملنهجيات �لعلمية �لتي ت�شتهدف خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وذلك من 
�لإ�شالمية  �ملنا�شبات  �أهم  تز�منا مع  �لفاعلة  �مل�شاركة  �لإد�رة على  باب حر�س 

حيث ت�شتهدف �لدورة �لن�شائية �لثالثة �حللقة �لأهم يف �ملجتمع وهن �لن�شاء 
�ل�شرعي  �لعلم  طالبات  لفئة  بالد�ئرة  �لأك��ف��اء  �لو�عظات  من  ثلة  خ��الل  من 

وخريجات تخ�ش�س �ل�شريعة من جامعات �لدولة.
و�أ�شافت �لقعود �أن تنوع �مل�شتهدفني ياأتي من باب تعزيز �لتو��شل مع خمتلف 
�ملهمة  �ملعلومات  عر�س  خ��الل  م��ن  معهم  �لتو��شل  وتكثيف  �ملجتمع  �شر�ئح 
�أجل  م��ن  خمتلفة  من�شات  ع��رب  �لو�شطي  �لإ���ش��الم��ي  �ل��دي��ن  ع��ن  و�ل�شحيحة 

�لبناء و�لتنمية لإحد�ث �لتغيري �لإيجابي.
وق�شمت �لدورة �إىل حما�شر�ت يف يومني متتاليني تبد�أها موزة منى �لعليلي 
�شديقة  �لدكتورة  وتختتمها  �ملقبل  �ل�شبت  �ل�شيام" يوم  "مقا�شد  مبحا�شرة 

�لكمايل مبحا�شرة "�أحكام �ل�شيام" يوم �لأحد �ملقبل.

اإ�ضالمية دبي تطلق الدورة العلمية الن�ضائية الثالثة )ال�ضوم جنة(

بيت اخلري تر�ضد 8 ماليني درهم للمري الرم�ضاين

دعوة لنعقاد اجلمعية العمومية
�صركة واحة الزاوية القاب�صة »�س.م.خ«

ي�شر جمل�س �إد�رة �شركة و�حة �لز�وية �لقاب�شة �س.م.خ )�ل�شركة( دعوة �ل�شادة �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لأول لعام 2021 ، و�لذي تقرر عقده يوم �لأربعاء 
�ملو�فق 2021/4/21 �ل�شاعة 2.00 ظهر� و ذلك يف مقر �ل�شركة �لكائن يف �أبوظبي - �لكورني�س - �شارع �لكا�شر - مركز �ملارينا مول - �لطابق �لول - مدخل VIP من خالل 

�مل�شاركة �للكرتونية للم�شاهمني دون �حل�شور �ل�شخ�شي.
بنود جدول الأعمال التالية :

مالحظات اجلمعية العمومية
خالل �مل�شاركة �للكرتونية للم�شاهمني دون �حل�شور �ل�شخ�شي ، وذلك عن طريق برنامج zoom من خالل �لر�بط �لإلكرتوين و�لو�رد �أدناه  من  �لجتماع  عقد  �شيكون   -  1

، )على �أن ير�شل ��شم �مل�شتخدم وكلمة �ل�شر عرب �لربيد �للكرتوين و�لر�شائل �لن�شية �لر�شمية للم�شاهمني( :

�أ�شهم �ل�شركة ح�شور �جلمعية �لعمومية لل�شركة �أو �أن ينيب عنه من يختاره من غري �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �ل�شركة حل�شور �جتماع  2 - يجوز لكل م�شاهم م�شجل يف �شجل 
�جلمعية �لعمومية �مل�شار �إليها �أعاله مبوجب توكيل خا�س خطي ، ويجب �أن ل يكون �لوكيل حائز�ً بهذه �ل�شفة على �أكرث من 5 % من ر�أ�س مال �ل�شركة ، تر�شل ن�شخة منه �إىل 

�ل�شركة على �لربيد �للكرتوين maljaser@wahatalzaweya.com ، وذلك قبل يومني على �لأقل من موعد �لجتماع. 
لعدد من �مل�شاهمني ميثلون )5% ( من ر��س مال �ل�شركة على �لقل �در�ج بند �و بنود يف جدول �عمال �جلمعية �لعمومية من خالل طلب كتابي يقدم �إىل �ل�شركة  يجوز   -  3
قبل موعد �لجتماع بخم�س �أيام ل�شافته على موقع �ل�شركة �أو على �لربيد �للكرتوين maliaser@wahatalzaweya.com وذلك ل�شافته على موقع �ل�شركة حتى 

يت�شنى للم�شاهمني �لطالع عليه و�بد�ء �لر�أي خالل �ملدة �ملتاحة لت�شجيل �حل�شور و�لت�شويت على بنود �لجتماع.
�كتمال �لن�شاب �لقانوين لجتماع �جلمعية �لعمومية ، �شيتم عقد �لجتماع �لثاين لتلك �جلمعية يف �ل�شاعة 2.00 ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/4/28  عدم  حال  يف   -  4
بنف�س �لية وطريقة �لجتماع �لأول ، و�شيكون �لإجتماع �لثاين للجمعية �لعمومية �شحيحا مبن ح�شر من �مل�شاهمني ، وتعترب �لتوكيالت �ل�شادرة حل�شور �لجتماع �لأول �شارية 
�لربيد �للكرتونى  �لقاب�شة �س.م.خ على  �لز�وية  �شركة و�حة  �إىل  باإ�شعار يوجه  �ملعني  �مل�شاهم  ب�شكل �شريح من قبل  �إلغاوؤها  يتم  �جتماعات لحقة ما مل  ونافذة لأي  �ملفعول 

maljaser@wahatalzaweya.com ، وذلك قبل يومني على �لأقل من موعد �لجتماع �لالحق.
ويف حال وجود �أي ��شتف�شار بهذ� �خل�شو�س يرجى �لتو��شل على �لربيد �للكرتوين maliaser@wahatalzaweya.com �و على هاتف رقم 0552499027

الإعالن عن فتح باب الرت�صح لع�صوية جمل�س الإدارة
يت�شرف جمل�س �إد�رة �شركة و�حة �لز�وية �لقاب�شة - �شركة م�شاهمة خا�شة - باإعالم �ل�شادة �مل�شاهمني عن فتح باب �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �إد�رة �ل�شركة وذلك خالل �لفرتة 
من يوم �لأحد �ملو�فق 4 �بريل 2021 �إىل يوم 14 �بريل 2021 ، ولكل من تو�فرت فيه �شروط �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة �أن ير�شح نف�شه لع�شوية �ملجل�س مبوجب طلب 
يتقدم به �إىل �إد�رة �ل�شركة يف مقرها �لرئي�شي �لكائن يف �أبوظبي - �لكورني�س - �شارع �لكا�شر - مركز �ملارينا مول - �لطابق �لول - مدخل VIP - وعلى �لربيد �لإلكرتونى: 

maljaser@wahatalzaweya.com، و على �أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و �شفة �لع�شوية �لتي يرغب يف تر�شيح نف�شه على �أ�شا�شها .
�صروط عامة

ل�شنة   )  539  ( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  ( من   13  ( رقم  �ملادة  وفقا حلكم  وذلك  �لإعالن  تاريخ  �أيام من   )  10  ( ملدة  مفتوحا  �لإد�رة  لع�شوية جمل�س  �لرت�شيح  باب  �شيظل   .1
�لتجارية. �ل�شركات  قانون  لأحكام  �ملنفذة  �خلا�شة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  �شو�بط  ب�شاأن   2017

2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالته  2 ( ل�شنة  �أن تنطبق عليه �ل�شروط �لو�ردة يف �لقانون �لإحتادي رقم )  2. ي�شرتط فيمن ير�شح نف�شه لع�شوية جمل�س �لإد�رة 
و�لقر�ر�ت �ملنفذة له مبا يف ذلك �لقر�ر �لوز�ري رقم ) 585 ( ل�شنة 2018 ب�شاأن حوكمة �ل�شركات �مل�شاهمة �خلا�شة.

�آخر. ل�شخ�س  تر�شحه  عن  �لتنازل  �لرت�شيح  باب  غلق  بعد  للمر�شح  يجوز  ل  �آخر.  ل�شخ�س  تر�شحه  عن  �لتنازل  �لرت�شح  باب  غلق  بعد  للمر�شح  يجوز  ل   .3
�ملارينا   - �لكا�شر  -�شارع  �بوظبي  يف  �لكائن  لل�شركة  �لرئي�شي  باملقر  يف  �ملوجودة  �لإعالنات  لوحة  يف  بالرت�شيح  �خلا�شة  بياناتهم  و  �ملر�شحني  �أ�شماء  بن�شر  �ل�شركة  �شتقوم   .4

مول - �لطابق �لأول ، و على موقع �ل�شركة www. wahatalzaweya.net  بتاريخ 16 �بريل 2021.
ويف حال وجود �أي ��شتف�شار بهذ� �خل�شو�س يرجى �لتو��شل على �لربيد �للكرتوين maljaser @wahatalzaweya.com �و على هاتف رقم 0552499027 .

�صركة/واحة الزاوية القاب�صة �س.م.خ
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وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لدعاية و�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �لت�شويق؛ �إد�رة �أعمال 
�لبيع  وخدمات  �لإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  و�لتجزئة،  �جلملة  جتارة  بالتجزئة؛  �لبيع  منافذ 
و�أ�شياء  �لقما�شية  و�ملفرو�شات  �ملنزلية  و�لأدو�ت  و�ملفرو�شات  �لأث��اث  لبيع  �لربيدي،  �لطلب  بالتجزئة عرب 
�لولء  بر�مج  �ل�شلع؛ خدمات  ل�شر�ء وبيع  �لعقود  �إب��ر�م  �لبيع؛  �لب�شائع بغر�س  �لد�خلي؛ عر�س  �لديكور 
حل�شاب  �ملنتجات  من  ت�شكيلة  جتميع  وحو�فزهم؛  �لعمالء  ولء  بر�مج  و�إد�رة  تنظيم  و�ملكافاآت؛  و�حلو�فز 
�لغري مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة هذه �ملنتجات و�شر�ئها ب�شهولة وي�شر؛ جتميع وتنظيم قو�عد 

�لبيانات حا�شوبية.
�لو�ق�عة بالفئة:  35

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " homes " متبوعة باحلرف �لالتيني " r" د�خل د�ئرة باللون 
�ل�شود تليها كلمة " us" و �لكل مكتوب ب�شكل مميز.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2020 �ملودعة حتت رقم:  339947 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنو�نه: 2439 �ولد َبكنام ريلو�ي رود بر�كهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
 مو�د غذ�ئية طبيعية من �أ�شل نباتي. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  30 
 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�شرة فوق عبارة "MAXZI" و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة

�ليمني هذ� �لن�س �شكل بي�شاوي. على  �أ�شغر.  مميز  بخط  GOOD FOOD SHOP" �ملكتوبة 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2020  �ملودعة حتت رقم:  339948 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنو�نه: 2439 �ولد َبكنام ريلو�ي رود بر�كهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لفو�كه �لطازجة؛ �خل�شرو�ت �لطازجة؛ �ملنتجات �لزر�عية ومنتجات �لزر�عة �ملائية و�لب�شاتني �خلام وغري 
�ملعاجلة؛ �حلبوب و�لبذور �خلام وغري �ملعاجلة؛ �لأع�شاب �لطازجة؛ �لنباتات و�لأزه��ار �لطبيعية؛ �لب�شل 

و�ل�شتول و�لبذور للزر�عة؛ �حليو�نات �حلية؛ �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات للحيو�نات؛ �ل�شعري �ملنبت.
�لو�ق�عة بالفئة:  31

 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�شرة فوق عبارة "MAXZI" و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة
هذ� �لن�س �شكل بي�شاوي. �ليمني  على  �أ�شغر.  مميز  بخط  GOOD FOOD SHOP" �ملكتوبة 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2020 �ملودعة حتت رقم:  339950 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد
وعنو�نه: 2439 �ولد َبكنام ريلو�ي رود بر�كهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مياه )م�شروبات(؛ ع�شائر �لفاكهة؛ م�شروبات م�شتقة من �ل�شعري؛ �ملياه �ملعدنية و�لغازية؛ �مل�شروبات غري 
�لكحولية؛ م�شروبات �لفاكهة وع�شائر �لفاكهة؛ �شر�ب وم�شتح�شر�ت غري كحولية �أخرى لعمل �مل�شروبات.

�لو�ق�عة بالفئة:  32
 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�شرة فوق عبارة "MAXZI" و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة

�ليمني هذ� �لن�س �شكل بي�شاوي. على  �أ�شغر.  مميز  بخط  GOOD FOOD SHOP" �ملكتوبة 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 يناير 2021 �ملودعة حتت رقم:  343736 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  مورفو�شي�س �يه جي 
وعنو�نه: �شيميلوي�شرت��شي 7، دي-82152 بالنغ، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�خلدمات  �لأدوي���ة؛  وتطوير  �لبحث  �حليوية؛  و�لتكنولوجيا  �ل�شيدلنية  �مل��ج��الت  يف  و�لتطوير  �لبحث 
�لأبحاث  و  �ل�شريرية  �لأب��ح��اث  و  �لبيولوجية  �لأب��ح��اث  و�لت�شميم؛  �لبحث  وخ��دم��ات  و�لتقنية  �لعلمية 
�لطبية؛ خدمات �لتحليل �لكيميائي و�لكيميائي �حليوي؛ �لأبحاث �ملختربية يف جمالت �لكيمياء �لتحليلية 
�لدقيقة  �لأح��ي��اء  وعلم  �حليوية  و�لتكنولوجيا  �لأدوي���ة  وتطوير  �لطبية  و�لكيمياء  �حليوية  و�لكيمياء 
�لطبي  �لبحث  معلومات  توفري  �ل�شريرية؛  �لتجارب  �إج��ر�ء  �ل�شريرية؛  �لأبحاث  �جلزيئية؛  و�لبيولوجيا 

و�لعلمي يف جمال �لأدوية و�لتجارب �ل�شريرية؛ خدمات �لبحث و�لتطوير يف جمال �لأج�شام �مل�شادة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " MINJUVI" �ملكتوبة باأحرف لتينية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   26 يناير 2021 �ملودعة حتت رقم:  343870 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تريومو كابو�شيكي كاي�شا )تريومو كوربوري�شن(
وعنو�نه: 44-1، 2 -ت�شوم، هاتاجايا، �شيبويا-كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أجهزة �لعالج بالإ�شعاع؛ �أجهزة �ن�شمامية للتقييم �لطبي للمر�شى وتخطيط �لعالج و�جلرعات.

�لو�ق�عة بالفئة:  10
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " Q-Suite " باأحرف لتينية

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   2 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344281 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  ر�ديكال �شبورت�شكارز ليمتد
وعنو�نه: 24 �إيفات و�ي، بيرتبره، بي ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�شيار�ت �ل�شباق و�لأد�ء.

�لو�ق�عة بالفئة:  12
 "3" بالرقم  و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن �حلرفني �لالتينني  "SR" متبوعني 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:   2 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344311 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    12 نوفمرب 2019
با�ش��م:  �نت�شكيب بي �ل �شي. 

وعنو�نه: 22�يه �شرتيت جيم�س �شكوير، لندن، ��س دبليو1و�ي 5�ل بي، �ململكة �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لنقل؛ و�شاطة �لنقل؛ خدمات �ل�شحن؛ �لنقل بال�شنادل )حتميل �أو تفريغ(؛ دفع �أجرة �ل�شحن يف 
ميناء �لو�شول؛ عقود �لنقل �لبحري؛ ترتيب و�إد�رة نقل �ل�شحنات و/�أو �حلاويات �إىل ومن �ملو�نئ بالنيابة 
�لب�شائع؛  ت�شليم  �لب�شائع؛  توزيع  �حلاويات؛  مناولة  �ل�شحنة؛  �أو مالك  �ل�شفن  م�شتاأجري  �أو  عن مالك 
�لب�شائع  نقل  �لنقل؛  قبل  و�ل�شحنات  �لب�شائع  فح�س  �ل�شلع؛  وتخزين  تغليف  م�شتودعات؛  يف  �لتخزين 
�أو م�شتاأجري  �ل�شحنات؛ خدمات لوج�شتية ملالك  �أو جو�؛ خدمات مناولة  �أو بحر�  �ل�شحنات للغري بر�  �أو 
�لع�شكرية  �ل�شحنة؛ خدمات لوج�شتية للمن�شاآت �لبحرية؛ خدمات لوج�شتية للموؤ�ش�شات  �أو مالك  �ل�شفن 
�أو �ملنظمات غري �حلكومية؛ ترتيب توفري �لطعام و�ل�شر�ب و�ملعد�ت و�ملوؤن لل�شفن  �أو �جلمعيات �خلريية 
ترتيب  بامل�شافرين؛  بالطو�قم؛ خدمات لوج�شتية متعلقة  �لبحرية؛ خدمات لوج�شتية متعلقة  �ملن�شاآت  �أو 
رحالت ق�شرية لل�شو�طئ؛ �لإ�شر�ف على عمليات �ملو�نئ و�ملر�فئ؛ خدمات �ملو�نئ؛ خدمات �لتوزيع؛ توفري 
معلومات �لنقل �ملتعلقة باملو�نئ و�ملر�فئ و�ملر��شي ملالك �أو م�شتاأجري �ل�شفن؛ خدمات �مل�شورة و�ل�شت�شار�ت 

39 �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.    �لو�ق�عة بالفئة:  
و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " INCHCAPE SHIPPING SERVICES " باأحرف لتينية

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2020  �ملودعة حتت رقم:  339952 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنو�نه: 2439 �ولد َبكنام ريلو�ي رود بر�كهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات وكالت �ل�شتري�د و�لت�شدير؛ ��شت�شار�ت �إد�رة �أعمال �ل�شتري�د و�لت�شدير؛ عر�س �ل�شلع على و�شائل 
وخدمات  �شلع  )�شر�ء  لالآخرين  تاأمني  �أو  توفري  خدمات  �ل�شلع؛  توزيع  بالتجزئة؛  �لبيع  لغايات  �لإع��الم 
لأعمال �أخرى(؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ خدمات توجيه �لأعمال؛ خدمات تفعيل 

�لن�شاط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة:  35

 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�شرة فوق عبارة "MAXZI" و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة
�لن�س �شكل بي�شاوي. هذ�  �ليمني  على  �أ�شغر.  مميز  بخط  GOOD FOOD SHOP" �ملكتوبة 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2020 �ملودعة حتت رقم:  339953 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنو�نه: 2439 �ولد َبكنام ريلو�ي رود بر�كهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �لإقامة �ملوؤقتة.

�لو�ق�عة بالفئة:  43
 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�شرة فوق عبارة "MAXZI" و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة

على �ليمني هذ� �لن�س �شكل بي�شاوي. �أ�شغر.  مميز  بخط  GOOD FOOD SHOP" �ملكتوبة 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   19 يناير 2021 �ملودعة حتت رقم:  343512 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �شوق �أبوظبي �لعاملي 
وعنو�نه: بناية �شوق �أبوظبي �لعاملي، ميد�ن �شوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملارية، �س.ب.: 111999،  �أبوظبي، 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها؛ خدمات �لتحليل �ل�شناعي و�لأبحاث 
وبر�مج  ع��ت��اد  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  و�مل�����ش��ادق��ة؛  �جل���ودة  م��ر�ق��ب��ة  خ��دم��ات  �ل�شناعي؛  و�لت�شميم  �ل�شناعية 
�لكمبيوتر؛ �لأبحاث �لتقنية؛ خدمات �لأبحاث؛ �إعد�د �لتقارير فيما يتعلق بالأبحاث �لتقنية؛ �إعد�د تقارير 
�ملن�شات  وتطوير  ت�شميم  مبا�شرة؛  من�شة  وتفعيل  توفري  �لأب��ح��اث؛  خدمات  توفري  �ل�شناعية؛  �لأبحاث 
تفعيل  �لإنرتنت؛  على  �لرقمي  �ملحتوى  تفعيل  كخدمة؛  �ملن�شة  �لإنرتنت؛  على  �ملن�شات  تفعيل  �ملبا�شرة؛ 

�ملو�قع �ل�شبكية �لتفاعلية؛ تفعيل �ملن�شات على �لإنرتنت يف جمال �لتمويل و�لأبحاث �لتمويلية
�لو�ق�عة بالفئة:  42

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة  " �أكادميية �شوق �أبوظبي �لعاملي "باللغة �لعربية
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 يناير 2021  �ملودعة حتت رقم:  343735 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  مورفو�شي�س �يه جي 
وعنو�نه: �شيميلوي�شرت��شي 7، دي-82152 بالنغ، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
ت�شخي�س  م�شتح�شر�ت  م�شادة؛  �أج�شام  �لب�شري؛  لال�شتخد�م  �شيدلنية  وم�شتح�شر�ت  �شيدلنية  مو�د 
�لب�شري؛ م�شتح�شر�ت �شحية لغايات طبية؛  لغايات طبية؛ مو�د بيولوجية للت�شخي�س و�لتحليل �لطبي 

كو��شف ت�شخي�شية طبية؛ كو��شف طبية �شريرية؛ م�شتح�شر�ت حيوية لغايات طبية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  5

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة " MINJUVI" �ملكتوبة باأحرف لتينية.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344662 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  ر�ديكال �شبورت�شكارز ليمتد
وعنو�نه: 24 �إيفات و�ي، بيرتبره، بي ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملركبات ذ�ت �ملحرك؛ �ل�شيار�ت؛ �شيار�ت �ل�شباق و�لأد�ء؛ قطع غيار �ل�شيار�ت؛ قطع غيار هياكل �ل�شيار�ت؛ 
ونو�قل  و�أب��و�ق  لل�شيار�ت ومكابح  �شكل طقم؛ حمركات  تباع على  �لتي  �ل�شيار�ت  تعديل هياكل  قطع غيار 
�حلركة وقارنات ومقاعد �ملركبات وعجالت �لقيادة و�إطار�ت ودو�ليب و�أغطية لدو�ليب �ملركبات و�شمامات 
�لأمتعة؛  حمالت  �ملركبات؛  �إك�ش�شو�ر�ت  �لأم��ان؛  و�أحزمة  �لأمامي  و�لزجاج  �ملركبات  وم�شد�ت  لالإطار�ت 

م�شد�ت �لوحل؛ �شال�شل مانعة لالنزلق.
�لو�ق�عة بالفئة:  12

�لجنليزية.  " باللغة   RADICAL " و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344664 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  ر�ديكال �شبورت�شكارز ليمتد
وعنو�نه: 24 �إيفات و�ي، بيرتبره، بي ئي3 7بي جي، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�إجر�ء  تنظيم  �ل�شيار�ت؛  ريا�شات  م�شابقات  و�إج��ر�ء  تنظيم  �ل�شيار�ت؛  ريا�شات  فعاليات  و�إج��ر�ء  تنظيم 
�شباقات �ل�شيار�ت؛ تنظيم و�إجر�ء فعاليات قيادة �ل�شيار�ت على حلبات �ل�شباق؛ تعليم قيادة �شيار�ت �ل�شباق؛ 
�ألعاب  وبطولت  م�شابقات  و�إج���ر�ء  تنظيم  �ل�شباق؛  بريا�شات  �ملتعلقة  �ملبا�شر  �لتفاعلي  �لرتفيه  خدمات 
و�إجر�ء  وتنظيم  �لإلكرتونية  �لريا�شية  �لفعاليات  و�إج��ر�ء  تنظيم  �ل�شيار�ت؛  بريا�شات  �ملتعلقة  �لفيديو 

فعاليات حماكاة �شباقات �ل�شيار�ت.
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " RADICAL " باللغة �لجنليزية. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  344665 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  بريكلي كوليدج �وف ميوزيك، �نك. 
وعنو�نه: 1140 بويل�شتون �شرتيت، بو�شطن، �م �يه 02215، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
نوتات  مطبوعة؛  جمالت  للنقل؛  معدة  �شور  �إ�شبار�ت؛  مالحظات؛  بطاقات  دفاتر؛  مطبوعة؛  من�شور�ت 
مو�د  �لر�شا�س؛  �لأق��الم  �جل��اف؛  �حلرب  �أق��الم  �ملالحظات؛  ودفاتر  �ملالحظات  ورق  مطبوعة؛  مو�شيقية 

�لكتابة؛ قرطا�شية.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " BERKLEE " باأحرف لتينية 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  344667 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�ش��م:  بريكلي كوليدج �وف ميوزيك، �نك. 
وعنو�نه: 1140 بويل�شتون �شرتيت، بو�شطن، �م �يه 02215، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
حامالت  حمافظ؛  �حلمل؛  علب  �لقما�شية؛  �حلقائب  �ملدر�شية؛  �لظهر  حقائب  �لظهر؛  حقائب  حقائب؛ 

بطاقات.
�لو�ق�عة بالفئة:  18

لتينية  و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " BERKLEE " باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021      تاريخ �إيد�ع �لأولوية      27 �غ�شط�س 2020 �ملودعة حتت رقم:  344668 
با�ش��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 

وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

م�شتح�شر�ت  �لعطرية؛  و�ل��زي��وت  �لعطور  طبية؛  غ��ري  �أ�شنان  منظفات  طبية؛  غ��ري  تو�ليت  وم���و�د  جتميلية  م��و�د  م�شتح�شر�ت 
تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س؛ م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ كرميات ��شتحمام )غري 
وكرميات  �حلالقة  بعد  ما  وكرميات  لل�شم�س  �لتعر�س  بعد  وكرميات  �ل�شم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �شعر  وكرميات  طبية( 
حالقة؛  م�شتح�شر�ت  للوجه؛  )جيل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )لو�شن(  غ�شول  �ل�شتحمام؛  وكرميات  معطرة  وكرميات  �لتنظيف 
م�شتح�شر�ت ما بعد �حلالقة؛ م�شتح�شر�ت للعناية بالب�شرة؛ كرمي �جل�شم؛ غ�شول )لو�شن( �جل�شم؛ زيوت �جل�شم )لال�شتخد�م 
مرهم  لليدين؛  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  لليدين؛  ك��رمي��ات  ؛  جتميل(  )م�شتح�شر�ت  للوجه  مق�شر�ت  للج�شم؛  مق�شر�ت  �لتجميلي(؛ 
جتميل(؛  )م�شتح�شر�ت  بالب�شرة  �لعناية  غ�شول  جتميل(؛  )م�شتح�شر�ت  بالب�شرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غري  لل�شفاه  مرطب 
وغ�شول  ك��رمي��ات  للعينني؛  ك��رمي  للج�شم؛  م�شاحيق  �لتجميل؛  لأغ��ر����س  �ل�شبة  حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت  �لكهربائي؛  غري  �لعطور  م��وزع  م��لء  عبو�ت  �ملعطرة؛  و�مل��ي��اه  �ل��ورد  م��اء  للزينة؛  �لتالك  م�شحوق  �لب�شرة؛  لت�شمري 
عطرية؛  م�شتخرجات  �لق�شب؛  م��ن  عطر  ن��ا���ش��ر�ت  )رو�ئ����ح(؛  �ملعطرة  �ملجففة  �ل���ورد  �أور�ق  م��ن  مزيجات  ب��خ��ور؛  �جل��و؛  تعطري 
ت�شفيف  جل  لل�شعر؛  وعالجات  م�شتح�شر�ت  للبيا�شات؛  معطرة  �أكيا�س  �شائلة؛  عطور  كولونيا؛  طيبة؛  رو�ئ��ح  �أثريية؛  خال�شات 
�ل�شعر وغ�شول ت�شفيف �ل�شعر ومو�س ت�شفيف �ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر لي�شت لأغر��س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم �ل�شعر؛ 
لغايات طبية؛ م�شاد�ت  لي�شت  ��شتحمام،  ��شتحمام؛ م�شتح�شر�ت  زيت  )�شامبو-بل�شم(؛  �ل�شعر  تنظيف  �شعر؛ م�شتح�شر�ت  �شبغة 
لتثبيت  لو��شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  �ل�شخ�شي  لال�شتخد�م  �لكريهة  �لرو�ئح  مزيل  �ل�شخ�شي؛  لال�شتخد�م  للعرق 
للوجه  �ملكياج  �ل�شفاه؛ م�شتح�شر�ت  �مل�شتعار؛ ملمع  �ل�شعر  لتثبيت  �أظافر م�شتعارة؛ لو��شق  �مل�شتعارة؛ رمو�س م�شتعارة؛  �لرمو�س 
م�شحوق  �لعيون؛  ظالل  للوجه؛  جتميلية  م�شاحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�شولت  للج�شم؛  غ�شولت  و�جل�شم؛ 
�ل�شتحمام.  �لأظ��اف��ر؛ جل  مزيل طالء  �لأظ��اف��ر؛  لالأظافر؛ طالء  فنية  مل�شقات  م�شكرة؛  �ل�شفاه؛  و�جل�شم؛ طالء  للوجه   ب��ر�ق 

 �لو�ق�عة بالفئة:  3 
كتبت عبارة " FIERCE THE TRAVELER " باللغة �لإجنليزية   و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 

�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  344670 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    22 �شبتمرب 2020

با�ش��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

م�شتح�شر�ت مو�د جتميلية ومو�د تو�ليت غري طبية؛ منظفات �أ�شنان غري طبية؛ �لعطور و�لزيوت �لعطرية؛ م�شتح�شر�ت تبيي�س 
�لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س؛ م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ كرميات ��شتحمام )غري طبية( 
وكرميات �شعر وكرميات جتميلية وكرميات �ل�شم�س وكرميات بعد �لتعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد �حلالقة وكرميات �لتنظيف 
وكرميات معطرة وكرميات �ل�شتحمام؛ غ�شول )لو�شن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�شتح�شر�ت حالقة؛ م�شتح�شر�ت 
�لتجميلي(؛  بالب�شرة؛ كرمي �جل�شم؛ غ�شول )لو�شن( �جل�شم؛ زيوت �جل�شم )لال�شتخد�م  للعناية  بعد �حلالقة؛ م�شتح�شر�ت  ما 
مق�شر�ت للج�شم؛ مق�شر�ت للوجه )م�شتح�شر�ت جتميل( ؛ كرميات لليدين؛ غ�شول )لو�شن( لليدين؛ مرهم مرطب لل�شفاه )غري 
جتميل  م�شتح�شر�ت  جتميل(؛  )م�شتح�شر�ت  بالب�شرة  �لعناية  غ�شول  جتميل(؛  )م�شتح�شر�ت  بالب�شرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛ 
�لب�شرة؛ م�شحوق  لت�شمري  للعينني؛ كرميات وغ�شول  للج�شم؛ كرمي  �لتجميل؛ م�شاحيق  �ل�شبة لأغر��س  باجلمال؛ حجر  للعناية 
�لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�شتح�شر�ت تعطري �جلو؛ بخور؛ مزيجات  �لتالك للزينة؛ ماء 
طيبة؛  رو�ئ��ح  �أث��ريي��ة؛  خال�شات  عطرية؛  م�شتخرجات  �لق�شب؛  من  عطر  نا�شر�ت  )رو�ئ���ح(؛  �ملعطرة  �ملجففة  �ل��ورد  �أور�ق  من 
�ل�شعر  ت�شفيف  وغ�شول  �ل�شعر  ت�شفيف  جل  لل�شعر؛  وعالجات  م�شتح�شر�ت  للبيا�شات؛  معطرة  �أكيا�س  �شائلة؛  عطور  كولونيا؛ 
م�شتح�شر�ت  �شعر؛  �شبغة  �ل�شعر؛  بل�شم  �شامبو؛  طبية؛  لأغر��س  لي�شت  بال�شعر  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ل�شعر؛  ت�شفيف  ومو�س 
تنظيف �ل�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ زيت ��شتحمام؛ م�شتح�شر�ت ��شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شاد�ت للعرق لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ 
رمو�س  �مل�شتعارة؛  �لرمو�س  لتثبيت  لو��شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )ع��ط��ور(؛  �ل�شخ�شي  لال�شتخد�م  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  مزيل 
م�شتعارة؛ �أظافر م�شتعارة؛ لو��شق لتثبيت �ل�شعر �مل�شتعار؛ ملمع �ل�شفاه؛ م�شتح�شر�ت �ملكياج للوجه و�جل�شم؛ غ�شولت للج�شم؛ 
طالء  و�جل�شم؛  للوجه  ب��ر�ق  م�شحوق  �لعيون؛  ظالل  للوجه؛  جتميلية  م�شاحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�شولت 

 �ل�شفاه؛ م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�شتحمام. 
�لو�ق�عة بالفئة:  3 

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " THE NIGHT IN " باللغة �لإجنليزية
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344673 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  بريكلي كوليدج �وف ميوزيك، �نك.
وعنو�نه: 1140 بويل�شتون �شرتيت، بو�شطن، �م �يه 02215، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملالب�س؛ لبا�س �لقدم؛ �أغطية �لر�أ�س؛ �لزي �ملدر�شي؛ �ملالب�س �لريا�شية؛ قبعات؛ كابات �لبي�شبول؛ قبعات 
)تي- كم  ن�شف  قم�شان  ف�شفا�شة؛  �شر�ويل  د�خلية؛  �شر�ويل  للر�أ�س؛  �أغطية  ل��الأذن؛  �أغطية  �شوفية؛ 

ذ�ت قلن�شوة؛ مالب�س فروية؛ جاكيتات؛ �شد�ر�ت؛  �ل�شوف؛ كنز�ت ف�شفا�شة؛ كنز�ت  �أث��و�ب من  �شريت(؛ 
ريا�شية؛  �أح��ذي��ة  ج���و�رب؛  ق��ف��از�ت؛  عنق؛  ربطات  ق�شرية؛  �شر�ويل  قم�شان؛  لالأطفال؛  مر�يل  ���ش��رت�ت؛ 

�أحذية.
�لو�ق�عة بالفئة:  25

لتينية " باأحرف   BERKLEE "  و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  344674 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  بريكلي كوليدج �وف ميوزيك، �نك.
وعنو�نه: 1140 بويل�شتون �شرتيت، بو�شطن، �م �يه 02215، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملو�شيقى؛  تعليم  خدمات  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  �لتعليم؛  خدمات 
و�مل�شرح  �ملو�شيقى  جم��الت  يف  �لتعليمية  �ل���دور�ت  توفري  �لرق�س؛  تعليم  خدمات  �مل�شرح؛  تعليم  خدمات 
و�لرق�س؛ خدمات درو�س �ملو�شيقى؛ توفري �لدور�ت �لتعليمية يف جمالت �لعرو�س �ملو�شيقية و�لنظريات 
بعد  �لتعليم عن  و�مل�شرح؛ خدمات  �لرق�س  و�لتوجيهية يف جمالت  �لتعليمية  �ل��دور�ت  توفري  �ملو�شيقية؛ 
�مل��ق��دم��ة م��ب��ا���ش��رة؛ ت��وف��ري �ل��درو���س �مل��ب��ا���ش��رة يف جم���الت �ملو�شيقى و�ل��رق�����س و�مل�����ش��رح؛ خ��دم��ات �ملكتبات 
�ملو�شيقية؛ �إنتاج وتقدمي �لت�شجيالت �ل�شمعية و/�أو �ملرئية؛ �إنتاج وتقدمي �لت�شجيالت �ل�شمعية و/�أو �ملرئية 
و�لبث  �ل�شبكية  �لدر��شية  و�حللقات  �ل�شبكي  �لبث  وتقدمي  �إنتاج  و�مل�شرح؛  و�لرق�س  �ملو�شيقى  جمالت  يف 

�ل�شوتي �لرقمي؛ خدمات �لرتفيه �ملو�شيقي؛ تنظيم و�إنتاج و�إخر�ج �لعرو�س �ملبا�شرة. 
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " BERKLEE " باأحرف لتينية
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207
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•• اأبوظبي- وام: 

���ش��ارك م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بن 
�لتغري  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف  حممد 
�حلو�ر  فعاليات  يف  و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي 
�لذي  �ملناخي  للتغري  �لأول  �لإقليمي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  وت�شت�شيفه  تنظمه 
�ملبعوث  ك��ريي  ج��ون  معايل  بح�شور 
�ل��رئ��ا���ش��ي �لأم���ري���ك���ي ل�������ش���وؤون تغري 
جل�شة  يف  م��ع��ال��ي��ه  وحت������دث  �مل����ن����اخ. 
"�لتكيف مع تد�عيات �لتغري �ملناخي" 
�شمن فعاليات �حلو�ر، و�لتي تناولت 
�لنقا�س حول جتارب وتوجهات �لتكيف 
و��شرت�تيجيات  �مل��ن��اخ��ي،  �لتغري  م��ع 
يتو�كب  مبا  �لزر�عي  �لقطاع  تطوير 
تد�عيات  م����ع  �ل��ت��ك��ي��ف  حت��ق��ي��ق  م����ع 
تعزيز  وت���وج���ه���ات  �مل���ن���اخ���ي،  �ل��ت��غ��ري 
�ل���غ���ذ�ئ���ي، مب�����ش��ارك��ة معايل  �لم�����ن 
�لدكتورة يا�شمني فوؤ�د وزير �لبيئة يف 

جمهورية م�شر �لعربية.
وق���������ال م���ع���ال���ي���ه يف ك���ل���م���ت���ه خ����الل 

تتطلع  �لإم����ار�ت  دول��ة  "�إن  �جلل�شة: 
�حلو�ر  و��شت�شافتها  تنظيمها  ع��رب 
�إىل  �ملناخي  للتغري  �لأول  �لإقليمي 
للعمل من  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���وت���رية  ت��ع��زي��ز 
�أج��ل �مل��ن��اخ، ودع��م �جل��ه��ود �لإقليمية 
ملو�جهة  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  وم�������ش���اع���دة 
ه���ذ� �ل��ت��ح��دي �لأك�����رث خ���ط���ورة على 
�إىل  م�شري�ً  �لأر�س"،  كوكب  م�شتقبل 
�أن م�شاركة معايل جون كريي �ملبعوث 
�ل��رئ��ا���ش��ي �لأم���ري���ك���ي ل�������ش���وؤون تغري 
�مل��ن��اخ يف ف��ع��ال��ي��ات �حل����و�ر ت��ع��زز من 
�مل�شتقبلية  �لتوجهات  حتديد  ق��در�ت 
و�لتح�شري  �ل��ع��امل��ي،  �مل��ن��اخ��ي  للعمل 
�أكرث فاعلية للدورة �جلديدة  ب�شورة 
من موؤمتر دول �لأط��ر�ف يف �تفاقية 
"كوب  �لأمم �ملتحدة �لإطارية للمناخ 

."26
�لتي  "�لتحديات  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
و�لتاأثري�ت  �ملناخي  �لتغري  يفر�شها 
و��شحة  باتت  يخلفها  �لتي  �ل�شلبية 
و�ل�شكالية  ك��ك��ل،  �ل���دويل  للمجتمع 

�أن خطورة هذه �لتاأثري�ت تزد�د حدة 
بوترية مت�شارعة، �لأمر �لذي يتطلب 
خلف�س  �لعاملية  �جل��ه��ود  يف  �لإ���ش��ر�ع 
ح�����دة ه�����ذ� �ل���ت���غ���ري وت���ع���زي���ز ق�����در�ت 
�لتكيف مع تد�عياته ل�شمان م�شتقبل 

م�شتد�م".
خ���الل �جلل�شة  م��ع��ال��ي��ه  و����ش��ت��ع��ر���س 
جهود دولة �لإمار�ت يف تعزيز قدر�ت 
�ملناخي،  �لتغري  تد�عيات  مع  �لتكيف 
�أن �لدولة �شمن جهودها  �إىل  م�شري�ً 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  حت����دي  م��و�ج��ه��ة  يف 
م�شاهماتها  ���ش��ق��ف  رف�����ع  �ع���ت���م���دت 
�ملحددة وطنياً و�لتي �شملت بالإ�شافة 
�إىل توجهات و��شرت�تيجيات يف خف�س 
م�شببات �لتغري �ملناخي، تعزيز حلول 
وجهود �لتكيف مع تد�عياته، �نطالقا 
�أ�شكال  من حر�شها على حماية كافة 
�لتد�عيات  ه���ذه  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة 
لتعزيز  و���ش��م��ان��اً  ����ش��ت��د�م��ت��ه��ا،  ع��ل��ى 
قدر�ت مو��شلة �لتنمية وفق توجهات 

�شديقة للبيئة.

�عتمدت  ه��ذ� �لط���ار  "ويف  و�أ����ش���اف: 
للتكيف  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  �ل���دول���ة 
كافة  ق��در�ت  تعزيز  ي�شتهدف  و�ل��ذي 
تد�عيات  مع  �لتكيف  على  �لقطاعات 
�لتغري �ملناخي، كما مت �إطالق در��شات 
�حلالية  ل��ل��ت��اأث��ري�ت  �شاملة  تقييمية 
على  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ل��ه��ذه  و�مل�شتقبلية 
ومنها  �لدولة  يف  �حليوية  �لقطاعات 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل��ط��اق��ة  �ل�شحة 
و�لبيئة بالإ�شافة �إىل قطاع �لتاأمني، 
�ملناخي  �لتغري  تاأثري�ت  �أهم  لتحديد 
ع��ل��ي��ه��ا وحت����دي����د �أه�������م �لإج����������ر�ء�ت 
قدر�تها  ل��ت��ع��زي��ز  تطبيقها  �ل���و�ج���ب 
م�شتقبل  �إي��ج��اد  ي�شمن  م��ا  للتكيف، 

�أف�شل لالأجيال �حلالية و�ملقبلة".
وتابع: "تعزيز قدر�ت �لتكيف يرتبط 
�لبيئة  حماية  بجهود  مبا�شر  ب�شكل 
�لطبيعية  م���و�رده���ا  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
�لإطار  �لبيولوجي، ويف هذ�  وتنوعها 
منظومة  ع�����رب  �لإم��������������ار�ت  ع���م���ل���ت 
و�لرب�مج  �لت�شريعات  م��ن  متكاملة 

�لرت�بط  ه��ذ�  تعزيز  على  و�مل���ب���ادر�ت 
ومت��ك��ي��ن��ه، وم��ن��ه��ا �ع��ت��م��اده��ا حللول 
بتعهدها  للطبيعة  م�شتندة  مناخية 
مانغروف  �شجرة  مليون   30 زر�ع���ة 
2030، ما ي�شاهم يف  )ق��رم( بحلول 
�رتفاع  من  �ل�شاحلية  �ملناطق  حماية 
م�شتويات �شطح �لبحر، ويرفع قدر�ت 

�لتقاط وتخزين �لكربون".
�لإمار�ت  دول��ة  �ن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
ت���ت���م���ي���ز د�ئ������م������ا ب����ال����ع����م����ل ب�������ش���ورة 
منوذجها  ويف  للم�شتقبل،  ��شت�شر�فية 
وتد�عياته،  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  مل��و�ج��ه��ة 
�لتوجهات  م���ن  جم��م��وع��ة  �ع��ت��م��دت 
حماية  تدعم  �لتي  �لهامة  �مل�شتقبلية 
�لتغري  ه��ذ�  م�شببات  وخف�س  �لبيئة 
�لتكيف مع تد�عياته،  ق��در�ت  وتعزيز 
�لقت�شاد  ن���ح���و  �ل����ت����ح����ول  وم���ن���ه���ا 
�لإم���ار�ت  �شيا�شة  و�ع��ت��م��اد  �لأخ�����ش��ر، 
ل��الق��ت�����ش��اد �ل����د�ئ����ري، و�ل��ت��و���ش��ع يف 
�لطاقة  ح����ل����ول  و������ش����ت����خ����د�م  ن�������ش���ر 
مفهوم  لعتماد  بالإ�شافة  �ملتجددة، 

�ل��ت��ع��ايف �لأخ�����ش��ر ك��ت��وج��ه ع���ام لكافة 
�لتعايف  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق  �ل��ق��ط��اع��ات 
ملرحلة  وبالأخ�س  �لقت�شادي  و�لنمو 
حلول  على  بالعتماد  كورونا  بعد  ما 
�شديقة للبيئة. وحول حمور تطوير 
�ل���ق���ط���اع �ل�����زر�ع�����ي وت���ع���زي���ز �لم����ن 
�لغذ�ئي، قال معاليه �إن �رتفاع درجات 
�ملهمة  �لتاأثري�ت  �أح��د  �حل��ر�رة متثل 
�لعامل  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  �مل��ن��اخ��ي  للتغري 
لذ�  �خل��ل��ي��ج،  وم��ن��ه��ا منطقة  �أج���م���ع، 
ع��م��ل��ت دول����ة �لإم�������ار�ت ع��ل��ى تطوير 
مع  يتو�كب  مبا  �لزر�عية  منظومتها 

هذ� �لتاأثري عرب �عتماد نظم �لزر�عة 
��شتخد�مها،  يف  و�لتو�شع  �مل�شتد�مة 
ت�شاهم  و�ل��ت��ي  �ملائية  �ل��زر�ع��ة  ومنها 
يف خف�س ��شتهالك �ملياه بن�شب ت�شل 
توظيف  على  عملت  كما   ،90% �إىل 
�لتقنيات �حلديثة و�حللول �لبتكارية 
يف تعزيز ري��ادة �لأعمال يف هذ� �لنوع 
و�أ���ش��ار معايل  �ل��زر�ع��ة �حلديثة.  من 
�أمن  �أن  �إىل  �لدكتور بلحيف �لنعيمي 
�لأولويات  �أح���د  �شكل  ل��ط��امل��ا  �ل��غ��ذ�ء 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة �لإم��������ار�ت، 
خلفتها  �لتي  �ل��ت��اأث��ري�ت  �أن  مو�شحاً 

جائحة �نت�شار فريو�س كوفيد – 19 
هذه  على  �أك��رب  ب�شكل  �ل�شوء  �شلطت 
�ل��ق�����ش��ي��ة، خ��ا���ش��ة م��ع ت��اأث��ريه��ا على 
�لتوريد  �شال�شل  و��شتمر�رية  كفاءة 
�ل��ع��امل��ي��ة، �لأم����ر �ل����ذي ت��ع��ام��ل��ت معه 
دولة �لإم��ار�ت باحرت�فية عالية عرب 
�لغذ�ء  توريد  �شال�شل  قاعدة  تو�شيع 
مع  و��شتمر�ريتها،  مرونتها  ل�شمان 
�لغذ�ء،  �شالمة  معايري  �أعلى  �شمان 
�لزر�عة  م�شاريع  يف  �لتو�شع  وحتفيز 
�حلديثة �لتي ت�شمن زيادة �لإنتاجية 

وكفاءتها.

