
   

الإمارات تقدم م�ساعدات لأكرث 
من 35 األف اأ�سرة يف �سمال لبنان

•• اأبوظبي-وام:

الإن�سانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  م�ؤ�س�سة  من  وف��د  ق��دم 
ق�سائم  عن  عبارة  م�ساعدات  ب��روت،  يف  الم���ارات  �سفارة  مع  بالتعاون 
بهدف  لبنان،  �سمال  حمافظة  يف  لبنانية  اأ�سرة   35600 اإىل  �سرائية 
يعي�س�نها  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  مل�اجهة  معاناتهم  م��ن  التخفيف 
يعانيها  التي  والقت�سادية  املعي�سية  الأزم���ة  تفاقم  ظ��ل  يف  خ�س��ساً 
الذي  الكبر  الإن�ساين  ال��دور  اإط��ار  ال�سقيق وذلك يف  اللبناين  ال�سعب 
تق�م به الإمارات يف العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة، من خلل 

م�ساعداتها الإن�سانية ومبادراتها الإغاثية والتنم�ية.
للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  م�ؤ�س�سة  يف  م�س�ؤول  م�سدر  وق��ال 
القيادة  م��ن  بت�جيهات  ت��اأت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اإن  الإن�����س��ان��ي��ة 
الر�سيدة وذلك لل�ق�ف اىل جانب الأ�سقاء يف لبنان للحد من معاناتهم 

وم�ساعدتهم يف م�اجهة الأعباء املعي�سية الي�مية. )التفا�سيل �ص2(

الإمارات �سمن قائمة الـ 20 الكبار يف 8 م�ؤ�سرات 
تناف�سية عاملية خا�سة بالت�سامح والتعاي�ش خالل 2020

•• اأبوظبي- وام:

الدولية  املرجعيات  كربيات  من   3 ت�سدرها  التي  البيانات  اأظهرت 
الدول  قائمة  �سمن  الإم���ارات  دول��ة  اإدراج  التناف�سية  يف  املتخ�س�سة 
للتناف�سية  م���ؤ���س��رات  م��ن   8 ال��ع��امل يف  الكبار على م�ست�ى   20 ال��� 
اخلا�سة بالت�سامح والتعاي�ص خلل العام 2020، الأمر الذي يعني 
جناح الدولة يف حتقيق م�ست�يات �سدارة عاملية يف هذا املجال تف�ق 
الأرقام امل�ستهدفة يف روؤية 2021.                       )التفا�سيل �ص2(

الكر�سي الكهربائي، وغرفة الغاز، طرق اإعدام عادت اإىل الظه�ر يف ال�ليات املتحدة

عنا�سر من وزارة ال�سحة يجمع�ن رفات �سحايا اإرهاب داع�ص يف امل��سل  )رويرتز (

قادة جمم�عة ال�سبع ي�ستعدون للتقاط �س�رة جماعية يف ختام قمتهم  )رويرتز (

مريكل ت�صيد بزخم جديد مع و�صول بايدن اإىل احلكم 

ال�سني حتذر جمم�عة ال�سبع: املجم�عات ال�سغرية لن حتكم العامل

اإعدام املحكوم عليهم بـ )زيكلون ب( 

ال�ليات املتحدة: اأريزونا تريد اإعادة فتح غرف الغاز!

حتديد ه�يات رفات 123 من �سحايا داع�ش يف العراق
ال�سحة العاملية: ح�سيلة ال�باء 
مرات بثالث  املعلن  من  اأكرب 

•• عوا�صم-وكاالت:

العاملية  ال�سحة  منظمة  اع��ت��ربت 
اأكرب  تك�ن  ق��د  ال���ب��اء  ح�سيلة  اأن 
من  م��������رات  ث�������لث  اأو  مب����رت����ن 

احل�سيلة املعلنة ر�سمياً.
ب�فاة  ك����رون���ا  ف���رو����ص  وت�����س��ب��ب 
العامل  يف  �سخ�سا   3،797،342
دي�سمرب  الأول  ك��ان���ن  نهاية  منذ 
ل�كالة  ت���ع���داد  ح�����س��ب   ،2019
م�سادر  اإىل  ا�ستنادا  بر�ص  فران�ص 

ر�سمّية الأحد.
وال�������لي������ات امل����ت����ح����دة ه����ي اأك����ر 
ال�فيات  ل��ن��اح��ي��ة  ت�����س��ررا  ال����دول 
الربازيل  ت��ل��ي��ه��ا   )599،672(
وال������ه������ن������د   )486،272(
وامل����ك���������س����ي����ك   )370،384(
وال��������ب��������رو   )230،095(
اأعلى  ت�سجل  التي   )188،443(
عدد  اإىل  ن�����س��ب��ة  وف����ي����ات  م���ع���دل 
ال�سكان.هذا واعترب م�س�ؤول كبر 
م��ن وك��ال��ة الأدوي�����ة الأوروب���ي���ة يف 
�سيك�ن  اأنه  الأح��د،  ن�سرت  مقابلة، 
بلقاح  التطعيم  وقف  الأف�سل  من 
لفرو�ص  امل�������س���اد  اأ���س��رتازي��ن��ي��ك��ا 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ك����رون���ا جل��م��ي��ع 
ع��ن��د ت���ف��ر ل��ق��اح��ات اأخ���رى.وق���ال 
امل�س�ؤول عن ا�سرتاتيجية اللقاح يف 
ال�كالة مارك� كافالري ل�سحيفة 
يف�سل  اإن��ه  الإيطالية،  �ستامبا  ل 
ا����س���ت���خ���دام ل���ق���اح ج����ن�������س����ن اآن����د 
ج�ن�س�ن ملن هم ف�ق �سن ال�ستن، 

على ما نقلت وكالة فران�ص بر�ص.

ليلة عنيفة من امل�اجهات بني 
�سبان ورجال ال�سرطة يف ت�ن�ش

•• تون�س-وكاالت:

الت�ن�سية،  وال�����س��رط��ة  غا�سبن  حمتجن  ب��ن  عنيفة  ا�ستباكات  ان��دل��ع��ت 
ليلة الأحد، يف �ساحية ال�سيج�مي املهم�سة، احتجاجا على تكرار انتهاكات 
ت�اجه  التي  امل�سي�سي  ه�سام  حك�مة  على  ال�سغ�ط  بذلك  لتزيد  لل�سرطة، 
�سارع  ال�سبت يف  �سابق  احتج�ا يف وقت  الع�سرات قد  وكان  وا�سعة.  انتقادات 
بالق�ة.  املحتجن  ال�سرطة  وفرقت  بالعا�سمة،  الرئي�سي  ب�رقيبة  احلبيب 
واألقى حمتج�ن كرا�سي وحجارة على ال�سرطة التي ردت ب�سرب املحتجن 

بالركل والع�سي واعتقلت عدة حمتجن.
وفجر مقطع م�س�ر يظهر �سرطيا ي�سحل طفل بعد اأن نزع كل ثيابه �سدمة 
�سك�كا ح�ل م�سداقية خطط  البلد. وتثر احلادثة  وغ�سب �سديدين يف 
اإ�سلح جهاز ال�سرطة يف ت�ن�ص بعد ث�رة 2011. ومت اإيقاف اأع�ان ال�سرطة 
املت�رطن يف احلادث. وقال رئي�ص احلك�مة اإن احلادث غر مقب�ل و�سادم، 
الث�رة  مكا�سب  بن�سف  يهدد  ال�سرطة  اعتداءات  تكرر  اإن  قال�ا  ن�سطاء  لكن 
التي اأطاحت بنظام الرئي�ص زين العابدين بن علي. وت�يف الثلثاء �ساب يف 
بالت�سبب يف  ال�سرطة  ال�سرطة. وتتهم عائلته  اعتقاله من  بعد  ال�سيج�مي 

قتله بعد �سربه على راأ�سه، وه� ما نفته وزارة الداخلية.

�صارات  -اأو�تتصتتن  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�صيباين

اكت�سف  م����اي�����،  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة  يف 
الأمريكي�ن يف �سحيفة اجلارديان 
اأحدث تط�ر حتى الآن يف ملحمة 
م�ا�سلة  يف  ترغب  التي  ال���لي��ات 
ت�سغيل ماكينات امل�ت: قررت ولية 
اأري��زون��ا اإع���ادة غرفة ال��غ��از. وجاء 
ه���ذا اخل���رب يف اأع���ق���اب حم���اولت 
����س���ر����س���ة م�����ن ق����ب����ل امل���������س�����ؤول����ن 
امل��ن��ت��خ��ب��ن يف تلك  اجل��م��ه���ري��ن 
ال�لية ل�ستئناف عمليات الإعدام 

بعد ت�قف دام �سبع �سن�ات.
املميتة  وود  ج����زي���ف  ح��ق��ن��ة  ب��ع��د 
ت�قفت   ،2014 ع����ام  ال��ف��ا���س��ل��ة 
املحك�م  ال�سجناء  اأريزونا عن قتل 
بعد  وود  ت����يف  ب����الإع����دام.  عليهم 

•• بغداد-اأ ف ب:

الأحد  العراقية  ال�سلطات  اأعلنت 
من  ���س��خ�����س��اً   123 رف�����ات  رف����ع 
�سحايا اأ�س�اأ املجازر التي ارتكبها 
اأجل  الإره��اب��ي من  داع�ص  تنظيم 
احلم�ص  م����ن  ع���ي���ن���ات  م��ط��اب��ق��ة 
ال����ن�����وي م����ع ذوي����ه����م ال����ذي����ن ل 

يزال�ن يجهل�ن م�سرهم.
بغداد  يف  جت����ري  اأ����س���اب���ي���ع،  م��ن��ذ 
اأخذ  عملية  اأخ����رى  وحم��اف��ظ��ات 
عينات دّم من ذوي �سحايا جمزرة 
واحدة  كانت  التي  بادو�ص،  �سجن 
الذي  التنظيم  جرائم  اأفظع  من 
العراق  م�ساحة  ثلث  على  �سيطر 

بن عامي 2014 و2017.
 ،2014 ي����ن���ي����  ح�����زي�����ران  ويف 
ق���ام ال��ت��ن��ظ��ي��م ال����ذي ك���ان ب�سدد 
ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ����س���م���ال غ���رب 
600 رجل  ن��ح���  ب��ن��ق��ل  ال���ب���لد، 
بادو�ص،  �سجن  يف  معتقلن  كان�ا 
وغ���ال���ب���ي���ت���ه���م م�����ن ال�������س���ي���ع���ة، يف 
يق�م  اأن  ق��ب��ل  واٍد  اإىل  ���س��اح��ن��ات 

عنا�سره باإطلق النار عليهم.
العراقية  ال�سلطات  تكت�سف  ومل 
رفاتهم اإل بعد نح� ثلث �سن�ات 
التنظيم  ه���زمي���ة  م����ن  ون�������س���ف 

الإرهابي يف اآذار مار�ص 2017.
امل�س�ؤول عن  داع�ص  تنظيم  وترك 
العراق  يف  جماعية  اإب���ادة  ارت��ك��اب 

حقنه  خ����لل����ه����ا  مت  �����س����اع����ت����ن، 
من  م���ل���غ   750 جم���م����ع���ه  مب����ا 
اأي  والهيدروم�رف�ن،  امل��ي��دازولم 
الكميات  م��ن  �سعًفا  ع�سر  خم�سة 
بروت�ك�ل  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����س������ص 

من  وه���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  بح�سب 
القان�ن  وف����ق  اجل����رائ����م  اأخ���ط���ر 
مقربة   200 ن����ح�����  ال�����������دويل، 
اإىل  ي�سل  ق��د  م��ا  ت�سّم  جماعية 
حمافظ  وقال  �سحية.  األف   12
بادو�ص  �سجن  يقع  حيث  نين�ى 
ل��ف��ران�����ص بر�ص  جن���م اجل����ب�����ري 
هناك اآللف الع�ائل التي تنتظر 

م�سر اأبنائها املفق�دين.
فران�ص  ال��ت��ق��ت  الأ���س��ب���ع،  مطلع 
ب��ر���ص يف م��ق��ر ال��ط��ب ال��ع��ديل يف 
اأوقف  الذي  بعبا�ص حممد  بغداد 
من   2005 ع������ام  م���ه���ن���د  اب����ن����ه 
اإىل  ق��ب��ل نقله  الأم��رك��ي��ن  ق��ب��ل 

بادو�ص.
بحاجة  اأن���ا  حينها  ال��رج��ل  وق���ال 
عاماً   17 ب��ع��د  تريحني  لإج��اب��ة 

معاناته  وكانت  بال�لية.  التنفيذ 
جم������رد م�����س��ه��د م��������رّوع م����ن بن 
ميزت  ال��ت��ي  امل�ساهد  م��ن  ال��ع��دي��د 

التاريخ احلديث للحقن املميتة.
)التفا�سيل �ص11(

ابني حياً  ك��ان  اإن  اأع��رف فيها  مل 
اأو ميتاً.