بلحيف النعيمي ي�ضتعر�ش جتربة الإمارات يف التكيف 
مع تداعيات التغري املناخي وتعزيز اأمن الغذاء

•• عجمان -وام:

�لتخطيط  و  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �أ�شاد 
بعجمان بجهود �شندوق �لوطن يف حتقيق �أهد�فه �ل�شامية �لتي تتمثل يف 
تطوير قدر�ت �أبناء �لوطن و�شقل مو�هبهم .. و ثمن ما قام به �ل�شندوق 
�إمار�ت  نوعية يف خمتلف  ب��ر�م��ج  تنفيذ  �أج��ل  م��ن  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�لدولة �إىل جانب ��شهامه يف متكني مو�طني �لدولة من خالل فتح �آفاق 
طاقاتهم  باأق�شى  و�لتطور  للنمو  و�لح��رت�ف  و�لتعليم  للتدريب  وفر�س 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . و�إمكاناتهم 
�شعادة هند  م��ن  ك��ال  �ل��وط��ن �شم  م��ن �شندوق  وف���د�  ب��ال��د�ئ��رة  يف مكتبه 
�أحمد حممود فكري مدير عام مركز  �شعادة  و  �ل�شندوق  باقر مدير عام 
�لإح�شاء يف �إمارة �أبوظبي مدير عام �شندوق �لوطن بالإنابة �شابقا و�أحمد 

�لرئي�شي �مل�شرف �لعام لرب�مج �ل�شندوق يف عجمان.
�ملربمج  ب��ربن��ام��ج  ف��خ��ره  ع��ن  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �أع����رب  و 
�لإم���ار�ت���ي �ل���ذي ن��ف��ذه �ل�شندوق و�أ���ش��ه��م يف �إر���ش��اد �ل��ع��ق��ول �مل��ب��دع��ة �إىل 
�لربجمة  �أ�شا�شيات  �لنا�شئ  �جليل  تعليم  على  عمل  و  �ل�شحيح  �لطريق 
�ملتمثلة  �لربنامج  خمرجات  �شاهدنا   ": وق��ال  وتفاعلية  ممتعة  بطريقة 
مب�شاريع نوعية �أنتجتها �لأيدي �ل�شغرية و�لعقول �لكبرية و�لتي �شتقود 
بو�شلة �مل�شتقبل و�شتحرتف �لوظائف �مل�شتقبلية و�شت�شدر للعامل م�شاريع 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �طلع  و  �إمار�تية".    ب�شو�عد  �شنعت 
�للقاء على ��شرت�تيجية �ل�شندوق يف �ملرحلة �ملقبلة و�لتي �شريكز  خالل 
خاللها على تكثيف �جلهود لتطوير �لكفاء�ت �لوطنية �ل�شابة و تاأهيلهم 
ليكونو� قادة �مل�شتقبل وتبني �لأفكار و�مل�شاريع �لريادية �لتي تخدم �لعملية 

�لتنموية يف �لدولة.

   من جانبها قدمت �شعادة هند باقر �شرحا مف�شال عن �إجناز�ت �ل�شندوق 
خالل �لفرتة �ملا�شية وتطلعاته للمرحلة �ملقبلة موؤكدة �أن �ل�شندوق يعمل 
و  �إمكاناتهم  �أق�شى  لتحقيق  �ملوهوبني  رعاية  و  �كت�شاف  على  توقف  بال 
تعزيز لغة �لربجمة و�ع��د�د جيل من �ملربجمني و تقدمي �لإر�شاد �ملهني 
�لإبتكار  و  �لتطبيقية  �لأبحاث  دعم  و  �ملو�طنة  �ل�شابة  �لكفاء�ت  لتطوير 
يف  �لنا�شئة  �ملبتكرة  �مل�شروعات  دع��م  جانب  �إىل  وطنية  تقنيات  لتطوير 
جمال �لتكنولوجيا.    وثمن �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي يف ختام �للقاء 
�ل�شيخ نهيان بن  �لتي يقودها معايل  �لنوعية  جهود �ل�شندوق و بر�جمه 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و �لتعاي�س رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شندوق و 
�أع�شاء �ملجل�س �لذين ي�شعون لأن ت�شل بر�جمه �إىل جميع �إمار�ت �لدولة 
�ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف  وحتقيق  و�لنجاح  �لتقدم  م�شرية  دو�م  متمنيا   ..

و�شقل مهار�ت ومو�هب �لعقول �لو�عدة.

را�ضد النعيمي ي�ضيد بجهود �ضندوق الوطن لتنمية مهارات اأبناء الإمارات و�ضقل مواهبهم

•• اأبوظبي - وام:

�لتفتي�شية  حمالتها  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  تكثف 
ل�شتقبال  ��شتعد�د�ً  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لغذ�ئية  �ملن�شاآت  على  و�لتوعوية 
�لتز�م  م��ن  للتاأكد  �لتفتي�شية  �حل��م��الت  وت��اأت��ي  �مل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر 
�ل�شحة و�ل�شالمة يف جميع مر�حل تد�ول  ��شرت�طات  �ملن�شاآت بتطبيق 
�لأغذية و�لتحقق من تطبيقها للتعاميم و�لقر�ر�ت �خلا�شة بالتد�بري 
�إىل  �لو�شول  "كوفيد19-" وذلك ل�شمان  �لحرت�زية ملو�جهة جائحة 

�أعلى م�شتويات �ل�شالمة �لغذ�ئية وحتقيق رفاهية و�شالمة �ملجتمع.
وخدمة  �لت�����ش��ال  �إد�رة  مدير  �حل��م��ادي  �شلمان  حممد  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
وحت�شري  ت��ق��دمي  من�شاآت  ت�شتهدف  �لتفتي�شية  �حل��م��الت  �إن  �ملجتمع 
�لأطعمة ومنافذ بيع �ملو�د �لغذ�ئية بالإ�شافة �إىل خمازن �ملو�د �لغذ�ئية 
بتطبيق  و�لتز�مها  جاهزيتها  على  للوقوف  و�ملوردين  �لتوزيع  ومر�كز 
�خلا�شة  �لتد�بري  تنفيذ  ومتابعة  �لغذ�ئية  بال�شالمة  �خلا�شة  �ملعايري 
�لغذ�ء.  وم��ت��د�ويل  �لغذ�ئية  للمن�شاآت  �مللزمة  "كوفيد19-"  بجائحة 
رم�شان  �شهر  وط���و�ل  قبل  تتو��شل  �لتفتي�شية  �حل��م��الت  �أن  و�أو���ش��ح 
ومن�شاآت  و�ملخابز  �ملركزية  و�ملطابخ  �ل�شعبية  و�ملطابخ  �ملطاعم  لت�شمل 
�ملتنقلة  و�ل��ع��رب��ات  بالتجزئة  �لبيع  ومن�شاآت  �حللويات  وبيع  �لت�شنيع 
وحمالت �حللوى �ل�شعبية خا�شة �لتي متار�س ن�شاطها ب�شكل د�ئم خالل 
�لفرت�ت �مل�شائية بالإ�شافة �إىل توعية ربات �ملنازل باأهمية �لتعامل �لآمن 

مع �ملنتجات �لغذ�ئية و�شمان �ملحافظة على جودتها.
�ملمار�شات  ب�شبط  فقط  تكتفي  ل  �لتفتي�س  ف��رق  �إىل  �حل��م��ادي  ولفت 

�إعد�د وتقدمي �لأغذية بل تركز  �ل�شحية �خلاطئة خالل كافة مر�حل 
�مل��ن�����ش��اآت �لغذ�ئية  �ل��ع��ام��ل��ني يف  ل��ك��اف��ة  �لن�شح و�لإر����ش���اد  ت��ق��دمي   ع��ل��ى 
وتوعيتهم باأف�شل �ملمار�شات �لالزمة ل�شمان �شالمة �لأغذية و��شرت�طات 
�لنظافة �ل�شخ�شية و�لتعامل مع �ملو�د �لغذ�ئية بطرق �شحية من حيث 
�حلفظ و�لتخزين �إ�شافة �إىل �لهتمام باإغالق فتحات �لأبو�ب و�لنو�فذ 

و�لهتمام بالنظافة �لعامة ملناطق �لتح�شري.
لالإقبال  نظر�  �للحوم  بيع  ملن�شاآت  بالغة  �أهمية  ت��ويل  �لهيئة  �أن  و�أك��د 
وفق  عليها  �لتفتي�س  �شيتم  حيث  �لف�شيل  �ل�شهر  خالل  عليها  �ملتز�يد 
برنامج مبني على درجة �خلطورة وذلك للتاأكد من مطابقتها و�لتز�مها 
بالقو�نني و�ل�شرت�طات �ل�شحية و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لإد�رية و�لقانونية 
حيال �ملخالف منها. و��شار �إىل �أن �لتفتي�س يركز على �لتاأكد من �شحة 
و�شالمة �للحوم �ملعرو�شة يف �ملحالت و�ملوجودة يف خمازن حفظ �للحوم 
و�لوقوف على كفاءة بر�د�ت حفظ �للحوم و�لتاأكد من �لتز�م �لعاملني 
�لأدو�ت  �شالحية  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ل�شليمة  �ل�شحية  �مل��م��ار���ش��ة  بتطبيق 
و�ملعد�ت ومطابقتها لال�شرت�طات �إىل جانب �لوقوف على �شيار�ت نقل 

�للحوم ومدى �لتز�مها بتطبيق ��شرت�طات �لنقل.
على  �مل�شتهلكني  جمهور  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر  وح��ث 
�لتو��شل مع �لهيئة و�لإبالغ عن �أية خمالفات يتم ر�شدها يف �أية من�شاأة 
غذ�ئية وذلك من خالل �لت�شال على �لرقم �ملجاين حلكومة �أبوظبي 
مع �لبالغات و�تخاذ  بالتعامل  �لهيئة  مفت�شو  يقوم  حيث   800555
�أف��ر�د �ملجتمع  �لإج��ر�ء �لالزم ل�شمان و�شول غذ�ء �آمن و�شليم جلميع 

يف �إمارة �أبوظبي.

•• ال�صارقة-وام:

عقدت جلنة تنظيم قيد �أُ�شر �ملو�طنني يف �إمارة �ل�شارقة �لتابعة لد�ئرة �لإح�شاء 
بهدف  �ل�شارقة  بلدية مدينة  �لأول مبقر  �جتماعها  �أم�س  �ملجتمعية  و�لتنمية 
�إعادة تنظيم قيود �لأُ�شر وحتديثها ملطابقتها مع �لتق�شيمات �لإد�رية �جلديدة 
لالإمارة وذلك برئا�شة �ل�شيخ حممد بن حميد بن حممد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 

�لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية.
ح�شر �لجتماع كل من �لعميد جمال فا�شل بطي �لعبدويل مدير �إد�رة �لهوية 
رئي�س  ن�شار  ب��ن  حممد  من�شور  �ل��دك��ت��ور  و�مل�شت�شار  �ل�شارقة  يف  و�جلن�شية 
رئي�س  �ملهريي  �أحمد  �شامل  علي  و�شامل  �ل�شارقة  حلكومة  �لقانونية  �ل��د�ئ��رة 
�لزعابي  �شليمان  عبد�هلل  �شليمان  و�لدكتور  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س 
�ل�شام�شي  �شمحة  بن  �شيف خليفة  كلباء وحميد  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 
رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملنطقة �حلمرية و�شلطان حممد مع�شد هودين �لكتبي 
رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملنطقة �ملد�م و�شعادة حممد عبد �هلل ر��شد حلي�س �لكتبي 

رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملنطقة �لبطائح.
وناق�س �ملجتمعون �خلطة �لعامة لإعادة تنظيم قيد مو�طني �لإم��ارة وعملية 
2 ل�شنة  �لأم��ريي رقم  �ملر�شوم  ملا ح��دده  10 بلد�ت وفقاً  �إع��ادة توزيعهم على 
2021 �ل�شادر عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
 / وهي  �ملو�طنني  �أ�شر  قيد  تنظيم  ب�شاأن  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
ومليحة و�حلمرية  ودبا  و�ملد�م  وكلباء  و�أبومو�شى وخورفكان  و�لذيد  �ل�شارقة 
و�لبطائح / كما ��شتعر�شو� �آلية عملية نقل �لقيود وتعديل �لأو�شاع مبا يتو�فق 

مع هذه �لتق�شيمات �لإد�رية.

كما بحث �لجتماع �آلية �لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية يف �لإمارة ل�شمان عدم 
تاأثر �إعادة تنظيم قيد �ملو�طنني ل�شجالتهم يف تلك �جلهات ومت تعيني �شامل بن 

دروي�س كاأمني �شر للجنة.
وقال �ل�شيخ حممد بن حميد بن حممد �لقا�شمي �إن �أهمية مر�شوم تنظيم قيد 
�أ�شر �ملو�طنني يف �إمارة �ل�شارقة تاأتي من مو�كبته للتو�شع �لعمر�ين و�ل�شكاين 
�لدميغر�فية  للخارطة  وم��ب��وب��ة  دقيقة  معلومات  ت��وف��ري  يف  ودوره  ل��الإم��ارة 
�إىل جانب  عام  ب�شكل  �حلكومة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  �شبكة  وتعزيز  لالإمارة 
دعم �خلطط �لتنموية �لعامة لالإمارة و�مل�شي بها قدماً نحو �ملزيد من �لتطور 
و�لزده��ار. و�أ�شاف �أن خدمة �لإم��ارة هو هدف م�شرتك ول يتم �إل بال�شر�كة 
مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �لإمارة ونتطلع بالتعاون مع جميع 
�ملخرجات  �إىل  �لو�شول  �لإم��ارة  �ملو�طنني يف  �أ�شر  لتنظيم قيد  �للجنة  �أع�شاء 
�لتي �أن�شئت من �أجلها هذه �للجنة. من جانبه قال �شعادة �شامل علي �شامل �أحمد 
�إمارة �ل�شارقة بقيادة �شاحب  �ملهريي تقت�شي �لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 
توزيع  �إع��ادة  و�شكاين  عمر�ين  تو�شع  من  ير�فقها  وم��ا  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
قيود �ملو�طنني مبا ين�شجم مع �لو�قع �جلديد للتق�شيمات �لإد�رية �لتي حددها 
قيود  بيانات  �ن حتديث  �إىل  ..م�شري�ً   2021 ل�شنة   2 رقم  �لأم��ريي  �ملر�شوم 
�لإمارة  يف  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  عمل  ت�شهيل  يف  ي�شهم  �ملو�طنني  �أ�شر 
بلدة  كل  �شكان  به  يتمتع  ما  وفاعلية من حيث  �أك��رث حيوية  مل�شتقبل  ويوؤ�ش�س 
من مز�يا وخدمات. ي�شار �إىل �أن جلنة تنظيم قيد �أ�شر �ملو�طنني يف �لإمارة هي 
جلنة موؤقتة �ُشكلت مبوجب �ملر�شوم �لأمريي رقم 2 ل�شنة 2021 �ل�شادر عن 
�إع��ادة تنظيم قيد  2021 بهدف  28 مار�س  �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف 

�أ�شر �ملو�طنني وحتديثه ملطابقته مع �لو�شع �لقائم للتق�شيمات �لإد�رية.

اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية تكثف حمالتها 
التفتي�ضية والتوعوية ا�ضتعدادا ل�ضهر رم�ضان املبارك

جلنة تنظيم قيد اأ�ضر املواطنني بال�ضارقة تبحث اإعادة توزيع 
القيود مبا يتوافق مع التق�ضيمات الإدارية اجلديدة

•• ال�صارقة-وام:

�أناملها  بقوة  خيوطها  ت�شد  �لأل���و�ن  من  ب�شاطا  �أمامها  متد 
��شم حرفتها حتى تبادر  �أن ت�شاألها عن  �ملخ�شبة باحلناء وما 
بالقول �إنها "حياكة �ل�شدو" بهذه �لعبارة تخت�شر �حلرفيات 
"�أيام  �لرت�ثية" خ���الل  �حل���رف  "قرية  ج��ن��اح  يف  �مل�����ش��ارك��ات 
18" حكاية �أقدم �حلرف يف �شبه �جلزيرة  �ل�شارقة �لرت�ثية 
�لعربية ويرتكن عملهن يروي ب�شورة حية �شرية هذه �حلرفة 

وتاريخها وجماليات �شناعتها.
طو�ل  عقود  منذ  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  "�ل�شدو"  حياكة  �أرتبطت 
�لهند�شية  ون��ق��و���ش��ه��ا  م�شغولتها  �أل�����و�ن  يف  �ل��ت��اأم��ل  وي��ك��ف��ي 
مل�شاهدة ���ش��ورة ���ش��ادق��ة ع��ن �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ع��ا���ش��و� يف ظالل 

مو�ردها  ي�شتغلون  كيف  ج��ي��د�  وع��رف��و�  �ل�شحر�وية  �لبيئة 
�لطبيعية على قلتها وتطويعها ل�شاحلهم.

تعتمد  �لتي  �حل��رف  �شيدة  متثل  �ل�شدو  حياكة  كانت  قدميا 
و�شوف  �لإب��ل  وب��ر  تغزل من  فهي  ب�شيطة  و�أدو�ت  م��و�د  على 
�ملاعز و�لأغنام �لتي ت�شد على �آلة "�لنول" �مل�شنوعة من �أوتاد 
خ�شبية �أو حديدية على �شكل م�شتطيل و"�ملن�شزة" وهي قطعة 
خ�شبية م�شتطيلة �ل�شكل ذ�ت طرفني حادين وت�شتعمل لر�شف 

�خليوط بعد ت�شكيلها.
�ملغزل  على  ت��ربم  �أن  "�لنول" بعد  على  �ل�شوف  خيوط  ت�شد 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �خل���ي���وط �ل��ت��ي ت�����ش��ت��خ��دم يف ح��ي��اك��ة ب�شاط 
�لن�شاء  �لرجال و�لن�شاء ميار�شونها ولكن  �ل�شدو وقدميا كان 
كن �أ�شد �تقانا وبر�عة فيها �أما �لأل��و�ن فكانت قدميا قا�شرة 

بد�أت  �لوقت  م��رور  مع  ولكن  و�لأحمر  و�لأ�شود  �لأبي�س  على 
تدخل عليها �ألو�ن �أخرى مثل �لأخ�شر و�لربتقايل و�لأ�شفر 

وغريها.
�مل�شتخرجة  �لأ�شباغ  ت�شتخدم  قدميا  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  وكانت 
من �لأع�شاب �ل�شحر�وية فجماليات قطع "�ل�شدو" تكمن يف 
حمافظتها على �ألو�نها �لطبيعية كما كانت �حلرفيات مي�شني 
يف �إنتاج �لب�شاط �لو�حد وقتا طويال قد ت�شل �ملدة �أحيانا �إىل 

�شهر ون�شف.
مل تعد حرفة "�ل�شدو" ر�ئجة كثري� وخوفا عليها من �لندثار 
بادرت دولة �لإمار�ت يف ت�شجيلها على قائمة �لرت�ث غري �ملادي 
هذه  حفظ  يف  منها  رغبة  �ليون�شكو  منظمة  ل��دى  للب�شرية 
�حلرفة �لتقليدية �لتي ل تز�ل تذكر بدفء �لأزمان �ل�شابقة.

•• دبي- وام:

نظمت وز�رة �لقت�شاد �إحاطة �إعالمية حول �إجر�ء�ت حماية �مل�شتهلك يف 
رم�شان  �شهر  ل�شتقبال  �ملبذولة  و�جلهود  و�ل�شتعد�د�ت  �لإم���ار�ت،  دول��ة 
�لإجر�ء�ت  من  عدد  ��شتعر��س  �لإحاطة  وت�شمنت   ،2021 لعام  �ملبارك 
لتطبيق  �ل�شرت�تيجيون  و�شركاوؤها  �لوز�رة  بها  �لتي قامت  و�لتح�شري�ت 
�أف�شل �ملمار�شات حلماية �مل�شتهلك على مد�ر �لعام ب�شورة عامة، ويف �شهر 

رم�شان �ملبارك على نحو خا�س.
 15 �مل�شتهلك �جلديد، رقم  �إ�شد�ر قانون حماية  �ملا�شي مت  �لعام  وخالل 
ل�شنة 2020، و�لهادف �إىل تعزيز منظومة حماية �مل�شتهلك بالدولة من 
خالل �شمان جودة �ل�شلعة و�خلدمة �ملقدمة للم�شتهلك و�حل�شول عليها 
�مل�شتهلك عند ح�شوله على  بال�شعر �ملعلن، و�حلفاظ على �شحة و�شالمة 
�ل�شلعة �أو ��شتعمالها �أو عند تلقيه للخدمة �أو ��شتعمالها، وت�شجيع �أمناط 
�لرقابية  و�ملعايري  �ل�شو�بط  �أف�شل  �عتماد  وكذلك  �ل�شليم،  �ل�شتهالك 
متو�زنة  ع��الق��ة  وحتقيق  و�زده���اره���ا،  ��شتقر�رها  ل�شمان  �لأ���ش��و�ق  على 
�لتجارة  من�شات  وعلى  �لدولة  �أ�شو�ق  خمتلف  يف  و�مل�شتهلكني  �لتجار  بني 

�لذكية و�لت�شوق �لإلكرتوين، وتوفري �آليات خم�ش�شة حلماية �مل�شتهلك يف 
�لظروف �ل�شتثنائية و�لطارئة.

و��شتعر�س مرو�ن �ل�شبو�شي، مدير �إد�رة �ملناف�شة وحماية �مل�شتهلك بوز�رة 
�لق��ت�����ش��اد، خ��الل �لإح��اط��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت مبقر �ل����وز�رة ب��دب��ي �إىل و�شائل 
�لإع��الم، عدد�ً من �ملبادر�ت �لتي تعمل �ل��وز�رة على تنفيذها بالتعاون مع 
�لتعاوين  و�لقطاعني  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ن  �شركائها 
�ملمار�شات  متكني  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  جميع  يف  و�خل��ا���س 
�ل�شليم  �ل�شتهالكي  �لوعي  وتعزيز  �مل�شتهلك  وحماية  �ل�شليمة  �لتجارية 
�ل�شلع  ت��و�ف��ر  ل�شمان  �مل���وردي���ن  م��ع  مكثفة  �ج��ت��م��اع��ات  �ىل  ..ب��ال���ش��اف��ة 

و��شتقر�ر �لأ�شو�ق.
وحماية  �ملناف�شة  �إد�رة  يف  ممثلة  �لقت�شاد  وز�رة  �أن  �ل�شبو�شي  و�أو���ش��ح 
�لوقت  حتى   2021 ع��ام  بد�ية  منذ  �جتماعاً   29 نحو  عقدت  �مل�شتهلك 
�حلايل، �شملت جتار �لأرز و�لدقيق و�ل�شكر و�للحوم و�لدو�جن و�لأ�شماك 
ومنتجات �لألبان و�لع�شائر وغريها، بهدف رفع م�شتوى �لتو��شل و�لتن�شيق 
مع كافة �ملوردين و�لتجار وتبادل �ملعلومات ب�شاأن �لأ�شو�ق �مل�شدرة للدولة 
�لأ�شو�ق،  �ل�شلع وتلبية �حتياجات  و�لط��الع على خططهم ل�شمان تو�فر 

�لف�شيل،  �ل�شهر  با�شتقبال  �خلا�شة  �لإج��ر�ء�ت  مناق�شة  على  �لرتكيز  مع 
�إىل �أن  و�شمان ��شتقر�ر �لأ�شعار وجتنب �أي �رتفاعات غري مربرة، م�شري�ً 
�ل�شلع  من  �ملحلية  �لأ���ش��و�ق  �حتياجات  بتغطية  �لتز�مهم  �أك���دو�  �مل��وردي��ن 
و�ملنتجات و�تخاذهم �لتد�بري �لالزمة لتفادي مو�جهة �أي نق�س يف �ل�شلع 

�لأ�شا�شية على مد�ر �لعام، وحتديد�ً خالل مو�شم رم�شان �ملبارك.
و�أكد �أن �لعالقات �لتي تربط وز�رة �لقت�شاد وموردي �ل�شلع �أو منافذ �لبيع 
�ملتبادلة  باجلهود  مدعومة  �لأم��د  طويلة  �شر�كة  على  قائمة  عالقات  هي 
للتن�شيق و�لتعاون مبا يخدم م�شالح �لطرفني ويحافظ على تو�فر �ل�شلع 
وخدمة  �لوطني  �لقت�شاد  ت���و�زن  يف  بالتايل  وي�شهم  �لأ���ش��و�ق  و��شتقر�ر 

�لأهد�ف �لقت�شادية �ل�شرت�تيجية للدولة.
كما عقدت �لوز�رة �جتماعات مع ممثلي �أ�شو�ق �خل�شر�و�ت و�لفو�كه يف دبي 
و�أبوظبي، حيث مت �لتفاق على توفري �لكميات �لالزمة من �خل�شر�و�ت 
�ملتوقعة  �لطلب  زيادة  تلبية  تتم  ل�شهر رم�شان، بحيث  ��شتعد�د�ً  و�لفو�كه 

خالل �ل�شهر �لف�شيل وبالتايل �حلفاظ على معدلت م�شتقرة لالأ�شعار.
ويبلغ معدل �ل�شتري�د �ليومي للخ�شر�و�ت و�لفو�كه يف �شوق دبي خالل 
�أبوظبي  �ألف طن، يف حني �شي�شل ��شتري�د جتار   17 مو�شم رم�شان نحو 

�ملتوفر  �ملخزون  حجم  �إجمايل  ويبلغ  يومي،  ب�شكل  طن  �آلف   5 نحو  �إىل 
حالياً من �خل�شر�و�ت و�لفو�كه نحو 130 �ألف طن.

�ل�شتهالكية  �لتعاونيات  من  �شركائها  مع  �ل��وز�رة  �جتماعات  خالل  ومن 
ومنافذ �لبيع بالدولة، و�لتي يبلغ �لعدد �لإجمايل ملقر�تها وفروعها 894 
منفذ�ً تنت�شر يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، مت �لإعالن عن �شل�شلة من حمالت 
�لتخفي�شات �لرم�شانية يف خمتلف هذه �جلمعيات و�ملنافذ، وتتنوع ن�شب 
�لتخفي�س يف هذه �حلمالت حيث ترت�وح يف �ملعدل بني 25 و%75 على 
�لعديد من �ل�شلع �لأ�شا�شية ل�شيما �لرم�شانية، وي�شل �إجمايل عدد �ل�شلع 

�لتي ت�شملها �حلمالت يف بع�س �ملنافذ �إىل 30000 �شلعة.
مبنا�شبة  �لرم�شانية  �ل�شالل  م��ب��ادرة  عن  �ملنافذ  من  �لعديد  �أعلنت  كما 
�ل�شهر �لف�شيل، �شو�ء بنظام �ل�شالل �ملفتوحة �لتي يقوم �مل�شتهلك بت�شكيلها 
بنف�شه بحيث تنا�شب تفاوت �لحتياجات و�لثقافات، �أو �ل�شالل �لثابتة �لتي 
رم�شان  مو�شم  يف  �ملرتفع  �لطلب  ذ�ت  �ل�شلع  من  حم��ددة  جمموعة  ت�شم 
درهماً  و140   50 بني  �ل�شالل  �شعر  وي��رت�وح  متعددة،  وخيار�ت  باأحجام 
و�ملنافذ،  �جلمعيات  �شتطرحها  �لتي  �ملختلفة  للعرو�س  وفقاً  باملتو�شط، 

و�لتي �شيتم �لإعالن عنها ب�شورة م�شتمرة خالل �ملو�شم �لف�شيل.

ال�ضدو.. ق�ضة اخليوط التي لونت ال�ضحراء

القت�ضاد: 420 زيارة تفتي�ضية خالل �ضهر رم�ضان املبارك 2021 ل�ضمان توافر ال�ضلع وا�ضتقرارها وحماية امل�ضتهلك
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عربي ودويل

�أحالم هوؤلء بالتخرج و�لتحليق مبقاتالت “�إف 16” ملجرد وجودهم 
يف �لقاعدة عند حماولة �لنقالب. ونفذ �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
ملدة  �ل��ط��و�رئ  وفر�س حالة  �لن��ق��الب،  بعد  �عتقالت  �أردوغ���ان حملة 
�أل���ف م��وظ��ف من   150 �أل���ف �شخ�س وط���رد   100 ع��ام��ني، و�ح��ت��ج��ز 

مهماتهم.
ومثل �أكرث من 8000 ع�شكري �أمام �لق�شاء  بتهمة �لتمرد، بينهم �أكرث 
من 600 متدرب ومتدربة معظمهم يف �أو�ئل �لع�شرينات من حياتهم. 
�ملحكوم  �ألبري )30 عاماً( من بني  �بنه  �ل��ذي كان  وق��ال كزبان كالني 
عليهم: “مل نتوقع تربئتهم، ب�شر�حة، لكننا كنا نتوقع �لإفر�ج عنهم 
على �لأقل«.  وخرج ذوو �ملتدربني عن �شمتهم رغم �خلطاب �حلكومي 
�حلاد يف تركيا �شد منفذي �لنقالب، وروو� �أنه يف �شيف 2016، و�شل 
�لعا�شمة  �أكينجي �جلوية �لرتكية، خارج  �إىل قاعدة   13 �ل�  �ملتدربون 

�لقاعدة  تعر�س  ب�شبب  �أنه  �ل�شحيفة  و�أ�شافت  ي�شتخدموها.  �أنهم مل 
�شيار�تهم  وق��ادو�  �ملغادرة وهو ما فعلوه  �لنري�ن، طلب منهم  لإط��الق 

�خلا�شة.
وبعد 11 يوماً من حماولة �لتقالب، ��شتدعي �لطيارون لل�شهادة حول 
�أ�شماءهم �شمن قائمة  �أنهم �عتقلو� على �لفور، ون�شرت  �إل  �لأح��د�ث، 

�لأفر�د �لذين  مت تطهري �جلي�س منهم.
ووجهت �إىل �ملتدربني تهمة �لنتماء �إىل منظمة �إرهابية وحماولة قلب 
�لدعاء  تقدمي  ع��دم  رغ��م  �لقتل  وحم��اول��ة  و�لقتل  �لد�شتوري  �لنظام 
لأدلة تورطهم. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لعديد من �لأتر�ك عار�شو� 
و�عتقال  �شنو�ت  �أرب��ع  ��شتمر�ر �حلملة لأكرث من  �لنقالب، ولكن مع 
�لعديد ممن ل عالقة لهم باملحاولة، �أ�شبحو� غري ر��شني عن �لعد�لة 

يف بالدهم.

•• وا�صنطن-وكاالت

تركيا  �ملوؤبد يف  بال�شجن  عليهم  �ملحكوم  �ملتدربني  �لطيارين  ذوو  ك�شر 
ليوؤكدو�  �ل�شمت،   2016 عام  �لنقالب  حماولة  يف  �مل�شاركة  بذريعة 
بر�ءة �أبنائهم. و�لطيارون هم من بني �أكرث من 600 متدرب وجمّند 
�عتقلو� يف �ملحاكمات. وقالت �شحيفة “نيويورك تاميز” �إن �لطيارين 
�مل��ت��درب��ني و���ش��ل��و� ذل���ك �ل��ي��وم �إىل ق��اع��دة  �أك��ي��ن��ج��ي �ل��رتك��ي��ة لإكمال 
يف  �مل�شاركة  بتهمة  �لق�شبان  ور�ء  �أنف�شهم  وج���دو�  �أن��ه��م  �إل  تدريبهم 

�لنقالب �لفا�شل �لذي وقع يف تركيا يف 2016.
ويتعلق �لأمر ب� 14 طيار�ً متدرباً، حكم على 13 منهم بال�شجن مدى 
�حلياة بتهمة �لتورط يف �لنقالب و��شتثني و�حد منهم فقط لأنه مل 
وتبددت  ل��ل��زو�ج.  �إج��ازة  ك��ان يف  لكونه  �ملحاولة  �أثناء  �لقاعدة  يكون يف 

ويف 15 يوليو )متوز(،  �أنقرة، لبدء �لتدريب على مقاتالت �أف- 16. 
مت ��شتدعاوؤهم �إىل �لقاعدة لجر�ء �متحان باللغة �لإجنليزية، ثم طلب 
منهم �ل�شتعد�د ملر�قبة عملية ملكافحة �لإرهاب، لكن تبني فيما بعد �أن 
�لقاعدة مقر ملدبري �لنقالب، �إذ وجه م�شاء ذلك �ليوم قادة �ملحاولة 
�لبالد وق�شف  �لرئي�شية يف  �ملن�شاآت  بال�شيطرة على  �أو�م��ر  �لنقالبية 
�لربملان، ووجهو� وحدة خا�شة للقب�س على �لرئي�س �لرتكي. ومل يكن 
�لطيارون �ملتدربون على علم �إىل حد كبري مبا يجري، وفقا لأقو�لهم 

�أمام �ملحققني ويف �ملحكمة.
و�أ�شار تقرير �ل�شحيفة �إىل �أن هو�تفهم نزعت منهم، وهو �أمر طبيعي 
خالل عملية ع�شكرية، وق�شو� �لليل، وفق �أقو�لهم جال�شني ينتظرون 
�إىل  و�أر�شل ثالثة منهم  �ملبنى  بع�شهم مدخل  فيما حر�س  م�شريهم، 
�لبو�بة �لأمامية و�شلمو� بنادق، على �لرغم من �أن �ملحكمة تو�شلت �إىل 

ذوو املجّندين الأتراك املتهمني مبحاولة النقالب يخرجون عن �ضمتهم

•• �صوفيا-اأ ف ب

�أم�س  ب��ل��غ��اري��ا  �ل��ن��اخ��ب��ون يف  ب����د�أ 
�نتخابات  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  �لأح�����د 
�ل���وزر�ء  رئي�س  يتطلع  ت�شريعية 
�مل��ح��اف��ظ ب��وي��ك��و ب��وري�����ش��وف �إىل 
ر�بعة،  ب��ولي��ة  �إث��ره��ا  �ل��ف��وز على 
كبرية  �م��ت��ن��اع  بن�شبة  تت�شم  وق��د 
ب���ع���د �ح���ت���ج���اج���ات و�����ش���ع���ة �شد 

�لف�شاد �ل�شيف �ملا�شي.
�أدىل  ب���ع���دم���ا  ب���وري�������ش���وف  وق������ال 
�ل�شحافيني  غ���ي���اب  يف  ب�����ش��وت��ه 
ما  د�ئ���م���ا  �لع���ت���ب���ار  يف  “�أخذت 
يقرره �ل�شعب �أن تكون �لنتخابات 

نزيهة«.
ن�شرت  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  و�أ�����ش����اف 
�لهائل  “�لدعم  �أن  في�شبوك  على 
�ل�����ذي ت��ل��ق��ي��ن��اه م���ن ن��ظ��ر�ئ��ن��ا يف 
�أوروبا يظهر �أهمية وجود حكومة 

�أوروبية وم�شتقرة يف بلغاريا«.
��شتطالعات  م���ع���اه���د  وت����رج����ح 
“�شعار  ح������زب  ت�������ش���در  �ل����������ر�أي 
يتزعمه  �ل��ذي  )غ��ريد(  �لنبالة” 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �مل��ث��ري ل��ل��ج��دل �إذ 
28 و29%  ب��ني  م��ا  ح�شل على 
حو�يل  �أي  �لت�شويت،  ن��و�ي��ا  م��ن 
�أ�شل  �ل��ربمل��ان من  75 مقعد� يف 

.240
�أنتوين  �ل�شيا�شة  وقال �خلبري يف 
ت�����ودوروف ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�لأخ�����رى  �خل����ي����ار�ت  “غياب  �إن 
ب�����ش��ب��ب م��ع��ار���ش��ة م�����ش��ت��ت��ة وغري 
�لهيمنة  ي��ف�����ش��ر  م���ا  ه���و  م��ق��ن��ع��ة 
بوري�شوف  حل����زب  �ل�شيا�شية” 

يدخل  وق����د  “�لتجديد”.  �إىل 
بح�شول  �ل������ربمل������ان  �حل������زب������ان 
ك����ل م��ن��ه��م��ا ع���ل���ى 6 ب���امل���ئ���ة من 

�لأ�شو�ت.
وه����ن����اك �أي�������ش���ا ح������زب �لأق���ل���ي���ة 
�حل�����ق�����وق  “حركة  �ل�����رتك�����ي�����ة 
و�حلريات” �لذي يعد عادة �شانع 
و�ل��ق��وم��ي��ون يف  �مل��ل��وك )12%( 
�لبلغارية  �لقومية  �حلركة  حزب 
�ملنتهية  �لتي ت�شارك يف �حلكومة 
تر�جعا  ت�����ش��ه��د  ل��ك��ن��ه��ا  ولي���ت���ه���ا 

�شريعا.
ت�����ق�����دي�����ر�ت  �أوىل  و�����ش����ت����ع����ل����ن 
�ل����ر�أي ع��ن��د �نتهاء  ����ش��ت��ط��الع��ات 
 20،00 �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�لنتائج  ل��ك��ن  غ(،  ت   17،00(
�لر�شمية �لنهائية لن تعرف قبل 
�خل��م��ي�����س. وك���ان���ت �مل��ن��ظ��م��ة غري 
مكافحة  “�شندوق  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لف�شاد” حذرت يف وقت �شابق من 
ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع م��ن ظ��اه��رة �شر�ء 
�لأ���ش��و�ت من قبل �لأح��ز�ب �لتي 
تطال عادة بني 5 و19 باملئة من 

�لأ�شو�ت.
فالناخبون �لذين يتلقون �أمو�ل، 
للت�شويت  د�ف�����ع  ل��دي��ه��م  ي���ك���ون 
خ��الف��ا ل��ل��ذي��ن ي�����ش��وت��ون بحرية 
و���ش��ي��ث��ن��ي��ه��م �ن��ت�����ش��ار ك���ورون���ا عن 

�لتوجه �إىل مر�كز �لقرت�ع.
بالتزوير  �شبهات  ه��ن��اك  �أن  ك��م��ا 
م��رت��ب��ط��ة ب����وج����ود م�������زدوج على 
للبلغار  �لن���ت���خ���اب���ي���ة  �ل����ق����و�ئ����م 
حالة  يف  ب�������اخل�������ارج،  �مل���ق���ي���م���ني 

قدومهم للت�شويت يف �لبالد.

. ورف�س   2009 بال منازع منذ 
مع  �ت�شال  �أي  �إج���ر�ء  بوري�شوف 
�لتظاهر�ت  منذ  �لإع���الم  و�شائل 
�لتو��شل  �شبكة  على  حملته  وقاد 
كان  ح��ي��ث  في�شبوك  �لج��ت��م��اع��ي 
وهو  �ملفاجئة  زيار�ته  يوميا  يبث 
�لدفع  �ل��رب��اع��ي��ة  ���ش��ي��ارت��ه  ي��ق��ود 
جل��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ب���الد م���ن �أجل 
وقد  �لعمل.  و�أرب���اب  �لعمال  لقاء 

رفع �شعار “عمل عمل عمل«.
وقد �ختار �لتز�م �ل�شمت �ل�شبت. 
وظهر يف �شورة ببزة �شود�ء وحيد� 
يف مرج تغطيه �لورود. وكتب حتت 

�ل�شمت  ي��ك��ون  “�أحيانا  �ل�����ش��ورة 
�أف�شل«. يتناق�س �لهدوء ظاهري 
�شادت  �لتي  �ملتوترة  �لأج���و�ء  م��ع 
طالب  عندما  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة  قبل 
�آلف �لبلغار يف �ل�شارع با�شتقالته 

بعد �شل�شلة ف�شائح.
عاما(   61( ب��وري�����ش��وف  ور�ه�����ن 
تنظيم  ورف�����������س  �ل�����وق�����ت  ع���ل���ى 
تر�جع  و��شتغل  مبكرة  �نتخابات 
تاأثري  �لحتجاجية حتت  �حلركة 

�ل�شتاء ووباء كوفيد-19.
�إذ� ح�����ش��ل، قد  ف����وز ح��زب��ه  ل��ك��ن 
ي�����ش��ع��ف��ه �ن��خ��ف��ا���س �مل�����ش��ارك��ة يف 

منت�شف  يف  �ل��ق��ل��ق  م���ن  �أج�������و�ء 
�ملوجة �لثالثة من �لوباء. وفتحت 
�مل�شت�شفيات  يف  �ق�����رت�ع  م���ر�ك���ز 
�شناديق  �إح�شار  و�شيتم  �ملكتظة، 
عائالت  �إىل  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �لق������رت�ع 

تخ�شع للحجر �ل�شحي.
�ل�شرت�كيون  يحتل  �أن  وي��رج��ح 
�ملرتبة �لثانية بح�شولهم على ما 
بني 20 و22 باملئة من �لأ�شو�ت 
ل��ك��ن��ه��م م��ن��ق�����ش��م��ون وي���ت���وق���ع �أن 
يتاأثرو� باإحجام ناخبيهم �مل�شنني 

عن �ملجيء للت�شويت.
ت�شويت  �إىل  �لأن���ظ���ار  و���ش��ت��ت��ج��ه 

تاأييدهم  يتوزع  �لذين  �ملحتجني 
على ثالثة ت�شكيالت جديدة.