وي��ع��م��ل ال����ع����راق، ال�����ذي ل ي���زال 
اأي�ساً يكت�سف مقابر جماعية من 
�سن�ات  منذ  ح�سن،  ���س��دام  عهد 
�سحايا  ه�����ي����ات  حت����دي����د  ع���ل���ى 
مراحل العنف العديدة التي مرت 
مطابقة  وجت�����ري  ال���ب���لد.  ع��ل��ى 
من  امل�ستخرج  ال��ن���وي  احلم�ص 
الأ����س���ن���ان من  اأو  ال��ف��خ��ذ  ع���ظ���ام 
رفات ال�سحايا مع عينات دم من 

اأقربائهم.
اآث���ار احلم�ص  ال��ع��ث���ر على  وي��ع��د 
املعر�سة  ال����رف����ات  م���ن  ال����ن�����وي 
من  وغرها  واحلرائق  للأمطار 
�سعباً،  اأم����راً  ل�����س��ن���ات،  ال��ع���ام��ل 

بح�سب خرباء الطب ال�سرعي.

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

مواقــيت ال�صالة
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بلحيف النعيمي : منظومة جديدة ملعايري �سالمة 
الأغذية ت�سمن دخول الغذاء امل�ستورد من الت�سنيف الأول

اأخبار الإمارات

انتخابات »فاترة« يف اجلزائر.. و�سنة 
لبنان يخرجون عن ال�سمت

عربي ودويل

»القوة الهجومية« اأبرز اأ�سلحة »الأبي�ص« قبل 
مواجهة فيتنام احلا�سمة يف الت�سفيات الآ�سيوية

الفجر الريا�سي

تاأبني عملية برخان يف مايل:
اإقناع الأوروبيني رهان ماكرون ال�سعب يف ال�ساحل!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

وج�دها  يف  عميًقا  حت���ًل  �ستبداأ  فرن�سا  اأن  اخلمي�ص،  م��اك��رون،  اإمي��ان���ي��ل  اأع��ل��ن 
اإنهاء عملية برخان كعملية  التط�ر  ال�ساحل. و�سي�سمل هذا  الع�سكري يف منطقة 
ب�سكل  يركز  �سركائنا،  وجميع  املنطقة  دول  ي�سم  دويل  حتالف  واإق��ام��ة  خارجية، 
�سارم على مكافحة الإرهاب، على حد ق�له، وتعتزم فرن�سا، ب�سكل ملم��ص، الت�قف 
ال�ساحل احلفاظ على م�طئ  ت�ستطيع دول  وا�سعة ل  تاأمن مناطق  عن حماولة 

قدم فيها، من اأجل الرتكيز على املقاومة امل�ستهدفة �سد اجلهادين.
تقلي�ص  بالتف�سيل  ي�سرح  ومل  املهمة،  لتط�ر  م�عًدا  ماكرون  اإميان�يل  يذكر  مل 
لكن  ال�سهر.  نهاية  يف  امل��س�ع  ح�ل  اأخ��رى  مرة  �سيت�ا�سل  اأن��ه  م��سًحا  الق�ات، 
ق�سر الليزيه، قال ل�كالة فران�ص بر�ص يف ختام امل�ؤمتر ال�سحايف، ان التح�لت 
املعلنة �ستبداأ �سريعا مع فك ارتباط الق�اعد الوىل يف �سمال مايل يف اأفق اخلريف. 

وتذكر �سحيفة ل�م�ند من جهتها ثلث مراحل:
)التفا�سيل �ص15(

اإىل اأبي الوليد:
�سعر معايل حميد بن نا�سر الع�ي�ش

هذه الق�صيدة مهداة اإىل 
�صعادة ال�صفري الأ�صتاذ اأحمد املقرب »اأبو الوليد«
 ال�صديق الودود والدبلوما�صي الإماراتي العتيد.

الوليِد  اأبــا  الــديــاٌر  تبَاَعْدت 

ــــْاٍل ــَك بــني ِحـــلَّ وارحِت ــّب ِ محُ

ِفّينْا ــْقــوا  َعــ�ــصِ ــا  ــْن َل اأَِعــــــّزاٌء 

بـــْاٍد اإىل  اأِحـــــنُّ  ــــذْا  وهــــااأَن

َعــْزاءحُ الـــواْدْي  ــْاَرِة  َفلْي يف ج

ِر �صوقًا �صْ ْباها اخلحُ اأِحنُّ اإىل رحُ

�َصْرقًا ْنيْاَي  دحُ يف  ْفتحُ  َطوَّ َلَقْد 

ـــْاذًا َم ــاَن  ــبــْن لحُ مــِثــل  اأَر  ــْم  ــَل َف

وِعْندْي يف لِقْاَك َكْيوِم  عيدْي

َجدْيِد ــن  ِم ل  لــهحُ  حــاحُ كــذلــَك 

الَفريِد �ْصن  باحلحُ وال�صْتمتاَع 

وِد ــدحُ اخلحُ َوْرَد  ربعْها  بحُ َجَنْيتحُ 

ن�ْصيدي ْدى  �صَ الأ�َصمُّ  ّننيحُ  َو�صِ

يدْي َق�صْ ِبِه  ه  َيْتيحُ ها  َوْجدَولحُ

جْوِد َوَغربَا يف الِوهاِد ويف النحُ

عْودْي واْخ�صرَّ  املحُنى  ِنْلتحُ  بِه 

•• عوا�صم-وكاالت: 

زعماء  الأح��������د  ال�������س���ن  ح�������ذرت 
جم��م���ع��ة ال�����س��ب��ع م���ن اأن الأي����ام 
جمم�عات  فيها  تقرر  كانت  التي 
العامل  ال��دول م�سر  �سغرة من 
ق���د ول����ت م��ن��ذ ف����رتة ط����ي���ل���ة، يف 
اأغنى دميقراطيات يف  هج�م على 
العامل بعدما �سعت لتخاذ م�قف 

م�حد اإزاء بكن.
ال�سفارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
ال�سينية يف لندن لقد ولت الأيام 
جمم�عة  فيها  متلي  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
����س���غ���رة م����ن ال�������دول ال����ق����رارات 

العاملية.
الدول،  اأن  دائ��م��ا  نعتقد  واأ���س��اف 
اأم  ق���ي��ة  اأم �سغرة،  ك��ان��ت  ك��ب��رة 
�سعيفة، فقرة اأم غنية، مت�ساوية، 
واأنه يجب معاجلة ال�س�ؤون العاملية 
من خلل الت�ساور بن كل الدول.
وي��ع��ت��رب ب���زوغ جن��م ال�����س��ن كق�ة 
اأه���م الأح���داث  اأح���د  عاملية رائ���دة 
الع�سر احلديث  اجلي��سيا�سية يف 
الحت�������اد  �����س����ق�����ط  ج�����ان�����ب  اإىل 
وال���ذي   1991 ع���ام  ال�����س���ف��ي��ت��ي 

اأنهى احلرب الباردة.
الأملانية  امل�ست�سارة  واع��ت��ربت  ه��ذا 

انتخاب ج� بايدن رئي�ساً لل�ليات 
املتحدة ل يعني اأنه لن يع�د لدينا 
م�ساكل يف العامل، لكن بات باإمكاننا 

العمل بزخم جديد حلّلها.
الإغاثة  منظمات  وان��ت��ق��دت  ه���ذا 
خ����ط����ط ال�����ق������ى الق���ت�������س���ادي���ة 
مليارات  لت�زيع  ال�سبع  ملجم�عة 
امل�سادة  ال��ل��ق��اح��ات  ج���رع���ات  م���ن 

النتباه عن حقيقة  ال�سبع �سرف 
اأن��ه��ا �سد رف��ع احل��م��اي��ة ل���رباءات 

الخرتاع.
كالين�سكي،  غ����ي���رن  وا���س��ت��ه��دف 
الدولية  اأوك�����س��ف��ام  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
امل�ست�سارة الأملانية، اأجنيل مركل، 
التي مازالت تعار�ص التخفيف من 

حماية براءات الخرتاع.

الي�م  الأح�����د يف  م��رك��ل  اأن��غ��ي��ل 
ال�سبع  الأخ��ر من قمة جمم�عة 
يف بريطانيا، اأن و�س�ل ج� بايدن 
زخماً  اأع��ط��ى  البي�ص  البيت  اإىل 

جديداً لأعمال املجم�عة.
وقالت مركل التي كانت علقاتها 
�سعبة جداً مع الرئي�ص الأمركي 
ال�����س��اب��ق ت���رام���ب، ل��ل�����س��ح��اف��ة اإن 

ل���ف���رو����ص ك�����رون����ا ع���ل���ى ال�����دول 
ال����ف����ق����رة، ب���ح���ل����ل ن���ه���اي���ة ع���ام 
2022، كاأ�سل�ب ل�سرف النتباه 

عن ق�سايا اأكر اأهمية.
وق����ال����ت ف���ي����ن���ا اأول�����ي�����ن�����دال، من 
العاملية اخلرية  )الروؤية  منظمة 
اأف�سل  الأم����ر  ي��ب��دو  ل���لأط���ف���ال(، 
ت���ري���د جمم�عة  مم���ا ه���� ع��ل��ي��ه. 

اإن ال��ق��ي��ام بذلك  وت��ق���ل م��رك��ل، 
براءات  اأن  حيث  مفيداً،  يك�ن  لن 
الخرتاع لن تبطئ الإنتاج العاملي 

للقاحات.
اأن����ه يتعن  واأ����س���اف ك��ال��ي��ن�����س��ك��ي، 
اإنتاج اللقاحات يف جميع املناطق يف 
الهيكلية  الأ�سباب  ملعاجلة  العامل 
وللقيام  ال����ع����ادل.  غ���ر  ل��ل��ت���زي��ع 
ب��ذل��ك، يتعن رف���ع احل��م��اي��ة عن 

براءات الخرتاع.
الدول  يف  الأ�سخا�ص  اأن  واأ���س��اف، 
على  يعتمدوا  األ  يجب  الفقرة، 
و�سركات  ال�سيا�سين  ن��ي��ة  ح�سن 

الأدوية التي حتركها الأرباح.
وت���اب���ع اأن�����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
للحياة،  املنقذة  اللقاحات  تط�ير 
ال�سرائب،  دافعي  باأم�ال  مدع�م 
ف��������اإن امل�������س���ت�������س���ارة ت���ت���ع���ام���ل مع 
لعدد  خ��ا���س��ة  كملكية  ال��ل��ق��اح��ات 

قليل من ال�سركات.
ال�سحة  منظمة  تقديرات  وت�سر 
ل�11  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��امل��ي��ة، 
م���ل���ي���ار ج����رع����ة م�����ن ال���ل���ق���اح���ات 
اأعلى  وه������  اجل���ائ���ح���ة،  مل����اج���ه���ة 
جرعة،  م��ل��ي��ار   2.3 ع���ن  ب��ك��ث��ر 
اأعلنت مركل اأن جمم�عة ال�سبع 

تخطط لت�زيعها.

اأكد اأن هناك م�صلحة م�صرتكة وميكن التعاون الثنائي ب�صكل فعال

ب�تني: رو�سيا �ست�سلم مرتكبي الهجمات الإلكرتونية لأمريكا ب�سروط
•• مو�صكو-رويرتز:

يرتقب الرئي�ص الرو�سي فلدمير ب�تن من قمته مع الرئي�ص الأمركي 
ذات  الق�سايا  واإقامة ح�ار ح�ل  ال�سخ�سية  ا�ستعادة الت�سالت  بايدن،  ج� 
م��سك�  برنامج  مع  مقابلة  يف  الرو�سي  الرئي�ص  وق��ال  امل�سرتك.  الهتمام 
واإقامة  وعلقاتنا،  ال�سخ�سية  ات�سالتنا  ا�ستعادة  املقرر  من  الكرملن:   -
ح�ار مبا�سر وخلق اآليات فعالة للتعاون يف تلك املجالت التي متثل امل�سالح 

امل�سرتكة. واأ�ساف ب�تن اأنه ميكن لرو�سيا وال�ليات املتحدة التعاون ب�سكل 
وت��اب��ع: هناك م�سلحة م�سرتكة.  القت�ساد.  ذل��ك يف جم��ال  ف��ع��ال، مب��ا يف 
الآن  اإج��ب��اره��ا  وي��ت��م  معنا،  العمل  ت��ري��د  الأم��رك��ي��ة  ال�سركات  م��ن  العديد 
على اخلروج من �س�قنا، مما يف�سح املجال للمناف�سن. هل هذا مفيد حقاً 

للقت�ساد الأمركي؟.
ورحب ب�تن بتخفيف وا�سنطن من لهجتها العدائية �سد م��سك�، قائًل: 
ع�سية القمة، يحاول اجلانبان دائماً تقليل بع�ص اخلطاب ال�سلبي من اأجل 
باأي  نف�سي  اأخ��دع  لن  هنا،  مميز  �سيء  ي�جد  ل  للعمل.  ملئمة  بيئة  خلق 

�سيء.
اأدنى  املتحدة يف  ال�ليات  العلقات مع  اإن  ال�سابق،  ب�تن قد قال يف  وك��ان 

م�ست�ياتها منذ �سن�ات.
ونقلت وكالة اإنرتفاك�ص للأنباء الأحد، عن الرئي�ص الرو�سيق�له اإن بلده 
�ستك�ن م�ستعدة لت�سليم مرتكبي الهجمات الإلكرتونية اإىل ال�ليات املتحدة 
اإذا فعلت وا�سنطن ال�سيء نف�سه مل��سك� واإذا ت��سل البلدان اإىل اتفاق يف�سي 

اإىل ذلك.
وكان البيت الأبي�ص قد قال اإن الرئي�ص الأمريكي ج� بايدن �سيثر م�ساألة 
الهجمات الإلكرتونية التي ت�ستخدم برجميات خبيثة لطلب فدية انطلقاً 

من رو�سيا خلل قمة يعقدها مع ب�تن يف جنيف يف 16 ي�ني�.
ونقلت ال�كالة عن ب�تن ق�له اإذا اتفقنا على ت�سليم املجرمن، فاإن رو�سيا 
�ستفعل ذلك بالطبع... لكن فقط اإذا وافق الطرف الآخر، ال�ليات املتحدة يف 
هذه احلالة، على ال�سيء نف�سه وُت�سّلم املجرمن املعنين لرو�سيا الحتادية.

بايدن: نريد ال��س�ل اإىل املعامل 
ال�سينية ل�سمان عدم ظه�ر وباء اآخر 

•• نيوكواي-اجنلرتا-رويرتز:

بايدن  ج�  الأمريكي  الرئي�ص  قال 
ال�سماح  ال�����س��ن  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ن  اإن����ه 
اإذا  م��ا  لتحديد  حمققن  ب��دخ���ل 
ك���ان ظ��ه���ر ف���رو����ص ك����رون���ا كان 

طبيعيا اأم نتيجة خطاأ معملي.
واأ�������س������اف ال���رئ���ي�������ص الأم����ري����ك����ي 
ختام  يف  الأح���د  ام�����ص  لل�سحفين 
قمة جمم�عة زعماء الدول ال�سبع 
ُي�سمح  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
غياب  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ب���ال���دخ����ل  ل��ن��ا 

ال�سفافية قد ي�لد وباء اآخر.
قادة  اأن  ب���ي���ان  م�����س���دة  واأظ����ه����رت 
باإجراء  ط��ال��ب���ا  ال�سبع  جمم�عة 
العلم،  اإىل  ت�ستند  �سفافة  درا���س��ة 
مبا يف ذلك يف ال�سن، ملعرفة من�ساأ 
تت�ىل  اأن  ع��ل��ى  ك����رون���ا  ف���رو����ص 

منظمة ال�سحة العاملية الأمر.
ندع�  النهائي  �سبه  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
الثانية  امل��رح��ل��ة  اإج����راء  اإىل  اأي�����س��ا 
ك�فيد- من�ساأ  ح���ل  الدرا�سة  من 

19 يف حينه وب�سفافية.

�سبان ت�ن�سي�ن يتظاهرون يف �س�احي العا�سمة   )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي��ادة  لت��سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 
امل�سابة  املبكر وح�سر احل��الت  الكت�ساف  الدولة بهدف  الفح��سات يف 
وعزلهم  لهم  واملخالطن   "19  - "ك�فيد  امل�ستجد  ك���رون��ا  بفرو�ص 
اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 217،849 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وت��سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�ص  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   1،969 الك�سف عن  الدولة يف  الفح��سات على م�ست�ى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك���رون��ا  ب��ف��رو���ص  ج��دي��دة 
حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع 

احلالت امل�سجلة 597،986 حالة.
م��ن تداعيات  وذل���ك  وف���اة ح��ال��ت��ن م�سابتن  ع��ن  ال������زارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�سابة بفرو�ص ك�رونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 

حالة.  1،726

تعازيها  وخ��ال�����ص  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وم�ا�ساتها لذوي املت�فن، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.
بفرو�ص  مل�سابن  جديدة  حالة   1،946 ال���زارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
ك�رونا امل�ستجد "ك�فيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخ�لها امل�ست�سفى، وبذلك يك�ن 

جمم�ع حالت ال�سفاء 577،234 حالة.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي 
 24 ال����  ال�����س��اع��ات  "ك�فيد19-" خ���لل  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   22،763
املا�سية وبذلك يبلغ جمم�ع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ص 
لكل  جرعة   139.61 اللقاح  ت�زيع  ومعدل  جرعة   13،808،426

�سخ�ص.  100
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال�زارة لت�فر لقاح ك�فيد19- و�سعياً اإىل 
يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  ال��س�ل 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�ص ك�فيد19-.

اأجرت 217,849 فح�صا ك�صفت عن 1,969 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,946 حالة جديدة من ك�رونا
تقدمي 22,763 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خال الـ 24 �صاعة املا�صية

الإمارات تقدم م�ساعدات لأكرث من 35 األف اأ�سرة يف �سمال لبنان

الإمارات �سمن قائمة الـ 20 الكبار يف 8 م�ؤ�سرات تناف�سية عاملية خا�سة بالت�سامح والتعاي�ش خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

قدم وفد من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�سانية بالتعاون 
مع �سفارة الم��ارات يف ب��روت، م�ساعدات عبارة عن ق�سائم �سرائية اإىل 
التخفيف  ب��ه��دف  لبنان،  �سمال  حمافظة  يف  لبنانية  اأ���س��رة   35600
يف  خ�س��ساً  يعي�س�نها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  مل�اجهة  معاناتهم  م��ن 
اللبناين  ال�سعب  يعانيها  التي  والقت�سادية  املعي�سية  الأزم��ة  تفاقم  ظل 
ال�سقيق وذلك يف اإطار الدور الإن�ساين الكبر الذي تق�م به الإمارات يف 
العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة، من خلل م�ساعداتها الإن�سانية 

ومبادراتها الإغاثية والتنم�ية.
للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  م�ؤ�س�سة  يف  م�����س���ؤول  م�سدر  وق��ال 
اإن ه���ذه امل���ب���ادرة الإن�����س��ان��ي��ة ت��اأت��ي ب��ت���ج��ي��ه��ات م��ن القيادة  الإن�����س��ان��ي��ة 
الر�سيدة وذلك لل�ق�ف اىل جانب الأ�سقاء يف لبنان للحد من معاناتهم 

وم�ساعدتهم يف م�اجهة الأعباء املعي�سية الي�مية.
بعد  امل�ساعدة  تقدمي  على  حر�ست  امل�ؤ�س�سة  اأن  امل�س�ؤول  امل�سدر  واأ�ساف 
الت�ساور مع الأخ�ة يف ال�سفارة يف بروت على ان تك�ن "ق�سائم �سرائية" 
ولي�ص طروداً غذائية كالعادة وذلك لإف�ساح املجال للم�ستفيدين ليختاروا 
اإليها، كما حر�سنا على  التي هم بحاجة  الغذائية  امل���اد  ما ي�ساوؤون من 

اأن ت�سل امل�ساعدات اىل اأكرب �سريحة من الأ�سقاء اللبنانين يف حمافظة 
ال�سمال وعا�سمتها طرابل�ص واق�سيتها وبلدياتها.

�سفارة  بالإنابة يف  بالأعمال  القائم  الكعبي  فهد  ال�سيد  �سرح  من جهته 
المارات لدى لبنان ان هذه امل�ساعدات تاأتي يف اإطار الدور الإن�ساين الذي 
اآل  تق�م به دولة الم��ارات و�سمن ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد 
نهيان للأعمال الإن�سانية يف ال�ق�ف اىل جانب الأ�سقاء والأ�سدقاء ح�ل 

العامل.
عا�سمة  يف  املا�سي  الأ���س��ب���ع  ب���داأت  احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  الكعبي  واأ���س��ار 
ال�سمال مدينة طرابل�ص و�ست�ستكمل على مدار �سهر كامل يف قرى وبلدات 

على  �سرائية  ق�سيمة   35600 ال�  يقارب  ما  ت�زيع  اأخ��رى عرب  �سمالية 
178000 م�ستفيد م�سم�لن �سمن الل�ائح امل��س�عة من قبل "هيئة 
التي تعترب اجلهة  الفت�ى  لدار  الن�سانية" التابعة  وامل�ساعدات  الغاثة 

املنفذة لهذا امل�سروع.
قيادة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن  امل�ستفيدون  وع������رب 
الكبر  الع�ن  هذا  على  الإن�سانية  خليفة  ومل�������ؤ�س�سة  و�س������عبا  وحك���������مة 
ع�سرات  م��ع��ان��اة  م��ن  التخفيف  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  واللفت����ة 
التي  ال�سعبة  والقت�سادية  املعي�سية  الظروف  الأ�سر يف ظل  الآلف من 

يعي�س�نها.