�لرب�مج  م��ق��دم  �أد�ء  �أن  وي���ب���دو 
تريفونوف  ���ش��اليف  �لتلفزيونية 
�مل�����ع�����روف ب����ان����ت����ق����اد�ت����ه �حل������ادة 
مع  باملئة(   13( جيد  للحكومة، 

�أنه مل ي�شارك يف �لحتجاجات.
�لتظاهر�ت  يف  �مل�����ش��ارك��ني  وب���ني 
�لدميوقر�طية”  “بلغاريا  ح��زب 
�لناخبون  يدعمه  �ل��ذي  )مي��ني( 
لرتحل  و”�نه�س!  �مل���غ���رتب���ون 
من  �ل���ق���ري���ب  )ي�������ش���ار(  �ملافيا” 
�لرئي�س روم��ان ر�دي��ف �ل��ذي دعا 

الراأي الأردنية: ا�ضتقرار اململكة 
»خط اأحمر ل ي�ضمح بتخطيه« 

•• عمان-اأ ف ب:

قالت �شحيفة “�لر�أي” �لأردنية �لر�شمية �أم�س �إن �مل�شالح �لعليا للمملكة 
�لإقرت�ب  �أحمر ل ي�شمح ل بتخطيه ول حتى  “خط  و��شتقر�رها  و�أمنها 
مدينة “�شعي �لبع�س �إىل توهم حماولة �نقالبية وحماولة �لزج”  منه”، 

بويل �لعهد �ل�شابق �لأمري حمزة يف ذلك.
وياأتي تعليق �ل�شحيفة غد�ة تاأكيد �جلي�س �لطلب من ويل �لعهد �ل�شابق 
وعمليات  �ل��ب��الد  ����ش��ت��ق��ر�ر  ل�شتهد�ف”  ت��وظ��ف  حت��رك��ات  ع��ن  “�لتوقف 
توقيف �شملت خ�شو�شا رئي�شا �شابقا للديو�ن �مللكي و�شخ�شية مقربة من 

�لعائلة �مللكية، ح�شب م�شدر �أمني.
وجاءت ت�شريحات �جلي�س بعد ت�شجيل فيديو مت ت�شريبه ل�شبكة “بي بي 
�شي” قال فيه �لأمري حمزة �أنه يخ�شع لالإقامة �جلربية، نافيا �أن يكون 
جزء� من “�أي موؤ�مرة”. ونفى �جلي�س فر�س �لقامة �جلربية على �لأمري 
حمزة. وكتبت �ل�شحيفة يف �شدر �شفحتها �لأوىل �أن “�لعمل �لأمني �لذي 
�أحمر ل ي�شمح ل بتخطيه ول  �لأم�س هو تعبري عن خط  تو��شل خالل 

حتى بالقرت�ب منه يتعلق بامل�شالح �لعليا للمملكة و�أمنها و��شتقر�رها«.
�لأردن  يف  �ن��ق��الب��ي��ة  حم��اول��ة  ت��وه��م  �إىل  ي�شعى  “�لبع�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ويحاولون �لزج بالأمري حمزة يف �أمنياتهم �ل�شقيمة”، م�شرية �ىل �أن “كل 
�أمن  توظف ل�شتهد�ف  كانت  �لأم��ري  بع�شا من حتركات  �أن  �لأم��ر  ما يف 

�لأردن و��شتقر�ره«.
و�أو�شحت �أن “من يقر�أ تاريخ �لأردن ويعيه جيد� يعرف �أن هذه �حلالت 
تتكرر بني وقت و�آخر، و�أن �أي حماولة لزعزعة �لأردن �أو ف�شم �لعرى �لتي 
تربط قيادته ب�شعبه تتحطم د�ئما على �شخرة �لإميان و�لولء و�لنتماء 

�لتي تغذت من جتربة مائة عام من عمر �لدولة«.
ور�أت �ل�شحيفة �أن ردود �لفعل �لتي �شدرت عن دول عدة �أعلنت “بو�شوح 
�لأردنية،  �ل��ق��ي��ادة  يف  ثقتها  وجت���دد  �مل��ت��خ��ذة  �لإج�����ر�ء�ت  بجانب  وق��وف��ه��ا 
وجهت �شربة فادحة للمرتب�شني بالبالد و�أمنها و�شعبها و�لذين �أخذتهم 
توهماتهم لتخيل موقف عاملي �شاغط على �لأردن بناء على جمرد �أوهام«. 
من جانبها، �كتفت �شحيفتا “�لد�شتور” �شبه �حلكومية و”�لغد” �مل�شتقلة 

بن�شر �لبيانات �لر�شمية �ل�شادرة عن �ل�شلطات �لأردنية �ل�شبت.
حتركات  “�إحباط  �لأوىل  �شفحتها  على  “�لد�شتور”  �شحيفة  وكتبت 
و”ل �أحد فوق �لقانون و�أمن �لأردن و��شتقر�ره  �أمن �لأردن”  لأ�شتهد�ف 

يتقدم على �أي �عتبار«.
�أما �شحيفة “�لغد” فكتبت على �شفحتها �لأوىل عنو�نا عري�شا “�لعامل 

يت�شامن مع �إجر�ء�ت �لأردن حلماية �أمنه«.

انتخابات يف بلغاريا ورئي�ش الوزراء يتطلع لولية رابعة 

�ضحف عربية: لبنان.. اأزمات متالحقة وحلول غائبة •• عوا�صم-وكاالت

ت���ت���و�����ش���ل ت����د�ع����ي����ات �لأزم��������ات 
�لتي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
حياة  ع��ل��ى  ثقيلة  ب��ظ��الل  ت��ل��ق��ي 
يف  بالدهم  وم�شتقبل  �للبنانيني 
�ملنعطفات  �أك��رث  و�ح��دة من  ظل 
�ل���ب���الد خطورة،  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت���ر 
كما مل تنجح �ل�شغوط �ل�شعبية 
�إقناع  يف  و�ل���دول���ي���ة  و�ل���ع���رب���ي���ة 
فرقاء �ل�شيا�شة بالو�شول لنقاط 

م�شرتكة لتجاوز �لأزمة.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  و���ش��ّل��ط��ت 
�ليوم �لأحد، �ل�شوء على تطور�ت 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأو�شاع 
يف ل��ب��ن��ان، و�جل���ه���ود �ل��ت��ي تبذل 
وت�شجيع  �لر�كدة  �ملياه  لتحريك 
�للبنانية على  �لقوى و�لأط��ر�ف 
�لتو�شل لتفاق يعرب نفق �لأزمة، 
وخيمة  ع��و�ق��ب  �إىل  �أ���ش��ارت  كما 
��شتمر�ر  ح����ال  �ل���ب���الد  ت��ن��ت��ظ��ر 

�لأو�شاع على ما هي عليه.
رئا�شة متد�عية ونظام متهالك

ور�أى �لكاتب يف �شحيفة “�لنهار” 
�للبنانية �إبر�هيم حيدر، �أن لبنان 
ومنذ تن�شيب مي�شال عون رئي�شاً 
يعي�س  ول��ب��ن��ان   2016 ع���ام  يف 
و�شل  بع�شها  م��ت��ع��ددة،  �أزم�����ات 
�إىل  �ل��ك��ارث��ة، و�ن���ح���د�ر  �إىل ح��د 

م�شتوى �لنهيار.
وقال: “كانت رئا�شة مي�شال عون 
بلبنان  ح��ل  عما  �نك�شافاً  �لأك���رث 
م���ن ت��ه�����ش��ي��م ل��ب��ن��ي��ت��ه وجت�����اوز�ت 
ل��ل��د���ش��ت��ور و�إر����ش���اء ���ش��ل��ط��ات �أمر 

و�قع، فال �أحد ي�شتطيع �أن ينفي 
�أن مي�شال عون �ملتحالف مع حزب 
�هلل قدم تغطيات كبرية ل�شيا�شات 
وتدخالته  ومم��ار���ش��ات��ه  �حل����زب 

�لإقليمية يف كل مكان«.
رئي�س  “ت�شّرَف  و�أ��������ش�������اف 
�جل���م���ه���وري���ة م���ي�������ش���ال ع�����ون يف 
موقع  من  ولي�س  كطرف  �حلكم 
ي��ك��ن و���ش��ط��ي��اً بني  �حل���ك���م، ومل 
�ل�شنو�ت  خالل  ت�شارعا  طرفني 
�ل��ع�����ش��ري��ن �مل��ا���ش��ي��ة، وه���و �شّنف 
ما  �أو  �مل��م��ان��ع��ة،  ق����وى  د�ئ�����رة  يف 
لبنانياً  ت�شميته  ع��ل��ى  ����ش��ط��ل��ح 

بقوى 8 �آذ�ر«.
وت��اب��ع �أن����ه ب��ع��د �أق����ل م��ن خم�س 
�للبنانية  �لرئا�شة  ب��دت  �شنو�ت، 
وهو  ع���ون،  مي�شال  م��ع  متهالكًة 
�لذي �نطلق مما ي�شمى بتحالف 
دف��ع��ت �ل���ب���الد ث��م��ن��اً ل���ه، يف ظل 
“حزب  يتقدمها  �شيا�شية  هيمنة 
�هلل” حيث تتالت �لكو�رث وُن�شف 

�تفاق �لطائف.
�شغط �أوروبي

ل�شحيفة  ت�����ق�����ري�����ر  و������ش�����ل�����ط 
تغري  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  “�لعرب” 
�ل��ن��ظ��رة �لأوروب����ي����ة ل���الأزم���ة يف 
�أملانيا  �إع��الن  بعد  خا�شة  لبنان، 
�إع����ادة ت��اأه��ي��ل مرفاأ  ����ش��ت��ع��د�ده��ا 
حكومة  وج���ود  �شريطة  ب���ريوت، 

تقود �إ�شالحات جادة.
لبنانية  م�������ش���ادر  ع����ن  ون���ق���ل���ت 
�ل�شرط  �إن  ق���ول���ه���ا  م���ط���ل���ع���ة، 
لتنفيذ  �أمل���ان���ي���ا  و���ش��ع��ت��ه  �ل�����ذي 
م���ب���ادرة �إن���ق���اذ ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �شخ 

�ملركزي ريا�س �شالمة يف  �لبنك 
�جلهر، بقرب �أفول ع�شر �لدعم 
�ملوّجه �ىل �ملو�د �ل�شا�شية، �شو�ء 
�لبالغ  �ل��ر���ش��م��ي  ب��ال�����ش��ع��ر  ك����ان 
ب�شعر  �أو  ل��ل��دولر  ل��رية   1515

�ملن�شة �لبالغ 3900 لرية«.
�ملال  وزي����ر  “�رت�شى  و�أ����ش���اف���ت 
غازي وزين �أن يزّف �لب�شرى باأن 
�لو�رد�ت  لتمويل  �ملخ�ش�س  �ملال 
نهاية  بحلول  �شينفد  �لأ�شا�شية 
�مل�شرف  )�آي���ار(، وقد طلب  مايو 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  م���ن  �مل���رك���زي 
�شاأن  يف  ق�����ر�ر  �ت���خ���اذ  �لأع����م����ال 
لتقنني  للدعم  �لتدريجي  �لرفع 
�ح����ت����ي����اط����ات �ل���ن���ق���د �لأج���ن���ب���ي 

�ملتبقية«.
ولفتت �إىل �أن �إجمايل �لحتياطي 
�ملركزي  �ل��ب��ن��ك  ل����دى  �ل���ن���ق���دي 
دولر،  م��ل��ي��ار   17.1 �إىل  و���ش��ل 
ف��ي��م��ا ي��ن��اه��ز �ج���م���ايل �ل���ود�ئ���ع 
�جلهاز  يف  ب�����ال�����دولر  �مل�����ح�����ّررة 
105 مليار دولر،  �مل�شريف نحو 
�ليتيمة  �لنقدية  �ل�شيولة  متثل 

بالعملة �ل�شعبة.
وم������ع ������ش����ت����م����ر�ر �لن������ف������اق من 
�أي  �ت���خ���اذ  دون  م���ن  �لح���ت���ي���اط 
�لرمق  حلماية  ��شتثنائي  تدبري 
يعانون  �لذين  للمودعني  �ملتبقي 
�ش�حوباتهم،  ت��ق��ي��ي��د  �أ���ش�����������������������اًل 
�مل���ح���ام���ني �لتي  ن��ق��اب��ة  حت���رك���ت 
�لإجر�ء�ت  كاف����ة  باّتخاذ  طلبت 
�ل���ق���ان���ون���ّي���ة و�ل���ق�������ش���ائ���ّي���ة مع 
لبنان،  مل�شرف  �ملر��شلة  �مل�شارف 
ملْنع هذ� �لأخري من �لت�شّرف مبا 

�مل��ل��ي��ار�ت م��ن �ل�����دولر�ت لإعادة 
�أث��ار قلقا يف  تاأهيل مرفاأ ب��ريوت 
كونه  �ل�شيا�شية،  �لنخبة  �أو�شاط 
�أّي من  �شاماًل ل ميّيز بني  ج��اء 

�لأطر�ف.
�لطبقة  “ف�شل  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ل�شيا�شية يف �ل�شتجابة للمبادرة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة لأ���ش��ه��ر غ����رّي �مل����ز�ج 
�لأوروب�����������ي ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل جتاه 
�ل�شيا�شيني يف لبنان، و�أن �لأمر ل 
يقف عند ح��دود حزب �هلل �لذي 
�لأوروبية  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ق��ب��ل��ة  ب���ات 

�لتي يطالب بها �ملانحون.

جفاف اأموال الدعم
و�أ�شار تقرير يف �شحيفة “�لر�أي” 
�إىل تد�عيات قر�ر مرتقب يق�شي 
ب����رف����ع �ل����دع����م يف ل���ب���ن���ان، وم���ا 
خطرية  ت��د�ع��ي��ات  م���ن  �شيمثله 
على �لأو�شاع �لقت�شادية �ملنهارة 

�أ�شال يف لبنان.
“يتبارى  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة:  وق���ال���ت 
ت�شريف  ح���ك���وم���ة  يف  �ل����������وزر�ء 
حاكم  ومعهم  �للبنانية  �لأع��م��ال 

�إىل  وي�����ت�����ع�����د�ه  و�لأم������ريك������ي������ة، 
عون  مي�شال  �جلمهورية  رئي�س 
ب��ا���ش��ي��ل رئي�س  و���ش��ه��ره ج����رب�ن 
�حل�����ر، و�شول  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ي��ار 
�شعد  �ملكّلف  رئي�س �حلكومة  �إىل 

�حلريري«.
�لتلميحات  �أن  و�أو������ش�����ح�����ت 
من  �لغ�شب  ت��ت��ج��اوز  �لأوروب���ي���ة 
�ملماطلة بني �ل�شيا�شيني، و�أن كل 

�لنخبة �لآن على �ملحك.
�لأوروبية  �خلطة  �أن  �إىل  ولفتت 
لدعم لبنان لن تاأتي دون �شروط، 

تريد�ن  وفرن�شا  �أملانيا  �أن  حيث 
�أول روؤية حكومة قائمة ملتزمة 

بتنفيذ �لإ�شالحات.
موقفاً  ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�لطبقة  م����ن  ���ش��ل��ب��ي��اً  �أوروب������ي������اً 
كونها  مت��ي��ي��ز،  دون  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لبنان  �إل��ي��ه  و�شل  عّما  �مل�شوؤولة 
من و�شع �قت�شادي ومايل �شعب، 
مب�شاحلها  مت�شكها  ع��ن  ف�شاًل 
وعرقلة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �حل��زب��ي��ة 
�خت�شا�شيني  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�ل�شرورية  ب��الإ���ش��الح��ات  ت��ب��د�أ 

تبّقى لديه ِمن �أمو�ل �ملوِدعني.

ال�صتحقاق الدميقراطي
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال �ل����ك����ات����ب يف 
�شارل  “�جلمهورية”  �شحيفة 
“توؤ�ّشر �لتعمية �ملق�شودة  جبور، 
�ل�����ش��ل��ط��ة ع��ل��ى كيفية  م���ن ق��ب��ل 
�لنيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �إمت��ام��ه��ا 
و�ل��ب��ل��دي��ة يف ظ���ل ت��ز�م��ن��ه��م��ا يف 
ربيع 2022، �إىل نياتها �خلبيثة 
�ل�شتحقاق  ترحيل  �إىل  �لر�مية 
على  �لقدرة  عدم  بحجة  �لنيابي 

�إمتام �ل�شتحقاقني معاً«.
�لنيابية  “�لنتخابات  و�أ����ش���اف 
�ملبكرة ل حتظى بتاأييد �لأكرثية 
برملانية  ق���وى  وح��ت��ى  �حل��اك��م��ة، 
���ل جم��������ار�ة هذه  ّ ت���ف�������شِ �أخ��������رى 
�ل�����ش��د�م معها،  ع��ل��ى  �لأك���رثي���ة 
بغنى  �شعبية  م��ف��اج��اآت  لتجنب 
عنها، خ�شو�شاً �ن �لغ�شب �لذي 
ميكن  �للبنانيني  ���ش��دور  يعتمر 
�لقرت�ع  �شناديق  يف  يتفّجر  �ن 

ويقلب �لنتائج ر�أ�شاً على عقب«.
تتلقف  �أن  ���ش��رورة  �أن  �إىل  ولفت 
�حلري�شة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���وى 
ع��ل��ى �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة و�ح����رت�م 
�ل�شتحقاقات �لد�شتورية �إ�شكالية 
�لتز�من بني �لنتخابات �لبلدية 
�إىل  �لو�شول  �أج��ل  و�لنيابية من 
ل��ق��ط��ع �لطريق  ل��ه��ا،  ب��اك��ر  ح���ّل 
�أمام �لتمديد �لذي ي�شكل هدفها 
مز�ج  ل  ت��ب��دُّ �إّم���ا  بانتظار  �لأول، 
ل �لظروف، و�إّما  �لنا�س بفعل تبدُّ

تغيري قانون �لنتخاب.

»هجوم الرعب« يف موزمبيق.. ناجون يتحدثون عن اأهوال داع�ش
•• عوا�صم-وكاالت

تقول لويز� جوزيه، وهي �أمل ل�5 �أطفال تبلغ من �لعمر 52 
عاما، �إنها و�جهت متمردين مرتبطني بتنظيم د�ع�س �لإرهابي 
عندما هاجمو� مدينة باملا مركز �لغاز �شمايل موزمبيق قبل 

10 �أيام.
وقالت ل�”رويرتز” من ملعب يف مدينة بيمبا �ل�شاحلية يوؤوي 
لإنقاذ  �أرك�����س  “كنت  �لعنف  م��ن  ف��رو�  �ل��ذي��ن  �لآلف،  بع�س 

حياتي... كانو� ياأتون من كل �شارع«.
�لبازوكا. كانو� يرتدون  “ر�أيتهم يحملون )مد�فع(  و�أ�شافت 

زيا موحد� وي�شعون و�شاحا �أحمر...على روؤو�شهم«.
وقالت جوزيه �إن �مل�شلحني �جتاحو� ب�شرعة بلدتها باملا �لو�قعة 

قرب م�شاريع غاز �شخمة تبلغ قيمتها 60 مليار دولر.
ويعتقد موظفو �لإغاثة �أن ع�شر�ت �لألوف فرو� من �لهجوم 
�لذي بد�أ يف 24 مار�س، ومع ذلك، مت ت�شجيل 9900 فقط 
�إقليم كابو  �أخ��رى من  و�أن��ح��اء  من ه��وؤلء �لنازحني يف بيمبا 

لتن�شيق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ملكتب  وف��ق��ا  �جل��م��ع��ة،  حتى  دي��ل��ج��ادو 
�ل�شوؤون �لإن�شانية. وقالت منظمة �أطباء بال حدود �إن كثريين 
رمبا ل يز�لون يختبئون يف �لغابة �ملحيطة و�إن �لذين ظهرو� 
حت��دث��و� ع��ن روؤي��ت��ه��م جلثث �آخ��ري��ن م��ات��و� ب�شبب �جل���وع �أو 

�جلفاف على طول �لطريق.
ونقل مقاول عن �أحد موظفيه قوله �إن �لتما�شيح قتلت بع�شا 

منهم �أو لقو� حتفهم يف �لوحل �لعميق.
�لهجوم ومل  بد�أ  باملا عندما  �لت�شالت مع  و�نقطعت معظم 
ب�شكل  �ل�شهود  رو�ي����ات  م��ن  �لتحقق  م��ن  “رويرتز”  تتمكن 

م�شتقل.
ب��امل��ا، موطنا منذ عام  تقع  دي��ل��ج��ادو، حيث  ك��اب��و  �إق��ل��ي��م  ك��ان 

2017 لتمرد مت�شددين مرتبطني �لآن بتنظيم د�ع�س.
و�لقو�ت  �ملت�شددين  بني  �ل�شتباكات  �إن  �أمنية  م�شادر  وقالت 

�حلكومية حول باملا ��شتمرت حتى، �جلمعة.
وت��ق��ول ح��ك��وم��ة م��وزم��ب��ي��ق �إن �ل��ع�����ش��ر�ت ق��ت��ل��و� ل��ك��ن �لعدد 

�لإجمايل للقتلى و�جلرحى و�لنازحني ل يز�ل غري و��شح.

�لأدغال،  �أي��ام يف   5 من  يقرب  ما  �أم�شت  �إنها  وقالت جوزيه 
تاأكل �لك�شافا �ملرة وت�شرب من برك �ملياه �لر�كدة قبل �أن ت�شل 
من  نقلهم  ج��رى  م��ن  فيها  جتمع  قرية  وه��ي  كويتوند�،  �إىل 
كربى  نفط  �شركات  تقودها  �لتي  �ل�شخمة  �لغاز  م�شروعات 

مثل توتال.
ومن هناك، كما تقول، مت �إجالوؤها من قبل �شركة توتال لكنها 
�أف��ر�د عائلتها، منهم  6 من  �إىل ترك ما يزيد على  ��شطرت 
زوجها و�بنتها، لأنه مل يكن هناك مكان لهم على منت �لقارب 

�لذي ��شتقلته.
وقال م�شدر�ن مطلعان على عمليات �ملوقع لرويرتز �إن توتال 
�أجلت �أول �أول �أم�س �جلمعة كل من تبقى من قوتها �لعاملة 
من موقع م�شروعها بالقرب من باملا، تاركة �مل�شروع يف �أيدي 

�جلي�س.
�أف��ر�د عائلتها منذ �أن تركتهم،  ول ترد �أخبار �إىل جوزيه عن 
م��اأوى؟ هل  باأمان؟ هل لديهم  “هل هم  قائلة  ت�شاءلت  فيما 

�شيعودون؟ ل �أعرف«. 
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عربي ودويل

�أكد �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم دعمه وتاأييده �لكامل للمملكة 
و�لإج����ر�ء�ت  �ل��ق��ر�ر�ت  لكل  �لتامة  وم�شاندته  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة 
�لتي يتخذها جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين بن �حل�شني ملك �ململكة 
�لأردنية �لها�شمية وويل عهده �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �حل�شني 

بن عبد �هلل �لثاين، حلفظ �أمن و ��شتقر�ر �لأردن.
حممد  ب��ن  �أح��م��د  و�ل�����ش��الم  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  وق���ال 
�جلرو�ن يف بيان �أ�شدره �أم�س �أن �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم، 
وكافة �ع�شائه و�شركائه ، و�نطالقا من �أهد�ف �ملجل�س �ل�شاعية �ىل 
دعم �ل�شتقر�ر و�ل�شالم حول �لعامل، يقفون خلف �ململكة �لأردنية 
نزع  �ىل  �لر�مية  �جر�ء�تها  كافة  يف  �لر�شيدة  وقيادتها  �لها�شمية 
فتيل �أي حماولة لزعزعة �أمن و��شتقر�ر �لأردن وتهديد مكت�شباته 

ومقدر�ته.

�أكد عادل بن عبد �لرحمن �لع�شومي وقوف �لربملان �لعربي �لتام �إىل 
و�لإجر�ء�ت  �لقر�ر�ت  كافة  ودعم  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  جانب 
�حل�شني  ب��ن  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  �جل��الل��ة  �شاحب  يتخذها  �لتي 
للنيل  �أي حم��اولت  �ململكة ومو�جهة  �لأم��ن و�ل�شتقر�ر يف  حلفظ 

منها �أو تهديد �أمنها و��شتقر�رها.
�لأردنية  �ململكة  �أم���ن  �أن  ب��ي��ان  �ل��ع��رب��ي يف  �ل��ربمل��ان  رئ��ي�����س  و���ش��ًدد 
على  م��وؤك��د�ً  �لعربي،  �لقومي  �لأم��ن  من  يتجز�أ  ل  ج��زء  �لها�شمية 
�أنها �إحدى �لركائز و�لدعامات �لأ�شا�شية �لتي تقوم عليها منظومة 

�لعمل �لعربي �مل�شرتك.
ومن جه �خرى �أعرب �أحمد �أبو �لغيط، �لمني �لعام جلامعة �لدول 
�لقيادة  �تخذتها  �لتي  �لج��ر�ء�ت  مع  �لتام  �لت�شامن  عن  �لعربية، 
�لردنية ل�شيانة �من �ململكة و�حلفاظ على �ل�شتقر�ر، موؤكد� ثقته 
بالتو�زي  �ل��ب��الد  ��شتقر�ر  ت��اأم��ني  على  وحر�شها  �لقيادة  حكمة  يف 
�ن��ه من  بيان  �بو�لغيط -يف  وق��ال  و�ل��ق��ان��ون.  �لد�شتور  �ح��رت�م  مع 
�لد�خلية  �لأو���ش��اع  لزعزعة  حم��اولت  �ية  �شد  �لوقوف  �ل�شروري 

و��شعاف �لوطان وتخريب �ل�شتقر�ر.

تبحث فرق �إنقاذ عن 17 �شياد� فقدو� �إثر ��شطد�م مركبني قبالة 
�شو�حل مقاطعة جاوه �لغربية يف �إندوني�شيا، على ما قال م�شوؤولون 
�لأول  �أم�س  �أكرب لل�شحن م�شاء  باأخرى  . و��شطدمت �شفينة �شيد 
�لغربية  ج��اوه  مقاطعة  يف  �ن��در�م��اي��و  مدينة  �شاحل  قبالة  �ل�شبت 
�شخ�شا   32 �ل��ذي ي�شم  �ل�شيد  �شقوط طاقم مركب  ت�شبب يف  ما 
�شيني  باندونغ  �إنقاذ  وكالة  با�شم  �ملتحدثة  �أف��ادت  ما  على  �ملياه،  يف 
وولند�ري. و�أفادت وكالة فر�ن�س بر�س �لأحد �أّنه “مت �نت�شال 15 
عن  ج��اري��ا  �لبحث  ي��ز�ل  ل  لكنهم  �ل�شحن  ل�شفينة  ونقلهم  ناجيا 
�لناجني م��ن �حل���ادث يعانون  �أن  و�أو���ش��ح��ت  ف��ق��دو�«.  �أخ��ري��ن   17
و�أ�شارت  م�شت�شفى.  �أق��رب  �إىل  نقلهم  و�شيتم  ب�شيطة  �إ�شابات  من 
وولند�ري �إىل �أّن �شفينة �ل�شحن �لتي حتمل ��شم “هابكو بيونري” 
كانت تبحر يف مياه مرفاأ مري�ك �آتية من جزيرة بورينو �لإندوني�شية 
حني ��شطدم بها مركب �ل�شيد يف مياه �ندر�مايو. وحو�دث �ل�شفن 
�شائعة يف �ندوني�شيا، �لرخبيل �لو��شع �ملوؤلف من 17 �ألف جزيرة يف 

جنوب �شرق �آ�شيا، ب�شبب عدم �للتز�م مبعايري �ل�شالمة.

 
ُقتل جندّيان فنزويلّيان خالل �ملعارك �مل�شتمّرة منذ 21 �آذ�ر-مار�س 
ب��ني �جلي�س  ف��ن��زوي��ال على �حل���دود م��ع كولومبيا  يف ج��ن��وب غ��رب 
و”جماعات كولومبّية م�شّلحة غري نظامّية”، على ما �أعلنت م�شادر 

ع�شكرّية فنزويلّية.
يف  ُقتلو�  �لذين  �لفنزويلّيني  �جلنود  ع��دد  �شّتة  �إىل  يرتفع  بذلك، 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��و�ق��ع��ة يف ولي���ة �أب�����وري )ج���ن���وب(. وب��ح�����ش��ب �حل�شيلة 
�لتي  �مل�شّلحة  �جلماعات  �أع�شاء  من  ت�شعة  ف��اإّن  �جلمعة،  �ل�شادرة 
ت�شفها �ل�شلطات �لفنزويلية ب�”�لإرهابّية” ُقتلو� �أي�شا، و�عُتقل 32 
�آخرون. وجلاأ �أكرث من ثالثة �آلف �شخ�س �إىل كولومبيا هربا من 
�لقتال �لد�ئر منذ �أيام بني �جلي�س �لفنزويلي ومن�شقني من “حركة 
�لقو�ت �مل�شّلحة �لثورية �لكولومبية” )فارك(، وفقا حل�شيلة ر�شمية 

جديدة ن�شرتها بوغوتا.

عوا�صم

اأبوظبي

القاهرة

جاكرتا

 كاراكا�ص

 �ضريالنكا تعزز الإجراءات 
الأمنية قبل عيد الف�ضح 

•• كولومبو-اأ ف ب

عّززت �شرييالنكا من �لإجر�ء�ت �لأمنية يف حميط �لكنائ�س قبل قد��س �أحد 
�لف�شح �لكاثوليكي ملنع تكر�ر �لتفجري�ت �لنتحارية �لتي �أودت بحياة 279 

�شخ�شا يف �لعام 2018، على ما �أفاد متحدث با�شم �ل�شرطة.
ون�شرت �ل�شلطات �أكرث من 12 �ألفا و500 �شرطي خارج قر�بة �ألفي كني�شة 
يف �رج���اء �ل��ب��الد، م��دع��وم��ني بعنا�شر م��ن �جل��ي�����س. و�أف����اد �مل��ت��ح��دث �جيث 
روحانا “لدينا �أي�شا دعم من �لقو�ت �مل�شلحة للقيام بدوريات وتعزيز وحد�ت 
�نتحاريا غري  �لآ�شيوية هجوما  �لبالد«. و�شهد �جلزيرة  �أرج��اء  �ل�شرطة يف 
م�شبوق ��شتهدف ثالث كنائ�س وفنادق يف عطلة �لف�شح يف 21 ني�شان/�أبريل 
ا  2019. و�أودى �لهجوم، �لأكرث دموية يف تاريخ �لبالد، بحياة 279 �شخ�شً
و�أ�شاب 500 �آخرين. و�لأحد، فت�شت �ل�شرطة �حلقائب ودققت يف �لهويات 
قبل �ل�شماح للنا�س بح�شور قد��س �ل�شباح يف كني�شة �شان �شيبا�شتيان �شمال 
يف  �لف�شح  هجوم  يف  �لأق��ل  على  �شخ�شا   115 قتل  حيث  كوملبو،  �لعا�شمة 
و�وقفت �ل�شلطات �أكرث من مئتي �شخ�س على �شلة بالتفجري�ت،   .2019
لكن مل يتم توجيه �تهامات ر�شمية لأحد بعد. وت�شغط �لكني�شة �لكاثوليكية 
على �حلكومة ملحاكمة �مل�شوؤولني عن �لهجوم بالإ�شافة ملن ف�شلو� يف منعه. 
وو�شعت مل�شقات تدعو �إىل حتقيق �لعد�لة ل�شحايا �لتفجري�ت خارج كني�شة 

�شان يبا�شتيان �لتي �كتظت بامل�شلني �شباح �لأحد.

�ضد النه�ضة.. اأطراف دولية ت�ضعى لـ »عدم خروج امللف عن ال�ضيطرة«

»ب�ضي�ش اأمل«.. كيف ينظر كرد�ضتان العراق اإىل موازنة بغداد؟

جلنة النتخابات الفل�ضطينية تقبل تر�ضيح 36 قائمة 
�لقو�ئم  جميع  طلبات  قبول  ��شتكملت  قد  �للجنة 
 36 �لكلي  وع��دده��ا  تر�شح  بطلبات  تقدمت  �لتي 
وفاق  قائمة«.  �أي  �للجنة  ترف�س  مل  حيث  قائمة، 
عدد �لقو�ئم �لنتخابية �ملر�شحة لهذه �لنتخابات 
عدد تلك �لتي خا�شت �خر �نتخابات فل�شطينية يف 
�لعام 2006 وبلغت حينها 11 قائمة. ومل حتمل 
و��شح،  ب�شكل  فل�شطينية  ف�شائل  ��شماء  �لقو�ئم 
�لتي  �لعا�شفة(”   ( فتح  “حركة  قائمة  با�شتثناء 
ير�أ�شها قياديون من حركة فتح بدعم من �لرئي�س 
�لفل�شطيني حممود عبا�س، يف حني تخو�س حركة 
حما�س هذه �لنتخابات با�شم “ �لقد�س موعدنا«. 

وحملت قائمة ير�أ�شها �لقيادي �ملف�شول من �للجنة 
�ملركزية حلركة فتح نا�شر �لقدوة ��شم “ �حلرية” 
وحتظى بدعم من �لقيادي يف �حلركة �ملعتقل لدى 
�لوزر�ء  رئي�س  وع��اد  �لربغوثي.  م��رو�ن  ��شر�ئيل 
�مل�شهد  �ىل  ف��ي��ا���س  ���ش��الم  �لأ���ش��ب��ق  �لفل�شطيني 
“معا  با�شم  �نتخابية  قائمة  ر�أ����س  على  �ل�شيا�شي 
قادرون«. وحملت كثري من �لقو�ئم ��شماء تعرب عن 
مفاهيم حياتية يف �ملجتمع �لفل�شطيني، مثل قائمة 
“طفح �لكيل” وقائمة “كر�متي” وقائمة “نه�شة 

وطن” وقائمة “�حلر�ك �لفل�شطيني �ملوحد«.
�لنتخابات  م��وع��د  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س  ح���دد 

�لت�شريعية يف مر�شوم رئا�شي يوم �لثاين و�لع�شرين 
يف  �لرئا�شية  و�لن��ت��خ��اب��ات  �ملقبل،  �أي��ار/م��اي��و  م��ن 
�ملتوقع  وم��ن  متوز/يولو.  من  و�لثالثني  �حل��ادي 
�لنتخابات خا�شة  هذه  تعيق  �إ�شكاليات  �ن حتدث 
�لفل�شطينيني  م�شاركة  ��شر�ئيل  رف�شت  ح��ال  يف 
يطالب  ما  وه��و  فيها،  �لقد�س  مدينة  يف  �ملقيمني 
�ملدنية  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر  وق���ال  �لفل�شطينيون.  ب��ه 
�لفل�شطينية ح�شني �ل�شيخ يف ت�شريح �شحايف عرب 
�لحتالل  لقيادة  طلبا  “�أر�شلنا  فل�شطني  ���ش��وت 
لل�شماح باجر�ء �لنتخابات يف �شو�حيها ) �لقد�س( 

ولكن حلتى �للحظة مل ُيرد علينا«.

     •• رام اهلل-اأ ف ب

�لفل�شطينية  �مل��رك��زي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
عرب موقعها �للكرتوين قبول تر�شيح 36 قائمة 
�أي����ار/  22 ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �مل���ق���ررة يف 
باب  �أغلقت  �لنتخابات  جلنة  وكانت  �ملقبل.  مايو 
�أنها تدر�س  �لفائت، و�أعلنت  �لرت�شح ليلة �لأربعاء 
تفا�شيلها  عن  و�شتعلن  �ملتقدمة  �لقو�ئم  طلبات 
�ل�شبت  ليلة  �أعلنت  �للجنة  �أن  غ��ري  ي��وم��ني.  بعد 
�نتخابية  ق��و�ئ��م  �شت  قبلت طلبات  �أن��ه��ا  �لأح���د،   -
مر�شحة لالنتخابات. وقالت �للجنة “بذلك تكون 

•• عوا�صم-وكاالت

�لحت������اد  �أن  م���ط���ل���ع  م�������ش���در  �أك�������د 
�لإفريقي يعمل مب�شاعدة دبلوما�شية 
وف����ن����ي����ة م������ن �لحت�����������اد �لأوروب������������ي 
و�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة ع��ل��ى �خل����روج 
�مللء  تن�شيق  ح���ول  حم���دود  ب��ت��و�ف��ق 
�لثاين ل�شد �لنه�شة وتغيري منهجية 
�لثالثة  �لأط�������ر�ف  ب���ني  �ل��ت��ف��او���س 
�ملنعقدة  �لج��ت��م��اع��ات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لكونغو  عا�شمة  كن�شا�شا  يف  حاليا 
�حلايل  �ل��رئ��ي�����س   - �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

لالحتاد �لأفريقي.
و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن جولة �ملبعوثني 
ومبعوث  ب����وث  دون����ال����د  �لأم����ريك����ي 
فاندول  روب�����رت  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد 
مهدت  �ملعنية  �لعو��شم  يف  �لأخ���رية 
خروج  ع��دم  ت�شمن  مقاربة  ملناق�شة 
�لأطر�ف  و�إقناع  �ل�شيطرة  �مللف عن 
�ل��ث��الث��ة ب��ال��ق��ب��ول ب��خ��ارط��ة طريق 
�أج���ن���دت���ه���ا، و�شع  ت��ت�����ش��در  ج���دي���دة 
وخماطبة  للتفاو�س  مر�شية  �آل��ي��ة 

�لتاأثري�ت  �إز�ء  �ل�شود�ن وم�شر  �مل�شب  خماوف دولتي 
�لتي  �ل�شد  لبحرية  �ل��ث��اين  �مل��لء  عملية  م��ن  �ملحتملة 
تعتزم �إثيوبيا تنفيذها خالل �شهري يوليو و�أغ�شط�س 

�ملقبلني مبقد�ر 13.5 مليار مرت مكعب. 
�جتماعات  كن�شا�شا  يف  �ل�شبت  �لأول  �أم�����س  و�نطلقت 
�أطر�ف ملف �شد �لنه�شة �لثالثة على م�شتوى �للجان 
تتو�شل  �أن  �ملر�قبون  وياأمل  ووزر�ء �خلارجية.  �لفنية 
�لتوتر  ت��ف��اق��م  يجنب  ح��ل  �إىل  �حل��ال��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ات 
و�لنز�ع يف ظل �خلالفات �جلوهرية �لتي تر�كمت بني 
�لبلد�ن �لثالثة منذ �نطالق �مل�شروع يف 2011، و�شط 
جدل كبري حول �أهلية �لحتاد �لأفريقي وقدرته على 
�ل�شود�ن  طلب  منطقية  وم��دى  �حلالية  �ملع�شلة  حل 

•• اأربيل-وكاالت

بعد طول �شد وجذب، خا�شة فيما يت�شل بح�شة �إقليم 
�ملو�زنة  �لعر�قي، قانون  �لنو�ب  �أقر جمل�س  كرد�شتان، 
�أقرت  �لتي  �مل��و�زن��ة،  وبلغ حجم   .2021 لعام  �لعامة 
�خلمي�س، 130 تريليون دينار عر�قي )89.65 مليار 
دولر(، يف وقت تعاين به �لبالد �أزمة �قت�شادية ومالية 

ب�شبب تدين �أ�شعار �لنفط وجائحة كورونا.
�مليز�نية  يبلغ عجز  �أن  �ملتوقع  �إنه من  وقال م�شرعون 

28.7 تريليون دينار )19.79 مليار دولر(.
وكان �لعنو�ن �لأبرز لهذه �ملو�زنة �لتي تاأخرت كثري�، 

�خلالفات بني بغد�د و�إقليم كرد�شتان �لعر�ق.
على  مو�شوعة  �مليز�نية  �أن  وم�شرعون  وث��ائ��ق  وتفيد 
�أ�شا�س �شعر نفطي بلغ 45 دولر� للربميل، و�شادر�ت 
متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 

�ألف برميل يوميا من �إقليم كرد�شتان �لعر�ق.
من  باملئة   97 متويل  يف  �لنفط  على  �ل��ع��ر�ق  ويعتمد 
ميز�نيته، و�أدى �لتز�مه باتفاق )�أوبك+( خلف�س �إنتاج 
�لنفط �إىل تقلي�س �ملو�رد �ملالية حلكومة تكافح من �أجل 
�مل�شت�شري.  و�لف�شاد  �حل��رب  �شنو�ت  تد�عيات  معاجلة 
وي�شكل �لتفاق بني �حلكومة �ملركزية يف بغد�د و�إقليم 
نحو  �ملر�قبني  بح�شب  �لعر�ق، خطوة مهمة  كرد�شتان 
�شنو�ت من  بعد  �لطرفني،  �أكرب بني  تفاهمات  حتقيق 
باجلانب  يتعلق  منها  ج��زء  ك��ان  و�خل���الف���ات،  �ل��ت��وت��ر 
�ل�شائكة، مبا يف  �لق�شايا  �لقت�شادي.  و�شمل �لتفاق 
ذلك مبيعات �لنفط و�لعائد�ت غري �لنفطية.  ويلتزم 

ومدير من�شة نيلوتيك بو�شت �لإعالمية �لثيوبية، �أن 
�لبيانات  تبادل  تن�شيق  �آلية  ح��ول  �تفاق  �إىل  �لو�شول 
�ل�شود�ين  و�لرو�شري�س  �لإثيوبي  �لنه�شة  �شدي  بني 
يدفع  �أن  ميكن  وفنيا”  “تكتيكيا  �خ��رت�ق��ا  �شيعترب 

�ملفاو�شات قدما �إىل �لأمام.
وذكر عبد�، �لذي حتدث ملوقع “�شكاي نيوز عربية” عرب 
�لهاتف من �أدي�س �أبابا، �أن حديث �أطر�ف �لتفاو�س يف 
وقت �شابق عن �لتو�شل �إىل تفاهمات حول 95 يف �ملئة 
من �جلو�نب �لفنية ي�شري �إىل �أن �لعن�شر �ل�شيا�شي هو 
�لذي ي�شيطر على �شري �ملفاو�شات يف �ملرحلة �حلالية 

�كرث من �لعن�شر �لفني. 
ل��ك��ن ع��ب��د� ي�����ش��دد ع��ل��ى ����ش���رورة �ل��ن��ظ��ر �إىل جممل 
من  كن�شا�شا  يف  �حلالية  باملفاو�شات  �ملتعلقة  �لعملية 

بتو�شيع �لو�شاطة �إىل مظلة رباعية.
تفاوؤل حذر 

و�أكد وزير �لري �ل�شود�ين �ل�شابق عثمان �لتوم، �أنه يف 
�شت�شكل تطور� مهما  فاإنها  �لتوقعات  تلك  حال حتقق 
يف �شري �ملفاو�شات “لكنها لن تقدم �حلل �لكامل �لذي 
�إىل  �لتو�شل  يف  و�ملتمثل  وم�شر  �ل�شود�ن  �إليه  ت�شبو 

�تفاق �إلز�مي ي�شتند �إىل �لقانون �لدويل«.
�أنه  �إنه ورغم  نيوز عربية”  “�شكاي  ملوقع  �لتوم  وقال 
�جتماعات  �إليه  تنتهي  �ن  �جل��زم مبا ميكن  �ملبكر  من 
كن�شا�شا �إل �أن �ملوؤكد �أن من م�شلحة �لحتاد �لأفريقي 
و�ملجتمع �لدويل بذل �جلهد �ملمكن لو�شع �ملفاو�شات 

يف �إطارها �ل�شحيح.
ويف ذ�ت �ل�شياق، ر�أى نور �لدين عبد� �ملحلل �ل�شيا�شي 

بالن�شبة  للغاية  هاما  �لعائد�ت  مو�شوع  ك��ان  ولذلك، 
�أن  �إىل �لإقليم، للخروج من �لأزم��ة �لقت�شادية، على 

�لتفاق مل يحل �مل�شكالت كلها.
و�عترب رئي�س �لوزر�ء يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق م�شرور 
بارز�ين �إن �ملو�زنة �شاعدت يف ��شتعادة “ب�شي�س �أمل” 
ويقول  �لحت��ادي��ة.  �حلكومة  م��ع  �ل��ع��الق��ات  لتح�شني 

�إق��ل��ي��م كرد�شتان �ل��ع��ر�ق، وف��ق��ا ل��الحت��اد ب��اإن��ت��اج م��ا ل 
460 �ألف برميل من �لنفط يوميا. ويعاين  يقل عن 
�ملوظفون يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق ب�شفة عامة، منذ 
�شنو�ت من تاأخري رو�تبهم ومن ��شتقطاعها، من قبل 
�لأزمة �لقت�شادية،  �لإقليم على وقع ت�شاعد  حكومة 

و�خلالفات مع �حلكومة �لحتادية.

�لزو�يا �ملت�شلة بالظروف �ملو�شوعية 
و�لزمانية �لتي تتم فيها، حيث تاأتي 
و�شط تعقيد�ت وتوتر�ت �شديدة بني 
�لأط��ر�ف �لثالثة لذلك ف��اإن جمرد 
فتيل  ون��زع  �شويا  باجللو�س  �لقبول 
�خرت�قا  ي��ع��ت��رب  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���وت���ر 

كبري�.