•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت البيانات التي ت�سدرها 3 من كربيات املرجعيات الدولية املتخ�س�سة 
الكبار على   20 ال�  ال��دول  الإم���ارات �سمن قائمة  دول��ة  اإدراج  التناف�سية  يف 
م�ست�ى العامل يف 8 من م�ؤ�سرات للتناف�سية اخلا�سة بالت�سامح والتعاي�ص 
الدولة يف حتقيق م�ست�يات  ال��ذي يعني جناح  الأم��ر   ،2020 العام  خلل 

�سدارة عاملية يف هذا املجال تف�ق الأرقام امل�ستهدفة يف "روؤية 2021".
و�سملت قائمة املرجعيات الدولية التي منحت الدولة ت�سنيفاً رفيع امل�ست�ى 
الدويل  املعهد  من  كًل  والتعاي�ص،  الت�سامح  مبحاور  اخلا�سة  امل�ؤ�سرات  يف 
للتنمية الإدارية، ومعهد ليجامت بالإ�سافة اإىل كلية اإن�سياد، وذلك وفقاً ملا 

مت ر�سده من قبل املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء.
اأ�سدرتها هذه املرجعيات الدولية  2020، كما  ال�سن�ية لعام  التقارير  ويف 
الرابعة  املرتبة  الإم��ارات  احتلت  التناف�سية، فقد  ذات الخت�سا�ص يف ر�سد 
يف م�ؤ�سر الت�سامح مع الأجانب وفقاً لتقرير م�ؤ�سر تناف�سية امل�اهب العاملية 

ال�سادر عن كلية اإن�سياد، فيما �سنفها باملرتبة التا�سعة يف ذات امل�ؤ�سر تقرير 
م�ؤ�سر الزدهار والذي اأ�سدره معهد ليجامت.

للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  ال�سادر  العاملية  الرقمية  التناف�سية  تقرير  ويف 
الإدارية فقد حازت الإمارات على املرتبة اخلام�سة عاملياً يف م�ؤ�سر الت�جهات 
الكتاب  مب�جب  امل�ؤ�سر  ذات  يف  املرتبة  نف�ص  على  ح�سلت  كما  الع�ملة،  نح� 

ال�سن�ي للتناف�سية العاملية ال�سادر عن نف�ص املرجعية.
وفقاً  الجتماعي  التما�سك  م�ؤ�سر  يف  ال�سابعة  املرتبة  يف  الإم���ارات  وج��اءت 
الت�سامح مع  العاملية، واحلادية ع�سرة يف م�ؤ�سر  ال�سن�ي للتناف�سية  للكتاب 
الأقليات بح�سب تقرير م�ؤ�سر تناف�سية امل�اهب العاملية، كما �سنفها الكتاب 
اأي�ساً يف نف�ص املرتبة يف م�ؤ�سر املرونة والقدرة  ال�سن�ي للتناف�سية العاملية 

على التكّيف.
ويف م��س�ع امل�س�ؤولية الجتماعية التي تنه�ص بها الدولة جتاه امل�اطنن 
العامل  الثانية ع�سرة على م�ست�ى  املرتبة  الإم��ارات  واملقيمن، فقد احتلت 

بح�سب الكتاب ال�سن�ي للتناف�سية العاملية.

وتاأخذ اأرقام ال�سدارة الإماراتية يف تناف�سية الت�سامح والتعاي�ص، خ�س��سيتها 
من ك�ن الت�سامح والتعاي�ص برناجماً وطنياً جرى متكينه خلل ال�سن�ات 
ال�ست املا�سية بطم�ح اأن تك�ن دولة الإمارات عا�سمة عاملية للت�سامح والذي 

�سبق به وا�سبغت ا�سمه على عام 2019.
وكان �سدر يف ي�لي� 2015 مر�س�م بقان�ن ب�ساأن مكافحة التمييز والكراهية 
يهدف اىل اإثراء الت�سامح العاملي وم�اجهة مظاهر التمييز والعن�سرية اأياً 

كانت طبيعتها،عرقية اأو دينية اأو ثقافية.
ويف عام 2016 اعتمد جمل�ص ال���زراء الربنامج ال�طني للت�سامح والذي 
يهدف اىل اإثراء ثقافة الت�سامح وم�اجهة مظاهر التمييز والعن�سرية من 

خلل منظ�مة قان�نية �سلبة لبيئة التعاي�ص والقب�ل والت�سامح.
وعلى مدى ال�سن�ات املا�سية حققت دولة الإمارات �سبكة رائدة من ال�سراكات 
الدولية يف م��س�ع الت�سامح والتعاي�ص ا�ستهدفت بناء القدرات ومنع العنف 
الأديان  بن  اأمم��ي  ح���ار  وعززتها مبن�سات  واجلرمية،  الإره��اب  ومكافحة 

والثقافات.

من�ذجاً  والتعاي�ص،  الت�سامح  وزارة  الحت��ادي��ة  احلك�مة  ا�ستحداث  و�سكل 
للت�سامح،  ال�طني  الربنامج  تنفيذ  جدّية  يف  ال��دويل  امل�ست�ى  على  فريداً 
ومتكن خمتلف فئات املجتمع من خلل املبادرات واخلدمات والت�سهيلت 

وت�فر مرافق اخلدمة بحفاوة م�ؤ�س�سية.
ويع�د جناح الإمارات يف م�ا�سلة حتقيق اأرقام ال�سدارة الأممية يف تناف�سية 
2021، واإىل  اأهداف روؤية الإم��ارات  اإىل كفاءة تنفيذ  الت�سامح والتعاي�ص، 
تنفيذ  يف  العلقة  ذات  اجلهات  وم�س�ؤوليات  لأدوار  �ساملة  خريطة  وج���د 

الأجندة ال�طنية.
اأممية  مرتبة  الإم���ارات  دول��ة  منحت  التي  الدولية  التقارير  اأن  اإىل  ي�سار 
عمل  ف��رق  بتخ�سي�ص  اأ���س��ادت  والتعاي�ص،  الت�سامح  م���ؤ���س��رات  يف  متقدمة 
وطنية تعمل بربجمة م�ؤ�س�سية على تعزيز دور احلك�مة كحا�سنة للت�سامح، 
من  ال�سباب  حت�سن  مع  املجتمع،  بناء  يف  املرتابطة  الأ���س��رة  دور  وتر�سيخ 
ومراكز  مب��ب��ادرات  والثقايف  العلمي  املحت�ى  واإث���راء  وال��ت��ط��رف،  التع�سب 

تفعيل، مع برامج مبتكرة مل�س�ؤولية الت�سامح يف امل�ؤ�س�سات.

�سحة تعّزز اخلدمات الذاتية عرب الت�سغيل الآيل حلج�زات 
م�اعيد املر�سى بن�سبة 70 %

�سحة دبي ت�ست�سيف امتحان الب�رد العربي يف اأمرا�ش الن�ساء وال�لدة

••  اأبوظبي-الفجر: 

للخدمات  اأب���ظ��ب��ي  �سركة  اأعلنت 
�سبكة  اأك����رب  "�سحة"،  ال�����س��ح��ي��ة 
للرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات 
قناة  اإط��لق  عن  املتحدة،  العربية 
ك��سيلة  للأعمال"  "وات�ساب 
اإدارة  ل��ل��م��ر���س��ى  ت��ت��ي��ح  اإ����س���اف���ي���ة 
ال�سبكة.  ع��رب  ال�سحية  جتاربهم 
اجلديدة  ال��ق��ن��اة  اإدخ����ال  ويتكامل 
مع اأنظمة حجز امل�اعيد الأ�سا�سية 
احلالية لدى "�سحة"، مثل ب�ابة 
املري�ص، وتطبيق "�سحة" ومركز 
الت�سال، وذلك للرتقاء بتجارب 
امل��ر���س��ى وت�����س��ه��ي��ل و���س���ل��ه��م اإىل 

اخلدمات ال�سحية.
"وات�ساب  ق��ن��اة  اإط����لق  و�سي�سهم 
للأعمال" من "�سحة" يف الت�سغيل 
لتفاعلت   70٪ ب��ن�����س��ب��ة  الآيل 
واملتعلقة  ال�����س��ب��ك��ة،  ع��رب  امل��ر���س��ى 
باإدارة م�اعيدهم الطبية وغرها 
م���ن ال��ط��ل��ب��ات ال���ع���ام���ة الأخ�����رى 
للمر�سى  يتيح  مبا  ذاتية،  ب�س�رة 
حتديد حج�زات امل�اعيد اجلديدة 
واإدارتها ومتابعتها واإلغاءها يف اأقل 
من دقيقتن، بالإ�سافة اإىل عر�ص 
اإىل  وال��س�ل  احل��ج���زات،  جميع 
اآخر  ومتابعة  ال��ع��ام��ة،  امل��ع��ل���م��ات 

الأخبار وامل�ستجدات.
وق��������ال ب������در ال���ق���ب���ي�������س���ي، امل���دي���ر 
التنفيذي للمعل�مات يف جمم�عة 

اإليها  ال��������س����ل  ي�����س��ه��ل  ��ة  مب��ن�����سّ
الدقيقة  املعل�مات  على  للح�س�ل 
باجلائحة،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واخل����دم����ات 
"وات�ساب"  خ���دم���ة  ت���ق���دمي  ع���رب 
الآلية لإبقاء اجلمه�ر على اطلع 
الأخبار  انت�سار  م��ن  واحل���ّد  دائ���م، 
قدمت  كما  وال�سائعات.  اخلاطئة 
ُبعد  عن  التطبيب  خدمة  ال�سبكة 
والتي  العيادات اخلارجية،  ملر�سى 
اأجن����زت م��ن��ذ اإط��لق��ه��ا اأك����ر من 
460 األف ا�ست�سارة هاتفية وعرب 
ترقية  ت��ت���ا���س��ل  ك��م��ا  ال��ف��ي��دي���. 
اأداة  ب��اع��ت��ب��اره  "�سحة"  ت��ط��ب��ي��ق 
امل�اعيد  حلجز  الرئي�سية  املر�سى 
الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  اإىل  وال������س���ل 

واإدارة �س�ؤونهم ال�سحية.
الكعبي،  م�����روان  ال���دك���ت����ر  وق����ال 
املدير التنفيذي للعمليات بالإنابة 
اإطار  "يف  "�سحة":  جمم�عة  يف 
الرت���ق���اء  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ج���ه����دن���ا 
املت�ا�سل بتجارب املر�سى، وتعزيز 
الذكية  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
على  نعمل  اأب���ظ��ب��ي،  يف  والفعالة 
الرعاية  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��ري��ف  اإع�����ادة 
ال�������س���ح���ي���ة امل���ت���م���ي���زة م����ن خ���لل 
اعتماد التكن�ل�جيا املبتكرة. ومع 
امل�اعيد  ح��ج��ز  ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��ه��ي��ل 
املر�سى  لتمكن  ن�سعى  وتعديلها، 
اإدارة  عن  م�س�ؤولن  ي�سبح�ا  كي 
ذاتية،  ب�س�رة  ال�سحية  جتاربهم 
وذل����ك ع���رب ت���زوي���ده���م ب������الأدوات 

’�سحة‘  يف  "نفخر  "�سحة": 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ب��ح��ر���س��ن��ا 
مللحظاتهم  والإ���س��غ��اء  عملئنا 
واق����رتاح����ات����ه����م وت�����س��م��ي��ن��ه��ا يف 
على  وب��ن��اًء  وخ��دم��ات��ن��ا.  عملياتنا 
ا���س��ت��ط��لع جت��رب��ة املري�ص  ن��ت��ائ��ج 
الأخرة لدينا، طلبت ن�سبة 70% 
من مر�سى ’�سحة‘ احل�س�ل على 
اإدارة  يف  ت�ساعدهم  ذاتية  خدمات 
م�اعيدهم وغرها من اخلدمات 
با�ستخدام  وخ���ا����س���ة  ب�����س��ه���ل��ة، 
تطبيقات  اأ���س��ه��ر  ‘اأحد  ’وات�ساب 
الت�ا�سل الجتماعي الرائجة على 

اله�اتف املتحركة".
وتت�افق ميزة "وات�ساب للأعمال" 
ب�ابة  "�سحة" م��ع  م��ن  اجل��دي��دة 
امل����ري���������ص ع�����رب الإن������رتن������ت وم���ع 
ي�سمن  مب����ا  "�سحة"،  ت��ط��ب��ي��ق 
املحج�زة  امل�اعيد  جميع  مزامنة 
اأو التي مت تعديلها اأو اإلغاوؤها على 
الت�سال  نقاط  جميع  عرب  الف�ر 