مع�صلة امللء الثاين
�مل�شب،  دول���ت���ي  خم����اوف  وت����ز�ي����دت 
ظل  يف  خ�شو�شا  وم�����ش��ر،  �ل�����ش��ود�ن 
�مل�شي قدما يف خطة  �إثيوبيا  �عتز�م 
و�إعالنها  �ل�شد  �لثاين لبحرية  �مللء 
79 يف �ملئة من مر�حل �ل�شد  �إجناز 
دولر  م��ل��ي��ار   5 تكلفته  ت��ب��ل��غ  �ل����ذي 
 74 بنحو  ت��ق��در  تخزينية  وب��ط��اق��ة 

مليار مرت مكعب.
وبالفعل عانى �ل�شود�ن من م�شكالت 
حقيقية يف تدفقات مياه ري �مل�شاريع 
�إثيوبيا خطة  �لزر�عية عندما نفذت 
�مللء �لأول خالل خريف �لعام �ملا�شي 

دون تن�شيف م�شبق مع �ل�شود�ن. 
كما و�جه �ل�شود�ن �أي�شا �أزمة كبرية يف مياه �ل�شرب يف 
�ملدن �لرئي�شية ب�شبب �نح�شار �ملياه يف بع�س �لفرت�ت 
يف �لنيل �لأزرق ونهر �لنيل و�رتفاعها يف �لفرتة �لتي 

تلت �كتمال �مللء، مما �أثر على و�شع طلبات �ل�شخ.
�لتوم �عترب  �ل�شابق عثمان  �ل�شود�ين  �لري  لكن وزير 
وقتي  ب�شكل  �لبيانات  تبادل  ح��ول  لتفاق  �لتو�شل  �أن 
يقل�س  �أن  ومي��ك��ن    .. �لفنية  �لناحية  م��ن  جيد  �أم���ر 
خماوف �ل�شود�ن ب�شرط �أن يتفق �جلانبان على برنامج 
�إثيوبيا على ملء من�شق �و  تف�شيلي تلتزم من خالله 
وقت  يف  �أك���رب  كميات  بحجز  ي�شمح  ل  بحيث  منتظم 
�أق�شر وي�شتكمل �جل��زء �لأق��ل يف  �أو مدد زمنية  و�ح��د 

�ملدة �ملتبقية من �ل�شهرين �ملحددين.

ه��رمي كمال، يف  �لعر�قي،  �ل��ربمل��ان  �ل��ك��ردي يف  �لنائب 
:”�إقر�ر قانون  نيوز عربية”  “�شكاي  حو�ر مع موقع 
�ملو�زنة �لعامة �لعر�قية من قبل �لربملان، وهو بح�شب 
�لتطبيق  حيز  �شيدخل  �لحت���ادي���ة،  �حل��ك��وم��ة  �إع���الن 
تطبيق  �أم���ام  ري��ب  ول  �ل��ب��اب  �شيفتح  �لأح����د،  �لعملي 
�لتنموية  و�لرب�مج  �لقت�شادية،  و�خلطط  �ل�شيا�شات 
و�ل�شتثمارية �لطموحة  و�أعرب عن �أمله يف �أن ت�شاعد 
وحماولة  �لق��ت�����ش��ادي،  �لنتعا�س  �إح����د�ث  يف  �مل��و�زن��ة 
كورونا.  فريو�س  فر�شه  �ل��ذي  و�جلمود،  �لركود  ك�شر 
وي�شيف “وقد كان للربملان دور مهم، يف �شياق جمابهة 
�لتو�شية  ه��ذه، متحور يف  �حل��ادة  �لقت�شادية  �لأزم��ة 
و�لعمل على خف�س وتقلي�س �لنفقات، وزيادة �لير�د�ت 
و�ملد�خيل، وهذ� من �أهم �لبنود �لتي يت�شمنها قانون 

�ملو�زنة �جلديد«.
ويردف �آغا، ع�شو كتلة �لحتاد �لوطني �لكرد�شتاين:” 
وقد كان لكتلتنا، ولوفد حكومة �إقليم كرد�شتان �لعر�ق 
مترير  يف  كبري  دور  خا�شة،  �لطالباين  قوباد  برئا�شة 
�لطويل،  �لنف�س  �شيا�شة  وذلك عرب  و�قر�رها،  �ملو�زنة 
و�لإ����ش���ر�ر ع��ل��ى �ل��ت��و���ش��ل لالتفاق” و���ش��ط ب��ح��ر من 

�لأزمات �ل�شيا�شية �ملحلية و�لإقليمية«.
“كانت ورقة  �ل��ع��ام �جل��دي��د  �أن م��و�زن��ة  و�ع��ت��رب كمال 
���ش��غ��ط ���ش��ي��ا���ش��ي ت��وظ��ف ���ش��د �لإق���ل���ي���م  لب����ت����ز�زه ما 
وبال�شتقر�ر  عامة،  �لعر�قي  بالقت�شاد  �ل�شرر  �أحلق 
�ل�شيا�شي يف �لبالد«. وعرب عن �أمله يف �أن ي�شكل مترير 
�إقليم  ب��ني  ب��د�ي��ة حلحلة �خل��الف��ات  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�زن���ة 

كرد�شتان �لعر�ق و�حلكومة �لحتادية.

بعد القرارات الأخرية.. دعم عربي ودويل »لفت« مللك الأردن
•• عوا�صم-وكاالت

�لعربية  �ل����ب����ي����ان����ات  ت����الح����ق����ت 
تاأييدها  �أع��ل��ن��ت  �ل��ت��ي  و�ل��دول��ي��ة 
�لتي  و�ل�������ق�������ر�ر�ت  ل�������الإج�������ر�ء�ت 
يتخذها �لعاهل �لأردين �مللك عبد 
�أمن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل���ث���اين،  �هلل 

بالده.
عربت  �ل��ف��ع��ل،  ردود  �أح������دث  ويف 
�جلامعة �لعربية عن ت�شامنها مع 
�لقيادة  �تخذتها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
�ململكة  �أم�����ن  ل�����ش��ي��ان��ة  �لأردن����ي����ة 

و�حلفاظ على ��شتقر�رها.
للجامعة  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  و�أع������رب 
بيان  �لغيط يف  �أب��و  �أحمد  �لعربية 
ُن�����ش��ر ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ة �جل���ام���ع���ة يف 
في�شبوك، عن “�لت�شامن �لتاّم مع 
�لقيادة  �ّتخذتها  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
�ململكة  �أم�����ن  ل�����ش��ي��ان��ة  �لأردن����ي����ة 

و�حلفاظ على �ل�شتقر�ر«،
�لقيادة  ح��ك��م��ة  يف  “ثقته  و�أك������د 
��شتقر�ر  ت���اأم���ني  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
�ل����ب����الد ب����ال����ت����و�زي م����ع �ح�����رت�م 

�أبو  و�أ���ش��اف  و�ل��ق��ان��ون«.  �لد�شتور 
�لثاين  �هلل  عبد  “�مللك  �أّن  �لغيط 
ل��ه م��ك��ان��ة م���ق���ّدرة وع��ال��ي��ة، �شو�ء 
على  �أو  �لأردين  �ل�شعب  �أبناء  بني 

�مل�شتوى �لعربي عموما«.
�لأمانة  يف  م�شوؤول  م�شدر  و�شدد 
�لعام  “�لأمني  �أن  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 
يعترب من �ل�شروري �لوقوف �شّد 
�لأو�شاع  ل��زع��زع��ة  �أّي����ة حم����اولت 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�إ�����ش����ع����اف �لأوط�������ان 
وف���ق  �ل�شتقر�ر”،  وت����خ����ري����ب 

“فر�ن�س بر�س«.

جمل�س التعاون مع الأردن
من جهته، �أكد �لأمني �لعام ملجل�س 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون 
جمل�س  “وقوف  �حل��ج��رف  ن��اي��ف 
�ل���ت���ع���اون م����ع �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
يف  ودع��م��ه��ا  �ل�شقيقة،  �لها�شمية 
كّل ما تتخذه من �إجر�ء�ت حلفظ 
�لأردن  يف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر  �لأم�������ن 

�ل�شقيق«.
�ململكة  “�أمن  �أن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 

دول  �أم��ن  �لها�شمية من  �لأردن��ي��ة 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون، �ن��ط��الق��ا مما 
�لتعاون  جمل�س  دول  ب��ني  ي��رب��ط 
و�لأردن من رو�بط وثيقة ر��شخة 
و�مل�شري  و�لعقيدة  �لأخ��وة  قو�مها 

�لو�حد«.

تاأييد عربي وغربي
�مللكي  �لديو�ن  �أ�شدر  �لريا�س،  يف 
�إىل  �أك���د وق��وف��ه��ا  بيانا  �ل�����ش��ع��ودي 

جانب �لأردن.
“�ململكة  �أن  �ل���ب���ي���ان  يف  وج�������اء 
�لأردن  ج��ان��ب  �إىل  وق��وف��ه��ا  ت��وؤك��د 
يتخذه  م�����ا  ل���ك���ل  وم�������ش���ان���دت���ه���ا 
من  ع��ه��ده  وويل  �هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك 
�لأمن  و�إج����ر�ء�ت حلفظ  ق���ر�ر�ت 

و�ل�شتقر�ر«.
وز�رة  ق�����ال�����ت  و������ش����ن����ط����ن،  ويف 
“�لعاهل  �إن  �لأمريكية  �خلارجية 
للوليات  �أ�شا�شي  �شريك  �لأردين 

�ملتحدة وندعمه ب�شكل كامل«.
�إىل  �لوقوف  �لكويت  �أك��دت  كذلك 
�إج�����ر�ء�ت  وت��اأي��ي��د  �لأردن  ج��ان��ب 

للحفاظ  �ل���ث���اين  �هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك 
على �أمن و��شتقر�ر بالده.

ويف �لبحرين، ذكرت وكالة �لأنباء 
�لبحريني  �لعاهل  عن  �لبحرينية 
خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  �مل��ل��ك 
ق��ول��ه �إن���ه ي��وؤي��د �لإج������ر�ء�ت �لتي 
�تخذها ملك �لأردن حلفظ �لأمن 

و�ل�شتقر�ر.
وج���اء يف ب��ي��ان ت��اأك��ي��د �مل��ل��ك حمد 
وق���وف���ه  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع��ي�����ش��ى  ب����ن 
�لكاملة  وم�شاندته  �لتام  وتاأييده 
�لتي  و�لإج������ر�ء�ت  �ل���ق���ر�ر�ت  لكل 
�لثاين  �هلل  ع��ب��د  �مل���ل���ك  ي��ت��خ��ذه��ا 
حلفظ �أمن و��شتقر�ر �لأردن ونزع 

فتيل كل حماولة للتاأثري فيهما.
دعمها  ع��ن  م�شر  �أع���رب���ت  ك��ذل��ك 
�لثاين  �هلل  عبد  وللملك  ل���الأردن 
و��شتقر�ر  �أم���ن  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 

�ململكة.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
�مل�شرية، يف من�شور على في�شبوك، 
للعاهل  �إن م�شر تعرب عن دعمها 
وجهوده  �هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك  �لأردين 

و��شتقر�ر  �أم��ن  على  �حلفاظ  “يف 
للنيل  حم����اولت  �أي  ���ش��د  �ململكة 

منها«.
�إىل  “وقوفه  �ل���ع���ر�ق  �أع���ل���ن  ك��م��ا 
عبد  �مل��ل��ك  ب��ق��ي��ادة  �لأردن  ج��ان��ب 
�أي خ��ط��و�ت تتخذ  �ل��ث��اين، يف  �هلل 
للحفاظ على �أمن و��شتقر�ر �لبالد 
�لأردين  �ل�شعب  م�شالح  ورع��اي��ة 
عرب  ح�شوره،  يعزز  مبا  �ل�شقيق، 
ل��الإج��ر�ء�ت �لتي تنتهي  �لرت��ك��ان 

لب�شط هيبة �لدولة«.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  و�أ������ش�����اف�����ت   
�ملزيد  �إىل  “نتطلع  �ل���ع���ر�ق���ي���ة: 
�ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار ومو�جهة  م��ن 
�ل�شعب  ل���ي���ح���ظ���ى  �ل����ت����ح����دي����ات، 
يف  ي�شتحق  مب��ا  �ل�شقيق  �لأردين 
�أن  ون��وؤك��د  �حلكيمة،  ق��ي��ادت��ه  ظ��ل 
�لأردنية  �ململكة  و����ش��ت��ق��ر�ر  �أم���ن 
و��شتقر�ر  �أم��ن  من  هو  �لها�شمية 

�لعر�ق«.

مالب�صات ما حدث
ويف ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن رئ��ي�����س هيئة 

�لركن  �ل���ل���و�ء  �لأردين  �لأرك�������ان 
�أعقاب  يو�شف �أحمد �حلنيطي، يف 
نحو  باعتقال  �أف���ادت  �لتي  �لأن��ب��اء 
�أمنية”،  “لأ�شباب  �شخ�شا   20
ب��ي��ن��ه��م ���ش��خ�����ش��ي��ات ب��������ارزة، �أك����د 
�حلنيطي عدم �شحة ما ن�شر من 
�لأم���ري  �ع��ت��ق��ال  ح���ول  “�دعاء�ت 

حمزة«.
هيئة  رئ���ي�������س  ت�����ش��ري��ح  يف  وج������اء 
من  “ُطلب  �أن���ه  �لأردين  �لأرك����ان 
�لأمري حمزة �لتوقف عن حتركات 
ل�شتهد�ف  ت���وظ���ف  ون�������ش���اط���ات 
�إطار  يف  و����ش��ت��ق��ر�ره  �لأردن  �أم���ن 
قامت  م�شرتكة  �شاملة  حتقيقات 
و�عتقل  �لأم���ن���ي���ة،  �لأج����ه����زة  ب��ه��ا 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ه��ا �ل�����ش��ري��ف ح�����ش��ن بن 
زي���د وب��ا���ش��م �إب��ر�ه��ي��م ع��و���س �هلل 

و�آخرون«.
�ل�شابق  �لأردين  �لعهد  ويل  وك��ان 
�لأمري حمزة بن �حل�شني قد قال 
يف ت�شجيل م�شور �أن قائد �جلي�س 
�لأردين طلب منه �لبقاء يف منزله 

وعدم �لت�شال باأحد.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345597 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لبطاقات �ملمغنطة �أو �مل�شفرة، بطاقات �لتعريف �ملمغنطة، بطاقات �لولء، بطاقات بر�مج �حلو�فز، بطاقات 
بتنظيم  �ملتعلقة  �لربجميات  �لتخفي�شات؛  بطاقات  �ملكافاآت،  بطاقات  �لعالو�ت،  بر�مج  بطاقات  �لع�شوية، 
�ملكافاآت  وبر�مج  �لعالو�ت  وبر�مج  �لع�شوية  وبر�مج  �لرتويجية  �حلو�فز  بر�مج  على  و�لإ�شر�ف  �ملبيعات 
وبر�مج �لتخفي�شات و�خلدمات �لرتويجية؛ تطبيقات �لو�شائط �ملتعددة �لتفاعلية وبر�مج �لكمبيوتر �ملعدة 
لال�شتخد�م فيما يتعلق برب�مج ع�شوية �لعمالء، مبا يف ذلك بر�مج بطاقات ولء �لعمالء، وبر�مج �حلو�فز، 
�أجهزة  للتنزيل؛  قابلة  فوتوغر�فية  �شور  �لتخفي�شات؛  وبطاقات  �ملكافاآت  وبطاقات  �ل��ع��الو�ت،  وب��ر�م��ج 

�لتعليم �ل�شمعي �لب�شري؛ بيئة ت�شوق �لو�قع �لفرت��شي.
�لو�ق�عة بالفئة:  9

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك��ل��م��ة  و�شف �لعالمة:  ك��ت��ب��ت 
لتينية COLLECTION" باأحرف 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345598 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�لكتيبات؛  �لعمل  وبطاقات  و�لن�شر�ت  و�لكتالوجات  �ملطبوعة  و�ملن�شور�ت  و�ملجالت  و�لكتب  �ملطبوعات 
�أو �لبال�شتيك للتغليف؛  �أكيا�س ومغلفات و�أجربة من �لورق  �لتقاومي؛ بطاقات �لتهنئة؛ بطاقات بريدية؛ 
لوحات �إعالنات من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ ن�شر�ت �إخبارية دورية؛ دفاتر؛ جد�ول مو�عيد مطبوعة �ل�شور 

�لفوتوغر�فية؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة(؛ �لتذكار�ت و�لرب�مج �لتذكارية و�لتذكار�ت.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك��ل��م��ة  و�شف �لعالمة:  ك��ت��ب��ت 
لتينية COLLECTION" باأحرف 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345600 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�ق�عة بالفئة:  25
 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 

COLLECTION" باأحرف لتينية 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345601 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدمى و�لُلعب و�أدو�ت �للعب و�لألعاب �ملبتدعة.

�لو�ق�عة بالفئة:  28
 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 

لتينية  COLLECTION" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345607 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وحجز  تنظيم  و�ل�شفر؛  �ل��رح��الت  تنظيم  �مل�شافرين؛  مر�فقة  �ل�شياحية؛  و�ل��وك��الت  �ل��رح��الت  تنظيم 
�لرحالت �ل�شياحية و�لنزهات و�لرحالت �ليومية وجولت م�شاهدة معامل �ملدينة؛ خدمات حجز �ملو��شالت؛ 
�ملرور؛  وحركة  �ل�شفر  عن  �ملعلومات  توفري  خدمات  للم�شافرين؛  �ل�شخ�شية  �حلر��شة  �ل�شفر؛  ��شت�شار�ت 
خدمات  �ل�شفر؛  وك��الت  تقدمها  �لتي  و�ل�شفر  �لرحالت  حجز  خدمات  و�ل�شفر؛  �لرحالت  وحجز  تنظيم 
قيادة �ل�شيار�ت؛ �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بال�شفر �ل�شياحي و�رتياد �لأماكن �ل�شياحية؛ �لتخطيط؛ �لنقل؛ نقل 
�مل�شافرين؛ تغليف وتخزين �ل�شلع؛ �لنقل باحلافالت؛ خدمة ركن �ل�شيار�ت؛ توفري مر�فق ركن �ل�شيار�ت؛ 

ت�شليم �لطرود عرب ناقل بريدي.
�لو�ق�عة بالفئة:  39

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 
لتينية COLLECTION" باأحرف 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345608 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �خلياطة و�لتعديالت ح�شب �لطلب 

�لو�ق�عة بالفئة:  40
 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 

COLLECTION" باأحرف لتينية
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345609 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�حللقات  �ملو�شيقية  و�حلفالت  �لنهارية  و�ملد�ر�س  و�ملعار�س  و�لجتماعات  و�مللتقيات  �ملوؤمتر�ت  و�إج��ر�ء  وتنظيم  ترتيب 
�لدر��شية و�لندو�ت و�حللقات �لدر��شية وور�شات �لعمل و�ملحا�شر�ت، جميعها لأغر��س �لرتفيه �أو �لتعليم؛ حد�ئق �ملالهي؛ 
توفري  �لتجارية؛  و�ملجمعات  �ملر�كز  يف  و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة  و�لرتفيه؛  �لرتفيهية  �لأن�شطة  ترفيهية؛  خدمات 
لأغر��س  �لحتفالية  و�لأم�شيات  �جلو�ئز  توزيع  حفالت  تنظيم  �لدر��شية؛  �لف�شول  و�إج��ر�ء  تنظيم  �ل�شتجمام؛  مر�فق 
�لإلكرتوين  �لن�شر  و�ل��ت��دري��ب؛  �لتعليم  خدمات  �لتعليمية؛  �ملنا�شبات  �إد�رة  �لإن��رتن��ت؛  على  �مل�شابقات  �إج���ر�ء  �لرتفيه؛ 
للمعلومات حول جمموعة و��شعة من �ملو�شوعات على �لإنرتنت؛ �لن�شر بالو�شائط �ملتعددة للمطبوعات و�لكتب و�ملجالت 
�لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لر�شومات  و�خلر�ئط  �لتعليمية  و�ل��درو���س  �لدورية  �لإخبارية  و�لن�شر�ت  و�جلر�ئد  و�ل�شحف 
و�لفيديو و�ملو�شيقى و�ملن�شور�ت �لإلكرتونية؛ تنظيم وعر�س �لعرو�س و�مل�شابقات و�ملباريات و�لألعاب و�حلفالت �ملو�شيقية 
�ملو�شيقية  و�لأن�شطة  و�لفعاليات  و�لعرو�س  و�جل��ولت  و�ملهرجانات  �ملو�شيقية  �حلفالت  و�إقامة  وعر�س  و�إنتاج  تنظيم  ؛ 
�أعمال �لفن �ملرئي و�لأدب للجمهور لأغر��س ثقافية  و�لثقافية �لأخرى؛ تنظيم عرو�س �لأزياء لغايات �لرتفيه؛ عر�س 
وجتارب  بال�شفر  تتعلق  ومرئية  و�إذ�ع��ي��ة  تليفزيونية  وم�شل�شالت  �أف��الم  �شكل  على  �لرتفيهي  �ملحتوى  �إنتاج  تعليمية؛  �أو 
ت�شوق �ملنتجات �لفاخرة �لتي ُتباع بالتجزئة؛ توفري من�شور�ت �إلكرتونية على �شبكة كمبيوتر عاملية �أو عرب �لإنرتنت، غري 
قابلة للتنزيل؛ توفري معلومات حول �لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب و�لرتفيه و�لأن�شطة �لريا�شة �لثقافية؛ توفري مناطق 
ن�شر  �لإعالنية؛  �لدوريات و�لكتالوجات و�لبيانات  ن�شر  �لتعليمية؛  �ملو�د  ن�شر  �لأطفال؛  ترفيهية على �شكل مناطق للعب 

�ملطبوعات و�ملجالت؛ ن�شر �ملطبوعات ب�شيغة �إلكرتونية؛ ن�شر �لآر�ء. �لو�ق�عة بالفئة:  41
لتينية كتبت كلمة "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" باأحرف  و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345610 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �ل�شت�شار�ت �ملعمارية، مبا يف ذلك �لهند�شة �ملعمارية ملر�كز �لت�شوق؛ خدمات �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بت�شميم مر�كز 
�لت�شوق؛ عمل �ملهند�شني، و�إعد�د �ملخططات لبناء �ملباين �لتجارية، مبا يف ذلك مر�كز �لت�شوق؛ �ل�شت�شار�ت ب�شاأن حماية 
�لبيئة، مبا يف ذلك بيئة مر�كز �لت�شوق؛ تخطيط �ملدن و�لتخطيط �لتجاري للمدن؛ �لديكور �لد�خلي وت�شميم �لديكور 
�لد�خلي، مبا يف ذلك �لديكور �لد�خلي للمباين �لتجارية ومر�كز �لت�شوق؛ �خلرب�ت �جليولوجية؛ در��شات �مل�شاريع �لفنية 
�إد�رة  �لإنرتنت؛  �شبكة  �ملو�قع على  ��شت�شافة  �لفنية؛ خدمات مر�قبة �جلودة؛  �مل�شاريع  در��شات  �لت�شوق؛  �ملتعلقة مبر�كز 
�ملحتملة؛  �مل�شتقبلية  بالتطبيقات  يتعلق  فيما  و�خلدمات  �ملنتجات  وتقييم  حتليل  �لكمبيوتر؛  �شبكات  يف  �مل�شتخدم  حقوق 
�لتكليف بكتابة بر�مج �لكمبيوتر و�لربجميات و�لرموز لإن�شاء �شفحات �لويب على �لإنرتنت؛ خدمات برجمة �لكمبيوتر 
بيانات  حتويل  �لويب؛  مو�قع  وت�شميم  باإن�شاء  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لتفاعلية؛  و�لتطبيقات  �ملتعددة  بالو�شائط  �ملتعلقة 
�ملعلومات �لإلكرتونية؛ ت�شميم و�إن�شاء �ل�شفحات �لرئي�شية و�شفحات �لويب؛ ت�شميم وتطوير قو�عد �لبيانات �لإلكرتونية؛ 
ت�شميم وتطوير �أنظمة �إدخال �لبيانات و�إخر�جها ومعاجلتها وعر�شها وتخزينها؛ ت�شميم مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ حتويل 
للبيانات؛ تطوير  �لإلكرتونية و�لن�شخ �لحتياطي  �لبيانات  �ل�شوئي(؛ خدمات تخزين  �إىل رقمية )�مل�شح  �لوثائق  بيانات 
�لبيئة وحمايتها؛ خدمات �لأبحاث  �أبحاث يف جمال �حلفاظ على  �لبحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛  �ملنتجات؛ 
لتطوير منتجات جديدة؛ �ل�شت�شار�ت �لفنية �ملتعلقة بتطوير �ملنتجات؛ حتديث و�شيانة بر�مج �لكمبيوتر؛ تطوير بر�مج 
بر�مج  ذلك  �لعمالء، مبا يف  يتعلق برب�مج ع�شوية  فيما  ل�شتخد�مها  �لتفاعلية  �ملتعددة  �لو�شائط  وتطبيقات  ومنتجات 
بطاقات ولء �لعمالء وبر�مج �حلو�فز وبر�مج �لعالو�ت وبطاقات �ملكافاآت وبطاقات �لتخفي�شات؛ �خلدمات �ل�شت�شارية 

�ملتعلقة بت�شميم مر�كز �لت�شوق.
42 �لو�ق�عة بالفئة:  

لتينية كتبت كلمة "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" باأحرف  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345602 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال �لتجارية �أو �ل�شناعية وخدمات �ل�شت�شار�ت لإد�رة �لأعمال للمر�كز و�ملجمعات �لتجارية؛ توفري 
�ملعلومات �لتجارية؛ �مل�شاعدة يف ��شتغالل �أو �إد�رة �ل�شركات �لتجارية �أو �ل�شناعية، مبا يف ذلك مر�كز وجممعات �لت�شوق، 
من  �ملخزون  فائ�س  توزيع  من  لتمكينها  �جل��ودة  وعالية  �لفاخرة  للماركات  �لأعمال  ��شت�شار�ت  خدمات  تقدمي  وحتديد�ً 
جمموعة �ملو�شم �ل�شابق بطريقة م�شبوطة وفعالة؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن و�لرتويج و/�أو �لر�شوم �ملتحركة �لتجارية؛ 
�لرتويج و�لدعاية و�لإعالن بجميع �أنو�عه وعلى جميع �أ�شكال �لدعم؛ �أبحاث �لأعمال؛ تنظيم �لبيانات يف قاعدة بيانات 
�ملو��شم  �لفائ�س من جمموعات  باملخزون  يتعلق  فيما  بالتجزئة  �لبيع  �مللفات؛ خدمات  و�إد�رة  �لبيانات  مركزية؛ معاجلة 
وت�شميم  و�مللحقات  �ل�شفر  و�حتياجات  و�لأح��ذي��ة  �لريا�شية  باملالب�س  يتعلق  فيما  و�لأط��ف��ال  و�لن�شاء  للرجال  �ل�شابقة 
�ملنزل و�ملالب�س �لن�شائية �لد�خلية و�ملجوهر�ت و�لهد�يا؛ �لرتويج للمباين �لتجارية، مبا يف ذلك مر�كز �لت�شوق؛ حتليل 
بت�شميم  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  �لتجزئة؛ �خلدمات  ملاركات  و�ل�شت�شار�ت  �مل�شورة  �أجل تقدمي  و�ل�شوق من  �ملو�شة  �جتاهات 
وبناء وتعديل و�إد�رة مر�كز �لت�شوق؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن؛ �د�رة وتوجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ خدمات 
�لت�شويق؛ �لت�شويق �ملبا�شر؛ و�شع �ملفهوم �لت�شوري لرب�مج �لع�شوية و�إن�شائها وت�شميمها وتطويرها وتنفيذها وت�شغيلها 
وتنظيمها وترويجها و�لإ�شر�ف عليها، مبا يف ذلك بر�مج بطاقات ولء �لعمالء وبر�مج �حلو�فز وبر�مج �لعالو�ت وبطاقات 
�ملكافاآت وبطاقات �لتخفي�شات؛ خدمات �ل�شبكات �لتجارية و�ملهنية؛ ت�شويق خدمات �لبيع بالتجزئة لالآخرين من خالل 
موقع �لتو��شل عرب �لإنرتنت؛ �لرتويج ملنا�شبات �لآخرين؛ توفري خدمات �لهاتف و/�أو �لكمبيوتر عرب �لإنرتنت لأع�شاء 
بر�مج �لع�شوية مبا يف ذلك بر�مج بطاقات ولء �لعمالء، وبر�مج �حلو�فز، وبر�مج �لعالو�ت، وبطاقات �ملكافاآت وبطاقات 
�لتخفي�شات، بحيث ميكن للع�شو �حل�شول على �لب�شائع و�خلدمات؛ خدمات �لبيع بالتجزئة �ملتاحة عرب �لإنرتنت فيما 
يتعلق ببيع �ملالب�س، و�ملالب�س �لريا�شية، و�لأحذية، و�حلقائب �ل�شفرية وحقائب �ل�شفر، و�إك�ش�شو�ر�ت �ملالب�س، و�لأثاث، 
و�لإ�شاءة، و�أغطية �لأر�شيات، و�أدو�ت �ملطبخ و�أدو�ت �لطهي، و�ملالب�س �لن�شائية �لد�خلية و�ملجوهر�ت، مما يتيح للعميل 
�لأعمال؛  وتنظيم  �لأعمال  ب��اإد�رة  �ملتعلقة  و�لرتويجية  �لت�شويقية  �لأن�شطة  ب�شهولة؛  و�شر�ئها  �لب�شائع  تلك  ��شتعر��س 
بيانات  قو�عد  يف  �ملعلومات  تنظيم  �لتقارير؛  و�إع���د�د  �لإح�شائي  �لتحليل  �ل�شوق؛  �أب��ح��اث  لبيانات  �لإح�شائي  �لتقييم 
�لكمبيوتر؛ خدمات تقييم �ملاركات؛ عر�س �ملاركات؛ خدمات ��شرت�تيجية للماركات؛ خدمات طلب �ل�شر�ء �ملحو�شب عرب 
�لإنرتنت؛ عر�س �لب�شائع على و�شائط �لت�شال لأغر��س �لبيع بالتجزئة؛ ت�شويق �ملنا�شبات؛ تنظيم �ملنا�شبات و�ملعار�س 
و�لعرو�س و�ملعار�س لأغر��س ترويجية و�إعالنية جتارية؛ حتليل بيانات و�إح�شاء�ت �أبحاث �ل�شوق؛ ن�شر �ملو�د �لإعالنية 
و�لت�شويقية و�لدعائية؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملقدمة عرب �لإنرتنت؛ �لدعاية و�لإعالن يف �ل�شحافة �ل�شعبية و�ملهنية؛ 
�ل�شتجابة  مدى  حتليل  �لإن��رتن��ت؛  وعلى  �لويب  �شفحات  على  �لإع��الن��ات ل�شتخد�مها  جتميع  �لدعائية؛  �لأف��الم  �إنتاج 
و�لرتويج  �لدعاية  خدمات  �لإنرتنت؛  عرب  �لآخرين  وخدمات  لب�شائع  �لرتويج  �ملبا�شر؛  بالربيد  �لإع��الن  لالإعالنات؛ 
للمبيعات؛ خدمات ��شت�شارية تتعلق بو�شع �ملفهوم �لت�شوري لرب�مج �لع�شوية و�إن�شائها وت�شميمها وتطويرها وتنفيذها 
وت�شغيلها وتنظيمها وترويجها و�لإ�شر�ف عليها، مبا يف ذلك بر�مج بطاقات ولء �لعمالء وبر�مج �حلو�فز وبر�مج �لعالو�ت 
و�لإ�شر�ف عليها؛ خدمات  لها  �لعمالء وت�شغيلها و�لرتويج  بر�مج ولء  �لتخفي�شات؛ تنظيم  �ملكافاآت وبطاقات  وبطاقات 
ولء �لعمالء لأغر��س جتارية و/�أو ترويجية و/�أو �إعالنية؛ خدمات �إد�رة �مل�شاريع مل�شاريع �لبناء؛ ترويج م�شالح �ل�شحة 
و�ملجتمع وق�شايا �ل�شتد�مة �لبيئية؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال �ملتعلقة بتكامل جمالت تكنولوجيا �لعمليات �لتجارية، 
و�لتعلم �لتنظيمي، و�إد�رة �لتغيري و�ل�شتد�مة �لت�شغيلية؛ تنظيم عرو�س �لأزياء لغايات ترويجية؛ عر�س �لب�شائع على 

 و�شائط �لت�شال لغايات �لبيع بالتجزئة؛ توفري �شوق عرب �لإنرتنت مل�شرتي �ل�شلع و�خلدمات وبائعيها. 
35 �لو�ق�عة بالفئة:  

لتينية كتبت كلمة "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" باأحرف  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345603 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية   
با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.

وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�لهاتف؛  �لإنرتنت  عرب  �ملقدمة  �ملالية  �خلدمات  �ملالية؛  �ل�شوؤون  �لتمويلية؛  �ل�شوؤون  �لتاأمني؛  خدمات 
�إد�رة  �لت�شوق؛  �لتجارية، مبا يف ذلك مر�كز  �ملباين  �إن�شاء  �لعقارية، وحتديد�ً  �لعمليات  �لعقارية؛  �ل�شوؤون 
ذلك  يف  مبا  �لعقار�ت،  لتاأجري  �لعقارية  �لوكالة  خدمات  �لت�شوق؛  مر�كز  جمال  يف  ذلك  يف  مبا  �لعقار�ت، 
�ملباين �لتجارية ومر�كز �لت�شوق؛ �لإد�رة �ملالية؛ �لكفالت �ملالية للفعاليات و�لأن�شطة �لرتفيهية و�لثقافية 
مبا  �لعميل،  ع�شوية  برنامج  من  كجزء  قيمة  ذ�ت  �شند�ت  �إ�شد�ر  �لديون؛  حت�شيل  وك��الت  و�ملوؤ�ش�شاتية؛ 
وبطاقات  �ملكافاآت  وبطاقات  �ل��ع��الو�ت،  وب��ر�م��ح  �حل��و�ف��ز،  وب��ر�م��ج  �لعمالء،  ولء  بطاقات  بر�مج  ذل��ك  يف 
�لتخفي�شات؛ �إ�شد�ر بطاقات �لدفع �لإلكرتونية فيما يتعلق برب�مج ولء �لعمالء وبر�مج �حلو�فز و�ملكافاآت 
و�لعالو�ت؛ �إ�شد�ر بطاقات �لقيمة �ملخزنة؛ ترتيب �ملعامالت �ملالية؛ خدمات �لدفع �لإلكرتوين؛ خدمات 

تقدمي �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة بربنامج ع�شوية �لعمالء.
�لو�ق�عة بالفئة:  36

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 
COLLECTION" باأحرف لتينية

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345604 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
بناء مر�كز �لت�شوق؛ تقدمي �ملعلومات ب�شاأن بناء وتعديل وتهيئة مر�كز �لت�شوق؛ �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة باإن�شاء 
وجتهيز �ملر�كز و�ملجمعات �لتجارية؛ �لإ�شر�ف على �إن�شاء �ملباين و�إد�رة عمليات �لبناء يف �ملوقع؛ خدمات ركن 

�ل�شيار�ت؛ �خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة ببناء وتعديل مر�كز �لت�شوق.
�لو�ق�عة بالفئة:  37

 THE BICESTER VILLAGE SHOPPING" ك���ل���م���ة  و�شف �لعالمة:  ك���ت���ب���ت 
لتينية  COLLECTION" باأحرف 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345605 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�لن�شو�س  و�ل�شوت  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  و�لر�شومات  �ل�شور  ومعاجلة  ونقل  ون�شر  بث  بعد؛  عن  خدمات  �لت�شالت؛ 
�لويب  مو�قع  خ��الل  وم��ن  �لإن��رتن��ت  عرب  �لبيانات  من  �آخ��ر  ن��وع  �أي  �أو  �ملتعددة  و�لو�شائط  �لب�شري  �ل�شمعي  و�ملحتوى 
�ل�شينما؛  و�إع��الن��ات  �لرتويجية  دي(  يف  )دي  �لرقمي  �لفيديو  و�أق��ر����س  �لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة  �حلا�شوبية  و�لطرفيات 
�لولوج و�لت�شال عرب �لإنرتنت و�لإنرت�نت؛ �لربيد �لإلكرتوين؛ خدمات  �لت�شال عرب �لطرفيات �حلا�شوبية؛ خدمات 
�لبيانات على  بنقل  �لبيانات �خلا�شة  �أو قو�عد  �ملحو�شبة  �لبيانات  �إىل قو�عد  �لولوج  �لكمبيوتر؛ توفري وقت  بيانات  نقل 
�لإنرتنت؛ تاأجري وقت �لولوج �إىل قو�عد �لبيانات ومر�كز ��شت�شافة قو�عد بيانات ن�شو�س �لفيديو �أو معاجلة �لبيانات، مبا 
يف ذلك �لولوج عرب �شبكة �لإنرتنت؛ خدمات �لت�شال �لتفاعلي؛ توفري منتديات عرب �لإنرتنت لنقل �لر�شائل و�لتعليقات 
�ت�شالت  �شبكات  �أي  �أو  �لإنرتنت  على  �لويب  مو�قع  �إىل  �لو�شول  توفري  �مل�شتخدمني؛  بني  �ملتعددة  �لو�شائط  وحمتوى 
�إىل حمتوى  �ملعلومات؛ توفري و�شول �لت�شالت  �إلكرتونية على �لإنرتنت ل�شرتجاع  �إىل �شبكة  �أخرى؛ توفري �لو�شول 
لأغر��س  �أخ��رى  �ت�شالت  �شبكة  �أي  �أو  �لإنرتنت  على  �لويب  مو�قع  �إىل  �لو�شول  وتوفري  �لإنرتنت،  �ملقدم عرب  �لفيديو 

خدمة �لت�شوق يف �لو�قع �لفرت��شي.
38 �لو�ق�عة بالفئة:  

 "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" كتبت كلمة و�شف �لعالمة:  
باأحرف لتينية 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345611 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لأطعمة  ت��وف��ري  �ل�شيافة؛  لأج��ن��ح��ة  �لتموين  خ��دم��ات  �ل�شخ�شيات؛  ك��ب��ار  ���ش��الت  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت��وف��ري 

و�مل�شروبات ل�شيافة �ل�شركات
�لو�ق�عة بالفئة:  43

 "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" كلمة  و�شف �لعالمة:  كتبت 
باأحرف لتينية
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345613 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه:35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات رعاية �حليو�نات �لأليفة؛ مت�شية �لكالب؛ تنظيف �لكالب و�لعناية بها. 

�لو�ق�عة بالفئة:  44
 "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" كلمة  و�شف �لعالمة:  كتبت 

باأحرف لتينية
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345614 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  تي بي يف ��س �شي، �ل.�ل.�شي.
وعنو�نه: 35 مي�شن �شرتيت، غرينت�س، �شي تي 06830، ديالوير، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
من�شق  خدمات  �لفردية؛  �لت�شوق  خدمات  �لت�شوق؛  وجممعات  �لتجارية  �ملر�كز  باأمن  يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا  �لأمنية،  �ل�شت�شار�ت 
�لتقا�شي  يف  و�مل�شاعدة  و�لتمثيل  �مل�شورة  �لفكرية؛  للملكية  ��شت�شارية  خ��دم��ات  �لفكرية؛  �مللكية  ترخي�س  �ل�شخ�شي؛  �ملالب�س 
و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  برتخي�س  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  بها؛  �ملرتبطة  و�حلقوق  �لفكرية  بامللكية  �ملتعلقة  �لق�شائية  و�لإج���ر�ء�ت 
بقو�عد  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �ل�شناعية؛  �مللكية  بحقوق  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  بحماية  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت 
�ل�شالمة يف �لعمل؛ �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة برتخي�س بر�مج �لكمبيوتر؛ �ل�شت�شار�ت �ملتعلقة برتخي�س �مللكية �لفكرية؛ �ل�شت�شار�ت 
�ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  ؛  �ل�شناعية  �لنماذج  بحماية  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  وحقوق  �لفكرية  �مللكية  ب���اإد�رة  �ملتعلقة 
�لتجارية؛  �لعالمات  بحماية  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لتجارية؛  �لعالمات  برتخي�س  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لنطاقات؛  �أ�شماء  بت�شجيل 
�ملر�قبة  خدمات  �لقانونية(؛  )�خلدمات  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق  ترخي�س  �ملبنى؛  �أمن  و�أنظمة  �لبيئي  �لو�شول  �أنظمة  يف  �لتحكم 
�لإلكرتونية لأغر��س �أمنية؛ ��شتغالل حقوق �مللكية �ل�شناعية وحقوق �لن�شر و�لتاأليف عن طريق �لرتخي�س )�خلدمات �لقانونية(؛ 
منح �لرت�خي�س لالآخرين ل�شتخد�م حقوق �مللكية �ل�شناعية وحقوق �لن�شر و�لتاأليف؛ خدمات مر�قبة �مللكية �ل�شناعية؛ خدمات 
�لفكرية؛  �مللكية  جم��ال  يف  و�لق�شائية  �لقانونية  �لأب��ح��اث  خدمات  �لقانونية؛  بامل�شائل  �ملتعلقة  و�مل�شورة  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات 
�مللكية  بحقوق  �ملتعلقة  �لقانونية  �ل�شت�شار�ت  بالمتياز�ت؛  �ملتعلقة  �لقانونية  �ل�شت�شار�ت  �لعقود؛  �شياغة  يف  �لقانونية  �مل�شاعدة 
�لن�شر  حقوق  برتخي�س  �ملتعلقة  �لقانونية  �خلدمات  �ل�شناعية؛  �مللكية  بحقوق  �ملتعلقة  لالإجر�ء�ت  �لقانونية  �خلدمات  �لفكرية؛ 
و�لتاأليف؛ �خلدمات �لقانونية �ملتعلقة با�شتغالل حقوق �لبث؛ �خلدمات �لقانونية �ملتعلقة با�شتغالل حقوق ن�شر وتاأليف �ملطبوعات؛ 
�خلدمات �لقانونية �ملتعلقة باإد�رة و��شتغالل حقوق �لن�شر و�لتاأليف �لأ�شا�شية و�لإ�شافية؛ �خلدمات �لقانونية �ملتعلقة باإد�رة ورقابة 
ومنح حقوق �لرتخي�س؛ �خلدمات �لقانونية �ملتعلقة بالتفاو�س و�شياغة �لعقود �ملتعلقة بحقوق �مللكية �لفكرية؛ �خلدمات �لقانونية 
)�خلدمات  �ل�شناعية  �مللكية  وحقوق  �لكمبيوتر  بر�مج  ترخي�س  �لقانوين؛  �لدعم  خدمات  �لتجارية؛  �لعالمات  بت�شجيل  �ملتعلقة 
�لقانونية(؛ ترخي�س قو�عد �لبيانات )�خلدمات �لقانونية(؛ ترخي�س حقوق �مللكية �ل�شناعية وحقوق �لتاأليف و�لن�شر )�خلدمات 
�لت�شاميم  ترخي�س  �لقانونية(؛  )�خلدمات  �ملطبوعات  ترخي�س  و�لتاأليف؛  �لن�شر  وحقوق  �لفكرية  �مللكية  ترخي�س  �لقانونية(؛ 

�مل�شجلة )�خلدمات �لقانونية(؛ �لرتخي�س.   �لو�ق�عة بالفئة:  45
لتينية كتبت كلمة "THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION" باأحرف  و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 

�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   24 فرب�ير 2021 �ملودعة حتت رقم:  345624 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  10028355 كند� �نك. 
وعنو�نه: 21 �شيلفروود �فنيو، تورونتو، �أونتاريو �م5بي1دبليو3، كند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتابيوكا  �لرقيقة(؛  )�ملعكرونة  و�ل��ن��ودل��ز  و�ملعكرونة  �لأرز  �ل�شطناعي؛  و�ل��ن  و�ل��ك��اك��او  و�ل�شاي  �ل��ن 
و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �ل�شوكولتة؛ بوظة 
)�أي�س كرمي( و�شربات وغريها من �ملثلجات �لقابلة لالأكل؛ �ل�شكر وع�شر �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ �خلمرية 
�لتو�بل؛  و�ل�شل�شات وغريها من  �ملحفوظة؛ �خلل  و�لبهار�ت و�لأع�شاب  و�لتو�بل  �مللح  وم�شحوق �خلبيز؛ 
و�لكوكيز  �حلبوب  �أ�شا�شها  �لتي  و�لقو�لب  و�لكيك  �لب�شكويت  وحتديد�  �ملخبوز�ت  �ملجمدة(؛  )�ملياه  �لثلج 
و�لفطائر  و�ملعجنات  و�ملافينز  و�مل��اك��رون��ز  �جل��ر�ن��ول  وق��و�ل��ب  �لفاكهة  وق��و�ل��ب  و�ل��دون��ات  و�ل��ك��رو����ش��ون 
�ل�شكاكر  وحت��دي��د�  �حل��ل��وي��ات  �مل�شطح؛  و�خل��ب��ز  و�خل��ب��ز  �ملقرم�س  و�خل��ب��ز  و�ل��ت��ارت  و�ل��ت��ورت��ات  و�ل�شكونز 

و�لكر�ميل و�ل�شوكولتة وقو�لب �ل�شوكولتة وحلوى �ل�شوكولتة و�لنوجا و�لفوند�ن و�لتويف و�لرتفلز.
�لو�ق�عة بالفئة:  30

�لجنليزية " باللغة   TREATS FROM THE EARTH " و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   28 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345788 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شينتومري دوت�شالند جي �م بي �ت�س 
وعنو�نه: وير�شرت��شيه 10، 45768 مارل، �أملانيا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

مائية؛  �شتاتات  �لكبرية؛  �جلزيئات  من  �شتاتات  وحت��دي��د�ً  �شتاتات،  �ل�شناعة؛  يف  �مل�شتخدمة  �لكيماويات 
ر�بطات  ر�بطة؛  �شتاتات  �شتاتات بال�شتيكية؛  �مل�شرتكة؛  �لبوليمر�ت  �شتاتات من  �لبوليمر�ت؛  �شتاتات من 
)�لو�ردة يف هذه �لفئة(؛ مو�د �لالتيك�س �ل�شطناعية؛ ر�تنجات ��شطناعية غري معاجلة؛ بال�شتيك غري 
�ملطاطية؛  للمحاليل  كيميائية  �إ�شافات  �ل�شناعة؛  �مل�شتخدمة يف  �لل�شق  كيميائية؛ مو�د  معالج؛ مغلظات 
)�ل��و�ردة يف  �إ�شافات كيميائية  �لال�شقة؛  للمو�د  �إ�شافات كيميائية  و�لأحذية؛  �لن�شيج  لت�شريب  كيماويات 
هذه �لفئة( للدهانات و�لورني�س وطالء�ت �للك و�مل�شتح�شر�ت �مل�شادة للتاآكل و�لطالء�ت و�أ�شا�شات �لدهان 
و�إ�شافات كيميائية ملالط �ل�شمنت و�جلب�س )مو�د بناء(؛ �إ�شافات كيميائية ت�شتخدم يف �شناعة �خلر�شانة؛ 

م�شرعات فلكنة؛ �إ�شافات كيميائية ت�شتخدم يف �شناعة �لورق و�ل�شجاد و�لأحذية و�لرغو�ت.
�لو�ق�عة بالفئة:  1

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " ROHAGIT " باأحرف لتينية 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   28 فرب�ير 2021  �ملودعة حتت رقم:  345789 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ش��م:  �شينتومري دوت�شالند جي �م بي �ت�س
وعنو�نه: وير�شرت��شيه 10، 45768 مارل، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

للخ�شب؛  �حلافظة  و�ملو�د  للتاآكل  �مل�شادة  و�مل�شتح�شر�ت  �للك  و�لورني�س وطالء�ت  للدهانات  ر�بطة  مو�د 
مو�د ر�بطة للطالء�ت، �لو�ردة يف هذه �لفئة.