املتكاملة.
الرائدة  مكانتها  م��ن  وان��ط��لق��اً 
كدعامة اأ�سا�سية خلدمات الرعاية 
ال�������س���ح���ي���ة يف دول�������ة الإم�����������ارات، 
ت�ا�سل "�سحة" جه�دها الرامية 
يف  والب��ت��ك��ار  التكن�ل�جيا  ل��دم��ج 
الرتكيز  مع  وخدماتها  عملياتها 
على املري�ص. فمنذ بداية جائحة 
�سبكة  ح��ر���س��ت  "ك�فيد19-"، 
املجتمع  ت���زوي���د  ع��ل��ى  "�سحة" 

وامل��������ارد ال���لزم���ة وال����ق����درة على 
ل��ل��م���اع��ي��د التي  امل��ي�����س��ر  احل���ج���ز 

يحتاج�نها".
قناة  خدمة  اإىل  ال��س�ل  وميكن 
"�سحة"  للأعمال" من  "وات�ساب 
الرقم  اإىل  الإر�����س����ال  خ����لل  م���ن 
تطبيق  عرب    02  410  2200
ينبغي  املحادثة  ولبدء  "وات�ساب"، 
على  الرقم  حفظ  امل�ستخدم  على 
ه��ات��ف��ه امل��ت��ح��رك ث��م ع��ل��ى تطبيق 
"وات�ساب"، ثم بدء حمادثة جديدة 
مع الرقم ال�سابق، ومبجرد تفعيل 
املحادثة �سيتم التحقق يف البداية 
الراغبن  امل���ر����س���ى  ه����ي���ات  م���ن 
ب����ال����ع�����دة اإىل  امل�����اع����ي����د  ب���ح���ج���ز 
والهاتف  ال�طنية  ال��ه���ي��ة  اأرق����ام 
من  التحقق  �سيتم  كما  امل�سجلة، 
معل�مات املر�سى احلالين. وبعد 
امل�ستخدم�ن  �سيتمكن  ال��ت��اأك��ي��د، 
اخليارات  قائمة  اإىل  الدخ�ل  من 
حج�زات  لإمت��ام  �ست�جههم  التي 
اإلغائها،  اأو  تعديلها  اأو  امل���اع��ي��د 
وع����ر�����ص امل����اع���ي���د اجل����دي����دة اأو 

متابعتها.
كما مُيكن للم�ستخدمن الراغبن 
ب��احل�����س���ل ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات عامة 
ال��ع��ث���ر ع��ل��ى م���ا ي��ح��ت��اج���ن��ه من 
م�اقع  ح�����ل  امل���ع���ل����م���ات  اأح������دث 
من�ساآت ومراكز "�سحة"، و�ساعات 
الأخبار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ل، 

وامل�ستجدات الأخرى ذات ال�سلة.

•• دبي - وام:

دبي  يف  ال�سحة  هيئة  ا�ست�سافت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة ال�����س��ح��ة يف 
ال�سريري  الم���ت���ح���ان  اأب����ظ���ب���ي 
اأمرا�ص  لخ��ت�����س��ا���ص  وال�����س��ف���ي 
للمجل�ص  التابع  وال����لدة  الن�ساء 
ال�سحية  للخت�سا�سات  العربي 
لتك�ن هذه املرة الأوىل التي يعقد 

فيها هذا المتحان بالدولة.
وي��ه��دف الم��ت��ح��ان - ال���ذي عقد 
للإجراءات  وفقا  دب��ي  مب�ست�سفى 
اخلا�سة  وال���ق��ائ��ي��ة  الإح���رتازي���ة 
اإىل   - "ك�فيد19-"  ب��ف��رو���ص 
اخ���ت���ب���ار ج��م��ي��ع اأط����ب����اء الإق���ام���ة 
اخت�سا�ص  ���س��ه��ادة  يف  امل�����س��ج��ل��ن 
اأم����را�����ص ال��ن�����س��اء وال��������لدة على 

م�ست�ى ال�طن العربي.
�سالح  �س�قي  الربوفي�س�ر  واأ�ساد 
رئي�ص املجل�ص العلمي لخت�سا�ص 
ال�لدة واأمرا�ص الن�ساء يف املجل�ص 
ال�سحية  للخت�سا�سات  العربي 
املتميزة  والإج���������راءات  ب��اجل��ه���د 
الظروف  رغ���م  الم��ت��ح��ان  ل�����س��ر 
العامل،  التي مير بها  ال�ستثنائية 
الذي  الكبر  الهتمام  على  مثنيا 
اأولته دولة الإمارات ممثلة مبركز 
ال�سحة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  الم��ت��ح��ان 
اإج��راءات ال�سحة  يف دبي لتطبيق 

وال�سلمة للم�ساركن .
من جانبها اأ�سارت الدكت�رة وديعة 
حممد �سريف مديرة اإدارة التعليم 
الطبي والأبحاث يف هيئة ال�سحة 

م�سرة  وال���ن���ظ���ري���ة،  ال�����س��ري��ري��ة 
�سبقت  ال���ت���ي  ال��ت��ح�����س��رات  اإىل 
اأف�سل  حتقيق  ل�سمان  المتحان 

النتائج املرج�ة.
املتميزة  ب������الإجن������ازات  واأ������س�����ادت 
العربي  امل��ج��ل�����ص  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�����س��ح��ي��ة على  ل��لخ��ت�����س��ا���س��ات 
الطبي  والتدريب  التعليم  �سعيد 
وت����خ����ري����ج م�������س���ت����ى ع�������ال من 
ال���ك���ف���اءات ال��ط��ب��ي��ة م���ا ���س��اه��م يف 
على  ال�سحية  اخل��دم��ات  حت�سن 
امل�ست�ى  ورف����ع  ال���ط��ن  م�����س��ت���ى 
العلمي والبحثي والعملي على حد 
�س�اء وتخريج اأطباء اخت�سا�سين 
املهنّية والعلمية  الكفاءة  من ذوي 

العالية.
ليلى  ال��دك��ت���رة  قالت  جهتها  م��ن 

ال���ذي ت�ليه  اإىل اله��ت��م��ام  ب��دب��ي 
م�س��تقبل  ل���س��ت�����س��������راف  ال��ه��ي��ئ��ة 
جي��ل  ل�سناع��ة  ال��ط��ب��ي  التعليم 
واع وقادر على م�اكبة امل�ستجدات 
ال��ع��امل��ي��ة يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي ومبا 
ي�سهم يف تعزيز القدرات التناف�سية 
بامل�ؤهلت  ورف��ده  الطبي  للقطاع 
على  ال��ق��ادرة  املتخ�س�سة  الطبية 
ملتطلبات  ال��ق�����س���ى  ال���س��ت��ج��اب��ة 
واحتياجات املجتمع من اخلدمات 

الطبية يف خمتلف الظروف.
عفاف  الدكت�رة  اأو�سحت  بدورها 
ورئي�سة  ا���س��ت�����س��اري��ة  ال��ه��ا���س��م��ي 
الطبي  ال���ت���ع���ل���ي���م  اإدارة  ق�������س���م 
والأبحاث يف هيئة ال�سحة دبي اأن 
العربي تت�سمن  الب�رد  امتحانات 
وال�سف�ية  ال��ك��ت��اب��ي��ة  امل�������س���اق���ات 

برنامج  م��دي��رة  احلبي�سي  يحيى 
اخ��ت�����س��ا���ص ال���������لدة واأم����را�����ص 
ال�����س��ح��ة بدبي  ه��ي��ئ��ة  ال��ن�����س��اء يف 
الإماراتي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب��ة 
الحت���������ادي ل��ت��خ�����س�����ص ج���راح���ة 
ا�ست�سافة  اإن  وال�������لدة  ال��ن�����س��اء 
للمتحان  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
دبي  حققته  ال��ذي  التط�ر  يعك�ص 
قدرتها  وم���دى  الطبي  امل��ج��ال  يف 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م وا����س���ت�������س���اف���ة هذا 
احل��دث الأك��ادمي��ي رغ��م الظروف 
العامل  بها  مير  التي  ال�ستثنائية 
ي�ليها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رة  وال���ث���ق���ة 
للخت�سا�سات  ال��ع��رب��ي  املجل�ص 
ال�سحية لقدرة الهيئة على تنظيم 
العربي  الب�رد  امتحانات  واإجن��اح 

مبختلف التخ�س�سات الطبية.
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اأخبـار الإمـارات
اجتماع ل�سرطة دبي يناق�ش مكافحة اجلرائم القت�سادية واللكرتونية

•• دبي -وام:

تراأ�ص �سعادة الل�اء خبر خليل اإبراهيم املن�س�ري م�ساعد 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س���ؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف ���س��رط��ة دبي، 
القت�سادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  من  كل  مع  اجتماعاً 
للتحريات  العامة  الإدارة  يف  اللكرتونية،  املباحث  واإدارة 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، �سمن اج��ت��م��اع��ات دوري���ة ل����لإدارات 
جاهزية  على  ال���ق���ف  بهدف  ال�سرطة،  وم��راك��ز  العامة 
فرق العمل امل�ساركة يف حدث اك�سب� دبي الدويل والطلع 

على اخر التط�رات.

وح�سر الجتماع كل من العقيد حممد عقيل اأهلي نائب 
مدير الإدارة العامة للتحريات ل�س�ؤون البحث والتحري، 
الإدارة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  اجل���ك��ر  ع���ادل  والعقيد 
البحث  ل�����س���ؤون  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة 
مكافحة  اإدارة  مدير  ب�ع�سيبة  �سلح  العقيد  اجلنائي، 
اجلرائم القت�سادية، والعقيد �سعيد الهاجري مدير اإدارة 
املباحث اللكرتونية، والعقيد حارب ال�سام�سي من�سق عام 

قطاع البحث اجلنائي، وعدداً من ال�سباط.
مكافحة  اإدارة  اح�ساءات  ح�ل  عر�ص  على  �سعادته  اطلع 
اللكرتونية  امل��ب��اح��ث  واإدارة  الق��ت�����س��ادي��ة،  اجل���رائ���م 

الدويل،  اك�سب�  معر�ص  خ��لل  العمل  ف��رق  وا�ستعدادات 
وم�سروع تدريب جمندي اخلدمة ال�طنية، م�ؤكداً اأهمية 
اخلروج  على  واحل��ر���ص  التحديات  خمتلف  مع  التعامل 
ب��ح��ل���ل م��ب��ت��ك��رة ورائ�����دة ت�����س��ه��م يف احل���د م���ن اجلرمية 
اأهمية  اإىل  م�سراً  وق�عها،  دون  واحليل�لة  ومكافحتها 
اأمنية  ومهنية  باحرتافية  يتمتع  متكامل  كفريق  العمل 
حققتها  التي  وال�سمعة  املكت�سبات  على  للحفاظ  عالية 
دولة الإمارات يف جميع املجالت، والتعاون والتن�سيق بن 
كافة اجلهات لإنهاء كافة ال�ستعدادات ل�ستقبال احلدث 

العاملي.