�لو�ق�عة بالفئة:  2
لتينية  " باأحرف   ROHAGIT "  و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 155590
 باإ�شم : �ي �ل ��س �ديوكا�شونال  �شريفي�شز �نك

وعنو�نه: 7 روزيل رود ،  برين�شيتون ، نيوجر�شي 08540 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ: 2014/01/08 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 155590 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/04/11 

وحتى تاريخ: 2031/04/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 5 اإبريل 2021 العدد 13207

EAT 72804

فقد �ملدعو/ �شلطان خالد 
�ليمن     ، �ح����م����د  ن����ا�����ش����ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )08887963( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 
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فقدان جواز �ضفر
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ م����ان����ا�����ش����ا 
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عربي ودويل

�شكل �لر�شالة يثري �جلدل

�شعيد يوجه ر�شالة �ىل �لربملان�لر�شالة �ملختومة من قرطاج �ىل باردو

�ضدد الرئي�ش التون�ضي اأي�ضا, على �ضرورة احرتام كل اأحكام الد�ضتور بعيدا عن اأي تاأويل غري علمي بل وغري بريء
»ابن �ضهيد الأندل�ضي, وتاج العرو�ش و�ضيبويه وبن عا�ضور مع اأبي العتاهية« - يف ر�ضالة �ضعيد لرئي�ش الربملان ...

وعلل قي�س �شعيد جلوءه �إىل حق 
�لد�شتور  ل���ه  ي��ك��ف��ل��ه  �ل����ذي  �ل����رد 
�لقانونية  �حل���ج���ج  م���ن  ب��ج��م��ل��ة 
�أه���م���ه���ا ت��ل��ك �مل��ت�����ش��ل��ة ب���الآج���ال 
ن�����ش��ت عليها  �ل��ت��ي  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�لف�شل  م���ن  �خل��ام�����ش��ة  �ل��ف��ق��رة 
 ،2014 �شنة  د�شتور  م��ن   148
ف�شال عن عنا�شر قانونية �أخرى 
منذ  تون�س  �شهدته  مب��ا  مت�شلة 

و�شع �لد�شتور �إىل �ليوم.
�أي�شا،  �لتون�شي  �لرئي�س  و���ش��دد 
ع��ل��ى ���ش��رورة �ح����رت�م ك��ل �أحكام 
�لد�شتور بعيد� عن �أي تاأويل غري 
علمي ب��ل وغ��ري ب���ريء، وف��ق ذ�ت 

�مل�شدر.
ي�شتعمل  رئي�س  �ول  ه��و  و�شعيد 
ح��ق �ل���رد وه��و م��ن �لآل��ي��ات �لتي 
منحها د�شتور �جلمهورية �لثانية 
�أيام   5 غ�شون  يف  ويتم  للرئي�س 

من �نتهاء �أجل �لطعن.
�جلديدة  �مل�����ش��ادق��ة  وت�����ش��ت��وج��ب 
�لأ�شا�شي  �لقانون  تنقيحات  على 
�عادته  بعد  �لد�شتورية  للمحكمة 
مطلقة  �غلبية  ت�شويت  للربملان 

�ي 132 نائبا.
ون�����ش��رت �ل��رئ��ا���ش��ة ����ش���ورة لن�س 
�لكتاب �لذي وجهه رئي�س �لدولة 
جمل�س  رئ��ي�����س  �إىل  �شعيد  قي�س 
نو�ب �ل�شعب ر��شد �لغنو�شي ومن 
بني ما ��شت�شهد به قي�س �شعيد يف 
ر��شد  �لربملان  رئي�س  �إىل  ر�شالته 
�ل��غ��ن��و���ش��ي ح���ول م�����ش��روع قانون 
...�لتو�بع  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ملحكمة 
�لأندل�شي،  �شهيد  لبن  و�ل��زو�ب��ع 
�لزبيدي،  ملرت�شى  �ل��ع��رو���س  ت��اج 
لن  �لتحرير  ل�شيبويه،  �ل��ك��ت��اب 

ع���ا����ش���ور و�أب�����ي�����ات ���ش��ع��ري��ة لأب����ي 
�لعتاهية... 

اإجراء د�صتوري
وق������د �ع����ت����رب �أ�����ش����ت����اذ �ل���ق���ان���ون 
�أّن  �ل��ق��رق��وري  �ل��د���ش��ت��وري معتز 
�لقانون  �شعيد  قي�س  �لرئي�س  رّد 
�لد�شتورية  ب��امل��ح��ك��م��ة  �مل��ت��ع��ل��ق 
ل���ل���ربمل���ان �إج���������ر�ء د�����ش����ت����وري يف 
وحتديد�  �لد�شتور  �ح��رت�م  �إط��ار 
رئي�س  مي��ّك��ن  �ل���ذي   81 �لف�شل 

�لبالد من حقه يف �لرد. 
ت�شريح  يف  �ل��ق��رق��وري  و�أ����ش���اف 
�لد�شتور  �أن  �لح��د  �أم�����س  �إذ�ع���ي 
�جلمهورية  رئي�س  على  يفر�س 
�ل��ت��ع��ل��ي��ل ل���ل���ربمل���ان م�������ش���ري� �ىل 
ميكنه  �ل�شعب  ن���و�ب  جمل�س  �أن 
ع��ل��ى م�شروع  �مل�����ش��ادق��ة جم����دد� 
�لد�شتورية  �مل���ح���ك���م���ة  ق����ان����ون 
باأغلبية �لثالثة �أخما�س باعتباره 

قانون �أ�شا�شي.
�ملحكمة  �إن  �ل��ق��رق��وري  ق��ال  كما 
هدفها  عن  �نحرفت  �لد�شتورية 
�لأ�شا�شي �لنبيل ودورها �ملحوري 
مبينا  �ل���د����ش���ت���ور  ح���م���اي���ة  وه�����و 
للتجاذبات  و�شيلة  �أ�شبحت  �أنها 
�ل�شيا�شية ولل�شغط على �لرئي�س 

وفق قوله.

م���ار����س   25 �خل���م���ي�������س  �����ش����ادق 
ت��ن��ق��ي��ح��ات كانت  ع��ل��ى  �مل���ا����ش���ي، 
�شنة  �حل����ك����وم����ة  ب���ه���ا  ت���ق���دم���ت 
�لقانون  و�إمت��ام  لتنقيح   ،2018
�لأ�شا�شي عدد 50 ل�شنة 2015 
�لد�شتورية،  ب��امل��ح��ك��م��ة  �مل��ت��ع��ل��ق 
 9 م��ق��اب��ل  ن��ائ��ب��ا،   110 باأغلبية 

حمتفظني ودون �عرت��س.
�لف�شول  ع��ل��ى  �ل���ن���و�ب  و����ش���ّوت 
�لتنقيحات،  ل����ه����ذه  �خل���م�������ش���ة 
لفائدتها  �مل�شوتني  ع��دد  وت���ر�وح 
130 و113 نائبا. و�شملت  بني 
�مل�����ق�����رتح�����ة من  �ل����ت����ن����ق����ي����ح����ات 
�حل��ك��وم��ة �أ���ش��ا���ش��ا �ل��ف�����ش��ول 10 
و11 و12 من �لقانون �لأ�شا�شي 
�لد�شتورية،  للمحكمة  �حل����ايل 
�لربملان  �أج����ازه  �أن  �شبق  و�ل����ذي 

�ل�شابق �شنة 2015.
�لقانون  �لطعون يف  �آج��ال  وكانت 
�ملنقح �مل�شادق عليه بالربملان يوم 
25 مار�س �ملا�شي قد �نتهت يوم 
ي�شبطه  ما  وفق  �ملا�شي  �لأربعاء 
�لقانون و ما �أكدته هيئة مر�قبة 
�أ�شارت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ني  د�شتورية 

»خطا فادح«
خ�شر  �حلبيب  �ع��ت��رب  �ملقابل  يف 
و�ملدير  ل��ل��د���ش��ت��ور  �ل���ع���ام  �مل���ق���رر 
�ل�����ش��اب��ق ل���دي���و�ن رئ��ي�����س جمل�س 
�لنو�ب، �أّن رّد قي�س �شعيد �لقانون 
�لد�شتورية  ب��امل��ح��ك��م��ة  �مل��ت��ع��ل��ق 
ت�شّمن  �مل���ن���ق���ح���ة،  ���ش��ي��غ��ت��ه  يف 
هذ�  يف  م�شري�  فادحا”،  “خطاأ 
�خل�شو�س �أّن �لرّد ت�شّمن عبارة 
 ،2015 يف  �ل�����ش��ادر  ‘’�لقانون 
و�حل�������ال �أّن�������ه ك�����ان ي���ت���ع���نّي على 
عبارة  ي�شتعمل  �أن  �لدولة  رئي�س 
مار�س   25 ي��وم  عليه  “�مل�شادق 

وفق تقديره.  ،”2021
وقال خ�شر يف تدوينة على ح�شابه 
بفي�شبوك: ‘’هل هذ� معقول؟ �إن 
كان خطاأ فهو خطاأ فادح و�إن كان 
ق�شد� فهو دللة جهل بالد�شتور 
�أخطاأ  ل��رى  ننتظر  و�ل��ق��ان��ون... 
�أم ق�شد�«. وعلق رئي�س كتلة قلب 
على  تدوينة  يف  بالربملان  تون�س 
في�شبوك  على  �لر�شمي  ح�شابه 
قي�س  رد  ع��ل��ى   ، �لأح������د  �م�������س   ،
�ملتعلق  �لقانون  بخ�شو�س  �شعيد 

يتعلق  �����ش����وؤ�ل  ع���ن  �إج���اب���ت���ه  ويف 
ب��ت��خ��وف رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة من 
�إر�شاء  ���ش��ورة  ع��زل��ه يف  �إم��ك��ان��ي��ة 
�ملحكمة �لد�شتورية �عترب �شو�ب 
رئي�س  خطابات  �أن  ت�شريحه  يف 
�ل����دول����ة �أم������ام �جل��ي�����س و�لأم�����ن 
وك��ذل��ك �أم����ام �جل��م��اه��ري يف 17 
دي�شمرب 2019 تثبت �أن �لنف�س 
يرف�س  جتعله  لديه  �ملوؤ�مر�تية 
�شلطة  �أو  �شخ�س  كل  يف  وي�شكك 

ميكن �أن تكون م�شادة له.
و�����ش����دد �أح����م����د �����ش����و�ب ع���ل���ى �أن 
�نفجار رئي�س �لدولة �آت بطريقة 

�أو باأخرى...
 م�����ش��ي��ف��ا �أن�����ه م���ن �ل�����ش��ع��ب �أن 
�أو  �ل���ن���ي���اب���ي���ة  �مل��������دة  ت�����ش��ت��ك��م��ل 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل��ت��ب��ق��ي��ة وه���ي ثالث 

�شنو�ت ون�شف.
�إىل  ك��ت��اب��ا  وّج���ه  ق��د  �شعّيد  وك���ان 
رئي�س جمل�س نو�ب �ل�شعب يبلغه 
�ملتعلق  �ل��ق��ان��ون  رده  م��ن خ��الل��ه 
باملحكمة �لد�شتورية و�ملوؤرخ يف 3 

دي�شمرب 2015.
وك����ان جم��ل�����س ن����و�ب �ل�����ش��ع��ب قد 

وقال    . �ل��د���ش��ت��وري��ة  ب��امل��ح��ك��م��ة 
�ملكتوب  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ا  �خل��ل��ي��ف��ي 
رئي�س  �إىل  �لرئي�س  وجهه  �ل��ذي 
 ... “خط ج��م��ي��ل ج���د�  �ل���ربمل���ان 
مكانا  لها  �شتجد  متوقعة  ر�شالة 
يف متاحف �لدولة<<.   و�أ�شاف 
�أن �رجاع �لقانون �ملتعلق باملحكمة 
متوقعا  كان  للربملان  �لد�شتورية 
وقد مت �ب��الغ ن��و�ب �لتيار �لذين 
�ق���رتح���و� ه���ذه �ل��ت��ع��دي��الت على 
باأنه لن يتم قبولها من  �أهميتها 
�شقيقه  و�أن  خا�شة  �لرئي�س  قبل 
قد قال يف وقت �شابق �إن �ملحكمة 
�لد�شتورية لي�شت حال...”. وبني 
 8 يوم  �شيتم  �أنه  �أ�شامة �خلليفي 
�أب���ري���ل �ن��ت��خ��اب �لأع�����ش��اء �شلب 
�لقانون  ق����ر�ءة  و�ع����ادة  �ل��ربمل��ان 
�لرئي�س  ذك������ر  ك���م���ا  وت���ع���دي���ل���ه 
�شتنت�شر  �لدولة  �أن  على  م�شدد� 
�لقر�ء�ت  ع��ن  ب��ع��ي��د�  �لأخ����ري  يف 

�لعدمية و�مل�شلحية.
 

»لن يكمل العهدة«
�ل�شابق  �لقا�شي  �ف��اد  جهته،  من 

�أح���م���د ����ش���و�ب ح����ول م�����ش��األ��ة رد 
�ملتعلق  �ل��ق��ان��ون  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
باملحكمة �لد�شتورية �إىل �لربملان، 
و�لأف����ع����ال  �ل���وق���ائ���ع  ع���دي���د  �أّن 
�أن �لرئي�س يريد  و�لأق��و�ل تثبت 
حتى  �لد�شتور  بتاأويل  �ل�شتفر�د 
ق��ا���ش��ي��ا د���ش��ت��وري��ا ويحكم  ي��ك��ون 
�أدلة  بالف�شاد على من يريد دون 

ليحل حمل �لقا�شي �جلز�ئي.
وت���اب���ع ����ش���و�ب �أم�������س �لح�����د، �أّن 
�شلطات  ب��اق��ت��ن��ا���س  ق����ام  ���ش��ع��ّي��د 
فيما  و�فتكاكها  �حلكومة  رئي�س 
�أنه  كما  حكومته  برتكيبة  يتعلق 
يرى نف�شه فوق �لربملان وله حق 
�لنق�س جتاه �ل�شلطة �لت�شريعية 
�أد�ء  رف�������س  م�����ش��األ��ة  يف  خ��ا���ش��ة 
�مل�شادق  للوزر�ء  بالن�شبة  �ليمني 

عليهم من �لربملان.
ت�شريح  يف  �شو�ب  �أحمد  وك�شف 
من  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  �أّن  �ذ�ع������ي 
بتاأويل  يقوم  �لد�شتورية  �لناحية 
يريد  �أن���ه  كما  للد�شتور،  غ��ري��ب 
�حل����ك����م مب�����ف�����رده م�����ن �جل���ان���ب 

�ل�شيا�شي.

و  �جل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س  �ن  �ىل 
يبقى  �لقانونية  �لآج���ال  بانتهاء 
�ل��ت��ي تبقى لها  �ل��وح��ي��دة  �جل��ه��ة 

خيار�ت د�شتورية و قانونية.
وياأتي هذ� �لتطور ليرتجم ف�شال 
و�لقطيعة  �ل��ت��وت��ر  م���ن  ج���دي���د� 
�ل��ق��ائ��م��ة ب��ني �ل��رئ��ا���ش��ات �لثالث 
ويف وقت يقود فيه �لحت��اد �لعام 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل م�����ش��اع ترمي 
�لرئا�شات  ب��ني  �جلليد  �ذ�ب���ة  �ىل 
�ل�����ث�����الث، وف������ق م����ا ك�������ش���ف عنه 
بالحتاد،  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني 

�شامي �لطاهري.
و�أفاد �لطاهري، يف ت�شريح لوكالة 
�ل�شبت،  لالأنباء،  �فريقيا  تون�س 
�أن م�����ش��اع��ي �لحت����اد ت��ه��دف �ىل 
رفع �حلو�جز �أمام �إطالق �حلو�ر 
�ل��وط��ن��ي ب��ني �ل��رئ��ا���ش��ات �لثالث 
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ت��ي  يف  مم��ث��ل��ة 
نو�ب  جمل�س  ورئا�شة  و�حلكومة 
�ل�����ش��ع��ب، م��ع��رب� ع��ن �أم����ل �حتاد 
�ىل  ج��ه��وده  ت��وف��ق  �أن  يف  �ل�شغل 
�ىل  و�جللو�س  �لرئا�شات  “جمع 

طاولة �حلو�ر«.
�لر�شمي  �لناطق  ت�شريح  وي��اأت��ي 
ب��ا���ش��م �لحت����اد يف وق���ت مل حترز 
�لوطني  �حل�������و�ر  م����ب����ادرة  ف���ي���ه 
تقدما يذكر يف ظل �زمة �شيا�شية 
و�ق���ت�������ش���ادي���ة ت��ع��ي�����ش��ه��ا �ل���ب���الد 
جائحة  ب���ع���د  ح���دت���ه���ا  ت��ف��اق��م��ت 

كورونا.

ن�شخة من ر�شالة �لرئي�س �لتون�شي

•• الفجر- تون�س
منعطفا  دخل  تون�س  يف  ال�صيا�صي  ال�صراع  اأن  يبدو 
ما  ظل  يف  تداعياته  حجم  قــراءة  ميكن  ل  جديدا 
انه  الثابت  ولكن  انية,  ومواقف  معطيات  من  يتوفر 
الــذراع  يل  عملية  وا�صتمرار  الت�صعيد  نحو  يتجه 
بني الرئا�صة من جهة, والربملان واحلكومة من جهة 

اأخرى.
حق النق�س

فقد وّجه الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد, م�صاء ال�صبت, 
كتابا اإىل رئي�س الربملان يبلغه من خالله رده للقانون 
دي�صمرب   3 يف  واملــوؤرخ  الد�صتورية  باملحكمة  املتعلق 

�صادر عن الرئا�صة التون�صية. بالغ  وفق   ,2015

اأعاده ملجل�س النواب

قي�ش �ضعيد يرف�ش ختم قانون املحكمة الد�ضتورية...!

م�شريتني �إىل �أّنهما ُتتابعان �لو�شع “بحذر �شديد،  فوري للت�شعيد”، 
ول �شّيما حتّركات �لقّو�ت �لرو�شّية«.

للقيود  ح��ّد  “و�شع  �إىل  �لبيان  �لبلدين يف  وز�رت��ا خارجّيَتي  دع��ت  كما 
ملنّظمة  �لتابعة  ة  �خلا�شّ �ملر�قبة  بعثة  تنّقل”  حّرية  على  )�ملفرو�شة( 

�لأمن و�لتعاون يف �أوروبا، �ملكّلفة متابعة جهود خف�س �لتوّتر�ت.
يف  طفل  بقتل  �أوكر�نيا  �ل�شبت،  لرو�شيا  �مل��و�ل��ون  �لنف�شالّيون  و�ّتهم 
�نفجار  يف  جندي  مقتل  جهتها  من  كييف  �أعلنت  فيما  ق�شف،  عملّية 

لغم، و�شط ت�شاعد �لتوّتر يف �ل�شرق �لأوكر�ين.
“مولوًد�  طفاًل  �أّن  �أحادًيا  �ملعلنة  دونيت�شك  جمهورية  �شلطات  وقالت 
عام 2016” ُقتل و�أ�شيبت �مر�أة عمرها يتجاوز 65 عاًما �ل�شبت يف 
ق�شٍف نّفذته طائرة �أوكر�نية بال طيار يف قرية �ألك�شندريف�شكي، على 

•• برلني-اأ ف ب

دعت �أملانيا وفرن�شا �للتان توؤّديان و�شاطة لنزع فتيل �لتوّتر بني رو�شيا 
بني  �لفوري”  �لت�شعيد  و”وقف  �لنف�س”  “�شبط  �إىل  و�أوك��ر�ن��ي��ا، 
وقف  لنتهاكات  �ملتز�يد  �لعدد  حيال  “قلقهما  عن  معرّبتني  �لبلدين، 

�إطالق �لنار«.
�أملانيا  �أّن  �لبلدين،  خارجّية  وز�رَت��ي  عن  �شادر  م�شرتك  بيان  يف  وج��اء 
�أر��شيها”  ووح��دة  �أوكر�نيا  �شيادة  “دعم  تاأكيدهما  جُت���ّدد�ن  وفرن�شا 
وُتعرّب�ن عن “قلقهما جّر�ء �لعدد �ملتز�يد لنتهاكات وقف �إطالق �لنار 

بعد �أن ��شتقّر �لو�شع يف �شرق �أوكر�نيا منذ متوز-يوليو 2020«.
ودعت �أملانيا وفرن�شا “�لأطر�ف �إىل �شبط �لنف�س و�مل�شّي قدًما يف وقف 

ُبعد كيلومرتين من خط �جلبهة.
من جانبه، �أفاد �جلي�س �لأوكر�ين مبقتل جندي �ل�شبت يف �نفجار لغم 
دونيت�شك.  �شمال  كيلومرًت�  بعد نحو ثالثني  �شومي، على  قرية  قرب 
ويف نهاية �آذ�ر/مار�س، لقي �أربعة جنود �أوكر�نيني م�شرعهم يف ق�شف 

بالقرب من هذه �لبلدة.
يف  �لثاين/يناير  كانون  منذ  �ل�شتباكات  ت�شاعدت  وقت  يف  ذلك،  ياأتي 
من  �لثاين  �لن�شف  خ��الل  قيا�شية  ف��رتة  ��شتمّرت  هدنة  بعد  �ملنطقة 

.2020
�لأخرية  �لأّي����ام  يف  قلقهم  و�أم��ريك��ّي��ون  �أوك��ر�ن��ّي��ون  م�شوؤولون  و�أب���دى 
�لرو�شّية- �حل��دود  �إىل  �لرو�شّية  و�مل��ع��ّد�ت  �ل��ق��ّو�ت  �آلف  و�شول  حيال 

�لأوكر�نّية.

يف مو�جهة  “ثابت”  بايدن كييف بدعم  �لأمريكي جو  �لرئي�س  ووعد 
�لع�شكرّية  �ل��ع��ّر�ب��ة  �أّن���ه���ا  ع��ل��ى  �إل��ي��ه��ا  ُي��ن��ظ��ر  �ل��ت��ي  رو���ش��ي��ا  “عدو�ن” 

لالنف�شالّيني، رغم نفي مو�شكو ذلك.
باللوم  ملقًيا  �أحًد�”،  ت��ه��ّدد  ل  “رو�شيا  �أّن  �لكرملني  �أّك���د  جهته،  م��ن 
�جلي�س  عليها  ُي��ق��دم  متكّررة”  “��شتفز�ز�ت  على  �ل��و���ش��ع  تفاقم  يف 

�لأوكر�ين.
و�أعلن �جلي�س �لرو�شي �جلمعة عن مناور�ت ع�شكرّية تهدف �إىل حماكاة 

�لدفاع �شّد هجوم بطائرة م�شرّية يف منطقة قرب �أوكر�نيا.
بد�أت هذه �حلرب �لتي �أودت باأكرث من 13 �ألف �شخ�س، عام 2014، 
جزيرة  �شبه  رو�شيا  �شّم  �أعقبها  كييف  يف  للغرب  مو�لية  �نتفا�شة  بعد 

�لقرم.

برلني وباري�ش تدعوان اإىل »�ضبط النف�ش« بني اأوكرانيا ورو�ضيا 

النفط مقابل التطبيب.. ما بنود التفاق العراقي اللبناين؟ •• بريوت-وكاالت

وقع وزير �ل�شحة و�لبيئة �لعر�قي ح�شن �لتميمي، ونظريه �للبناين حمد ح�شن، 
يف �لعا�شمة �للبنانية بريوت، �تفاق �إطار بني �لعر�ق ولبنان عنو�نه، �لنفط مقابل 

�خلدمات �لطبية و�لعالجية.
ومبوجب �لتفاق �شيزود �لعر�ق، لبنان، بالنفط، مقابل خدمات و��شت�شار�ت طبية 

و�أكادميية وتدريبية.
وكان وفد حكومي عر�قي يرت�أ�شه، وزير �ل�شحة و�لبيئة، و�شل بريوت على منت 
�مل�شتجد،  كورونا  وب��اء  مبو�جهة  خا�شة  للبنان،  طبية  م�شاعد�ت  حتمل  طائرة، 

حيث تعاين بالد �لأرز من تف�شي �لوباء، مع �أزمة �قت�شادية خانقة.
بال�شكر  ل��الإع��الم،  �للبنانية  �لوطنية  �لوكالة  بح�شب  �للبناين  �ل��وزي��ر  وتوجه 
و�لتقدير “�إىل �ل�شعب �لعر�قي وحكومته على �ملبادرة �لأخوية، با�شتقد�م جملة 
من �مل�شاعد�ت، من �أجهزة طبية د�عمة لوز�رة �ل�شحة، يف مو�جهة وباء كورونا«.

تنفيذ  يف  �لعمل  ور���س  �شرعت  �مل��ط��ار،  يف  �لوفد  ��شتقبال  “ومنذ  �أن��ه  �إىل  ولفت 
�لتعاون  فيما يخ�س  2019 بني �جلانبني  �شبتمرب  �أق��رت يف  قد  كانت  �تفاقية 

�ل�شحي �ملبا�شر، بني وز�رتي �ل�شحة يف �لبلدين«.
و�أكد �لوزير �للبناين: “بعد جملة من �لزيار�ت �لر�شمية، بد�أت مع �لرئي�س عون 

�شرف  �للبنانية،  للكو�در  و�شيكون  متخ�ش�شة،  طبية  و�أط��ق��م  لبنانيني  خ��رب�ء 
�مل�شاعدة يف �إد�رة هذه �ملوؤ�ش�شات.

ج- �لتعاون يف جمال �لتدريب �لطبي و�ل�شحي، عرب بر�مج تدريبية حتدد وفق 
�ملوؤ�ش�شات  و�لتدريب، يف  بالتعليم  �للبنانيني  �ل�شماح لالأ�شاتذة  �حلاجة، وكذلك 

�ل�شحية و�ل�شت�شفائية �لعر�قية.
د- �لتعاون يف �شبط معايري �لأد�ء و�جلودة و�لعتمادية، �لتي ميتاز فيها لبنان، 

و�لتي جتريها وز�رة �ل�شحة مبو�كبة من روؤ�شاء �ملديريات، و�مل�شالح يف �لوز�رة.
وتنفيذ  للتعاون  م�شرتكة،  فنية  جلنة  ت�شكيل  على  �تفقا  “�جلانبني  �أن  و�أعلن 

�لتفاقيات �ملوقعة، �إ�شافة �ىل �إعد�د م�شروع برنامج تعاوين، وفق �حلاجات«.
�للبناين، ولدعم  لل�شعب  �مل�شاعد�ت  “�إي�شال  �أن  �لعر�قي  �لوزير  �أكد  من جانبه 
وز�رة �ل�����ش��ح��ة، ه��و ب��ت��وج��ي��ه م��ن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة مل��و�ج��ه��ة جائحة 

كورونا«.
�للبناين  �ل�شعبني  ب��ني  �مل�����ش��رتك،  �ل��ت��ع��اون  ت��اأت��ي يف خانة  �ل��زي��ارة  “هذه  وق���ال: 
�أنها لن تكون �لأخرية،  �أن هناك عالقة وطيدة بينهما، كما  �شيما  و�لعر�قي، ل 

ثم مع �لرئي�س بري فالرئي�س دياب، وبعد عدة زيار�ت �إىل �ملوؤ�ش�شات �ل�شت�شفائية 
ك��ل �خل��دم��ات �لطبية  �ل��ع��ر�ق��ي على  �ل��ف��ري��ق  �ط���الع  �حلكومية و�خل��ا���ش��ة، مت 
�لر�قية و�ملتقدمة، �لتي توؤمنها �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�ل�شت�شفائية، يف لبنان وعلى 

�لأ�شعدة كافة«.
و�عترب �أن “�لروؤية هي �لتكامل �لثنائي يف تقدمي �خلدمات �ل�شحية، وتطويرها 
و�لأكادميية  �لطبية  �خل��دم��ات  م��ق��اب��ل  �ل��ن��ف��ط  ب�����اإدر�ج  �إ���ش��اف��ي��ا،  ب��ن��د�  لت�شمل 

و�لتدريبية«.
وتنفيذ  �لتعاون  لتفعيل  و�ل�شادقة،  �جلدية  نو�ياهما  �أعلنا  “�لطرفني  وتابع: 
�لبلدين  م�شلحة  يحقق  مب��ا  لتطويرها،  و�ل�شعي  بينهما  �مل��وق��ع��ة  �لت��ف��اق��ات 

�ل�شقيقني، ويعزز �أو��شر �لأخوة«.
�إىل ما مت  �إ�شافة  �ملقبلة،  �ملرحلة  �لتعاون يف  �أولويات  �لطرفان  “حدد  و�أ�شاف: 

�لتفاق عليه �شابقا، مبوجب مذكر�ت �لتفاهم �ملوقعة بينهما، كما يلي:
�أ- �لتعاون يف جمال �ل�شياحة �لعالجية، �لإخالء و�ل�شتقد�م �لطبيني.

قبل  �لعر�ق، من  �مل�شت�شفيات �حلديثة يف جمهورية  �د�رة  �لتعاون يف جمال  ب- 

�لرب�مج  تطبيق  ملتابعة  وفنيني،  خ��رب�ء  قبل  من  متتابعة  �ل��زي��ار�ت  �شتكون  بل 
وز�رة  مع  م�شرتكة،  و�تفاقات  بر�مج  “لدينا  و�أ���ش��اف  �لبلدين«.  بني  �مل�شرتكة 
�أر�س �لو�قع، يف �شبيل دعم �لقطاعني  �أن تطبق على  �ل�شحة �للبنانية، ونتمنى 

�ل�شحيني، خ�شو�شا يف جمال مو�جهة كورونا«.
�للبنانية،  �ل�شحة  وز�رة  يف  �لأبي�س  �جلي�س  “�أبطال  �ل��ع��ر�ق��ي:  �ل��وزي��ر  وحيا 

بو�شفهم �ملد�فعني عن �لأمن �ل�شحي �للبناين”.
ويرى �أطباء وخرب�ء يف �لقطاعات �ل�شحية، يف �لعر�ق و�إقليم كرد�شتان، �أن هذ� 
حيث  �ملتاأخر،  �لعر�قي  �ل�شحي  بالو�قع  لالرتقاء  حيوية،  ���ش��رورة  هو  �لت��ف��اق 
هذ�  عرب  للعر�ق  ميكن  �لتي  و�لعلمية،  �لطبية  وك���و�دره  بكفاء�ته  لبنان  ميتاز 

�لتفاق، �ل�شتفادة منها و�ل�شتعانة بها.
عربية”:  نيوز  “�شكاي  مع  ح��و�ر  يف  بختيار،  ز�م��و  �ل�شيدلين  �لطبيب  ويقول 
“لبنان بلد متقدم، يف �لقطاعات �ل�شحية و�لدو�ئية، وتنت�شر يف �ل�شوق �لعر�قية 

�لأدوية و�ملنتجات �ل�شحية و�لتجميلية �للبنانية، �لتي متتاز بجودتها«.
وي�شيف “�لنا�س هنا يف كرد�شتان ويف �لعر�ق عامة، يثقون باملنتج �للبناين ب�شكل 
عام، و�لدو�ئي منه خا�شة ويقبلون عليه، وهذ� �لتفاق �شي�شهم حتما، يف تعزيز 
هذه �لثقة، ويف خدمة �ملو�طنني �لعر�قيني يف �ملجال �ل�شحي، و�شيزيد من ح�شور 

لبنان �لإيجابي، يف �لقطاعات �ل�شحية و�لدو�ئية، و�لعالجية يف �لعر�ق«.
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عربي ودويل

�أكدت  لكنها  �لدينء”  �لإره��اب��ي  “�لهجوم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ود�ن��ت 
�إن  وق��ال��ت  مهمتها”.  مو��شلة  على  ت�شميمها  على  ي��وؤث��ر  “لن  �أن���ه 
�إرهابيون  نفذه  معقد�  هجوما  ب�شجاعة  “�شدت  �ل�شالم  حفظ  ق��و�ت 
فادحة  خ�شائر  ت��ك��ب��دو�  �ملهاجمني  �أن  م��وؤك��دة  بال�شالح”،  م��دج��ج��ون 
وتركو� “�لعديد من قتالهم” يف �مليد�ن. و��شتهدف �لهجوم �لإرهابي 
حيث  �أغيلهوك  يف  م��ايل  يف  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  مع�شكر  �لأرج���ح،  على 
عن  كيلومرت  مئتي  �أق��ل  بعد  على  �لت�شاديني  للجنود  وح��دة  تتمركز 

�حلدود �جلز�ئرية.
06،15 )بالتوقيت  �أّنه وقع قر�بة �ل�شاعة  وقالت بعثة �لأمم �ملتحدة 

�ملحلي وتوقيت غرينت�س( �جلمعة.
�شارك  جد�”  “عنيف  هجوم  عن  �لدولية  �ملنظمة  يف  م�شدر  وحت��دث 
فيه نحو مئة م�شلح على در�جات نارية ويف �آليات. و�أ�شاف �أن “�لقتال 

•• باماكو-اأ ف ب

�لهجوم  بيان  �أنطونيو غوتريي�س يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  د�ن 
�لذي �أودى بحياة �أربعة جنود ت�شاديني من قو�ت حفظ �ل�شالم �لتابعة 

للمنظمة �لدولية يف �شمال مايل.
�إن  ب��ي��ان  �شتيفان دوج���اري���ك يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 

غوتريي�س “يدين باأِ�شد �لعبار�ت” �لهجوم.
ت�شاد  و�شعب  حلكومة  �حل���ارة  ت��ع��ازي��ه  “يقدم  غوتريي�س  �أن  و�أ���ش��اف 
ويعرب عن تعاطفه �لعميق مع عائالت و�أقارب �ل�شحايا” يف �لهجوم 

�لذي جرح فيه 19 جنديا �آخرين، ح�شب بيان �لأمم �ملتحدة.
وب�شقوط �جلنود �لأربعة، يرتفع �إىل ع�شرة عدد �لقتلى يف �شفوف قو�ت 

حفظ �ل�شالم يف مايل منذ بد�ية �لعام.

��شتمر ثالث �شاعات” وتخلله “�إطالق قذ�ئف هاون.. وحماولة تفجري 
�نتحاري با�شتخد�م �شيارة متت �إحباطها«.

و�أو�شح �مل�شدر �لذي طلب عدم �لك�شف عن هويته �أن “ع�شرين مهاجما 
قتلو�«.

وذكر م�شدر ع�شكري ت�شادي �أن “موقعني لقو�تنا تعر�شا لهجوم. فقدنا 
�أربعة �أ�شخا�س بينهم قائد وحدة يف قو�تنا، و�أ�شيب 16 بجروح«.

من جانبه، �أعلن �جلي�س �ملايل يف بيان �أن جنديني ماليني قتال وجرح 
“ع�شر�ت” �آخرون يف هجوم نفذه �شباح �جلمعة �أي�شا متطرفون على 
�شرق  �شمال  كيلومرت�   350 بعد  على  )و���ش��ط(  ديافار�بي  يف  �لأرج���ح 

باماكو.
�شاهد  �إن��ه  �لبلدة لوكالة فر�ن�س بر�س  �شاب من  �آي��ا وهو  وق��ال يو�شف 
�لع�شكري،  �ملوقع  �إىل  متوجها  نارية”  در�ج��ات  على  مل�شلحني  “موكبا 

وتابع �أن �ملهاجمني “�حتلو� لبع�س �لوقت”  ثم “�شمع عيار�ت نارية”. 
�ملوقع قبل �أن يرحلو� على طول نهر �لنيجر.

وتتمركز بعثة �لأمم �ملتحدة يف مايل منذ 2013 وت�شم 15 �ألف رجل 
�أكرب  �لتي تكبدت  �لبعثة  �أل��ف ع�شكري. وهي   12 بينهم نحو  و�م���ر�أة، 
عدد من �خل�شائر يف �لعامل وخ�شرت �أكرث من 140 من عنا�شرها يف 

�أعمال عد�ئية، ح�شب �رقام �ملنظمة �لدولية.
وت�شهد مايل منذ 2012 �شعود� للمتطرفني يف �شمال �لبالد �أغرقها 
يف �أزمة �أمنية �متدت �إىل و�شط �لبالد، ثم �إىل �لبلدين �جلارين بوركينا 

فا�شو و�لنيجر.
�أعمال �لعنف بني جمموعات �شكانية وغريها يف مقتل �لآلف  ت�شببت 
ونزوح مئات �لآلف على �لرغم من تدخل قو�ت �لأمم �ملتحدة و�أخرى 

�أر�شلتها فرن�شا ودول �إفريقية. 

الأمم املتحدة تدين مقتل 4 جنود ت�ضاديني يف مايل 

ق�شية، وو�شمة عار ملن كان �لنجم 
�ل�����ش��اع��د ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري يف 
جمل�س �لنو�ب، بح�شوره �لطاغي 
على �ل�شبكات �لجتماعية وو�شائل 
�لإع��الم �ملحافظة، موؤكد� ذ�ت��ه يف 
�ل�شنو�ت �لأخرية كو�حد من �أكرث 

م�شاعدي دونالد تر�مب ولًء.
مع  ت��ع��ق��ي��د�  ق�شيته  ت�����زد�د  ل��ك��ن   
يف  جديدة  حقائق  ظهور  ��شتمر�ر 
�آخر  �لأي����ام �لأخ����رية. ففي م��ق��ال 
�شحيفة  ذك����رت  �خل��م��ي�����س،  ُن�����ش��ر 
ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز، �أن�����ه ن��ظ��م مع 
�شديق له حفالت �شاخبة �شاركت 
فيها فتيات، مقابل �أمو�ل �أو هد�يا. 
��شتهالك  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ذل���ك  ك���ل 
عقار  وه������و  �ك���������ش����ت����ازي،  خم������در 
بالإ�شافة  حم���ظ���ور.  ����ش��ط��ن��اع��ي 
�ن،  �إىل ذل��ك، وفًقا ل�شبكة �شي �ن 
يتباهى مات غايتز لحًقا بغزو�ته 
وعر�س  �لربملانيني،  زمالئه  �أم��ام 
ُيزعم  لن�شاء عاريات  عليهم �شوًر� 
وي�شّرب  معها.  �جلن�س  مار�س  �أن��ه 
ذلك  “�ن  �ل���ق���ن���اة:  م�����ش��ادر  �أح����د 

م�شدر فخر له«.

دفاع مفاجئ
يف مو�جهة ت�شاعف �لف�شائح هذ�، 
ي��ت��د�ف��ع زم������الوؤه م���ن �حلزب  مل 

يفكر  �أن  �ملحلف  على  يجب  لذلك   
قد  �ل�����ش��رط��ة  ���ش��اب��ط  ك���ان  �إذ�  فيما 
مو�جهة  يف  معقول  ب�شكل  ت�شرف 

�لتهديد �ملت�شور.
من  �شيكون  �لإد�ن���ة،  ن�شبة  ولتغيري 
وثقافة  �لعقليات  تغيري  �ل�شروري 
يتطلبان  عن�شر�ن  وهما  �ل�شرطة، 
�لكثري  وبالتاأكيد  مكثًفا،  ��شتثماًر� 

من �لوقت.
عن �صالت اف ار

���ا مثرًي�  �أي�������شً ك����ان  ف����رتة ع��م��ل��ه، 
و�شف  عندما  م��ر�ت  ع��دة  للجدل 
�ألك�شاندريا  �لدميقر�طية  �لنائب 
“جذ�بة”،  باأنها  كورتيز،  �أوكا�شيو 
وذهب �إىل حد و�شفها ب� “�ل�شيدة 

�جلميلة يف �ململكة«.
�لأخ�������رية، مت��ي��ز نائب  �لآون������ة  يف 
ف�����ل�����وري�����د� ب����ك����ون����ه �أح���������د �أك������رث 
خ����ط����اب  ن�����ق�����ل  يف  �ل����ن����ا�����ش����ط����ني 
�مل���وؤ�م���رة ل��دون��ال��د ت��ر�م��ب، ب�شاأن 
لعام  �لرئا�شية  �لنتخابات  تزوير 
تنظيم  يف  ي�����رتدد  ومل   .2020
زميلته  و�يومنغ، جللد  �جتماع يف 
مبا�شرة  ت�شيني  ليز  �جل��م��ه��وري��ة 
كانت  �أنها  خطوؤها؟  �أر�شها.  على 
�حل���زب �جلمهوري  �أع�����ش��اء  �أح���د 
ل�شالح  ���ش��وت��و�  �ل���ذي���ن  �ل��ع�����ش��رة 
م�شاءلة دونالد تر�مب بعد �لتمرد 

يف �لكابيتول هيل.
وقت  قبل  �ك�شيو�س،  ملوقع  ووف��ًق��ا 
قال  �لق�شية،  �ن���دلع  م��ن  ق�شري 
ي��ف��ك��ر يف عدم  �إن������ه  م�����ات غ���اي���ت���ز 
�ل���رت����ش���ح لإع��������ادة �ن���ت���خ���اب���ه عام 
من  �ل�شتقالة  حتى  �أو   ،2022
�ل��ك��وجن��ر���س، ل��ي��ت��وىل وظ��ي��ف��ة يف 
ماك�س...  ن��ي��وز  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ق��ن��اة 
ميكن �أن يحدث �لتحّول �أ�شرع من 

�ملتوقع.             عن لك�صربي�س

فاإن �خلوف من �أن �مل�شتبه به يحمل 
�أك����رث ح�����ش��ور�ً ب�شبب  ���ش��الًح��ا ه���و 
�ل��ت��ع��دي��ل �ل���ث���اين ل��ل��د���ش��ت��ور �ل���ذي 
�ل�������ش���الح يف معظم  ب��ح��م��ل  ي�����ش��م��ح 

�لوليات.
وباملثل، فاإن قانون �لوليات �ملتحدة 
فيما يتعلق با�شتخد�م �لقوة، ي�شمح 
كانو�  �إذ�  �لقوة  با�شتخد�م  لل�شباط 
لو  -ح��ت��ى  تهديد”  “جمرد  ي���رون 

تبني �أن �لتهديد ل �شيء.