اللجنة العليا لربنامج ال�سيخة فاطمة للتميز والذكاء املجتمعي تطلق من�سة التدريب الإلكرتونية التفاعلية
•• اأبوظبي -وام:

للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  لربنامج  العليا  اللجنة  عقدت 
ذياب بن حممد  ال�سيخ  �سم�  برئا�سة  الثاين  اجتماعها  املجتمعي  والذكاء 
العليا  اللجنة  رئي�ص  اأب�ظبي  عهد  ويل  دي���ان  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باملجتمع  النه��ص  يف  املهم  ال��ربن��ام��ج  دور  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول  للربنامج. 
من خلل الت�جيهات الكرمية والروؤية الطم�حة ل�سم� ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ص الأعلى للأم�مة 
 ،" الإم����ارات  " اأم  الأ���س��ري��ة  التنمية  مل�ؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطف�لة 
التفاعل  على  ال��ق��درة  خ��لل  م��ن  املجتمعي  ال��ذك��اء  على  برتكيزه  وذل���ك 
مع ق�سايا املجتمع وحتدياته وحت�يلها اإىل فر�ص للتط�ر والتغير نح� 
م�ستقبل اأف�سل، وال�ستجابة جلميع املتغرات امل�ؤثرة يف البيئة املجتمعية 
عرب ال�ستثمار اخللق جلميع الإمكانات املتاحة لبتكار علجات وحل�ل 

جمتمعية فعالة ت�سهم يف الرتقاء بج�دة حياة املجتمعات ورفاهيتها.
نهيان، خلل الجتماع،  اآل  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�سيخ  �سم�  واأطلق 
الربنامج  عليها  ي�سرف  ال��ت��ي  التفاعلية  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��دري��ب  من�سة 
وتهدف اإىل تر�سيخ مفه�م الذكاء املجتمعي ومتكن املتدربن من التفاعل 
والتغير  للتط�ير  فر�ص  اإىل  وحت�يلها  وحتدياته،  املجتمع  ق�سايا  مع 
لربنامج  العليا  اللجنة  اأع�ساء  جه�د  �سم�ه  وثمن  اأف�سل.  م�ستقبل  نح� 
اإىل  م�سرا  املجتمعي،  والذكاء  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم� 
مما  العامل  اأن��ح��اء  كافة  من  واملبدعن  املبتكرين  ي�ستهدف  الربنامج  اأن 
يعزز التلحم املجتمعي، حيث تن�سجم اأهدافه مع الت�جهات احلك�مية يف 
دعم امل�ه�بن واملتميزين واأ�سحاب العق�ل املبدعة والتي قدمت مبادرات 

جمتمعية رائدة لأوطانهم.
دائرة  رئي�ص  اخلييلي،  خمي�ص  مغر  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع  ح�سر 
ال�سيخة فاطمة  العليا لربنامج �سم�  اللجنة  نائب رئي�ص  املجتمع،  تنمية 
بن  اللجنة معايل ح�سن  واأع�ساء  املجتمعي،  والذكاء  للتميز  بنت مبارك 
اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل ح�سة بنت عي�سى ب�حميد 
وزيرة تنمية املجتمع و�سعادة جرب حممد غامن ال�س�يدي مدير عام دي�ان 
القيادة  ال�سريفي مدير عام  الل�اء مكت�م علي  اأب�ظبي و�سعادة  ويل عهد 
العامة ل�سرطة اأب�ظبي، و�سعادة عبدالل�ه عبدالعايل احلميدان اأمن عام 
م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم، و�سعادة مرمي عيد املهري مدير عام 
الرميثي مدير  و�سعادة مرمي حممد  اأب�ظبي،  الإعلمي حلك�مة  املكتب 
عام م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية، وع��سة �سامل ال�س�يدي مط�ر رئي�سي اأول 

ج�ائز م�ؤ�س�سية يف م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
وتر�سخ من�سة التدريب الإلكرتونية التابعة لربنامج �سم� ال�سيخة فاطمة 
العامل،  ن�عها يف  الأوىل من  املجتمعي، وهي  والذكاء  للتميز  بنت مبارك 
املجال.  ه��ذا  يف  امل��ه��ارات  وتعزز  البتكار  وثقافة  املجتمعي  ال��ذك��اء  مفه�م 
املجتمع  ق�سايا  م��ع  التفاعل  م��ن  امل��ت��درب��ن  متكن  اإىل  املن�سة  وت��ه��دف 
اأف�سل،  اإىل فر�ص للتط�ير والتغير نح� م�ستقبل  وحتدياته، وحت�يلها 
م�ست�يات  ثلثة  �سمن  التقنيات  باأحدث  العربية  باللغة  التدريب  وت�فر 
www.hhsfbmawards. تدريبية، وميكن الت�سجيل باملن�سة عرب
واملبتكرين. املتميزين  لإبراز  ا�ستثنائي  الربنامج   : اخلييلي  مغر   -  ae

وقال معايل الدكت�ر مغر خمي�ص اخلييلي : " اإن برنامج �سم� ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء املجتمعي ه� برنامج ا�ستثنائي يعك�ص 
حر�ص �سم�ها على تفعيل دور اأفراد املجتمع ككل، واإ�سراكهم يف اإيجاد حل�ل 
مبتكرة وم�ستدامة ملختلف التحديات التي ت�اجه املجتمعات، والتي تق�م 
على مبداأ الريادة والبتكار والتلحم املجتمعي وامل�س�ؤولية، ما �سي�سهم يف 
اإبراز املتميزين واملبتكرين  �سناعة الفرق يف املجتمع املحلي والعاملي عرب 
وتقديرهم  واإ�سهاماتهم  باإجنازاتهم  والع��رتاف  وامل�ؤ�س�سات،  الأف��راد  من 
ودعمهم ملا فيه من رفعة و�سعادة وتقدم اأوطانهم وتعزيز انتمائهم وولئهم 
امل�ستقبل يف  ه�  الجتماعي  البتكار  " اأن  معاليه:  ملجتمعاتهم." واأ�ساف 
حل التحديات الجتماعية ذات الأولية وفر�سة لتط�ير حل�ل ت�ست�سرف 

امل�ستقبل ومتكن املجتمع".

- ح�صني احلمادي: الربنامج يج�صد الروؤية ال�صديدة للدولة.
واأ�سار معايل ح�سن بن اإبراهيم احلمادي اإىل اأن الربنامج ي�سعى لتحقيق 
اإجنازات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ورعاية امل�ه�بن  اأهدافه من خلل اكت�ساف 
الإن�ساين  والبعد  ال�سديدة  الروؤية  ويج�سد  جه�دهم،  وتقدير  واملبتكرين 

لدولة الإمارات ".
وقال معاليه : " ي�سعى الربنامج اإىل ن�سر ال�عي مببادئ الذكاء املجتمعي 
وتر�سيخ ثقافة البتكار والريادة املجتمعية يف املجتمع املحلي ويف املجتمعات 
مرجعية  وت�فر  فعالة  �سراكات  بناء  اإىل  ي�سعى  كما  ال��ع��امل،  ح���ل  كافة 
واأ�س�ص معيارية لقيا�ص اأثر البتكار املجتمعي يف املجتمعات، وتتيح اجلائزة 
الإمارات،  دولة  م�ست�ى  على  حتققت  التي  الأعمال  على  حمليا  التناف�ص 

ودوليا على الأعمال التي حتققت اإقليميا وعلى م�ست�ى العامل".

- ح�سة ب�حميد: الربنامج يرتقي بج�دة حياة املجتمعات.
ولفتت معايل ح�سة بنت عي�سى ب�حميد اإىل اأهمية تر�سيخ مفه�م الذكاء 
وحتدياته،  املجتمع  ق�سايا  مع  التفاعل  من  املتدربن  ومتكن  املجتمعي 

وحت�يلها اإىل فر�ص للتط�ير والتغير نح� م�ستقبل اأف�سل.
" اإن من�سة التدريب الإلكرتونية املندرجة حتت مظلة  وقالت معاليها : 
برنامج �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء املجتمعي تهدف 
ال�ستثمار  املجتمعية، عرب  البيئة  امل�ؤثرة يف  املتغرات  لل�ستجابة جلميع 
اخللق جلميع الإمكانات املتاحة لبتكار علجات وحل�ل جمتمعية فعالة 
خلل  م��ن  وذل��ك  ورفاهيتها،  املجتمعات  حياة  ب��ج���دة  الرت��ق��اء  يف  ت�سهم 
مع  املعل�مة  على  احل�س�ل  اجلمه�ر  على  ت�سهل  تدريبية  م����اد  ت���ف��ر 

الحتفاظ بقيمتها املعرفية".

- جرب ال�صويدي: الربنامج يحقق الريادة.
من  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  ال�س�يدي  غ��امن  حممد  ج��رب  �سعادة  واأ���س��ار 
الأوىل  باعتبارها  الريادة  اإىل حتقيق  الإلكرتونية  التدريب  خلل من�سة 

عامليا من ناحية تخ�س�سها يف جمال الذكاء املجتمعي.
ال�عي  ن�سر  يف  الإلكرتونية  التدريب  من�سة  " �ست�ساهم   : �سعادته  وق��ال 
وت���ف��ر م�اد  املجتمعية،  وال���ري���ادة  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  وت��ر���س��ي��خ  وامل��ع��رف��ة 
تدريبية ت�سهم يف رفع م�ست�ى الذكاء املجتمعي، وتط�ير املهارات املهنية 

وال�سخ�سية للأفراد، وتعزيز امل�س�ؤولية للجهات من خلل ت�فر التدريب 
لأفراد املجتمع، وحتفيز التط�ع لديهم، بالإ�سافة اإىل العمل على م�اكبة 
الت�جهات احلك�مية يف متكن املجتمع ورفع ج�دة احلياة من خلل دورات 
تدريبية تتنا�سب وتطلبات كافة الفئات بح�سب الفئات العمرية." - مكت�م 

ال�سريفي: الربنامج يغر جمرى احلياة للأف�سل.
الإمارات  دول��ة  " اإن   : ال�سريفي  علي  الل�اء مكت�م  �سعادة  قال  من جهته 
وي�سعى  واملبدعة،  املفكرة  والعنا�سر  املعطاءة  والأي���ادي  بالطاقات  تزخر 
تغير  وت�سهم يف  وتبتكر  وتنتج  تبدع  لكي  لها  الطريق  لتمهيد  الربنامج 
تبذلها  التي  باجله�د  �سعادته  للأف�سل." واأ���س��اد  احلياة  وجم��رى  ج���دة 
الرائدة  الب�سمة  ذات  امل�ؤ�س�سات  لدعم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم� 
وج�دة  منط  وتعزيز  املجتمعي،  وال�ستقرار  التلحم  تعزيز  جم��الت  يف 

احلياة.
ولفت اإىل اأن الربنامج بات علمة اإن�سانية ل�ستثمار الطاقات وفتح اآفاق 
اإىل  تهدف  تناف�سية  بيئة جمتمعية  اإن�ساء  ي�ساهم يف  والبتكار مبا  البذل 
الرتقاء باأ�سل�ب احلياة يف املجتمعات، ومن هذا املنطلق، اأ�سبحت اجلائزة 
عبدالل�ه  املجتمعات." -  خلدمة  �سعيا  اجلميع  بها  ي�سارك  خلقة  من�سة 
���س��ع��ادة عبدالل�ه عبدالعايل  واأك����د  ال��ه��م��م.  اأ���س��ح��اب  ي��دع��م   : احل��م��ي��دان 
والذكاء  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  برنامج  اأن  احلميدان 
املجتمعي من املبادرات ال�طنية الرائدة والداعمة لنه�سة املجتمع، وقال 
املجتمع  �سرائح  كافة  العتبار  بعن  تاأخذ  روؤي��ة  عن  الربنامج  " ينبثق   :
واأفكارهم  ال�ستثمار مب�اهبهم  املجتمعية من خلل  للم�ساركة  وتدفعهم 
وفكرية  وثقافية  وتنم�ية  اإن�سانية  نتاجات  حتقيق  باأهمية  ال�عي  ورف��ع 
كما  قطاعاته،  كافة  وتخدم  املجتمعي  احل��راك  يف  ت�سهم  الأوج��ه  متعددة 
اأن الربنامج يعزز دور اجلهات الداعمة لأ�سحاب الهمم من خلل تكرمي 
فئات  جميع  ق��درات  وتط�ير  وت�سجيع  ورعاية  بدعم  تبادر  التي  اجلهات 
ودعمهم  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الهمم  واأ�سحاب  و�سباب  اأ�سر  من  املجتمع 

حمليا واإقليميا وعامليا." 

- مرمي املهريي : يحقق اأهدافا نبيلة.
" ت�ستمد ر���س��ال��ة ال��ربن��ام��ج من  امل���ه���ري :  وق���ال���ت ���س��ع��ادة م���رمي ع��ي��د 
ال�طنية مدخل  وامل�س�ؤولية  املجتمعي  والذكاء  والبتكار  والإب��داع  التميز 
للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف نبيلة وغايات تعزز من تط�ر املجتمع بحيث 
يف  ذات��ه  ال���ق��ت  يف  وي�سهم  التح�سن  يف  املعني  نف�سه  ه���  املجتمع  ي�سبح 
التط�ر الذاتي م�ستندا اإىل رغبة ملحة يف العطاء وا�ستثارة قدراته و�سعيه 
الدوؤوب نح� خدمة ال�طن من خلل منح الأفراد امل�ساحة الكافية ليك�ن�ا 
اإبداعي  عمل  اأو  فكرة  اأو  مببادرة  م�ساركتهم  خلل  من  لغرهم  ملهمن 
يحدث الفارق يف املجتمع." ولفتت �سعادتها اإىل اأن الربنامج يعمل من اأجل 
منظ�مة  وير�سخ  العامل،  يف  املجتمعي  البتكار  تدعم  فاعلة  �سراكات  بناء 
قيمة  وغ��ر���ص  املجتمعية،  ال�سعادة  تعزيز  يف  ت�سهم  مرتابطة  اجتماعية 
اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  من  والأ�سر  الأف��راد  نف��ص  يف  املجتمعية  امل�س�ؤولية 
ملجتمعاتهم واأوطانهم." - مرمي الرميثي: الربنامج ي�سلط ال�س�ء على 

القيم املجتمعية.
وقالت �سعادة مرمي حممد الرميثي : " يحتفي ملتقى اأب�ظبي الأ�سري - 

الذي تنظمه م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية وبرنامج �سم� ال�سيخة فاطمة بنت 
امل�ساركات الفائزة بالربنامج،  مبارك للتميز والذكاء املجتمعي، بعدد من 
وي�سعى اإىل تر�سيخ قيم الذكاء املجتمعي وا�ستثمار طاقات املجتمع وتعزيز 
واملط�رة  اجل��دي��دة  احلك�مية  باخلدمات  والتعريف  املجتمعي  التلحم 
اإليها  ال������س���ل  عملية  وت�سهيل  ك��اف��ة  واملجتمع  الأ���س��رة  لأف���راد  امل�جهة 
اأ�سا�سها الثقة والحرتام وامل�سداقية بن الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات  وبناء علقة 
الهمم  اأ�سحاب  ق���درات  اإب���راز  اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  املجتمعية  اخلدمية 
خدمة  يف  وت�ظيفها  امل�اطنن  كبار  وا�ست�سارات  خ��ربات  من  وال�ستفادة 

املجتمع وت�سليط ال�س�ء على القيم املجتمعية".
الجتماعي يف  احلماية  نظام  تعزيز  ي�ستهدف  امللتقى  اأن  �سعادتها  واأك��دت 
لتك�ن  وتاأهيلها  الأ�سر  ق��درات  دعم  وا�ستدامته من خلل  اأب�ظبي  اإم��ارة 
ت�اجهها  التي  الجتماعية  املخاطر  اإدارة  يف  فاعل  ا�سرتاتيجيا  �سريكا 
ال�سيخة  الفائزين يف ج�ائز برنامج �سم�  املبدعن  بكفاءة وفاعلية ودعم 
رواد  اكت�ساف  اإىل  اإ�سافة  املجتمعي  وال��ذك��اء  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة 

الأعمال املبدعن يف املجتمع.
احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  امللتقى  يف  " ي�سارك   : الرميثي  واأو���س��ح��ت 
وكافة  والطف�لة  بال�سباب  وتعنى  الأ���س��ر  ق���درات  ت��دع��م  ال��ت��ي  واخل��ا���س��ة 
الفئات املجتمعية وتاأهيلها لتك�ن �سريكا فاعل يف ا�ستقرار املجتمع وتعزيز 

ج�دة حياة الأ�سر".

- عو�صة ال�صويدي: يحقق الريادة يف التنمية الجتماعية.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  برنامج  " يت�سمن   : ال�س�يدي  �سامل  ع��سة  وقالت 
التميز  وه��ي  خمتلفة  جم��الت  ثلثة  املجتمعي  وال��ذك��اء  للتميز  م��ب��ارك 
التن�ع يف  ل��رتاع��ي  ال��داع��م��ة، وذل��ك  ال��ف��ردي والعمل اجلماعي واجل��ه��ات 
طبيعة قطاع التنمية الجتماعية وتلبي اأهداف الربنامج يف دعم حتقيق 

الريادة يف جمال التنمية الجتماعية".
واأ�سارت اإىل اأن جمال التميز الفردي، ينق�سم اإىل �سبع فئات وهي التميز 
وامل�س�ؤولية  امل�ستقبل،  وتكن�ل�جيا  والعل�م  والإع��لم��ي،  والفني  الثقايف 
املتميزة/املتميز،  والأم/الأب/اجل�����دة/اجل�����د  املجتمع،  وب��ن��اة  املجتمعية، 
اأما جمال العمل اجلماعي في�سعى لتحفيز كافة  وال�سند، ورواد الأعمال، 
اأفراد املجتمع خا�سة فئة ال�سباب من عمر 15 – 35 �سنة للقيام �سمن 
اأثرا  حت��دث  عملية  وح��ل���ل  مبتكرة  م�ساريع  بتقدمي  منظمة  عمل  ف��رق 
امل�ستقبل،  وتكن�ل�جيا  والعل�م  والفن�ن،  الثقافة  يف  ملم��سا  جمتمعيا 
رعاية  يف  املتميزة  الأ���س��رة  جم��ال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املجتمعية،  وامل�س�ؤولية 

اأ�سحاب الهمم، واأي�سا الأ�سرة املتط�عة، والأ�سرة املمتدة.
واأكدت ال�س�يدي على اأن جمال اجلهات يهدف اإىل التعريف باجلهات التي 
اإىل دعم ورعاية وت�سجيع وتط�ير قدرات جميع فئات املجتمع من  تبادر 
اأ�سر و�سباب واأ�سحاب الهمم يف خمتلف املجالت ودعمهم حمليا اأو اإقليميا 

اأو عامليا، وخلق وعي لدى امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة.
ولفتت اإىل اأن هناك املجال ال�سريف �سمن اجلائزة والتي تكرم ال�سخ�سية 
فاطمة  ال�سيخة  �سم�  قبل  من  اختيارها  ويتم  املجتمع  لق�سايا  الداعمة 
بنت مبارك، ومتنح "و�سام اأم الإمارات"، تقديرا لدورها الريادي وعطائها 

املمتد يف خدمة املجتمع.

بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية بني املجل�ش ال�طني الحتادي والربملان الي�ناين 
•• ابوظبي-الفجر:

التقى معايل الدكت�ر علي را�سد النعيمي رئي�ص جمم�عة 
الحتاد  الحت��ادي يف  ال�طني  للمجل�ص  الربملانية  ال�سعبة 
الربملاين الدويل يف مقر الربملان الي�ناين يف اأثينا، �سعادة 
الحتاد،  يف  الي�ناين  ال��ربمل��ان  بعثة  رئي�سة  كيفال�جياين 
التعاون  ع��لق��ات  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��لل  وج��رى 
على  املطروحة  الق�سايا  حيال  امل�اقف  وتن�سيق  الربملاين 

جدول اأعمال الفعاليات الربملانية الدولية.  
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  ع�����س���ا جم��م���ع��ة  الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
الإم��ارات��ي��ة يف الحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل �سعادة ك��ل من: 
ح�سر  كما  ال�س�يدي،  �سلط�ان  ومره  فلكناز  حممد  �سارة 
الإمارات  دول��ة  �سفر  امل��زروع��ي  �سليمان  �سعادة  الجتماع 

لدى جمه�رية الي�نان. 
التعاون  علقات  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��لل  وج��رى   
امل�سرتك بن املجل�ص ال�طني الحتادي والربملان الي�ناين، 
وتن�سيق الروؤى وامل�اقف حيال خمتلف الق�سايا التي تهم 

البلدين ال�سديقن.

تنمية املجتمع يف دبي تعزز قدرات الأ�سر احلا�سنةاملعا�سات تطلق حملة للت�عية بق�اعد واأحكام التقاعد لعدم اللياقة ال�سحية للعمل
•• اأبوظبي - وام: 

للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
وال���ت���اأم���ي���ن���ات الج���ت���م���اع���ي���ة عن 
بالق�اعد  للت�عية  حملة  اإط���لق 
لعدم  بالتقاعد  املتعلقة  والأح��ك��ام 
اأو ما  ل��ل��ع��م��ل  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 

يعرف بالتقاعد الطبي.
تاأتي  ال���ت���ي  احل���م���ل���ة،  و����س���رتك���ز 
يحميك  الي�م  �سعار"تاأمن  حتت 
التعريف  ع��ل��ى  الغد"،  خم���اط���ر 
مب����ف����ه�����م ال����ت����ق����اع����د ال����ط����ب����ي يف 
ق�����ان������ن امل�����ع�����ا������س�����ات، واحل���������الت 
ال���ت���ي ق���د ت����ج���ب ال��ت��ق��اع��د لعدم 
وطبيعة  للعمل،  ال�سحية  اللياقة 
ت��ك���ن �سبباً  ال��ت��ي ق���د  الأم����را�����ص 

اأن  اإىل  م�����س��رة  اجل��م��ه���ر،  ل���دى 
ال��ه��دف م��ن ه���ذه احل��م��لت لفت 
املعرفة  اأهمية  اإىل  اجلمه�ر  نظر 
ب��اأح��ك��ام ال��ق��ان���ن ب�سكل ع��ام حيث 
اأن التاأمن الجتماعي يعترب اأحد 
املتغرات الرئي�سية التي ت�سهم يف 
املهنية  احلياة  م�سار  على  التاأثر 
عليهم  ل��ل��م���ؤم��ن  والج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�سهلوي  ودع�����ت  وع���ائ���لت���ه���م. 
واجلمه�ر  امل�ستفيدين  فئات  كافة 
ب�سكل عام اإىل متابعة احلملة عرب 
اإ�سافة  املختلفة،  الإع���لم  و�سائل 
على  الهيئة  ح�سابات  متابعة  اإىل 
م����اق���ع ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي /
GPSSAAE/ على اأن�ستجرام 
اأن  اإىل  وفي�سب�ك، من�هة  وت�تر 

ال�سحية  ال��ل��ي��اق��ة  ل��ع��دم  للتقاعد 
للعمل، والتعريف باإ�سابات العمل 
واأن���اع��ه��ا، واخل���ط����ات ال��ت��ي على 
تعر�ص  اإذا  ات��خ��اذه��ا  عليه  امل���ؤم��ن 
ال��ع��ج��ز �س�اء  اأن�����اع  ن����ع م��ن  لأي 
بدونها،  اأو  ع��م��ل  اإ���س��اب��ة  ب�����س��ب��ب 
املرتتبة  املعا�ص  ا�ستحقاق  ون�سب 

على التقاعد الطبي .
ال�سهلوي  ح����ن����ان  واأو������س�����ح�����ت 
املعا�سات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اجله�د  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  احلملة  اأن 
تعزيز  اأج��ل  من  للهيئة  الت�ع�ية 
الفئات  ل����دى  ال��ت��اأم��ي��ن��ي  ال����ع���ي 
امل�ا�سيع  ع��ن  بالقان�ن  امل�سم�لة 
الأكر تخ�س�ساً يف القان�ن والتي 
الكاملة  ب��امل��ع��رف��ة  حت��ظ��ى  ل  ق���د 

من  احلملة  م��ع  اجل��م��ه���ر  تفاعل 
الأ�سئلة  م���ن  امل���زي���د  ط���رح  خ���لل 
اإث���راء  يف  ي�ساهم  وال���س��ت��ف�����س��ارات 
احل��م��ل��ة ب��ح��ي��ث حت��ق��ق الأه�����داف 

املرج�ة من اإطلقها.