ويعمل �ملدعون �شرورة مع �ل�شرطة 
ويحدث  �ليومي،  عملهم  من  كجزء 
من  خ��وًف��ا  مقا�شاتهم  يتجنبو�  �أن 
�إ���ش��ع��اف ع��الق��ت��ه��م ب���ق���و�ت �لم���ن. 
ا �أنه يتم �نتخاب �ملدعني  ويذكر �أي�شً

�لعامني �لأمريكيني.
��ا من  يف ح��ال �مل��ح��اك��م��ة، ل ب��د �أي�����شً
�إق����ن����اع �مل��ج��ت��م��ع �مل������دين، مم��ث��ال يف 
كثرًي�  مييلون  ل  �ل��ذي��ن  �ملحلفني، 
�ل�شرطة.  ب��ج��رمي��ة  �ل��ت�����ش��ل��ي��م  �إىل 

وع����ل����ى �مل�����دع�����ي �ل�����ع�����ام ع���ل���ى وج���ه 
�أن يثبت جرم �ملتهم مبا  �خل�شو�س 

يتجاوز كل “�شك معقول«.
هذ�  ع��ل��ى  �لأم����ر  �شتين�شون  وي�����ش��ع 

�لنحو: 
يف  ج��������ًد�  م�����������رتددون  “�ملحلفون 
على  �ت��خ��اذه  مت  ق���ر�ر  يف  �لت�شكيك 
�ل��ف��ور يف ���ش��ي��اق ح��ي��اة �أو م���وت من 
�أن  �أمام �شخ�س يحتمل  قبل �شابط 
يف �ل�شياق �لأمريكي،  يكون عنيًفا”. 

••   الفجر –خرية ال�صيباين

ديريك  كان  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  خالل 
�شوفني، �شابط �شرطة مينيابولي�س 
�ل�����ش��اب��ق �مل�������ش���وؤول ع���ن وف����اة جورج 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ه��ز  �ل��ذي  فلويد، 
�أفعاله  ع��ن  ي��رّد   ،2020 م��ار���س  يف 
�مام �ملحكمة �لمريكية. ومثل هذه 
�ملحاكمات نادرة يف �لوليات �ملتحدة، 

و�أقل منها �لإد�نات.
 للتذكري بالوقائع: ديريك �شوفني، 
عاًما،   45 �أب��ي�����س،  ���ش��رط��ة  ���ش��اب��ط 
رجل  فلويد،  ج��ورج  رقبة  على  رك��ع 
�أمريكي �أ�شود، 46 عاًما، و��شتمر يف 
�ل�شغط لأكرث من ت�شع دقائق رغم 
تو�ّشل �لرجل و�شهود عيان يف مكان 
جورج  مقتل  �ىل  �دى  مم��ا  �حل���ادث 

فلويد.

قليل من املحاكمات...
 قليل من الإدانات

يف  خبري  �شتين�شون،  ماثيو  فيليب 

جامعة  يف  يدّر�س  �جلنائية  �لعد�لة 
يح�شي  �أوه�����اي�����و،  ولي�����ة  يف  ع���ام���ة 
م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت ع���دي���دة، ب��ي��ان��ات حول 
�ل�شرطة  لقو�ت  �لق�شائية  �لإد�ن��ات 
�لأم���ري���ك���ي���ة، ي���وؤك���د �أن����ه يف ح���و�دث 
�لقتل  �أو  �لقتل  بتهمة  �لنار  �إط��الق 
على  �لقب�س  �إلقاء  يتم  �لعمد،  غري 
ت�شعة �شباط �شرطة فقط يف �ملعّدل 
���ش��ن��وًي��ا، ب��ي��ن��م��ا ُي��ق��ت��ل ح����و�يل �ألف 
عام  كل  �ل�شرطة  بر�شا�س  �شخ�س 
�ملتو�شط  �مل��ت��ح��دة. ويف  �ل��ولي��ات  يف 
ب��امل��ائ��ة فقط   2 �إىل   1 م���ن  ي��ق��ف   ،
�ملحكمة.  �م��ام  �ل�شرطة  �شباط  من 
معظم  يف  �ل��ق��وة  ��شتخد�م  ك��ان  و�إذ� 
�شتين�شون،  ي��ق��ول  م����ربًر�،  �لأوق�����ات 
منخف�شا  ي��ب��دو  �مل��ع��دل  “هذ�  ف���اإن 

للغاية«.
وم�����ن�����ذ وف���������اة م����اي����ك����ل ب�����������ر�ون يف 
 ،2014 �أغ�����ش��ط�����س  يف  ف��ريج�����ش��ون 
مهمة”،  �ل�شود  “حياة  حركة  من��ت 
و�شار �شوتها م�شموعا �أكرث. وهكذ�، 
2015، متت مقا�شاة ما  ع��ام  منذ 

عام  ك��ل  �شرطة  �شابط   13 معّدله 
�شد 5 بني 2005 و2014.

�شرطة  ���ش��اب��ط   139 �أ����ش���ل  وم����ن 
 44 �أدي�����ن   ،2005 م��ن��ذ  �ع��ت��ق��ل��و� 
�لقتل.  م���ن  �أق�����ل  ب��ت��ه��م  م��ع��ظ��م��ه��م 
بالقتل،  ف��ق��ط  منهم  �شبعة  و�أدي����ن 
ترت�وح  مل��دد  بال�شجن  عليهم  وُحكم 
�ملوؤبد.  �ل�شجن  �إىل  �شهًر�   81 بني 
�أدينو�  ف��ق��د  �ل���ب���اق���ون   37 �ل�����  �أم����ا 
�ل�شلوك  �شوء  �أو  �لعمد  بالقتل غري 

-و�أحياًنا دون �أي حكم بال�شجن.

ملاذا؟
�أن  ك���ث���رية �ىل درج�����ة  �ل��ت��ف�����ش��ري�ت 
هذه �ملقالة ل ت�شتطيع ذكرها كلها. 
�لإجابات  بع�س  على  �لعثور  وميكن 
يف ثقافة �ل�شرطة، و�أخرى يف �لثقة 
�ل�شكان  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي  �لن�شبية 
�لقانون  يف  و�أخ������ري�ً،  �ل�����ش��رط��ة،  يف 
�شباط  مي���ن���ح  �ل�������ذي  �لأم����ري����ك����ي 
��شتخد�م  يف  و��شعة  حرية  �ل�شرطة 

�لقوة.

جملة  يف  �شحفي  ل��وب��ي��ز،  ج��ريم��ان 
ف��وك�����س، ي�����ش��رح م���دى ت��ع��ق��ي��د قيام 
�أدل������ة كافية  ب��ج��م��ع  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي 
ي��ق��وم �شباط  �ذ  �مل��ح��اك��م��ة،  ل��ت��ربي��ر 
�لبع�س،  بع�شهم  بحماية  �ل�شرطة 
�ل�شمت  “جد�ر  ي�����ش��م��ى  م���ا  وه�����ذ� 
زي  ل����ون  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف  �لأزرق”، 

�ل�شرطة.
�ل�شرطة  ���ش��ب��اط  م���ن  �حل���ا����ش���رون 
ع��ن��د �ل��ق��ت��ل، ���ش��ه��ود م��ت��م��ي��زون على 
�حل����ادث����ة، غ��ال��ًب��ا م���ا ي��ك��ون��ون �أق���ل 
��شتنكر   ،2018 عام  للكالم.  مياًل 
�مل��دع��ي �ل��ع��ام م��اي��ك ف��رمي��ان ذلك 
�أثناء حماكمة �شابط �ل�شرطة قاتل 

جو�شتني د�مون:
يكفي  مب��ا  حم��ظ��وًظ��ا  كنت  “لق�����د   
ل��ل��ق��ي�����������ام ب���ه���ذه �مل��ه��م��ة ط��ي��ل��ة 18 
�أنني  �أخب�������رك  �أن  وميكنني  عاًم�������ا، 
مل �أر �لكثري من �شب��������اط �ل�ش����رطة 
م����ن ق���ب���ل، غ��ي��������������������������ر م�����ش��ت��ب��ه بهم، 
�لإدلء  ب���و�ج���ب  �ل��ق��ي��ام  ي��رف�����ش��ون 

ب�شهادتهم«.

مل���ات غ��اي��ت��ز، ف��اإن��ه ي��ظ��ل م��ع ذلك 
�مل�شكالت:  ه��ذه  مثل  على  معتاد� 
�لكونغر�س  لع�شوية  �نتخابه  �إث��ر 
ب�شنع  �لربملاين  قام   ،2017 عام 
�ملن�شبط  �ل�شغري  �جلندي  �شورة 
ل���ل���رت�م���ب���ي���ة، م��ت��ب��ّن��ي��ا �لأ����ش���ل���وب 
�لغريب ملعّلمه. “�إنه بيبي تر�مب، 
خلط  �ملوؤيدين  �جلمهوريني  �أح��د 
�لرئي�س  ح��ز�م  يف  ظهرو�  �شعبوي 
يقول جان �إيريك بر�نا  �ل�شابق”، 

حول هذ� �ملو�شوع.
يف  �لأوىل  ق�����ر�ر�ت�����ه  �أح������د  وك������ان 
�إلغاء  �ىل  �ل���دع���وة  �ل��ك��وجن��ر���س، 
�لأمريكية،  �لبيئة  حماية  وك��ال��ة 
مم���ا �أغ�����ش��ب �ل��ي�����ش��ار. ك��م��ا و�جه 
 2017 ع�����ام  ك����ث����رية  �ن����ت����ق����اد�ت 
جمل�س  يف  �لوحيد  �لع�شو  لكونه 
يعزز  قانوًنا  عار�س  �ل��ذي  �لنو�ب 
وخالل  بالب�شر.  �لجت��ار  مكافحة 

�ل��ك��ب��ري �ل���ق���دمي ل��ل��دف��اع ع��ن��ه. يف 
رئ���ي�������س جمل�س  �مل���ق���اب���ل، حت�����دث 
�لنو�ب �جلمهوري كيفني مكارثي، 
ف��وك�����س نيوز  ق��ن��اة  �خل��م��ي�����س، يف 
قائاًل  خطرية”،  “�تهامات  ع��ن 
�إن����ه مي��ك��ن ع���زل م���ات غ��اي��ت��ز من 
�إذ� مت تاأكيدها.  �للجنة �لق�شائية 
للغاية  �إ���ش��ك��ال��ي��ة  �لق�شية  “هذه 
�لأخالقية  للم�شد�قية  بالن�شبة 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ني. ل��ذل��ك ي��ب��دو من 
ي�شعى  �حل�����زب  �أن  ج�����ًد�  �مل���رج���ح 
ب�شرعة �إىل �لناأي بنف�شه عن مات 
�إي��ري��ك بر�نا،  ي��رى ج��ان  غايتز”، 
حم��ا���ش��ر يف ج��ام��ع��ة ب��اري�����س -2 
يف  متخ�ش�س  �أ���ش��ا���س،  -ب��ان��ث��ي��ون 

�ل�شيا�شة �لأمريكية.
وعو�س �ن ينحني للعا�شفة، تبنى 
�أقل   ... دف��اع  خ��ط  فلوريد�  ممثل 
للده�شة.  مثري  �ن��ه  فيه  ي��ق��ال  م��ا 

�ملقابالت  �أغ��رب  و�ح��دة من  كانت 
�لإطالق”.  ع��ل��ى  �أج��ري��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
م��ن ج��ان��ب��ه، ن��ف��ى دي��ف��ي��د ماكجي 
“هذ�  �مل���ل���ف:  ه����ذ�  يف  ت�����ورط  �أي 
ه��ذه حماولة  غري �شحيح متاما، 
حقيقة  ع��ن  نف�شه  لإل��ه��اء  خمزية 
بتهمة  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي��خ�����ش��ع  �أن�������ه 
�لجت��ار باجلن�س مع �أط��ف��ال... ل 

�ل��ق�����ش��ي��ة �شوى  ب��ه��ذه  ع��الق��ة يل 
�ألف  مثل  �ل�شائعات  �شمعت  �أن��ن��ي 
يف  �لأرب�������ع�������اء،  ن�������دد،  �شخ�س”، 

�شحيفة و��شنطن بو�شت.

معتاد على اخلالفات
ت���وّق���ع هذه  �أن  �مل��م��ك��ن  ل��ئ��ن م���ن   
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  نهاية  �لق�شية 

نيوز،  فوك�س  �شبكة  مع  مقابلة  يف 
�شر�حة  ن��ف��ى  �ل���ث���الث���اء،  م�����ش��اء 
�لت��ه��ام��ات، وق��ال �إن��ه وو�ل���ده كانا 
ه���دف���ا مل���ح���اول���ة �ب����ت����ز�ز م���ن قبل 
�لعدل  وز�رة  يف  �ل�شابق  �مل�����ش��وؤول 
هناك طلب  “كان  ماكجي.  ديفيد 
�لتز�م  مقابل  �مل��ال  على  للح�شول 
باإلغاء هذ� �لتحقيق مع �ملتاآمرين 

و�أ�شاف  غايتز.  م��ات  ق��ال  معه”، 
عالقات  ل��دي��ه��م  �أن  زع��م��و�  “لقد 
�لأبي�س”،  �ل��ب��ي��ت  د�خ����ل  خ��ا���ش��ة 
موؤكد� �أنهم وعدوه باحل�شول عن 

“عفو من جو بايدن«...
تف�شري�ت تركت مذيع فوك�س نيوز 
�لكالم.  عن  عاجًز�  كار�شون  تاكر 
“لقد  �لو�قعة:  بعد  �أن��ه قال  حتى 

من اأتباع دونالد ترامب الأوفياء

مات غايتز: نائب جمهوري يف قلب ف�ضيحة جن�ضية...!
كان عام 2017 الع�صو الوحيد يف جمل�س النواب الذي عار�س قانوًنا يعزز مكافحة الجتار بالب�صر

الوليات املتحدة:

لهذا تعترب اإدانة ال�ضرطة بجرائم القتل نادرة للغاية...!
تتم حماكمة 2 % فقط من �صباط ال�صرطة املتورطني يف عمليات اإطالق نار قاتلة

�شباط �ل�شرطة �مام �ملحكمة حيث يحاكم ديريك �شوفني يف مينيابولي�س

�لتلميذ و�ملعلم  �شقوط حر هل �نتهى م�شو�ره �ل�شيا�شي؟

اتهام نائب فلوريدا باإقامة عالقات   
جن�ضية مع قا�ضر وقد يدفع الثمن

و�ضمة عار ملن كان النجم ال�ضاعد 
للحزب اجلمهوري يف جمل�ش النواب

اأحد اأكرث النا�صطني يف نقل خطاب املوؤامرة لدونالد ترامب, ب�صاأن تزوير النتخابات الرئا�صية

مل يعد الوقت لالحتفال 
“مات  لـــــ  ــة  ــب ــص ــ� ــن ــال ب
يخ�صع النائب  غايتز”. 
فلوريدا  عن  اجلمهوري 
وزارة  قبل  من  للتحقيق 
انتهاك  بــ�ــصــاأن  ــدل  ــع ال
حمتمل لقوانني الجتار 
الفيدرالية. باجلن�س 

ــة  ــف ــي ــح ــص وحــــ�ــــصــــب �
ُي�صتبه  تاميز,  نيويورك 
38 عاًما,  يف اأن النائب, 
قد اأقام عالقة جن�صية 
العمر  من  تبلغ  فتاة  مع 
17 عاًما, وكان يدفع لها 
اجلوي  ال�صفر  تكاليف 

بني عدة وليات.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

•• اجلزائر-وكاالت اأقدم اأحزاب املعار�ضة يف اجلزائر يقاطع »انتخابات يونيو«

�أعلن �أقدم �لأحز�ب �ملعار�شة يف �جلز�ئر 
جبهة �لقوى �ل�شرت�كية، �أنه �شيقاطع 

قر�ر  على  بناء  يونيو،   12 يف  �إج��ر�وؤه��ا  �ملقرر  �ملبكرة  �لت�شريعية  �لنتخابات 
ملجل�شه �لوطني. وذكر �لبيان �أن جبهة �لقوى �ل�شرت�كية “جُتّدد �لتاأكيد على 
�أّن �شروط �إجر�ء �لنتخابات �لت�شريعية �ملقبلة يف 12 يونيو غري متو�فرة، و�أن 
�لنتخابات ل ت�شكل حال لالأزمة �ملتعددة �لأبعاد �لتي تعي�شها �لبالد. لذلك، ل 

ميكن جلبهة �لقوى �ل�شرت�كية �مل�شاركة يف هذه �لنتخابات«.
�جلز�ئري  لل�شعب  ت�شمح  ب�”تد�بري  �حل���زب  يطالب  �ل��ق��ر�ر،  ن�س  وبح�شب 
باملمار�شة �حلرة حلقه يف تقرير �مل�شري”، ل �شيما “�حرت�م �حلريات �لأ�شا�شية، 

يخرج متظاهرو �حلر�ك كل �أ�شبوع يف 
�ملدن  �لعا�شمة ويف كثري من  �جلز�ئر 
�لكربى �حتجاجا على “خارطة طريق 
�لتي قررت تنظيم �نتخابات  �لنظام” 
ت�شريعية مبكرة دون مر�عاة مطالب �حلركة �لحتجاجية. وبعد عامني على 
�ملطالبة  �حل��ر�ك  يو��شل  �ل�شلطة،  عن  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س  رحيل 
بتغيري جذري يف “�لنظام” �ل�شيا�شي �لقائم منذ ��شتقالل �لبالد عام 1962. 
وخرج مئات �ملتظاهرين جمدد� �أم�س �لأول �ل�شبت �إىل حي باب �لو�د �ل�شعبي 
�آلف  جمعت  و�ل��ت��ي  للحر�ك  �لأ�شبوعية  �مل�شرية  غ���د�ة  �جل��ز�ئ��ر،  بالعا�شمة 
�لأ�شخا�س و�شط �لعا�شمة. و�ألقت �ل�شرطة �لقب�س على ع�شر�ت �ملتظاهرين، 

وفقا للجنة �لوطنية لالإفر�ج عن �ملعتقلني.

ب�شكل  �لإعالم  �إىل و�شائل  �ل�شيا�شيني و�لجتماعيني  �لفاعلني  وو�شول جميع 
عادل، وفتح حو�ر �شامل«. وبعد حل جمل�س �لنو�ب يف �لربملان يف 21 فرب�ير، 
دعا �لرئي�س عبد �ملجيد تبون �إىل �إجر�ء �نتخابات ت�شريعية مبكرة يف حماولة 
�ملناه�س للنظام بعد  ل�شتعادة زمام �لأم��ور يف ظل عودة �حلر�ك �لحتجاجي 
�لقوى �ل�شرت�كية  ب�شبب كوفيد-19. وبذلك، تن�شم جبهة  عام على تعليقه 
�إىل �شفوف �لأحز�ب �ملعار�شة �لتي قررت مقاطعة �نتخابات 12 يونيو، وكان 
�لتجمع من �أجل �لثقافة و�لدميقر�طية )معار�شة علمانية( و�حلزب �لعمايل 
�لإع��الن عن هذه �لنتخابات،  �أعلنا عدم م�شاركتهما فيها. ومنذ  )تروت�شكي( 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة -وام:

توج خالد بن جا�شم �ملدفع رئي�س نادي �ل�شارقة �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�أبطال وجنوم �جلولة �لأوىل من مار�ثون �لإمار�ت للدر�جات �ملائية �لذي 
نظمه �لنادي ع�شر �أم�س �لأول ب�شاطئ �حلرية بكورني�س �ل�شارقة �جلديد 
بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للريا�شات �لبحرية وبدعم من جمل�س �ل�شارقة 

�لريا�شي .

ب���الإج���ر�ء�ت �لحرت�زية  �لل��ت��ز�م  �ملائية و�شط  �ل��در�ج��ات  م��ار�ث��ون  وك��ان 
�لر�شمية �شهد عودة حما�شية و�إثارة وحما�س من قبل �مل�شاركني �لذين جتاوز 
عددهم قر�بة 30 در�جا مثلو� جنوم ريا�شة �لدر�جات �ملائية على م�شتوى 
�لدولة من مو�طنني ومقيمن �شاركو� يف ثالثة فئات �أ�شفرت نتائجهم عن 
تتويج �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي تاله �ملت�شابق يون�س �لعو�شي ثم 

نا�شر �حلمادي و ذلك يف فئة جال�س خم�شرمني.
�ل��در�ج عمر عبد�هلل ر��شد �لر��شد يف �ملركز  ويف فئة و�قف حمرتفني جاء 

�لأول تاله يف �ملركز �لثاين �ملت�شابق ر��شد مبارك �لقمزي ثم عبد�هلل �أبو بكر 
عبد�هلل يف �ملركز �لثالث .

�أما فئة جال�س حمرتفني �لتي �شهدت م�شاركة 19 در�جٌا فقد �أ�شفرت عن 
فوز �شلمان يون�س �لعو�شي باملركز �لأول تاله ر��شد �شهيل �لطاير يف �ملركز 

�لثاين ثم علي حممد يو�شف يف �ملركز �لثالث .
�لكمايل  وحممد  �لزعابي  ح�شن  من  كل  �ملناف�شات  �أبطال  تتويج  يف  �شارك 
و�أحمد  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شوي 

لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي  و�شامل  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �حلو�شني 
�أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية .

�مل�شاركني  و م�شيد� بحما�س جميع  �لفائزين  �ملدفع  بن جا�شم  هناأ خالد  و 
�ل�شارقة  جمل�س  ج��ه��ود  و  �ل�����ش��ب��اق  تنظيم  ع��ل��ى  للقائمني  ���ش��ك��رة  م��وج��ه��ا 
�لريا�شي .. م�شري� �إىل �أنه رغم طول فرتة �لتوقف ب�شبب �جلائحة �إل �أن 
جميع �مل�شاركني قدمو� �أد�ء مميز� وت�شببت عودتهم للن�شاط يف فرحة كبرية 

للجميع .

•• دبي - وام: 

بطولة  مناف�شات  �أم�����س  �ختتمت 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية 
�لثالثة للري�شة �لطائرة لأ�شحاب 
قوية  م���ن���اف�������ش���ات  ب���ع���د  �ل���ه���م���م، 
��شتمرت على مد�ر �أ�شبوع و�شارك 
فيها 127 لعبا ولعبة من 29 
مكتوم  ب�شالة  �لعامل،  ح��ول  دول��ة 
�لأهلي،  �شباب  ب��ن��ادي  حممد  ب��ن 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 

رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي.
وقال جعفر �إبر�هيم مدير تطوير 
�لدويل  بالحتاد  �لطائرة  �لري�شة 
�إن ن�شخة دبي 2021 تعترب قيمة 
م�شافة لكل �ملكا�شب �لتي حققتها 
�لن�شخ �ل�شابقة، حيث �شترتك �إرثا 
مهما لكل من �شارك فيها،وتعترب 
��شم  حت��م��ل  ع��امل��ي��ة  ب��ط��ول��ة  �أول 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �لإم���ار�ت  فقيد 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم "طيب 
�لريا�شة  رم���وز  �أح���د  ثر�ه"،  �هلل 
و�ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين يف �لإم������ار�ت 

و�لعربية  �خلليجية  و�ملنطقتني 
و�لعامل باأ�شره.

�كت�شبت  �لبطولة  "�أن   : و�أو���ش��ح 
�لأوىل  ك���ون���ه���ا  ك������ربى  �أه����م����ي����ة 
م�شتوى  على  تنظميها  يتم  �لتي 
�لطائرة  للري�شة  بالن�شبة  �لعامل 
كورونا.  جائحة  خالل  �لبار�ملبية 
م�شاركة  م���رة  لأول  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
4 دولة عربية هي  12 لعبا من 
�لإمار�ت وم�شر و�لكويت و�ليمن 
مم���ا ي��ف��ت��ح �ل���ب���اب ل��ب��ق��ي��ة �ل����دول 
�لعربية للتو�جد يف �لن�شخ �ملقبلة، 

�حلالية  �لن�شخة  حظيت  �أن  بعد 
و�لتغطية  �لكبري  �له��ت��م��ام  بهذ� 

�لإعالمية �ملميزة.
ت�شت�شيف  لأن  "نتطلع  وق�����ال: 
للري�شة  �ل�����ع�����امل  ب���ط���ول���ة  دب������ي 
�لطائرة لأ�شحاب �لهمم 2025، 
مقومات  ل��دي��ه��ا  �أن  وخ�����ش��و���ش��ا 
وجود  يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
حمد�ن  جممع  مثل  عاملي  جممع 

بن حممد �لريا�شي".
�لبحرين  "��شت�شافة  و�أ����ش���اف: 
لل�شباب  �لبار�ملبية  �آ�شيا  لبطولتي 

�لتي تقام يف دي�شمرب �ملقبل وغرب 
فر�شة   ،2022 ف���رب�ي���ر  �آ����ش���ي���ا 
يف  للم�شاركني  ل��الع��ب��ني  ج��دي��دة 
ه���ذي���ن �حل���دث���ني �ل���ق���اري���ني من 

ومو�هبهم  طاقاتهم  تفجري  �أج��ل 
�لإبد�عية ".

�لبلجيكي  و����ش���ف  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
للمناف�شات  �ل��ع��ام  �حل��ك��م  ج��ول��ني 

�ل����ب����ط����ول����ة ب����اأن����ه����ا م�����ن �أف�������ش���ل 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ل��ب��ط��ولت 
مثمنا �جلهود �لتي بذلتها �للجان 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن �أج����ل �إب�����ر�ز �لوجه 

�مل�����ش��رق ل���الإم���ار�ت ودب����ي، م�شري� 
�إىل �أن مل�س بنف�شه �شعادة �لالعبني 
�لدويل  �حل��دث  ه��ذ�  يف  بامل�شاركة 

�ملهم.

•• اأبوظبي -الفجر

�لرتويجية  �حلملة  ف�شول  تتو��شل 
�ملحرتفني  ر�ب���ط���ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
كاأ�س  بنهائي   لالحتفاء  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
�شعار  يحمل  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج 
يجمع  و�ل�����ذي  �خلم�شني"،  "كاأ�س 
و�ملقرر  و�لن�شر،  �لأه��ل��ي  �شباب  ب��ني 
�إق��ام��ت��ه ي���وم 9 �أب���ري���ل �جل����اري على 
ملعب �ل�شارقة، حيث قدمت �لر�بطة  
من  ج��دي��د�،  فنيا  ترفيهيا  برناجما 
�ل�شحيمي،  جا�شم  �لإع��الم��ي  تقدمي 
ي���ت���م ب���ث���ه ع����رب م���ن�������ش���ات �ل���ر�ب���ط���ة 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
�ملختلفة، وي�شت�شيف �لربنامج نخبة 
��شت�شاف  �مل��ت��م��ي��زي��ن،  �ل��ف��ن��ان��ني  م��ن 
�لفنان  �لأوىل  حلقته  يف  �ل��ربن��ام��ج 
ي�شت�شيف  فيما  �ل�شعيد،  فايز  �ملتاألق 
�ملميزة  �ل��ف��ن��ان��ة  �ل��ث��ان��ي��ة  �حل��ل��ق��ة  يف 
بلقاء  �ل���ربن���ام���ج  وي��خ��ت��ت��م  ب��ل��ق��ي�����س، 
�خل���و�ر، �شاحب  �ل��وط��ن، علي  �شاعر 
�ل��ك��ل��م��ة. وي��ت��ح��دث �ل��ف��ن��ان��ني خالل 
وتطور  �خلم�شني،  ع��ام  عن  �حللقات 
�لإمار�تي  �ل��ف��ن  وم�����ش��رية  �لإم�����ار�ت 

وم�شتقبله، ف�شال عن عالقتهم بكرة 
�خلليج  كاأ�س  لنهائي  وروؤيتهم  �لقدم 
�لربنامج  ���ش��ي��ع��ر���س  ك��م��ا  �ل���ع���رب���ي، 
�لر�بطة  �أع���دت���ه  �أوب���ري���ت  ك��و�ل��ي�����س 
�لنجوم  مب�شاركة  للحدث  خ�شي�شا 
�لثالثة، و�لذي �شيعر�س قبل �نطالق 

�لقنو�ت  جميع  على  و�شيبث  �مل��ب��ار�ة 
�لربنامج  ��شتوحي  وقد  �لريا�شية.  
�لنهائية  �مل���ب���ار�ة  ���ش��ع��ار  م��ن  ع��ن��و�ن��ه 
�إطالقه  مت  �لذي  �خلم�شني"،  "كاأ�س 
بالعام  �ل����دول����ة  �ح���ت���ف���الت  ���ش��م��ن 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س، ويتميز  ع��ل��ى  �خل��م�����ش��ني 

و�خلارج  �ل�شائق  باأ�شلوبه  �لربنامج 
لعدة  زمنية  �لروتني خالل مدة  عن 
دق��ائ��ق، ي��ت��م خ��الل��ه��ا ����ش��ت��ط��الع �آر�ء 
�ل�شيوف من كافة �جلو�نب �خلا�شة 
لآر�ئهم  بالإ�شافة  �لفنية  بالنو�حي 
�ملتعلقة بكرة �لقدم ومتابعتهم للكرة 

�لإم���ار�ت���ي���ة. ك��م��ا ي�����ش��ت��ع��ر���ش��ون فيه 
�ملرتقبة بني  �ملبار�ة  ب�شاأن   توقعاتهم 
�لأهلي  و�شباب  �للقب  حامل  �لن�شر 
ع�شر  يف  باللقب  ف����وز�ً  �ل��ف��رق  �أك���رث 
�ملبار�ة  ك���ون  ج��ان��ب  �إىل  �لح�����رت�ف، 
لكونها  بالنظر  خا�شاً  طابعاً  حتمل 

دب��ي، وهي  مو�جهة ديربي عريقة يف 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  لنهائي  م��ك��ررة  م��ب��ار�ة 
�شعي  بني  ما  �لطموح  �شيكون  لذلك 
�لن�شر لتكر�ر تفوقه، وحماولة �شباب 

�لأهلي �لتعوي�س هذه �ملرة.
مع  كبري  بتفاعل  �ل��ربن��ام��ج  وح��ظ��ي 
فايز  �ل��ف��ن��ان  بحلقة  �ل��ي��وم  �إط��الق��ه 
�نطالقته  �ل��ي��وم  وي��و����ش��ل  �ل�شعيد، 
ن�شيب  ون��ال  بلقي�س،  �لفنانة  بحلقة 
كبري من �مل�شاهد�ت وردود �لفعل مع 
زيادة �حلما�س لدى �جلماهري ترقباً 

للموعد �ملقبل يف �ملبار�ة �لنهائية.
يذكر �أن ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية 
قد �أطلقت منذ �أو�خر مار�س، �لعديد 
�إطار  يف  �ل��رتوي��ج��ي��ة  �لفعاليات  م��ن 
نهائي  �أج��ل  �لتنازيل من  للعد  حملة 
�ل��ع��رب��ي، ع��رب خمتلف  ك��اأ���س �خلليج 
�أولها  �مل��ن�����ش��ات �خل��ا���ش��ة ب��ه��ا، وك����ان 
برنامج "كاأ�س �خلم�شني" من تقدمي 
حم���م���د ج���ا����ش���م، و�����ش����م ن���خ���ب���ة من 
�ملحللني �لفنيني يف مقدمتهم حممد 
مطر غر�ب �ملحلل �لفني، و�لإعالمي 
�جل�شمي  وح�����ش��ن  �جل���وك���ر،  حم��م��د 

�لناقد �لريا�شي.

 تو��شل دولة �لإمار�ت ��شت�شافة مع�شكر�ت �ملنتخبات و�لفرق �لعاملية �ملختلفة 
�لتي ت�شتعد يف مالعب و�شالت وم�شامري دبي للبطولت �لعاملية ولالأوملبياد 

�ملقبل وفق �إجر�ء�ت وقائية دقيقة وبروتوكولت �آمنة ومعتمدة.
ومنذ بد�ية �لعام 2021، وخالل �أقل من 100 يوم ��شت�شافت دبي مع�شكر�ت 
�لريا�شات ويف  �لعديد من  50 منتخبا يف  تدريبية ومباريات ودي��ة لأك��رث من 
مقدمتها �ل�شباحة و�ل�شباحة �لإيقاعية و�خلما�شي �حلديث و�لدر�جات �لهو�ئية 
و�لتن�س وكرة �لقدم و�لري�شة �لطائرة و�لكريكت و�لرجبي و�جلولف، وغريها، 
وكان من بني �حل�شور  خالل �ل�شهور �لثالثة �لأوىل من هذ� �لعام منتخبات 

عاملية مرموقة من بينها �ملنتخب �ملجري لل�شباحة �ليقاعية و�ملنتخب �لت�شيكي 
للخما�شي �حلديث، و �لدمناركي فيكتور �ك�شيل�شون �مل�شنف ثالث عامليا يف �لري�شة 
�لطائرة، و منتخبات عربية و�آ�شيوية بكرة �لقدم ت�شتعد لت�شفيات كاأ�س �لعامل 
2022 وكاأ�س �آ�شيا 2023 لكرة �لقدم و�أندية �آ�شيوية و�أوروبية من بينها ليغا 
و�ر�شو �لبولندي ، �إىل جانب لعبي �لتن�س و�لبادل تن�س �لذين يع�شكرون ب�شكل 
م�شتمر يف دبي، ول تقل مدة كل مع�شكر تدريبي عن فرتة �أ�شبوعني .  كما �ن�شم 
لقائمة �ملنتخبات �لتي تع�شكر يف دبي خالل �شهر �بريل �جلاري 14 منتخبا من 
منتخبات �لرجبي للرجال و�ل�شيد�ت �ملتاأهلة لأوملبياد طوكيو وت�شم 8 منتخبات 

للرجال هي: ��شبانيا وفرن�شا و�ليابان وكند� و�لرجنتني و�أوغند� وت�شيلي وكند�، 
و6 منتخبات لل�شيد�ت هي: �لوليات �ملتحدة �لمريكية وفرن�شا وكينيا و�ليابان 
و�لرب�زيل وكند�. وقد �شاهمت �لعالقات �لدولية �لو��شعة ملجل�س دبي �لريا�شي 
توفر  وكذلك  �لعاملية،  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لوطنية  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملن�شاآت �لريا�شية �حلديثة و�ملتنوعة ويف مقدمتها "جممع ند �ل�شبا �لريا�شي" 
و�لكريكت وم�شامري  و�لرجبي  �لتن�س  �لريا�شي" ومالعب  "جممع حمد�ن  و 
�لدر�جات �لهو�ئية ومالعب كرة �لقدم و�ل�شالت �ملختلفة، و�لتطبيق �لدقيق 
كو�در  خ��الل  م��ن  �لريا�شية  �ملناف�شات  وب��روت��وك��ول  �لح���رت�زي���ة  ل���الإج���ر�ء�ت 

حركة  و�ن�شيابية  �لوطنية،  �ملوؤ�ش�شات  جميع  بني  تام  وتعاون  موؤهلة  تنظيمية 
�شاهم  و�لآم��ن��ة،  �لر�قية  و�لفندقية  �ل�شياحية  �ملن�شاآت  وتوفر  و�لتنقل  �ل�شفر 
كل ذلك يف رغبة �جلميع يف �حل�شور �إىل دولة �لإمار�ت عموما ودبي خ�شو�شا 
لإق���ام���ة م��ع�����ش��ك��ر�ت ري��ا���ش��ي��ة وب���ط���ولت خم��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ي��ت��و����ش��ل جم��ل�����س دبي 
�إقامة مع�شكر�ت ومناف�شات  �لر�غبة يف  �لريا�شي مع خمتلف �جلهات �لدولية 
�لفعاليات  �إقامة  من  و�لتاأكد  ح�شورهم  لت�شهيل  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  دبي  يف 
�ملطلوبة وفق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعتمدة مبا ي�شمن �شالمة �جلميع وجناح 

�ملع�شكر�ت و�لبطولت �ملقررة.

والبطولت  لالأوملبياد  ا�ضتعدادا  دبي  يف  تع�ضكر  منتخبا   50

نادي ال�ضارقة الدويل للريا�ضات البحرية يتوج اأبطال اجلولة الأوىل من ماراثون الإمارات للدراجات املائية

اختتام مناف�ضات دولية حمدان بن را�ضد 
للري�ضة الطائرة لأ�ضحاب الهمم

يك�صف كوالي�س اأوبريت نهائي كاأ�س اخلليج العربي 

الرابطة تطلق حملة ترويجية فنية لـ »كاأ�ش اخلم�ضني« مب�ضاركة اخلوار وال�ضعيد وبلقي�ش
•• اأبوظبي-وام:

ر�شح �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم جنم منتخب �لإمار�ت ونادي �جلزيرة للفوز 
لأف�شل  مينح  و�ل��ذي  �لوطني  �ملنتخب  م�شتوى  على  �أحدهما  مهمني  بلقبني 
لعب يف �مل�شاركات خالل �ملباريات �لدولية، حيث جنح علي مبخوت يف قيادة 
�ملنتخب �لوطني �إىل فوز كبري على منتخب �لهند بنتيجة 6 - �شفر، و�شجل 
ر�بعا، و�لثاين  �آخ��ر  بينما �شنع هدفا  �ملبار�ة،  تلك  يف  "هاتريك"  �أه��د�ف   3
�آ�شيا خ��الل �شهر مار�س  مع فريقه �جل��زي��رة كاأف�شل لع��ب يف دوري���ات غ��رب 
�لعربي بف�شل جهود  �ل��ذي ت�شدر فيه �جلزيرة ج��دول ترتيب دوري �خلليج 
فريقه و�أهد�فه �ملوؤثرة. وقال �ملوقع �لر�شمي لالحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم:" 
و��شل علي مبخوت �لتاألق على �شعيد ت�شجيل �لأهد�ف، حيث تاألق يف �ملبار�ة 
�لدوية �لودية �أمام �لهند من خالل ت�شجيل ثالثة �أهد�ف يوم �لثنني �ملا�شي، 
من  �لبالغ  �ملهاجم  رف��ع  وب��ذل��ك  �ملر�شحني..  �لالعبني  ب��ني  مكانه  لي�شتحق 
87 مبار�ة  68 هدفا يف  �إىل  �لدولية  �لأه��د�ف  30 عاما ر�شيده من  �لعمر 
مع منتخب بالده، منهم 4 مر�ت" هاتريك" يف �آخر 9 مرب�يات له مع ناديه 
لعب  للقب  تر�شيحه  م�شتوى  وعلى  ل��الإم��ار�ت.  �لوطني  و�ملنتخب  �جلزيرة 
�ل�شهر يف دوريات غرب �آ�شيا قال �لحتاد �لآ�شيوي على موقعه �لر�شمي:" جنح 
�أن �شجل /4/  مبخوت جنم �جلزيرة يف تقدمي م�شتويات مميزة للغاية، بعد 
�أهد�ف يف م�شابقة �لدوري �لإمار�تي، كما �أنه �أ�شاف هدفا خام�شا �أم�س �لأول 
�شاهم به يف فوز �جلزيرة على �لو�شل بثالثة �أهد�ف مقابل هدفني، وعودته 

ل�شد�رة دوري �خلليج �لعربي.

»الآ�ضيوي« ير�ضح مبخوت 
للمناف�ضة على لقبني اأحدهما مع 

املنتخب والثاين مع اجلزيرة
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عاملياً  �أوىل  �مل�شنفة  ب��ارت��ي  �آ�شلي  �ل�شرت�لية  �حتفظت 
بلقب دورة ميامي �لأمريكية يف كرة �مل�شرب، ثانية دور�ت 
�للف نقطة لدى �ل�شيد�ت، بعد �ن�شحاب �لكندية بيانكا 
لإ�شابة  تعر�شها  �إث��ر  �ل�شبت،  عاملياً  �لتا�شعة  �أندريي�شكو 
و-4�شفر   3-6 �لنتيجة  كانت  فيما  �لأمي��ن،  �لكاحل  يف 

ل�شالح بارتي.
�مل�����ش��رية �لح���رت�ف���ي���ة لالعبة  �ل��ع��ا���ش��ر يف  �ل��ل��ق��ب  وه����و 
لقب  �ح��رزت  كانت  و�لتي  عاما   24 �لبالغة  �ل�شرت�لية 
2019 بعد  �ل��دورة �لمريكية يف ن�شختها �لخ��رية عام 
فريو�س  تد�عيات  ب�شبب   2020 ع��ام  ن�شخة  �لغاء  ق��ر�ر 
كورونا. وغابت بارتي، �ملتوجة بلقب بطولة رولن غارو�س 
يف  �ل�شفر�ء  �لكرة  مالعب  عن   ،2019 ع��ام  �لفرن�شية 

�لعام �ملا�شي ب�شبب جائحة "كوفيد19-".
كانت  "لقد  ب��ال��ق��ول  ح�شل  م��ا  على  �ل���ش��رت�ل��ي��ة  وعلقت 
بد�ية مثالية لنا"، وتابعت "�آمل �ن يكون مو�شما طويال 

وناجحا. �إنها بد�ية ر�ئعة".
�ملقبل،  �ل�شبوع  ت�شارل�شتون  دورة  بارتي خلو�س  وت�شتعد 

حت�شري�ً ملو�شم كرة �مل�شرب على �ملالعب �لرت�بية.
و�أكدت �لأ�شرت�لية "�أ�شتحق �أن �أكون �مل�شنفة �أوىل عامليا"، 
كل  �أع���رف  �شخ�س.  لأي  �أث��ب��ت��ه  م��ا  ل��دي  "لي�س  م�شيفة 
�لعمل �ملنجز. كان هناك �لكثري من �حلديث عن ت�شنيفي، 
تتح يل  �ملا�شي ومل  �لعام  �لإط��الق  على  �ألعب  لكنني مل 
�أتر�جع،  ن��ع��م، مل  ل���ذ�  ن��ق��اط��ي.  ع���دد  لتح�شني  �ل��ف��ر���ش��ة 
�أتيحت لهن  �لتقدم. كانت هناك فتيات  �أ�شتطع  لكني مل 
مركزي  �أ�شتحق  �أن��ا  لذلك  ت�شنيفهن،  لتح�شني  �لفر�شة 

�لأول متاما".
و�أبعدت بارتي �شبح �ليابانية ناومي �أو�شاكا �لتي كانت 

ت��ه��دد ���ش��د�رت��ه��ا ت��رت��ي��ب �ل��الع��ب��ات �مل��ح��رتف��ات بعد 
بطولت  �أوىل  �ملفتوحة،  ��شرت�ليا  ببطولة  فوزها 

�لغر�ند �شالم يف �ملو�شم �حلايل.
غ��ري �أن ���ش��ق��وط �ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��اً يف ربع 
�شاكاري،  ماريا  �ليونانية  �أم��ام  ميامي  يف  �لنهائي 
بقمة  لالحتفاظ  �ل�شرت�لية  �أم���ام  �لطريق  مهد 

�لرتتيب بغ�س �لنظر عن نتيجتها يف �لدورة.
�شتاديوم"،  روك  "هارد  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

�جو�ء  �شريعا  بارتي  دخلت 
من  ومتكنت  �مل��ب��ار�ة، 

ك�شر �ر�شال مناف�شتها منذ �لبد�ية، غري �أن �أدريي�شكو مل 
تنتظر كثري� لتقل�س تاأخرها �إىل 2-3.

�نقاذ  �أندريي�شكو من  وحتت �خلطر مرة جديدة، متكنت 
�لثالثة  �ملحاولة  يف  تنهار  �أن  قبل  �ر�شالها،  لك�شر  كرتني 
�لتي حافظت على تقدمها و�نهت �ملجموعة  لال�شرت�لية 
�لوىل 6-3. وتابعت بارتي، مع بد�ية �ملجموعة �لثانية، 
�شغطها �لذي �أرهق �أندريي�شكو وجعلها تخ�شر �ر�شالها �ثر 
خطاأ مزدوج، قبل �أن ت�شقط �ر�شا بعدما د��شت بقوة على 

كاحلها �لمين، لتعود وتتنازل مرة ثانية عن �ر�شالها.
دقائق،  لب�شع  طبيا  م�شتقطعا  وقتا  �أندريي�شكو  وطلبت 
و���ش��ع��ت خ��الل��ه ���ش��م��ادة ع��ل��ى ك��اح��ل��ه��ا، وع��ن��دم��ا حاولت 
باكيًة  وطلبت  �شديدة  �آلم  م��ن  عانت  �مللعب  �إىل  �ل��ع��ودة 
�إيقاف �ملبار�ة و�علنت �ن�شحابها. ولحقت لعنة �ل�شابات 
 ،2019 �ملفتوحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطلة  �أندريي�شكو، 
 2020 ع��ام  بد�ية  يف  �شهرين  لفرتة  غابت  كانت  بعدما 
ب�شبب ��شابة يف �لركبة قبل �لإغالق ب�شبب وباء كورونا. 
وقالت �لكندية �بنة �ل� 20 عاما "بالتاأكيد لي�شت �لطريقة 
رغم  للغاية  ممتنة  لكني  �ل���دورة،  �إن��ه��اء  فيها  �ردت  �لتي 
�لدور�ت  �إح��دى  يف  �لنهائي  �إىل  "و�شلت  وتابعت  ذلك". 
��شعر  �أن  ���ش��وى  ميكنني  ول  ف����رتة،  م��ن��ذ  �لوىل  ل��ل��م��رة 
قدمي  على  �لوقوف  يكن  مل  يل،  و"بالن�شبة  بال�شعادة"، 
بالأمر �ل�شهل، ولكني ظللت �أوؤمن بنف�شي ومل �أ�شت�شلم". 
و�أكد هذ� �لنجاح يف �أّول لقاء يجمع بارتي مع �أندريي�شكو، 
�أنقذت نقطة  لها، حيث  �أف�شل م�شتوى  �ىل  عودة �لوىل 
خ�شارة مبار�تها �لوىل يف ميامي 
يف �ل��دور �لثاين )�أُعفيت من 
�ل�شلوفاكية  �شد  �لول( 
كوت�شوفا  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا 
�ملتاأهلة من �لت�شفيات، 
ت���ط���ي���ح  �أن  ق������ب������ل 
�شيتني  و ر لبيال با
ف���ي���ك���ت���وري���ا �أز�رن�����ك�����ا 
�شابالينكا  و�أري��������ن��������ا 
ب��ث��الث جم��م��وع��ات، وثم 
�إيلينا �شفيتولينا  بالوكر�نية 
عاملًيا  خ��ام�����ش��ة  �مل�����ش��ن��ف��ة 
ن�شف  �ل��������دور  يف 

�لنهائي.

•• اأبوظبي -وام:

�أ�شفرت نتائج �شباق �لظفرة للقو�رب �ل�شر�عية �حلديثة 
للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  "�لريجاتا" 
�ل�شر�عية و�ليخوت يف �ليوم �خلتامي �أم�س �لأول للن�شخة 
حممد  ف��وز  ع��ن  �ل��ب��ح��ري،  �لظفرة  مهرجان  م��ن   12
�حلمادي باملركز �لأول يف فئة �لليزر ر�ديال عام، و�شيف 
�مل��ن�����ش��وري ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين، و���ش��الم��ة �مل��ن�����ش��وري باملركز 
"�لعام"  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �شاحبة  حلقت  فيما  �ل��ث��ال��ث، 
�شالمة �ملن�شوري بلقب �لفئة نف�شها للبنات، وحلت ظبية 
�ملن�شوري ثانية، و�ليازية �ملحريبي ثالثة. ويف فئة �لليزر 
�آل علي، وحل ثانيا ز�يد  �شتاندرد فقد فاز بلقبها حمزة 
�لظاهري، وثالثاً عي�شى �ملرزوقي، وتوج حممد �ملن�شوري 
ثانياً،  �حل��م��ادي  عثمان  وج���اء   ،  4.7 �ل��ل��ي��زر  فئة  بلقب 

وحارث �آل علي ثالثاً ..ويف فئة �لأوبتم�شت "نا�شئني" توج 
وثالثاً  �شامل،  ح�شان  ثانيا  وحل  �ملرزوقي،  حممد  بقلبها 
جاء �أحمد ح�شان. وتوج �لفائزين باملر�كز �لأوىل �ل�شيخ 
�أحمد بن حمد�ن �آل نهيان رئي�س جلنة �لإمار�ت للكايت 
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي  خلفان  وعبيد  �شريف، 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  و�مل�شاريع 
�ملهريي  ماجد  �أع��رب  جهته  من  �أبوظبي.  يف  و�لرت�ثية 
�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�ليخوت عن �شعادته بالنجاح �لكبري �لذي حققه بحارة 
�لظفرة،  �ل�شر�ع �حلديث مبهرجان  م�شابقات  �لنادي يف 
م�شري�ً �إىل �أن �حتالل �ل�شد�رة يوؤكد �أن �لنادي ي�شري يف 
ب�شكل متو�ز ليقوم بدوره يف �حلفاظ  �ل�شحيح  �لطريق 
على �ل���رت�ث �ل��ب��ح��ري �لأ���ش��ي��ل م��ع تخريج �لأج��ي��ال يف 

�مل�شابقات �حلديثة.

•• اأبوظبي -الفجر

�لإمار�تية  ر�بطة �ملحرتفني  ح�شدت 
�لبث و�لإنتاج  �أرب���ع ج��و�ئ��ز يف جم��ال 
من   17 �ل���  �لن�شخة  يف  �لتلفزيوين، 
�ل�شرق  �����ش���ت���ودي���و  دي���ج���ت���ال  ج���و�ئ���ز 
�لأو����ش���ط، �ل���ذي �أق��ي��م يف دب���ي خالل 
�لأ�شبوع �جلاري، و�شهد مناف�شة قوية 
بني 150 تر�شيحا من �أكرث من 50 
�لبث  يف  ور�ئ���دة  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شة 

و�لإنتاج �لتلفزيوين يف �ملنطقة.
وتوزعت �جلو�ئز �لتي نالتها �لر�بطة 
وجميعها عن �ملو�شم �حلايل 2020-

�أف�شل  جائزة  من:  كل  على   ،2021
فريق عمل تنفيذي للعام - �إد�رة �لبث 
و�لإنتاج �لتلفزيوين �خلا�س بالر�بطة، 
�آل��ي��ة و�شري  �إجن���از يف  �أف�شل  وج��ائ��زة 
�لعمل حول �لبث و�لإنتاج �لتلفزيوين 
�خلا�س بالر�بطة وبطولتها، وجائزة 
�لإبد�ع يف ��شتخد�م �ل�شوت - م�شروع 
من  �لفرت��شي  �جلماهريي  �لهتاف 
"�ملوؤثر�ت  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  �ل��ب��ث  خ���الل 
�ل�شوتية"، و�شهادة �لتميز عن �أف�شل 
عن  ل��الأح��د�ث  مبا�شرة-حية  تغطية 
�خلليج  ���ش��وب��ر  ك��اأ���س  م���ب���ار�ة  تغطية 

�لعربي.
�شيا�شة  ليعك�س  �لإجن����از  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
وعر�س  ت��ن��ظ��ي��م  ج������ودة  يف  �ل��ت��م��ي��ز 
�ل��ت��ي ت�شرف  �مل��ح��رتف��ني  م�����ش��اب��ق��ات 
خاللها  م��ن  وت�شعى  �ل��ر�ب��ط��ة  عليها 
وو�شائل  �لتقنيات  باأحدث  لتدعيهما 
للو�شول  و�لتطور  و�لإب���د�ع  �لبتكار 
�ل���ب���ث و�لإن����ت����اج  �أع���ل���ى م��ع��اي��ري  �إىل 

�لو��شع  �لنت�شار  ظل  يف  �لتلفزيوين 
مل�شابقات �ملحرتفني حول �لعامل.

جو�ئز  �إىل  �لأرب���ع  �جل��و�ئ��ز  وت�شاف 
�لن�شخ  يف  �ل��ر�ب��ط��ة  حققتها  �أخ����رى 
م�شروع  ج���ائ���زة  ���ش��م��ل��ت:  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لفرت��شي  �ملقعد  تقنية  ع��رب  �ل��ب��ث 
تقنية  �أف�����ش��ل  وج��ائ��زة   ،2018 ع��ام 
 Immersive مبتكرة عن م�شروع

.2020 عام  يف   Replay
و�أكد وليد �حلو�شني �ملدير �لتنفيذي 
ل��ر�ب��ط��ة �مل��ح��رتف��ني �لإم���ار�ت���ي���ة �أن 

�جلو�ئز  ه��ذه  على  �ل��ر�ب��ط��ة  ح�شول 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  ليو�كب  ياأتي 
خمتلف  يف  و�ل��������ري��������ادة  ب���ال���ت���م���ي���ز 
�لقطاعات، ويرتجم توجيهات جمل�س 
�إد�رة �لر�بطة على �لتطوير و�لإبد�ع 
�أجل  م��ن  �مل��ج��الت  كافة  يف  �ملتو��شل 

خدمة �جلماهري باملقام �لأول. 
د�ئماً  "ن�شعى  �حل��و���ش��ن��ي  و�أ�����ش����اف 
�لتقنيات  و�أف�������ش���ل  �أح�����دث  ل��ت��ق��دمي 
و�ل���و����ش���ائ���ل �ل���ت���ي ت���ع���زز م���ن جتربة 
م���������ش����اه����دة وم����ت����اب����ع����ة م�������ش���اب���ق���ات 

�لأ�شا�شي  �لهدف  بو�شفه  �ملحرتفني، 
�لتي  �جلو�ئز  بهذه  �لتفكري  قبل  لنا 
نفتخر �أن نح�شل عليها، لتكون مبثابة 
تقييم حمفز من جهة متخ�ش�شة يف 
ه��ذ� �مل��ج��ال، مب��ا ي��وؤك��د حر�شنا على 
�أعلى �ملعايري �لعاملية يف �لبث  تطبيق 
و�لإنتاج �لتلفزيوين، حيث يعترب بث 
�ملنطقة  يف  �لأول  �لر�بطة  م�شابقات 
جودة  �حل��دي��ث��ة،  �لتقنيات  حيث  م��ن 

�لبث، �ل�شوت و�ل�شورة".
جلهود  تقديره  عن  �حلو�شني،  وعرب 

جميع �لقائمني على �إجناح م�شابقات 
يف  تطويرها  على  و�لعمل  �ملحرتفني 
تتكامل  حيث  �لتخ�ش�شات،  خمتلف 
ج���ه���ود ف�����رق �ل���ع���م���ل م���ع���اً م����ن �أج����ل 
�لو�شول �إىل �لغايات و�لأه��د�ف �لتي 
تتطلع  �لر�بطة لتحقيقها على �ملدى 
طموحة  ��شرت�تيجية  وف��ق  �ل��ط��وي��ل 
�لتميز  �أ�شا�شها  معايري  على  ترتكز 
و�ل��ت��ف��وق د�ئ��م��اً، وم��و�ك��ب��ة �أح���دث ما 
مت �لتو�شل له عاملياً يف جمال تنظيم 

بطولت �ملحرتفني �لريا�شية.

احلمادي يحلق بلقب »الليزر راديال« يف 
�ضباق الظفرة للقوارب ال�ضراعية احلديثة

اإجناز جديد يعك�س �صيا�صة التميز يف جودة م�صابقات املحرتفني

اأربع جوائز يف جمال البث والإنتاج التلفزيوين تدخل خزينة رابطة املحرتفني الإماراتية
بارتي حتتفظ بلقب دورة ميامي 

•• دبي -وام:

جنحت دولة �لإمار�ت يف تقدمي نف�شها كمن�شة عاملية للتن�س �لأر�شي يف �لعامل 
خالل �ل�شهور �خلم�س �لأخرية، من خالل ��شت�شافتها ل� 6 بطولت دولية هي 
و�ل�شيد�ت، وبطولة  للرجال  دبي �حلرة  �شوق  بطولة حتدي �حلبتور، وبطولة 
بطولة  �إىل  بالإ�شافة  �ملفتوحة،  �أ�شرت�ليا  بطولة  وت�شفيات  �لدولية،  �لفجرية 
�ختتمت  �لتي  و�لزوجي  �لفردي  لل�شيد�ت  �حلبتور  وبطولة  �لدولية،  �أبوظبي 

م�شاء �أم�س �لأول بدبي.
و�أعرب نا�شر �ملرزوقي �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للتن�س عن �شعادته بنجاح 
�لعاملية،  �لثقة  تلك  ونيل  �ملرموقة،  �لدولية  �ملكانة  ه��ذه  �حتالل  يف  �لإم���ار�ت 

يف ظ��ل تطبيق �لإج������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة �ل��دق��ي��ق��ة ب��ك��اف��ة �لأح�����د�ث �ل��ت��ي متت 
على  حفاظا  �ملخت�شة  �جلهات  من  �ملعتمدة  �لوقائية  و�لتد�بري  ��شت�شافتها، 

�لالعبني و�ملنظمني و�حلكام.
�جلودة  معايري  باأعلى  وحظيت  جنحت  �لبطولت  كل  ب��اأن  �شعد�ء  وقال:"نحن 
وفق �ملقايي�س �لدولية، و�أكرب دليل على ذلك هو �لإقبال �لكبري من �لالعبني 
فيمكننا  هنا  ومن  �مل�شاركة،  على  دوليا  �مل�شنفني  من  نخبة  ومنهم  و�لالعبات 
�لقول باأن ر�شالة �لإمار�ت قد و�شلت �إىل كل دول �لعامل، باأنها جنحت يف حتويل 
�لتن�س يف  �أ�شرة  ق��ادت  و�إب���د�ع، لأنها  �إىل ق�شة متيز  جائحة كورونا من حتدي 
�لعامل  �لتن�س يف  تاأثري�ت �جلائحة، ووف��رت لكل ع�شاق  �لتعايف من  �إىل  �لعامل 

�أف�شل بيئة ملز�ولة ريا�شتهم �ملف�شلة.

ويوؤكد خلف �حلبتورعلى هام�س ح�شوره خلتام فعاليات بطولة �حلبتور �لأوىل 
لتن�س �ل�شيد�ت /k 25 / �أم�س �أن �لنجاح يف تلك �لبطولة ي�شاف �ىل �لنجاحات 
�لتي حققتها بطولة حتدي �حلبتور لتن�س �ل�شيد�ت �لتي يجري تنظيمها منذ 
ما يقرب من ربع قرن من �لزمن، وحققت ما يفوق �لتوقعات، و�أن تلك �لبطولة 
�شوق دبي �حلرة وبطولة حتدي �حلبتور تعترب منظومة  �جلديدة مع بطولة 
ر�ئعة حتت�شن �لكثري من �ملو�هب وتقدمهم لعامل �ل�شهرة و�لتميز، وت�شكل لهم 

ج�شر� �آمنا نحو �لعاملية.
مل��ا نقدمه  بالفخر و�لع��ت��ز�ز  �لإم����ار�ت ن�شعر  وي��ق��ول �حلبتور:" �إن��ن��ا يف دول��ة 
�لتنظيمي �لحرت�يف،  �ل�شعيد  �شو�ء على  �إيجابية  �أج��و�ء  لدولتنا و�لعامل، من 
�أو �لربتوكول �ل�شحي �ملعتمد، �إىل جانب �حتفائنا ب�شيوفنا، مما ي�شاعف من 

�لإقبال  على �أن�شطتنا �شو�ء �لتن�س �أو �لبولو �أو �لفرو�شية. وكان �ليوم �خلتامي 
على  21عاما/   / ج��ودي  �آن��ا  �لربيطانية  �لالعبة  تتويج  �شهد  قد  �لأول  �أم�س 
ح�شاب مناف�شتها �لبيالرو�شية يوليا هاتوكا /20 عاما/ مبجموعتني نظيفتني 
يف  �أ���ش��و�ط،  ثالثة  مقابل  �أ���ش��و�ط  و�شتة  �أرب��ع��ة،  مقابل  �أ���ش��و�ط  �شتة  وبنتيجة 
80 دقيقة رغم حر�رة �لطق�س. وعلى �شعيد �لزوجي  ��شتمرت  مو�جهة قوية 
�لرتكي  �لزوجي  على  مور  تار�  و�لربيطانية  �أمينا  �لأمريكية  �لالعبتان  فازت 
جمموعة،  مقابل  مبجموعتني  �شينجز  برفيو  وزميلتها  �وبيك  �وز  �شم  �ل��ذي 
91 دقيقة. �شارك يف �لتتويج �أحمد عبد �مللك نائب رئي�س  و��شتمرت �ملو�جهة 
ب��دوي مديرة  �ل��ع��ام، ون���ور�  �مل��رزوق��ي �لأم���ني  �حت��اد �لإم����ار�ت للتن�س، ونا�شر 

�لبطولة. و�شمل �لتكرمي تتويج �لفائزين و�لفائز�ت يف �لبطولة �ملحلية.

الإمارات من�ضة عاملية لريا�ضة التن�ش الأر�ضي.. 6 بطولت دولية يف اآخر 5 اأ�ضهر

جمموعة VPS - م�ضت�ضفيات برجيل �ضريك احتاد الكرة للمجموعة »ب« بدوري اأبطال اآ�ضيا
••  دبي-الفجر

 وّقع �حتاد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لكرة �لقدم �تفاقية خدمات مع جمموعة 
ر�شمياً خالل حفل  �لإع��الن عنها  ، مت  م�شت�شفيات برجيل   – �لطبية   VPS
توقيع �أقيم يف �ملقر �لرئي�شي لحتاد كرة �لقدم يف دبي بح�شور حممد عبد�هلل 
�لتنفيذي  �ملدير  �لكرة، و د. �شاجري غفار  �لعام لحتاد  �لأم��ني  هز�م �لظاهري 

للمجموعة وممثلني عن و�شائل �لإعالم يف �لدولة.
 ومبوجب هذه �لتفاقية ت�شبح جمموعة VPS �شريكاً لحتاد �لكرة يف توفري 
جميع �ملتطلبات �لطبية للمجموعة "ب" يف دوري �أبطال �آ�شيا و�لتي �شتلعب على 
�لإمار�تي  "�ل�شارقة  و�لتي ت�شم فرق   ، �إبريل �جل��اري  �ل�شارقة يف  ن��ادي  ��شتاد 
�ل�شعودي  ، و�لفائز من مبار�ة �لوحدة  ، تر�كتور �لإي��ر�ين  ، باختكور �لأوزبكي 

و�لقوة �جلوية �لعر�قي".
�إبر�م  " �إن  �ل��ك��رة  �ل��ع��ام لحت��اد  وق��ال حممد عبد �هلل ه��ز�م �لظاهري �لأم���ني 
�تفاقية خدمات مع برجيل توؤكد تعاوننا خالل �لفرتة �ملقبلة من �أجل تقدمي 
�شمن  �ل�شارقة  ��شتاد  يف  تلعب  �لتي  للفرق  �حرت�فية  �شحية  رع��اي��ة  خ��دم��ات 
، ونحن نحر�س يف �حتاد �لكرة على  �آ�شيا  �أبطال  مرحلة �ملجموعات من دوري 
�لتطوير �مل�شتمر على جميع �مل�شتويات �ملتعلقة بلعبة كرة �لقدم ، لأن �لتطوير 
�لتخ�ش�شات  و�إد�ر�ت����ه يف جميع  �لحت���اد  �إد�رت��ن��ا وجل��ان  ملجل�س  �أ�شا�شي  ه��دف 

�ملختلفة."
وخا�شة  �خل��ا���س،  �لقطاع  م��ع  عالقاتنا  لتو�شيع  با�شتمر�ر  ن�شعى   " و�أ���ش��اف 
�لرعاية �ل�شحية لتبادل �خلرب�ت و�ل�شتفادة منها لكت�شاب �ملزيد من �ملعرفة 
و�خلربة وتقدمي �أف�شل �خلدمات جلميع عنا�شر لعبة كرة �لقدم، ونحن نقدر 

يف  وخربتهم  �جل��دد  �شركاءنا  ونثمن   ، برجيل  قبل  من  و�لدعم  �ل�شر�كة  ه��ذه 
تطبيق �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لريا�شية �جلديدة ب�شكل �حرت�يف خالل فرتة 

�لتعامل مع �لوباء ".
بتفانيها يف خدمة  VPS، م�شيد�ً  �لعام �شكره لإد�رة جمموعة   وجدد �لأم��ني 

�لريا�شة، موؤكد�ً على خربتها يف �لتعامل مع �لأحد�ث �ملماثلة. 
 ،  VPS Healthcare يف  �ملنتدب  و�لع�شو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
�لإمار�ت  �حتاد  قبل  من  باختيارنا  فخورون  “نحن  فاياليل:  �شم�شري  �لدكتور 
لكرة �لقدم للقيام يف هذ� �لدور ، حيث �شتقدم VPS Healthcare خدمات 
كبرية.  مب�شوؤولية  �ملهمة  ه��ذه  نتوىل  بنجاح.  �ملباريات  �إج���ر�ء  ل�شمان  �شاملة 
�ملتطلبات  وت�شهيل  تن�شيق  يف  كبرية  خ��ربة  ولديه  جيًد�  م��درب  �لطبي  فريقنا 
متعدد  نف�شه   �لفريق  توظيف  �شيتم  �لدولية.  �لبطولت  من  للعديد  �لطبية 

خدماتنا  �أف�شل  بتقدمي  ملتزمون  نحن  �أي�شاً.  �لتجمع  ه��ذ�  يف  �لتخ�ش�شات 
ونوؤكد �أننا �شنبذل ق�شارى جهدنا لإجناح هذ� �مل�شعى ".

ُيذكر �أن VPS Healthcare لديها �خ�شائيون ذوي خربة و��شعة يف �إد�رة 
�ملتطلبات  مع  �لتعامل  يف  حافل  ب�شجل  �لفريق  ويتمتع  �لريا�شية،  �لأح���د�ث 
بطولة  مثل  �ل��دول��ة  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �لأح����د�ث  م��ن  ل�شل�شلة  �لطبية 
للمالكمة ،  �لإمار�ت  وبطولة   ، �ملائية  للريا�شات  ظبي  �أبو  وبطولة   ،  UFC

وم�شابقة �شبارتانز للياقة �لبدنية ، تر�يثلون �أبوظبي ، �إلخ.
�أقيمت يف  IPL 2020 �لتي  �أ�شرفت �ملجموعة على بطولة �لكريكيت -   كما 
م�شوؤولة عن تطبيق  �لطبية  �ملجموعة  وكانت  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�مل�شحة �لطبية لفايرو�س كورونا  ، و�إجر�ء �ختبار  "�لفقاعة �لطبية" للبطولة 
لالعبني و�لأطقم �لفنية و�لإد�رية ، وتقدمي جميع �خلدمات �لطبية �لأخرى.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

للن�شخة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع��ت��م��دت 
�ل�شبا  ن�����د  "دورة  م�����ن  �ل����ث����ام����ن����ة 
�شهر  خ���الل  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لريا�شية" 
�ل�شبا  ن���د  �مل���ب���ارك مب��ج��م��ع  رم�����ش��ان 
�لريا�شي، �للو�ئح �لتنظيمية و�لفئات 
بطولة  ملناف�شات  �ملخ�ش�شة  و�جلو�ئز 
�لفرتة  خالل  تقام  �لتي  تن�س  �لبادل 
يف   2021 �أب��ري��ل   27 �إىل   14 م��ن 
م��الع��ب �ل���ب���ادل ت��ن�����س يف جم��ّم��ع ند 
لالإجر�ء�ت  وف��ًق��ا  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ل�شبا 
�خلا�شة  و�لربوتوكولت  �لحرت�زية 
تطبيق  و�شيتم  �ملعتمدة.  باملناف�شات 
�للو�ئح �ملعمول بها يف �حتاد �لإمار�ت 

�لت�شنيف  ح�������ش���ب  ت���ن�������س  ل����ل����ب����ادل 
�جل���دي���د ل��ل��ب��ط��ولت �مل��ح��ل��ي��ة �ل���ذي 
و�شتتكون  م���وؤخ���ًر�،  �لحت����اد  �ع��ت��م��ده 
ك��ل م���ب���ار�ة م��ن ث��الث��ة �أ����ش���و�ط وكل 
ن��ق��اط، وي��ف��وز باملبار�ة   6 ���ش��وط م��ن 
�ل���زوج���ي �ل����ذي ي��ف��وز ب�����ش��وط��ني من 
�لتعادل  ن��ظ��ام ك�شر  م��ع  ث��الث��ة  �أ���ش��ل 
ما  ح�شب  �أو   ،6-6 �ل��ت��ع��ادل  حالة  يف 
لربنامج  وفقا  �ملنظمة  �للجنة  تقرره 
تقام  كما  للبطولة،  �لزمني  �جل��دول 
من  �مل��غ��ل��وب  خ���روج  بنظام  �ملناف�شات 
 4 �ملناف�شات  وتت�شمن  و�ح���دة.  م��رة 
�ل��ذه��ب��ي��ة للرجال  �ل��ف��ئ��ة  ه���ي  ف��ئ��ات 
للرجال  �ل���ربون���زي���ت���ني  و�ل���ف���ئ���ت���ني 
وي�شمح  �ل��دول��ي��ة،  و�لفئة  و�ل�����ش��ي��د�ت 

مب�شاركة  للرجال  �لذهبية  �لفئة  يف 
�مل�شتوى  م���ن  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�مل�شتوى  على  فقط  ب/  و  /�أ  �مل��ه��اري 
�لأدو�ر  م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ت��ق��ام  �مل��ح��ل��ي 
من  �مل��ه��زوم  خ���روج  بنظام  �لتاأهيلية 
16 زوجاً  �أف�شل  ويتاأهل  مرة و�حدة 
ا  �أي�شً �شتقام  �لتي  �لنهائية  ل����الأدو�ر 
بنظام خروج �ملهزوم من مرة و�حدة. 
للرجال  �لربونزية  �لفئة  يف  وي�شمح 
مب�����ش��ارك��ة �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني من 
�مل�����ش��ت��وى �مل���ه���اري /���ش��ي/ ف��ق��ط على 
مناف�شات  وت���ق���ام  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى 
�لأدو�ر �لتاأهيلية بنظام خروج �ملهزوم 
م��ن م��رة و�ح���دة وي��ت��اأه��ل �أف�شل 16 
تقام  �أن  على  �لنهائية  ل���الأدو�ر  زوج��اً 

�ملهزوم  خروج  بنظام  �لنهائية  �لأدو�ر 
من مرة و�حدة، ويف �لفئة �لربونزية 
�ملو�طنات  مب�شاركة  ي�شمح  لل�شيد�ت 
و  /ب  �ملهاري  �مل�شتوى  من  و�ملقيمات 
�شي/ فقط على �مل�شتوى �ملحلي وتقام 
بنظام  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �لأدو�ر  مناف�شات 
خروج �ملهزوم من مرة و�حدة وتتاأهل 
�أف�شل 8 �أزو�ج لالأدو�ر �لنهائية �لتي 
ت��ق��ام ب��ن��ظ��ام خ���روج �مل��ه��زوم م��ن مرة 
و�حدة. وتخ�شع �لفئة �لدولية للو�ئح 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل�������ش���ادرة م���ن �لحت����اد 
�ل�����دويل ل��ل��ب��ادل ت��ن�����س وي�����ش��م��ح فيها 
مب�شاركة فئة �ملحرتفني من �مل�شتوى 
�ملهاري /�أ/ على �مل�شتوى �لعاملي وتقام 
من  �مل��ه��زوم  خ��روج  بنظام  مناف�شاتها 

مرة و�حدة، و�شتقام �لأدو�ر �لتاأهيلية 
من يوم 8 �إىل 10 �أبريل وتقام �لأدو�ر 
�أبريل   25 �إىل   14 م���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
على  �مل�شاركون  و�شيتناف�س   .2021
قر�بة  جمموعها  يبلغ  قيمة  ج��و�ئ��ز 
يح�شل  ح��ي��ث  دره�����م   200،000
�لفائز باملركز �لأول يف �لفئة �لذهبية 
للرجال على جائزة قدرها 30000 
و�لثالث   24000 �ل���ث���اين  و�مل���رك���ز 
16000، ويف �لفئة �لربونزية رجال 
 20000 على  �لأول  �مل��رك��ز  يح�شل 
 7000 و�ل��ث��ال��ث   15000 و�ل��ث��اين 
ويف �لفئة �لربونزية لل�شيد�ت يح�شل 
و�لثاين   20000 على  �لأول  �ملركز 
15000 و�لثالث 7000 ويف �لفئة 

�لأول  باملركز  �لفائز  يح�شل  �لدولية 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ج��ائ��زة ق��دره��ا 45000 
بطولة  يف  �لت�شجيل  وي�شتمر  دره���م. 
�لبادل تن�س يف جميع �لفئات حتى يوم 
�لعدد  �كتمال  �أو عند  �ملقبل  �أبريل   5
�مل�شموح به للم�شاركة يف كل فئة، ويتم 
�لت�شجيل يف �لثالث فئات �ملحلية عرب 
ملجل�س  �لر�شمي  �لل��ك��رتوين  �مل��وق��ع 
www.dubaisc. دبي �لريا�شي
�أو موقع دورة ند �ل�شبا �لريا�شية   ae
 ،.www.nasst.ae �ل��ر���ش��م��ي 
ب���ي���ن���م���ا ����ش���ت���ك���ون ج���م���ي���ع �إج����������ر�ء�ت 
�لت�شجيل يف �لفئة �لدولية عن طريق 
�مل����وق����ع �ل���ر����ش���م���ي ل����الحت����اد �ل�����دويل 
 . www.FIP.com للبادل تن�س

وميكن للر�غبني يف �مل�شاركة �حل�شول 
و�ل�شتف�شار�ت  �ملعلومات  ك��اف��ة  على 
�ل���ت���و�����ش���ل ع���رب �لربيد  م���ن خ����الل 
naspadel@ �لل��������ك��������رتوين 
على  �لت�����ش��ال  �أو   dubaisc.ae

�لهاتف رقم 0545838940.
�لتباعد �جل�شدي بني  و�شيتم تطبيق 

�مل�شاركني وفق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية، 
�إجر�ء  �مل�شاركني  جميع  على  وي��ج��ب 
وتقدمي   /PCR/ ك���ورون���ا  ف��ح�����س 
�ملنظمة  للجنة  �شلبية  بنتيجة  �إثبات 
�لنتيجة  ه��ذه  وتكون  م��ب��ار�ة  كل  قبل 
تاريخ  م���ن  ���ش��اع��ة   48 مل���دة  ���ش��احل��ة 

�إعالنها.

•• اأبوظبي: رم�صان عطا

�أعلن �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو   
ع�����ن و�����ش����ع �ل���ل���م�������ش���ات �لأخ��������رية 
�لثانية ع�شرة من  �لن�شخة  لتنظيم 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
"�لطريق  �جلوجيت�شو حتت عنو�ن 
موؤمتر  خ���الل  وذل���ك  �ملجد"،  �إىل 
�لحتاد  ع��ق��ده  �ف��رت����ش��ي  �شحفي 

بهذه �ملنا�شبة �شباح �أم�س �لأول. 
من   12 �ل����ن���������ش����خ����ة  وت����ن����ط����ل����ق 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�جلوجيت�شو حتت رعايٍة كرمية من 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
�لفرتة  خ�����الل  وذل������ك  �مل�������ش���ل���ح���ة، 
�جلاري،  �أبريل   9  - �ملمتدة بني 6 
�أرينا‘  ’جوجيت�شو  وت�شت�شيفها 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة. و�شهد  ز�ي����د  مب��دي��ن��ة 
�ل����ذي ح�شره  �ل�����ش��ح��ف��ي،  �مل���وؤمت���ر 
مم���ث���ل���ون ع����ن �جل����ه����ات �ل���ر�ع���ي���ة 
و�ل��د�ع��م��ة وو���ش��ائ��ل �إع����الم حملية 
ودولية، �لك�شف عن �آخر �لتطور�ت 
يف ت��ن��ظ��ي��م �ل��ن�����ش��خ��ة �لأح������دث من 
قبل  م�شتجد�تها،  و�أه���م  �لبطولة 

�نطالقة مناف�شاتها �ليوم.
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  وت��ع��ت��رب 
ملحرتيف �جلوجيت�شو يف ن�شختها 12 
�لعامل  م�شتوى  على  مناف�شة  �أه��م 
�لبطولة  وت��ع��ود  �ل��ري��ا���ش��ة،  ل��ه��ذه 
ل��ت��و����ش��ل م�����ش��رية جن��اح��ات��ه��ا �لتي 
�شطرتها على مدى �لدور�ت �ل�11 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ول��ت��ع��زز  �ل�����ش��اب��ق��ة 

بو�شفها ’موطن �جلوجيت�شو‘.
وت�����اأت�����ي ن�������ش���خ���ة ه������ذ� �ل�����ع�����ام من 
بالذ�ت  �لتوقيت  ه��ذ�  ويف  �لبطولة 
�لهائلة  �لتنظيمية  �لقدرة  لتعك�س 
�لظروف  �أبوظبي يف ظل  للعا�شمة 
ي�شهدها  �ل���ت���ي  �لع���ت���ي���ادي���ة  غ���ري 
منقطع  للنجاح  و�م���ت���د�د�  �ل��ع��امل، 
�لنظري لدولة �لإم��ار�ت و�لعا�شمة 
ملجموعة  تنظيمها  خ��الل  �أبوظبي 
م���ن �أب������رز �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف 

�لفرتة �ل�شابقة. 
من   12 �ل���ن�������ش���خ���ة  وت�������ش���ت���ق���ط���ب 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�جلوجيت�شو  م�شاركات عاملية و��شعة  
من �أكرث من نحو 80 دول��ة، حيث 
و�لنو�دي  �أنف�شهم  �لالعبون  ميثل 
و�لأكادمييات �لتي ينتمون �إليها يف 
خو�س �ملناف�شة �لأبرز عامليا و�لظفر 
م�شتوى  ع��ل��ى  �للعبة  �أل��ق��اب  ب��اأه��م 
�لعامل.  ونوه �لحتاد باأن �لبطولة 
من  لع��ب   2000 ت�شجيل  �شهدت 
�لعدد  �أك��رب من  �لفئات وهو  جميع 
و�شت�شهد  م�����ش��ت��ه��دف��ا.  ك����ان  �ل����ذي 
�أيام  مد�ر4  على  �ملمتدة  �لبطولة 
ب��رن��اجم��اً ح��اف��ال ب��ال��ن��ز�لت عاملية 
�أملع  م��ن  �مل�����ش��ت��وى مب�����ش��ارك��ة نخبة 
�شي�شتعر�شون  �ل���ذي���ن  �ل��الع��ب��ني 
�جليل  لإلهام  ومهار�تهم  مو�هبهم 

�جلديد من �لأبطال.
ويتناف�س لعبو فئة �ل�شباب يف �ليوم 
�لفتتاحي، ولعبو فئة �لأ�شاتذة يف 
تخ�شي�س  يجري  بينما  �أب��ري��ل،   7
�لفعالية  م��ن  �لأخ��ريي��ن  �ل��ي��وم��ني 
وت�شويقاً  حما�شة  �ملناف�شات  لأك��رث 

�شمن فئة �ملحرتفني.

جوائز البطولة
ك�شف �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، 
نقدية  ج�����و�ئ�����ز  ت��خ�����ش��ي�����س  ع�����ن 
 2.7 �إىل  قيمتها  ت�شل  �إج��م��ال��ي��ة 
بالن�شخة  للفائزين  دره���م،  مليون 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  م��ن   12
مل��ح��رتيف �جل��وج��ي��ت�����ش��و، �ل��ت��ي تعد 
�أجندة  على  فعالية  و�أب����رز  �أ���ش��خ��م 
ريا�شة �جلوجيت�شو �لعاملية، وكذلك 
نظام  يف  �لعام  بالرتتيب  �لفائزين 

�لت�شنيف �ملعتمد لدى �لحتاد.

ــاح  جن وراء  الـــقـــيـــادة  دعــــم 
فعالياتنا العاملية

�لظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  �أك��د 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س �حت��������اد �لإم�����������ار�ت 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و خ������الل ك��ل��م��ت��ه يف 
�جلوجيت�شو  جم��ت��م��ع  �أن  �مل���وؤمت���ر 

م���ع بطولة  م���وع���د  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون 
ومكانة  مب��وق��ع  ت��ل��ي��ق  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ع��ا���ش��م��ة �جل��وج��ي��ت�����ش��و. ك��م��ا رحب 
�للعبة  جن�������وم  ب�����ع�����ودة  �����ش����ع����ادت����ه 
بطولة  �أه���م  يف  للتناف�س  �لعامليني 
عاملية  متثل حلم �لريا�شيني و�أكرب 
حدٍث ريا�شي على �لأجندة �لعاملية 
للريا�شة". و�أ�شاد �لظاهري بالعمل 
ب����ني جميع  و�ل����������دوؤوب  �جل���م���اع���ي 
�جلهات و�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
م���ن �ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س، 
�ل�شركاء  قبل  م��ن  �ل��ر�ئ��ع  و�ل��دع��م 
بتنظيم  ل��ل��خ��روج  �لإ�شرت�تيجيني 
م��ث��ايل يليق ب��ا���ش��م دول���ة �لإم����ار�ت 

و�أبوظبي.

فـــريـــق اأو�ـــصـــ�ـــس الــتــطــوعــي: 
اجلندي املجهول للبطولة 

�ل���ظ���اه���ري  مب�شاركة  ���ش��ع��ادة  ن���وه 
ن�شخة  يف  �أو���ش�����س  ف��ري��ق  متطوعي 
ه�����ذ� �ل����ع����ام م����ن �ل���ب���ط���ول���ة، حيث 
ميثلون �جلندي �ملجهول و�أحد �أهم 
�لناحية  من  �لبطولة  جن��اح  ركائز 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وق���د ر�ك���م���و� جتارب 
جناحهم  عرب  م�شتفي�شة  وخ��رب�ت 
يف �إد�رة �ل�شوؤون �لتطوعية لأجندة 
ب���ط���ولت �لحت������اد خ����الل �لأع������و�م 

�ملا�شية. 
و�أو�شح �شعادة �لظاهري �أن �للجنة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة حت���ر����س على 
�ل�شحة  م�����ش��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ���ش��م��ان 
�لبطولة  �أي��ام  جميع  يف  و�ل�شالمة 
تقام  حيث  مو�قعها،  �م��ت��د�د  وعلى 
معايري  لأرق��������ى  وف���ق���ا  �ل���ب���ط���ول���ة 
و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت 
ووفقا للربوتوكول �ل�شحي �ملعتمد 
�لذي ي�شع �شالمة �لالعبني وجميع 
�مل�����ش��ارك��ني يف م��ق��دم��ة �لأول���وي���ات. 
�لطبية  �لفرق  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
ل�شمان  �مل��و�ق��ع  خمتلف  يف  تنت�شر 
�لتعامل باأ�شرع و�أف�شل �شكٍل مع �أي 

حالت طارئة ت�شتدعي تدخلهم. 
دول����ة  �أن  �إىل  �ل����ظ����اه����ري  ول���ف���ت 
�لإم���������ار�ت و�ن���ط���الق���ا م���ن دوره����ا 

�للقاح  ���ش��ت��وف��ر  �ل���ر�ئ���د  �لإن�������ش���اين 
19 جلميع  ك��وف��ي��د  ���ش��د ف��ريو���س 
للم�شاركة  �ل���و�ف���دي���ن  �ل���الع���ب���ني 
�لظاهري  وت���وج���ه  �ل��ب��ط��ول��ة.   يف 
�لرعاة  �لنجاح من  بال�شكر ل�شركاء 
و�لذين  و�لإع��الم��ي��ني  و�ل��د�ع��م��ني 
ي�شاهمون يف تر�شيخ ح�شور ريا�شة 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  �جلوجيت�شو 
�لقو�عد  �أو�����ش����ع  ب���ني  و�ن���ت�������ش���اره���ا 
�جل��م��اه��ريي��ة، �لأم����ر �ل���ذي ي�شهم 
م�شاعي  حت��ق��ي��ق  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
�لحت�����اد ن��ح��و ب��ن��اء ج��ي��ل �إم���ار�ت���ي 

و�عد وقوي. 
�ل�شام�شي  ع��ل��ي  ف��ه��د  �ل�����ش��ي��د  �أك����د 
�لأم�������ني �ل����ع����ام لحت������اد �لإم��������ار�ت 
�لن�شخة  تنظيم  �أن  للجوجيت�شو 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  م��ن   12
نتاج  ه����و  �جل���وج���ي���ت�������ش���و  مل����ح����رتيف 
ج���ه���ود م��ت��و����ش��ل��ة مل��ج��م��وع��ة عمل 
�جلهات  م��ن  ك��ب��ري�  ع���دد�  ت�شمنت 
�لتي  و�خلا�شة  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية 
�أبدت مرونة غري م�شبوقة و�شر�كة 
م�شرف  بتنظيم  ل��ل��خ��روج  حقيقية 
بوطننا  ويليق  جميعا  �إل��ي��ه  نتطلع 

وقيادتنا �حلكيمة. 
ريا�شة  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ������ش�����اف 
�شفحات  م��ن  �شفحة  �جلوجيت�شو 
�شطرتها  �ل���ت���ي  �مل�������ش���رق���ة  �لأم�������ل 
�لظروف  ه���ذه  �لإم�������ار�ت يف  دول����ة 
�ل�شامية  ور���ش��ال��ت��ه��ا  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
�أنه  �ل�شام�شي  وت��اب��ع  �ل��ع��امل.  �إىل 
وفيما يتعلق بالتفا�شيل �لتنظيمية 
للبطولة، فقد �إغالق باب �لت�شجيل 
يف وقت مبكر جد�، حيث و�شلنا �إىل 
عدد 2000 م�شارك من نحو 80 
دولة وهو رقم يزيد عن �لعدد �لذي 
لالإجر�ء�ت  ن��ظ��ر�  م�شتهدفا،  ك��ان 
�ملعقدة �ملرتبطة يف تنظيم مثل هذ� 
�ل��ظ��روف �لر�هنة.  �حل��دث يف ظ��ل 
�لكبري  �ل���ع���دد  ه����ذ�  ب�����اأن  ���ش��ك  ول 
فعاليات  يف  �مل�شاركة  على  لالإقبال 
يف  �لكبرية  �لثقة  يعك�س  �لبطولة 
دول��ة �لإم���ار�ت و�إج��ر�ء�ت��ه��ا وجودة 
�أن  �ل�شام�شي  وب���نّي  ف��ي��ه��ا.   �حل��ي��اة 

دعم  و�أن  و��شحة،  �لبطولة  ر�شالة 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
لهذه �لريا�شة ولهذ� �جليل هو دعم 
�لإن�شاين  و�ل��وج��ه  و�ملحبة  ل��الأم��ل 

للدولة.  

والإثــارة  الت�صويق  من  اأيــام   4
التناف�صية

و �أكد فوؤ�د دروي�س مدير عام �شركة 
�للجنة  �لريا�شية" ورئي�س  باملز   "
�ملنظمة لبطولة حماربي �لإمار�ت، 

قائال
�أن ن�شهد  ���ش��رورن��ا  �ن���ه م��ن دو�ع����ي 
عودة مناف�شات �جلوجيت�شو يف �إطار 
�أبوظبي  بطولة  م��ن   12 �لن�شخة 
�جلوجيت�شو  مل���ح���رتيف  �ل����دول����ي����ة 
وذلك  ك��ام��ل  ع��ام  مل��دة  توقفها  بعد 
مب�شاركة نخبة من �أبرز و�أملع جنوم 
�للعبة ليعر�شو� على �لعامل �أد�ئهم 
�ل��ف��ائ��ق و�إت��ق��ان��ه��م �مل��ت��ك��ام��ل لهذه 
�لريا�شية �لنبيلة على مد�ر 4 �أيام 

من �لت�شويق و�لإثارة �لتناف�شية. 
وترية  �نخفا�س  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
مناف�شات �جلوجيت�شو على �ل�شاحة 
�إل  و�ل��ع��امل��ي��ة،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
�لأن���دي���ة  خم��ت��ل��ف  يف  لع��ب��ي��ن��ا  �أن 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ت���دري���ب  وم���ر�ك���ز 
�مل�شاركة  ع��ن  ي��ت��وف��ق��و�  مل  �ل��دول��ة 
ب���ان���ت���ظ���اٍم وت���ف���اٍن  يف �ل���ت���دري���ب���ات 
�ل�شتمر�ر  ع���ل���ى  م��ن��ه��م  ح���ر����ش���اً 
وفنياتهم،  م���ه���ار�ت���ه���م  ���ش��ق��ل  يف 
 – �لريا�شية  باملز  م��درب��و  و��شتمر 
– يف دع��م �لالعبني  �أب���د�ً  كعهدهم 
وتزويدهم  ومتابعتهم  و�مل��ت��درب��ني 
باأرقى و�أف�شل �خلرب�ت �لتدريبية. 
م�شاركًة  �لالعبني  لهوؤلء  ونتوقع 
مم��ي��زة ومت��ث��ي��اًل م�����ش��رف��اً يف هذه 
�ل��ب��ط��ول��ة، ل��ي��وؤك��دو� ل��ل��ع��امل معدن 
مكانتهم  وير�شخو�  �لإم���ار�ت  �أبناء 
�ملجالت  ي�شتهان يف جميع  كقوٍة ل 
خفاقًة  عالياً  وطنهم  ر�ية  ويرفعو� 
بالتوفيق  متنياتنا  مع  �لأمم.  بني 

�لبطولة  يف  �مل�������ش���ارك���ني  جل��م��ي��ع 
و�لقائمني عليها.

�صراكات ا�صرتاتيجية
�أ���������ش��������اد �لحت�������������اد ب����ال���������ش����ر�ك����ات 
حتظى  �لتي  �ملتينة  �ل�شرت�تيجية 
بها بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف 
�لثانية  ن�شختها  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
ع�����ش��رة، و�ل���ذي���ن مي��ث��ل��ون خمتلف 
�حت�شان  على  يوؤكد  ما  �لقطاعات، 
�ملجتمع �لإمار�تي مبختلف �أطيافه 

لهذه �للعبة. 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  ويتمثل 
للجوجيت�شو  �لإم����������ار�ت  لحت������اد 
�إعمار �لعقارية وهي مطور  ب�شركة 
وبرميري  �لع�شرية  �حلياة  �أ�شاليب 
موتورز �شريك �ل�شيار�ت �حل�شري، 
�لقناة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  وق��ن��اة 
�لريا�شية �لر�شمية، و�شركة �أبوظبي 
للخدمات �ل�شحية �شريك �لرعاية 
�أبوظبي  ب��رتول  و�شركة  �ل�شحية، 
�لطاقة،  "�أدنوك" �شريك  �لوطنية 
ووز�رة �لد�خلية �ل�شريك �حلكومي، 
و�آفاق  و�ل�شياحة،  �لثقافة  ود�ئ���رة 
و�شركة  ل���ل���ت���م���وي���ل،  �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�شركة  �مل��ح��دودة،  للطاقة  دولفني 
لالأنظمة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�أجرو"  و"�إليت  "�أد��شي"،  �لذ�تية 
وهم  �للولو  وجمموعة  )م��رم��وم(، 
وجمموعة  �ل��ذه��ب��ي��ني،  �ل�����ش��رك��اء 
وجمل�س  �لف�شي،  �ل�شريك  �ل�شقر 
�أبوظبي �لريا�شي �ل�شريك �لد�عم، 
زي���ادة  �إىل  جميعها  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي 
و�لعاملي  �ملحلي  و�له��ت��م��ام  �ل��وع��ي 
�إطالع  ي�شمن  مبا  �لريا�شة،  بهذه 
�لتطور�ت  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �جل��م��اه��ري 

و�مل�شتجد�ت و�لنتائج. 
�لها�شمي  ط�������الل  �ل�������ش���ي���د  ق�������ال 
�لتطوير  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�أب���وظ���ب���ي  �ل���ري���ا����ش���ي يف جم���ل�������س 
�لن�شخة  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  م��ن   12
بطولت  �أبرز  �جلوجيت�شو  ملحرتيف 
�جلوجيت�شو �لعاملية يثبت للعامل �أن 

دولة �لإم��ار�ت ما�شية يف م�شريتها 
�شتى  يف  ����ش���ام���ل���ة  ن���ه�������ش���ة  ن����ح����و 

�لقطاعات ل �شيما �لريا�شية.
�حت����اد  دور  ن��ث��م��ن  �أن����ن����ا  و�أ������ش�����اف 
للجوجيت�شو  �لإم������ار�ت  �لإم������ار�ت 
تليق  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
با�شم دول��ة �لإم����ار�ت وت��ربز دورها 
�لتاأكيد على  م��ع  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ري��ادي 
لفريق  و�مل�شاندة  �لدعم  كل  تقدمي 
ب��ن��اء ع��ل��ى توجيهات  ع��م��ل �لحت����اد 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
�لريا�شي.   �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 
�أكد �شعادة �ملقدم د. �شعود �جلنيبي 
حر�س  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  مم���ث���ل 
�لتعاون  ت���ر����ش���ي���خ  ع���ل���ى  �ل����������وز�رة 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  و�ل���ت���الح���م 
خا�س  وب�شكل  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية 
�حت����اد �لإم�������ار�ت ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و يف 
�ل�شتثنائية  �لبطولة  ه��ذه  تنظيم 
�ل���ر�ه���ن���ة، وذلك  �ل���ظ���روف  يف ظ���ل 
تعزيز  على  �حل��ر���س  م��ن  �نطالقا 
�ملحافل  يف  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  �����ش���م 
تنظيم  يف  �لريادي  ودوره��ا  �لعاملية 
على  بالعتماد  �ل��ك��ربى،  �لأح����د�ث 

�أعلى معايري �لكفاءة و�جلودة.
�لد�خلية  وز�رة  �أن  �شعادته  و�أ�شاف 
�أهمية  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  ت��ويل 
ت��ب��ن��ي م�شاريع  م���ن خ���الل  خ��ا���ش��ة 
وب���ر�م���ج ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ه��دف �إىل 
تطوير منظومة �لعمل يف �لرب�مج 
لتهيئة  �ل��ق��وة  ملنت�شبي  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل���ع���دد �لأك�����رب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذه 

�ملحافل �لعاملية. 
اأدنوك: نعتز بدعم اأكرب حدٍث 
العاملية  الأجندة  على  ريا�صي 

للجوجيت�صو
قال يا�شر �شعيد �ملزروعي، �لرئي�س 
�ل�شتك�شاف  ل����د�ئ����رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ل���ت���ط���وي���ر و�لإن�����ت�����اج يف �أدن������وك: 
"تفخر �أدنوك باأن تكون �أحد �لرعاة 
ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  لبطولة 
�أك��رب حدٍث  تعد  �لتي  �جلوجيت�شو، 
�لعاملية  �لأج�����ن�����دة  ع���ل���ى  ري���ا����ش���ي 
يف  ذل���ك  ي��اأت��ي  ح��ي��ث  للجوجيت�شو، 
�إطار �لتز�م �ل�شركة بتنمية �ملو�هب 
�ل�����ش��ب��اب وتعزيز  ل���دى  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�شليم،  �شحي  حياة  لنمط  تبنيهم 
و�لريا�شيني  �لريا�شة  دع��م  كذلك 
ريا�شة  خ�������ش���و����ش���اً  ع������ام  ب�������ش���ك���ل 
من  و�ح���دة  تعد  �لتي  �جلوجيت�شو 
�لريا�شات �لأ�شرع منو�ً حول �لعامل 
وجزء�ً من مناهج معظم �ملد�ر�س يف 
دولة �لإم��ار�ت. وتوؤكد �شر�كتنا مع 
�مل�شاركة  �لبطولة جهودنا لت�شجيع 
يف �لفعاليات �لريا�شية �لتي ت�شهم 
�ل�شباب،  ورف�����اه  ���ش��ح��ة  ���ش��م��ان  يف 
�إيجابي ود�ئ��م على  تاأثري  و�إح���د�ث 

�ملجتمع".
�لرئي�س  �لقبي�شي  �ل�شيد ر��شد  �أكد 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي لآف���������اق �لإ����ش���الم���ي���ة 

بالوقوف  "�آفاق"  �ل��ت��ز�م  للتمويل 
ومبادر�ت  �أن�شطة  جانب  �إىل  دوم��اً 
للجوجيت�شو  �لإم������������ار�ت  �حت�������اد 
لل�شر�كة  ت��ر���ش��ي��خ  م����ن  �ن���ط���الق���ا 
�لتاآزر  بتعزيز  �لكفيلة  �ملجتمعية 
ب����ني ك����ل �ل����ق����ط����اع����ات، و�ل����ت����ز�م����اً 
�لتي  �حلكيمة  قيادتنا  بتوجيهات 
وحتقيقها  �شو�بيتها  �لأي����ام  تثبت 
�ل��ن��ج��اح��ات �مل��ت��و����ش��ل��ة و�لرت���ق���اء 
ببالدنا �إىل م�شاف �لدول �لأوىل يف 
منح �لإن�شان، حقوقه و�إ�شفاء �أجو�ء 
�لأمان و�ل�شتقر�ر و�لزدهار، ون�شر 
ن��ف��و���س �شعٍب  �ل�����ش��ع��ادة يف  م�����ش��اع��ر 
عاملياً  �لأوىل  �مل��ر�ت��ب  دول��ت��ه  حتتّل 
�لقبي�شي  ون��وه  �ل�شعادة.   يف موؤ�شر 
"�آفاق"  ب���ني  �مل��ت��م��ي��زة  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
للجوجيت�شو،  �لإم��������ار�ت  و�حت������اد 
برئا�شة �ل�شيد عبد �ملنعم �لها�شمي، 
ن�����ش��ر هذه  يف  �لحت�����اد  دور  م��ث��م��ن��ا 
مب�شاركة  بطولتها  و�إجن��اح  �للعبة 
ن��خ��ب��ة لع���ب���ي �ل����وط����ن و�ل����ع����امل، 
�ل�شركاء  م��ع  �ل��ت��ام  تعاونه  وك��ذل��ك 
يف حت��ق��ي��ق ه���ذ� �ل��ن��ج��اح، م��ن �أجل 
�أف�شل  �ل��ت��م��ّي��ز وحت��ق��ي��ق  م��و����ش��ل��ة 
�ملحلية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  �ل��ن��ت��ائ��ج 
وخ�شو�شاً  و�ل��ع��امل��ي��ة،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�ل���ع���امل���ي���ة  �أب�����وظ�����ب�����ي  ب����ط����ول����ة  يف 
بطولت  �أبرز  �جلوجيت�شو  ملحرتيف 
توجهت  �ل���ع���امل���ي���ة.  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
�مل��ح��رم��ي مديرة  �أم�����رية  �ل�����ش��ي��دة 
بال�شكر  �لتطوعي  �أو�ش�س  برنامج 
و�ل����ت����ق����دي����ر ل���ف���ري���ق ع���م���ل �حت�����اد 
يويل  �ل��ذي  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت 
بالغة،  �أه���م���ي���ة  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
ب�شكل  وين�شجم  يتناغم  �أن���ه  �شيما 
�جلوجيت�شو،  ريا�شة  قيم  مع  كبري 
وي����ج����م����ع ب���ي���ن���ه���م���ا �ل����ع����دي����د من 
وقالت  �مل�شرتكة.  �لنبيلة  �لقو��شم 
للجوجيت�شو  �لإم������ار�ت  �حت����اد  �أن 
�ملا�شية  �لأ���ش��ه��ر  م��دى  على  �شجل 
�لريا�شية  �لإجن����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�مل�����ش��ّرف��ة، و����ش���رب م��ث��ال ر�ئ���ع���ا يف 
�لتحديات،  رغ��م  �مل�شرية  مو��شلة 
�لحتاد،  مظلة  حتت  تاأ�ش�شه  ومنذ 
�لتطوعي  "�أو�ش�س"  فريق  حر�س  
�ل��ف��اع��ل��ة يف تقدمي  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
و�لفعاليات  �لأح��د�ث  �لدعم خالل 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ل���الحت���اد و����ش���ول �إىل 
خمتلف �جلو�نب �خلدمية و�لفنية 
�أنه وخالل  و�للوج�شتية.  و�أ�شافت 
�شيتو�جد  �لأرب���ع���ة،  �ل��ب��ط��ول��ة  �أي����ام 
متطوعي  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  �أك������رث 
ف����ري����ق �أو�����ش���������س ل���ت���ق���دمي �ل���دع���م 
�لبطولة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي 
�لفريق  م�شاركة  وت�شتمل  �ملختلفة، 
�لدعم  �أ�شكال  خمتلف  تقدمي  على 
�لفنية  و�ل�����ف�����رق  ل���ل���ري���ا����ش���ي���ني  
�لتطبيق  و�مل�شاهمة يف  و�ل�شيوف،  
�ل�شحية  ل�������الإج�������ر�ء�ت  �لأم�����ث�����ل 

و�لربوتوكول �لطبي. 

تنطلق برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان

احتاد الإمارات للجوجيت�ضو يعلن ختام التح�ضريات لتنظيم 
الن�ضخة 12 من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو  

• الظاهري: بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو يف ن�صختها 12 اأبرز حدٍث ريا�صي على �صاحة اجلوجيت�صو العاملية 
• ال�صام�صي: ريا�صة اجلوجيت�صو �صفحة من �صفحات الأمل امل�صرقة التي �صطرتها دولة الإمارات يف هذه الظروف ال�صتثنائية

• الها�صمي: بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو تثبت للعامل اأن دولة الإمارات مت�صي بثبات نحو نه�صة �صاملة يف �صتى القطاعات واملجالت
• دروي�س: نتوقع لالعبي الإمارات م�صاركًة مميزة ومتثياًل م�صرفًا يف هذه البطولة, ليوؤكدوا للعامل معدن اأبناء الإمارات

• القبي�صي: البطولة تعك�س منوذجا يحتذى يف التعاون بني القطاعات املختلفة
• اجلنيبي: نحر�س على تقدمي الدعم الكامل ملبادرات وفعاليات احتاد الإمارات للجوجيت�صو
• املحرمي: احتاد الإمارات للجوجيت�صو حري�س على تر�صيخ العمل التطوعي فكرا وممار�صة

اعتماد لوائح ومكافاآت بطولة البادل تن�ش يف دورة ند ال�ضبا الريا�ضية



 
مركز لل�ضرطة بزنازينه للبيع.. اأبواب فولذية وزجاج �ضميك

عر�س مركز �شابق لل�شرطة �لربيطانية للبيع �أمام �لعامة مقابل 
�أكرث من مليون و600 �ألف دولر �أمريكي.

ويحتوي �ملركز على مكاتب وزنازين للموقفني وغرف للتحقيق، 
على ما �أوردت �شحيفة "�ل�شن" �لربيطانية،�أم�س �لأحد.

ويقع مركز �ل�شركة يف بلدة �شو�نغ، جنوبي بريطانيا.
�أن��ه يبدو يف حالة  �إل  �ملركز مهجور منذ ف��رتة طويلة،  �أن  ورغ��م 
�ل�شحن، ومكتب  وغ��رف��ة  �ل��ف��ولذي��ة،  �لأب���و�ب  فيه  ج��ي��دة، وظلت 

�ل�شقبال �لذي يف�شل عن �جلمهور بزجاج �شميك.
�لو��شع  �لفيكتوري،  �لطر�ز  1899، على  عام  �لأمني  �ملركز  وبني 
�نتقل  عندما   ،2012 ع��ام  �إغ��الق��ه  ومت  بريطانيا،  يف  �لن��ت�����ش��ار 
�ل�شباط �إىل �أماكن �أكرث حد�ثة. وقال م�شوؤول يف مقاطعة دو�شت 
�لأ�شول  من  يعترب  �حل��ايل  �ملبنى  �إن  �ل�شرطة،  مركز  يقع  حيث 
�لرت�ثية للمقاطعة. و�أ�شاف "�أنه يقدم م�شاهمة �إيجابية يف طابع 

ومظهر �ملنطقة. نرحب با�شتخد�م �ملبنى يف �أمر جديد".
و�أعطت �ل�شلطات �ملحلية �ل�شوء �لأخ�شر لذلك، يف ظل �أحاديث 
ع��ن �ح��ت��م��ال حت��وي��ل��ه ل��غ��ر���س �آخ����ر، م��ع �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى طابعه 
�لقدمي. لكن بع�س �لتفا�شيل �لد�خلية �شتتغري، مثل هدم جدر�ن 

�لزنازين �شعيا ور�ء غرف معي�شة �أكرب.

ت�ضريب بيانات ن�ضف مليار م�ضرتك على في�ش بوك
ن�شرت بيانات �أكرث من 500 مليون ح�شاب يف في�شبوك مت ت�شريبها 
�أول يف �لعام 2019، وت�شم �أرقام هو�تف وعناوين بريد �لكرتوين، 
على �لنرتنت يف منتدى للقر��شنة، على ما �أفادت تقارير �إعالمية 

وخرب�ء يف �جلرمية �ل�شيرب�نية.
وقال �ألون غال �لرئي�س �لتنفيذي للتكنولوجيا يف �شركة هد�شون 
�ل�����ش��ب��ت على  �لأول  �أم�����س  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  مل��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة  روك 
تويرت "كل �شجالت 533 مليون ح�شاب يف في�شبوك مت ت�شريبها 

جمانا".
حيال  في�شبوك  �شركة  م��ن  �ملطلق"  "�لتجاهل  �أ�شماه  مب��ا  ون���ّدد 

�مل�شاألة.
يف  تقرير  ح�شب  �لأرج���ح،  على  حديثة  �مل�شربة  �لبيانات  وبع�س 
جملة "بيزن�س �ن�شايدر" و�لذي مل تتمكن وكالة فر�ن�س بر�س من 

�لتحقق منه يف �شكل م�شتقل.
�أّن بع�س �رقام �لهو�تف �مل�شربة ل تز�ل بحوزة  وجاء يف �لتقرير 

�أ�شحاب ح�شابات في�شبوك.
في�شبوك، من  كان لديك ح�شاب  �إذ�  �أن��ه  يعني  "هذ�  و�أو�شح غال 
ق��د مت  �مل��رت��ب��ط باحل�شاب  �ل��ه��ات��ف  ي��ك��ون رق��م  �أن  �مل��رج��ح للغاية 

ت�شريبه".
لكن �شركة في�شبوك قالت �إّن �لتقارير تتناول �أخبار� قدمية.

قدمية  بيانات  "هذه  بر�س  فر�ن�س  �ل�شركة  با�شم  متحدث  و�أف��اد 
�مل�شكلة  "حددنا  وتابع   ."2019 يف  �شابقا  عنها  تقارير  حتدثت 

وقمنا بحلها يف �آب-�غ�شط�س 2019".
ح�شاب  مليون  و20  لأمريكيني  ح�شاب  مليون   32 قر�بة  وهناك 
كانون  �أ�شار غال يف  �مل�شربة، على ما  لفرن�شيني �شمن �حل�شابات 
�ل���ذي بحوزته  �ل�شخ�س  ح���اول  ت��وي��رت ح��ني  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر على 

�لبيانات بيعها.
ميالد،  وتو�ريخ  كاملة  و�أ�شماء  هو�تف  �أرق��ام  �لبيانات  وتت�شمن 
و�حلالة  �ل��ك��رتوين  ب��ري��د  ع��ن��اوي��ن  �حل�شابات  لبع�س  وبالن�شبة 

�لجتماعية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإجنينيويتي ت�ضتعد للطريان يف اأجواء املريخ 
�جلو�ل  �ل��روب��وت  حتت  �ملثبتة  �ل�شغرية  "�إجنينيويتي"  مروحية  �أن  )"نا�شا"(  �لأمريكية  �لف�شاء  وكالة  �أعلنت 
�نف�شلت عن �ملركبة �ل�شا�شية وباتت على �شطح  �ملريخ،  �إىل  �لفائت  �شباط/فرب�ير  يف  و�شل  "بر�شفرين�س" �لذي 

�لكوكب �لأحمر.
وغّرد �ملخترب �مل�شوؤول عن برنامج �ملروحية يف "نا�شا" م�شاء �ل�شبت "مروحية �ملريخ على �ل�شطح!".

�لروبوت  ت�شبه طائرة م�شرّية كبرية مطوية ومثبتة حتت  و�لتي  �ل��وزن �خلفيف جد�ً  "�إجنينيويتي" ذ�ت  وكانت 
�جلو�ل "بر�شفرين�س" �لذي هبط على �شطح �لكوكب �لأحمر يف 18 �شباط/فرب�ير �لفائت، وبقيت يف مو�شعها �إىل 

�أن بلغ �لروبوت �ملكان �لذي يفرت�س �أن تقلع منه �ملروحية.
ويف تغريدة �أخرى، �أ�شار �ملخترب �إىل �أن "رحلة )�ملروحية( �لبالغة 293 مليون ميل )471 مليون كيلومرت( �نتهت 
بهذه �لقفزة �ل�شغرية �لبالغة 4 بو�شات )10 �شنتيمرت�ت( من بطن �مل�شبار �إىل �شطح �ملريخ". و��شاف �أن "�لختبار 

�لتايل: �لبقاء على قيد �حلياة يف �لليل".
و�أظهرت �شورة م�شاحبة للتغريدة �لروبوت "بر�شفرين�س" مبتعد�ً عن �ملروحية، وهو ينبغي �أن يبتعد يف �أقل من 
بو��شطة  لتوليد طاقتها  �ملروحية  �إليها  �لتي حتتاج  �ل�شم�س  �أ�شعة  �أم��ام  �ملجال  ليف�شح  �لكافية  فيه  ما  �شاعة   25

�لألو�ح �ل�شم�شية، بحيث ت�شتطيع تدفئة نف�شها خالل ليايل �ملريخ �لباردة.

االثنني   5  إبريل   2021  م   -   العـدد   13207  
Monday    5  April   2021   -  Issue No   13207

نا�ضا تك�ضف حقيقة زلزل املريخ.. و الهدير الغام�ش
�إىل كوكب  �لأمريكية  �لف�شاء  وكالة  �أر�شلتها  �لتي  �إن�شايت  ك�شفت مركبة 

�ملريخ، حقيقة �لن�شاط �لزليل و�لربكاين يف �لكوكب �لأحمر.
 ،2018 �إىل �ملريخ يف نوفمرب  �لتي و�شت  �ملاأهولة،  و�لتقطت �ملركبة غري 

علماء �لوكالة �لف�شائية. �إىل  بالن�شبة  �لبد�ية  غام�س" يف  "هدير 
�ملريخ  �شاملة عن كوكب  �إعطاء �شورة  "�إن�شايت" حماولة  �ملركبة  ومهمة 
منذ ن�شاأته قبل 4.5 مليار �شنة. وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية 
"زلل  ت�شمى  ���ش��ارت  �أر���ش��ي��ة،  ه��ز�ت  ع��ن  ع��ب��ارة  �ملكت�شف،  �لهدير  ه��ذ�  �أن 
�لن�شاط �لربكاين حتت  �لأدل��ة حول وجود  �ملريخ"، مما يوفر مزيد� من 
قوة  �لعلمي" �إن  ديلي  تيك  "�شاين  موقع  وق��ال  �لأح��م��ر.  �لكوكب  �شطح 
�لزلزل تر�وحت بني 3.1 و3.3، بينما كانت قوة �لزلزل �ل�شابقة بني 3.5 
و3.6. وجرى �لتقاط �لهدير، عرب مقيا�س �لزلزل على مركبة نا�شا، �لذي 
جرى ت�شميمه خي�شي�شا لر�شد زلل �لكوكب، عرب ذر�ع روبوتية يغو�س 
�أكرث  ق��ر�ء�ت  �إىل  �ملو�شمية للو�شول  �لرياح  �ملريخ، حلمايته من  �أر���س  يف 
دقة. ور�شدت �لهز�ت يف منطقة Cerberus Fossae، �لتي �كت�شف فيها 

�لعلماء �شابقا ن�شاطا زلز�ليا وحتى �نهيار�ت �أر�شية قبل عامني.
وهناك  بركانية،  �شهول  ووج��ود  �ل�شديد،  بانحد�رها  �ملنطقة  هذه  وتعرف 
جرى ر�شد �نهيار�ت �أر�شية عام 2019. ويعتقد �لعلماء �أن �لهز�ت كانت 
على �لأرجح ناجتة عن �نطالق مفاجئ للطاقة حتت �شطح �لكوكب، لكن 
نظًر� لأن �ملريخ ل يحتوي على �شفائح تكتونية مثل �لأر�س، فاإن �ل�شبب 

�لدقيق و�أ�شول هذه �لهتز�ز�ت ل تز�ل غري معروفة.

مياه الغاجن قد تفي�ش...ثروات 
�لغاجن  نهر  �ملعدنية يف مياه  �لنقود  ب�شع قطع  �أو  زه��ور�ً  �لهندو�س  يلقي 
�ملقد�س �لتي ينزلون فيها لتطهري �أرو�حهم، وفق معتقد�تهم، لكن �لقر�بني 
تكون �أحياناً �أكرث �شخاء وميكن �أن ت�شّكل "ثروة" يفيد منها �شيادو �لكنوز 
�شمال  �أوتار�خند  بولية  ه��اري��دو�ر  يف  �شينغ.  ر�ه��ول  �ل�شاب  مثل  �لفقر�ء 
مياه  يف  يوميا  �شاعات  �شت  عاما   13 �لبالغ  �شينغ  ر�ه��ول  مي�شي  �لهند، 
�لغاجن حيث ي�شتعني مبغناطي�س مو�شوع على طرف ع�شا طويلة ل�شطياد 
�لنقود �لرنانة �لتي يرميها �حلجاج �لذين يتو�فدون بالآلف للتطهر من 
خطاياهم. وت�شتقطب �حتفالت دينية، من بينها كومبه ميال �لذي �نطلق 
يف 13 �شباط/فرب�ير، ماليني �لهندو�س، ما ي�شكل فر�شة ذهبية للبع�س. 
ويقول ر�هول �شينغ لوكالة فر�ن�س بر�س بعد �شحبه قطعة نقدية من فئة 
30 روبية )40 �شنتا من �لدولر( "هذ� �لأمر يتطلب جهود� كبرية لكني 
�أحب �لقيام بذلك". وقد هرب �لفتى �ملتحدر من ولية �أوتار بر�دي�س من 
دياره قبل عامني. وقد �شمد من خالل �لقيام باأعمال ب�شيطة خمتلفة قبل 
�لو�شول �إىل مدينة هاريدو�ر �لقدمية حيث عّلمه �شديق له �ل�شباحة قبل 

تدريبه على ��شطياد �لعمالت �لنقدية.

اإحياء مطبعة ل لينرتنا 
القدمية يف كولومبيا 

لينرتنا"  "ل  م���ط���ب���ع���ة  ك����ان����ت 
قلب  يف  �ل�����و�ق�����ع�����ة  )�مل���������ش����ب����اح( 
ك��ول��وم��ب��ي��ا يف طور  ك����ايل يف  ح���ي 
�أن  �إذ  �ل����ب����ط����يء،  �ل����ش���م���ح���الل 
ُتعترَب  تعد  مل  �لقدمية  �أجهزتها 
�لع�شر  يف  ل��ل��خ��ردة  �إل  ���ش��احل��ة 
م�شممو  �أع�����اد  �أن  �إىل  �ل��رق��م��ي، 
�ل��غ��ر�ف��ي��ك وف��ن��ان��و �ل�����ش��ارع �إحياء 
هذه �ملوؤ�ش�شة �لتي ت�شّكل منارة يف 

جمال �لطباعة �لتقليدية.
ف��ك��م��ا م�����ش��ب��اح ع�����الء �ل����دي����ن يف 
ثمة  وليلة"،  ل��ي��ل��ة  "�ألف  ح��ك��اي��ة 
لينرتنا"  "ل  �شحري" يف  "جانب 
لكنها  ع���دة،  �أزم����ات  "عانت  كونها 
�لتاأقلم"،  من  د�ئ��م��اً  تتمكن  كانت 
�لطّباعني  رئي�س  يتذكر  م��ا  على 

�أومليدو فر�نكو �لبالغ 62 عاماً.
يدير فر�نكو مع �شديقيه خاميي 
وهيكتور  ع����ام����اً(   56( غ��ار���ش��ي��ا 
ه���ذه  ع�����ام�����اً(   53( �أوت������ال������ف������ارو 
�ملطبعة �لو�قعة بني �ملنازل �مللونة 
منطقة  يف  �ل�شتو�ئية  و�لنباتات 
�شان �أنطونيو يف كايل، جنوب غرب 

كولومبيا.
�لعام  ق����ر�ب����ة  �مل��ط��ب��ع��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت 
�إح������دى  ط���ب���اع���ة  ب����ه����دف   1930
ذلك  بعد  ر�ح��ت  لكنها   ، �ل�شحف 
للم�شارح  �ملل�شقات  �أن��و�ع  كل  ُتنتج 
�إلتون جون و"ميتاليكا"  وحفالت 
ت�شعينات  يف  روز�س"  �أن��د  و"غانز 
�ل�����ق�����رن �ل���ع�������ش���ري���ن، ولأ�����ش����م����اء 
كيوري  �ل�شال�شا  رق�����س  يف  ك��ب��رية 
بليد�س،  وروب������ن  ب���وي���ن���اف���ان���ت���ور� 
وكتب  نقابية  منا�شري  �إىل  �إ�شافة 

�أغنيات وحتى كتب �لأبر�ج.

اختتام املو�ضم قبل الأخري 
من  ذي ووكينغ ديد 

ُيخَتَتم �ملو�شم �لعا�شر من م�شل�شل 
مو�شم  ب��ع��د  ديد"  ووك��ي��ن��غ  "ذي 
بالأحد�ث  ح��اف��ل��ة  دورة  ن��ه��اي��ة  يف 
خاللها  �أدت  ���ش��ه��ر�ً   19 ����ش��ت��م��رت 
�لعمل  م�شار  تغيري  �إىل  �جلائحة 
ع�شر  �حل����������ادي  م���و����ش���م���ه  ق����ب����ل 

و�لأخري.
فبعد �أكرث من ع�شر �شنو�ت بقليل 
على عر�شه للمرة �لأوىل، ل يز�ل 
هذ� �مل�شل�شل �ملقتب�س من �لرو�يات 
�مل�شورة �لتي حتمل �لعنو�ن نف�شه 
يخبئ �ملزيد من �ملفاجاأت، و�إذ� كان 
�ل��ب��ط��ل ري���ك غ��ر�مي��ز رح����ل، فاإن 
د�ريل وك��ارول ومي�شون ل يز�لون 

يقاتلون �لأمو�ت �لأحياء.
"ذي  ُم�������ش���اه���دة  ن�����ش��ب  �أن  وم�����ع 
كانت  عما  تر�جعت  ديد"  ووكينغ 
ل  �مل�شل�شل،  �شعبية  �أوج  يف  عليه 
به  �ملعجبني  م��ن  كبري  ق�شم  ي��ز�ل 
يتابعونه، وي�شتمر تالياً يف �شد�رة 
�لكابل  حم��ط��ات  على  �مل�شل�شالت 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �لأم����ريك����ي����ة، من 
على  �ل��ف��ي��دي��و  من�شات  �أخ���ذ  دون 
باول  �لع��ت��ب��ار. وق��ال��ت  �لطلب يف 
�مل�شل�شل  �إىل  �ن�شمت  �لتي  لز�رو 
�مللقبة  �شان�شيز  خ��و�ن��ي��ت��ا  دور  يف 
"ذ�  �مل�شل�شل يبدو  �إن  "برين�ش�س" 
�شلة بالوباء"، �إذ "يعّلم كيفية بناء 

جمتمع بعدما ُهدم كل �شيء".
ديد"  ووك����ي����ن����غ  "ذي  وي����ت����ن����اول 
م�������غ�������ام�������ر�ت ع����������دد ق����ل����ي����ل من 
�لأ�شخا�س �لذين جنو� من كارثة 
�ملوتى  يحول  فيها فريو�س  ت�شبب 
ي���ت���ع���ذون من  �أح����ي����اء  م���وت���ى  �إىل 
�أنف�شهم  وه��م   ، �لب�شرية  �ل��ل��ح��وم 

ينقلون �لعدوى �إىل �لآخرين.

دوا ليبا ُت�ضّور باأكرث من 
ال�ضبب لهذا  كامريا   200

�شفحتها  ع��ل��ى  ليبا   �ل��ع��امل��ي��ة  دو�  �ل��ن��ج��م��ة  ن�����ش��رت 
�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي �شور� لها 
ظهرت فيها من كو�لي�س ت�شويرها باأكرث من 200 
كامري�، وذلك ل�شنع متثال �شمعيا لها يف نيويورك، 

بخطوة مميزة ومذهلة.
يف  �ملالب�س  تغيري  �أ�شلوب  ليبا  دو�  �عتمدت  وكانت 
�أد�ء ��شتعر��شي غنائي و��شتطاعت يف دقائق �أن تغري 
�إذ  ثالثة �أزياء على م�شرح توزيع جو�ئز �لغر�مي ، 
�أعادت �إحياء هذ� �لنمط �لذي ��شتهرت به �لنجمات 

�شري ديانا رو�س وليدي غاغا.
يف  �ل�شتعر��شية  �لغنائية  و�شلتها  ليبا  دو�  ب��د�أت 
و�حد  ك��ّم  �شقط  ، حيث  �أنيق من فري�شات�شي  ث��وب 
 ."Levitating" عن �لكتف ب�شرعة ، لتغني �أغنية
ف�شتان  �إىل  حت��ول��ت   ،  DaBaby ف��ا���ش��ل  ب��ع��د  ث��م 
�شدرها  ح��م��ال��ة  �إىل  تخلعه  �أن  ق��ب��ل  لم���ع  ب��ل��ي��زر 
 don‘t start now لوردية �لتي ترتديها لتوؤديي�

و�لرق�س على �لأر�س.

يقتلون �ضقيقتهم ويدعون وفاتها بكورونا 
دم�شق  �ل�����ش��وري��ة  �لعا�شمة  يف  �لأم��ن��ي��ة  �لأج���ه���زة  �أل��ق��ت 
�شقيقتهم  قتلهم  ب��ع��د  وذل����ك  �أ���ش��ق��اء،   3 ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 

بطريقة مروعة.
ودفن �لأ�شقاء �شقيقتهم ُمدعني �أنها توفيت بعد �إ�شابتها 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد.
عرب  لها  ب��ي��ان  يف  �ل�����ش��وري��ة،  �لد�خلية  وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 
مبنطقة  �جل��ن��ائ��ي  �لأم����ن  �أن  "في�شبوك"،  يف  ح�شابها 
�لدميا�س  �م��ر�أة يف قرية  وف��اة  قد�شيا تلقى بالغا حول 
بريف دم�شق، وبعد حتريات تبني وجود �شبهة جنائية يف 

�لوفاة، وحامت �ل�شبهات حول �أ�شقاء �ملر�أة �ملتوفاة.
�مل��ج��ن��ي عليها،  �أ����ش���ق���اء  �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى  و�إث������ر ذل�����ك، مت 
قتل  على  ب��اإق��د�م��ه  �لأول  �ملتهم  �أق��ر  معهم  وبالتحقيق 
�ملتوفى،  لو�لده  يعود  حربي  م�شد�س  بو��شطة  �شقيقته 
�ملتهم �لأول ب�شربها  بال�شرت�ك مع �شقيقيه، حيث قام 
دفنها يف  ثم  وم��ن  قتلها،  قبل  ر�أ�شها  على  �شربا مربحا 
مقربة، و�إيهام �جلميع باأن وفاتها كانت نتيجة �إ�شابتها 
بكورونا. وقامت �جلهات �ملخت�شة با�شتخر�ج �جلثة من 
�لقرب لإجر�ء �لك�شف �لطبي �ل�شرعي عليها، ومت �لتاأكد 
من �شحة �عرت�فاتهم وتبني �أن �شبب �رتكابهم �جلرمية 
يعود خلالفات عائلية فيما بينهم. ومت �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية بحقهم، و�إحالتهم للق�شاء.

ب�ضبب الأغنام.. 8 قتلى اإثر �ضجار م�ضلح 
ب�شجار  �آخ�����رون   3 و�أ���ش��ي��ب  حتفهم  �أ���ش��خ��ا���س   8 ل��ق��ي 

ع�شائري يف منطقة �لقام�شلي �شمال �شرقي �شوريا.
وقالت م�شادر حملية يف مدينة �لقام�شلي، لوكالة �لأنباء 
�لأملانية، �إن 8 قتلى و8 جرحى يتلقون �لعالج يف �لعناية 
�ملركزة �شقطو� خالل �شجار بني عائلتي �حل�شو و�حلالب 

يف قرية �لدلوية بريف �لقام�شلي.
بعد  �لعائلتني  بني  �ندلع  "�خلالف  �أن  �مل�شادر  و�أك���دت 
�أدى لن�شوب  دخ��ول ع��دد من �لأغ��ن��ام �إىل حقل قمح، ما 

�شجار تطور �إىل ��شتخد�م �ل�شالح".
و�أ�شافت �مل�شادر �أن "�لقرية و�لقرى �ملجاورة لها تعي�س 
�لعائلتني  بني  جديد  ��شتباك  لوقوع  حت�شبا  توتر  حالة 
�للتني تنتميان لع�شرية و�حدة، و�أن وجهاء و�شيوخ ع�شائر 

من �لقام�شلي و�شلو� �إىل �لقرية لتهدئة �لأو�شاع".

من اأجل املال.. قتلت ابنها بطريقة ب�ضعة �ضيطانية
�لبالغ من  �بنها  �أم يف ولي��ة تك�شا�س �لأمريكية  �أج��ربت 
�أع��و�م على تناول جرعات ز�ئ��دة من �ملخدر�ت،   6 �لعمر 

عّلها حت�شل على 100 �ألف دولر من �لتاأمني.
وتو�جه �آ�شلي مارك�س )25 عاما(، �تهاما باإعطاء طفلها 
دون و�شفة طبية، مما  و�لأدوي���ة،  �مل��خ��در�ت  مزيجا من 
�لكوكايني ومادة  �مل���و�د  ب��ني ه��ذه  �إىل وف��ات��ه. وم��ن  �أدى 

�مليثامفيتامني �ملن�شطة �لتي تعطي �ل�شعور بالن�شوة.
يعي�شان  بعامني  تكربه  و�شقيقته  جاي�شون  �لطفل  وكان 

مع جدهما عندما تويف.
ي��ع��اين من  �لطفل  �أن  �جل��د  2020، لح��ظ  �أب��ري��ل  ويف 

�لتقياأ و�لهلو�شة ول ي�شتيطع �لنوم.
و�أعطت �لأم خليط من �ملو�د �ملخدرة وغريها �إىل �لبن، 

بينما رف�شت �لبنة تناوله.

ما �ضر الأطباق البلورية يف موكب املومياوات امللكية؟
ت�شدر موكب نقل �ملومياو�ت �مللكية من ميد�ن 
مو�قع  حديث  �حل�شارة  متحف  �إىل  �لتحرير 
�أب���ه���ر �لعامل  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، ب��ع��دم��ا 

بطريقة �لتنظيم �لتي قدمتها م�شر.
�لو�شم  #موكب_�ملومياو�ت_�مللكية  وك���ان 
�ل��دول �لعربية، حيث  �أغلب  �لأك��رث �نت�شار� يف 
مو�قع  م�شتخدمي  م��ن  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  ع��رب 
�لتو��شل �لجتماعي عن فرحتهم بهذ� �حلدث 

�ملهيب.
22 م��وم��ي��اء ملكية  �ل��ت��اري��خ��ي  �مل��وك��ب  ون��ق��ل 
تنتمي �إىل ع�شر �لأ�شرة �ل� 17 و18 و19 و20، 
مومياو�ت  و4  مل��ل��وك  م��وم��ي��اء   18 بينها  م��ن 

مللكات.
وملوك وملكات �لفر�عنة �لذين ينقلهم �ملوكب، 
�لثالث  رم�شي�س  �ل��ث��اين  رم�شي�س  "�مللك  ه��م 
ورم�شي�س �لر�بع ورم�شي�س �خلام�س ورم�شي�س 
�لثاين  وحتتم�س  �لتا�شع  ورم�شي�س  �ل�شاد�س 

وحتتم�س  �ل��ث��ال��ث  وحتتم�س  �لأول  وحتتم�س 
�لر�بع و�شقنن رع وحت�شب�شوت و�أمنحتب �لأول 
و�أحم�س  �لثالث  و�أمنحتب  �ل��ث��اين  و�أمنحتب 
�آم����ون و���ش��ب��ت��اح ومرنبتاح  ن��ف��رت��اري وم��ريي��ت 

و�مللكة تي و�شيتي �لأول و�شيتي �لثاين".
و����ش���ه���د �حل���ف���ل ع������دد� ك���ب���ري� م����ن �حل���رك���ات 
من  ك��ان  �جلميع،  �أب��ه��رت  �لتي  �ل�شتعر��شية 
�أ�شياء  يحملون  �لأ�شخا�س  بع�س  ظهور  بينها 
�لأطباق  ك��ب��ري  ح���د  �إىل  ت�����ش��ب��ه  �أي���دي���ه���م  ب���ني 
�لبلورية، وهو �لأمر �لذي �أثار ت�شاوؤل �لبع�س 

عن �شر حملها.
ونقلت �شحيفة "�لوطن" �مل�شرية عن �لباحث 
�لبع�س  ظهور  �شبب  �أن  مهدي  عماد  �لأث���ري 
نقل  موكب  حفل  خالل  بلورية،  �أطباق  يحمل 
�إىل متحف �حل�شارة  �لتحرير  �ملومياو�ت من 
�مل�شرية مبدينة �لف�شطاط هي متثيل لقر�س 

�ل�شم�س رع.

عار�صتان تعر�صان ابتكارات من ماركة الأزياء Adelly للم�صمم ميكي كومات�صو ملجموعة خريف - �صتاء 2021 يف اأ�صبوع املو�صة يف طوكيو - ا ف ب

جوهان�ضون تواجه تاريخها اأمام تهديدات و�ضيكة      
�شالت  �ملقرر عر�شه يف   ، Black Widow  لفيلم دعائي جديد  برومو  مارفل  �شتوديو  �أطلق   
كيت  �إخ��ر�ج  من  �ملقبل،  متوز/يوليو  �شهر  من  �لتا�شع  +" يف   Disney" من�شة  وعلى  �ل�شينما 
و�يز وويليام  بو، وديفيد هاربور، ور��شيل  �شورتالند، وبطولة  �شكارليت جوهان�شون ، وفلورن�س 

هريت.
بطلة �لعمل �لنجمة �لعاملية �شكارليت جوهان�شون، �لتي توؤدي يف �لفيلم �شخ�شية ناتا�شا 
رومانوف، قالت :"�أنت ل تعرف كل �شيء عني، لقد �رتكبت �أخطاء يف �لختيار بني ما 

يريدك �لعامل �أن تكونه ومن �أنت فعلياً".
�أحد�ث �لعمل تنطلق بعد �أحد�ث فيلم "Captain America: Civil War"، �إذ 
يتعني على رومانوف �أن تو�جه تاريخها �أمام تهديد�ت و�شيكة، وي�شري �لربومو 
�لدعائي �إىل "�لعمل غري �ملكتمل" و�أ�شر�ر ما�شي رومانوف، قبل �أن ت�شبح 

من �ملنتقات، وتكون عليها �لعودة �إىل "حيث بد�أ كل �شيء".