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع بدبي 
الحتياجات  ح�ل  تدريبية  دورة 
للأطفال  والنف�سية  الجتماعية 
�سل�سلة  ����س���م���ن  امل���ح���ت�������س���ن���ن، 
ال��������������دورات ال����ت����دري����ب����ي����ة ال���ت���ي 
الأ�سر  ق������درات  ل��ب��ن��اء  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
املر�سحة  والأ�������س������ر  احل���ا����س���ن���ة 
تزويدهم  ب��ه��دف  ل��لح��ت�����س��ان، 
والنف�سية  الجتماعية  باملهارات 
والقان�نية  ال�سرعية  واملعل�مات 
وت�فر  مل�ساندتهم  ال�����س��روري��ة 
وللأطفال  لهم  الظروف  اأف�سل 

املحت�سنن.
العزيز  ع���ب���د  ال����دك����ت�����ر  واأك��������د 
التلحم  اإدارة  مدير  احل��م��ادي، 

واقعه الجتماعي وي�ساعده على 
جتاوز حتدياته، وتتطرق الدورات 
اإىل ج�انب خمتلفة انطلقا من 
الأ�سر  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
احل����ا�����س����ن����ة وت����ع����ر�����ص جت�����ارب 
حا�سنات.  لأم����ه����ات  وق�����س�����س��ا 
واأ�سار اإىل اأن وج�د اأ�سر �سديقة 
اأجنح  م��ن  ه��ي  احلا�سنة  للأ�سر 
اإ�سرتاتيجيات الدمج الجتماعي 
للأطفال وتخفف ب�سكل كبر من 

حتدياتهم وحتديات اأ�سرهم.
اأدارتها  ال��ت��ي  ال�����دورة،  ون��اق�����س��ت 
اإدارة  م���دي���رة  ال��ب��ح��ري،  غ��ن��ي��م��ة 
م�ؤ�س�سة  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة 
والأطفال،  الن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب��ي 
الأ������س�����ر  م������ن   37 وح���������س����ره����ا 
التحديات  اأب���������رز  احل����ا�����س����ن����ة، 

املجتمع  تنمية  هيئة  يف  الأ���س��ري 
ال�عي  م�������س���ت����ى  رف�����ع  اأه���م���ي���ة 
الحت�سان  مب��ف��ه���م  امل��ج��ت��م��ع��ي 
وم�������س����ؤول���ي���ة الأف���������راد والأ�����س����ر 
على  املحت�سنة  الأ���س��ر  غ��ر  م��ن 
املحت�سنة  الأ���س��ر  وم�ساندة  دع��م 
م�قعه  ت��غ��ر  مهما  ال��ط��ف��ل  لأن 
املجتمع، وحمايته  ابن  وظروفه، 
على  تقت�سر  ل  مهمة  واح��ت���اءه 
بتن�سئته  واملعنين  منه  املقربن 

فح�سب.
التدريبية  ال����دورات  اأن  واأو���س��ح 
م����ه����ارات  ت���ط����ي���ر  اإىل  ت����ه����دف 
التعامل  يف  امل��ح��ت�����س��ن��ة  الأ����س���رة 
ودعمها  امل��ح��ت�����س��ن  ال��ط��ف��ل  م���ع 
نف�سيا واجتماعيا لتن�سئته �سمن 
يراعي  م��ت���ازن  حياتي  م�ست�ى 

التي  وال��ن��ف�����س��ي��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
يف  املحت�سنن  الأط���ف���ال  ت���اج��ه 
مراحلهم العمرية املختلفة، واأثر 
ما ت�فره الأ�سرة من حب وعناية 
م�ساعدة  يف  امل��ح��ت�����س��ن  ل��ل��ط��ف��ل 
ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع هذه 
الأ�سر  ع���دد  وي��ب��ل��غ  ال��ت��ح��دي��ات. 
احل��ا���س��ن��ة امل�����س��ج��ل��ة ل���دى هيئة 
 /387/ ح��ال��ي��اً  املجتمع  تنمية 
قائمة  ع��ل��ى   /8/ م��ن��ه��ا  اأ�����س����رة 
النتظار، حيث تعمل الهيئة على 
اأو���س��اع الأ���س��ر وتدريبهم  درا���س��ة 
بال�سكل الأمثل للقيام بهذا الدور 
الكبر  والإن���������س����اين  امل��ج��ت��م��ع��ي 
على  يك�ن�ا  وحتى  م�سبق  ب�سكل 
مع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال����س���ت���ع���داد  اأمت 

الطفل يف حالة احت�سانهم.
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اأخبـار الإمـارات

الحتادية للم�ارد الب�سرية تطلق دليل معايري ال�سحة وال�سالمة املهنية لبيئة العمل املكتبية 
•• دبي-وام:

للم�ارد  الحتادية  الهيئة  اأطلقت 
الدليل  احل���ك����م���ي���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
ال�سحة  مل���ع���اي���ر  ال����س���رت����س���ادي 
العمل  لبيئة  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��لم��ة 
الحتادية  احل��ك���م��ة  يف  امل��ك��ت��ب��ي��ة 
وال����ذي   ، امل���ن���زل  اأو  ال��ع��م��ل  م��ق��ار 
ال����������زارات  ت���ع���ري���ف  اإىل  ي����ه����دف 
واجلهات الحتادية وم�ظفي تلك 
اجلهات باأف�سل ممار�سات ومعاير 
ال�سحة وال�سلمة املهنية املطبقة 
اأو  املكتبية  ال��ع��م��ل  بيئة  يف  ع��امل��ي��اً 
عائ�سة  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت  امل��ن��زل��ي��ة. 
التنفيذي  املدير  ال�س�يدي  خليفة 
الب�سرية  امل����ارد  �سيا�سات  لقطاع 
ياأتي  الدليل  اإط��لق  اإن  الهيئة  يف 
�سمن �سل�سلة متكاملة من اجله�د 
الهيئة؛  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ك��ث��ف��ة 
امل�ؤ�س�سي  العمل  لتط�ير منظ�مة 

•• راأ�س اخليمة - وام:

 - وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  د�سنت 
املروري،  والإع���لم  الت�عية  ف��رع 
بالتعاون مع هيئة امل�ارد العامة، 
اإي����ن�����ك، حملة  وق���ري���ة ت�����س��ج��ي��ل 
م���روري���ة وق��ائ��ي��ة ت���ع���ي��ة حتت 
بح�س�ر  تهمنا"  "وقايتك  �سعار 
العميد اأحمد �سعيد النقبي مدير 
امل��رور وال��دوري��ات، والعقيد  اإدارة 
�سقر بن �سلطان القا�سمي واملقدم 
البحار  اهلل  عبد  حممد  الدكت�ر 
نائب مدير اإدارة املرور والدوريات 
واأو�سح  اخل��ي��م��ة.  راأ�����ص  ب�سرطة 
حملة  تد�سن  اأن  النقبي  العميد 
تطبيقا  ج��اء  تهمنا"  "وقايتك 
املتبعة  الح���رتازي���ة  ل���لإج���راءات 
اأمن  بالدولة، حر�سا على تعزيز 
و�سلمة املجتمع �سحيا ومروريا 
من  "ك�رونا"  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل  يف 

وت�عيتهم  الحت���ادي���ة،  احل��ك���م��ة 
بهم،  اأي خماطر قد حتيط  ح���ل 
وب��ال��ت��ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى �سحتهم 
و���س��لم��ت��ه��م، يف ج��م��ي��ع الأوق�����ات 
العمل،  خ��لل  وال��ظ��روف، ل�سيما 
�س�اء كان ذلك من املكتب اأو املنزل 
الدليل  اإن  وق��ال��ت  امل���ي���دان.  يف  اأو 
ياأتي من�سجماً مع التح�لت التي 
"ك�فيد19-"،  جائحة  فر�ستها 
باأمناط  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وب��خ��ا���س��ة 
العمل امل�ستجدة واملتغرة، حيث مل 
يقت�سر على بيئة العمل املكتبية يف 
�سمل  بل  وامل�ؤ�س�سات،  العمل  مقار 
العمل من املنزل اأو اأي مكان اآخر. 
ال�سحة  م��ع��اي��ر  دل��ي��ل  اأن  ي��ذك��ر 
العمل  لبيئة  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��لم��ة 
الحتادية  احل��ك���م��ة  يف  امل��ك��ت��ب��ي��ة 
متاح، وميكن الطلع على ن�سخته 
الإل��ك��رتون��ي��ة، ع��رب م���ق��ع الهيئة 
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عند  التعقيم  اأدوات  وا���س��ت��خ��دام 
اخل����������روج م�����ن امل�����ن�����زل وق����ي����ادة 
ال�سل�كيات  وات����ب����اع  امل���رك���ب���ات، 
ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ل��ي��م��ة ال��ت��ي تكفل 
�سحيا،  و����س���لم���ت���ه���م  اأم����ن����ه����م 
للخطر،  حياتهم  تعري�ص  دون 
متمنيا للجميع الأمن وال�سلمة 

ال�سحية واملرورية.

والرتقاء  الحت��ادي��ة،  احلك�مة  يف 
احلك�مي  العمل  واأدوات  ب��اآل��ي��ات 
واجل��ه��ات الحتادية،  ال�����زارات  يف 
و���س��م��ان ت���ف��ر ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآمنة 
للم�ظفن،  ومن���ذج��ي��ة  و�سحية 
����س����اء ك���ان����ا ي��ع��م��ل���ن م���ن مقار 

العمل اأو من منازلهم.
واأكدت ال�س�يدي اأن اإ�سدار الدليل 
التي  الهيئة  ا�ستكماًل جله�د  يعد 
تركز  وال��ت��ي  �سن�ات،  منذ  تبذلها 
م�ظفي  حماية  على  ج�هرها  يف 

واإر�سادات  ن�سائح  تقدمي  خ��لل 
ال�قاية وال�سلمة من الفرو�ص 
م�ا�سلة  ع���ل���ى  ال����ت����اأك����ي����د  م�����ع 
احلفاظ على �سبط اأمن الطرق، 
ا�سرتاتيجية وزارة  وفقا لأهداف 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
امل��ج��ت��م��ع �سحيا  و���س��لم��ة  اأم����ن 
الطريق  ع��ل��ى  ����س����اء  وم����روري����ا 
ت�سجيل  ق��ري��ة  ب��داخ��ل  اأو  ال��ع��ام 
اإدارة  م��دي��ر  ول��ف��ت  "اإين�ك". 
برنامج  اأن  اإىل  والدوريات  امل��رور 
 " " وقايتك تهمنا  تد�سن حملة 
اخلا�سة  ال��سائل  ت�زيع  ت�سمن 
يف  وال�سلمة  ال�قاية  ب��اج��راءات 
املركبات، واأدوات التعقيم، ف�سل 
الطريق  م�ستخدمي  ت�عية  ع��ن 
ب��ال��ت��زام ق���اع��د ال�����س��ر وامل����رور، 
داعيا قائدي املركبات واملتعاملن 
بتطبيق  الل����ت����زام  ����س���رورة  اإىل 
وال�سلمة  ال����ق���اي���ة  اإج���������راءات 

بلدية مدينة العني ت�ستكمل م�سروع تاأهيل منطقة �سعبة ال�طاة
••  العني-وام: 

ال�سكنية  ال�طاة  �سعبة  منطقة  تاأهيل  العن  مدينة  بلدية  ا�ستكملت 
م���ن خ���لل جت��م��ي��ل امل����اق���ع وامل�����س��اح��ات اخل�����س��راء يف امل��ن��ط��ق��ة مبا 
يحافظ على البيئة وامل�ارد الطبيعية بجانب ت�فر مرافق ترفيهية 
يحقق  مبا  املنطقة  وتط�ير  تخطيط  على  امل�سروع  يركز   . وخدمية 
اأعلى م�ست�يات الراحة والرفاهية والأمان لل�سكان وفق اأعلى املعاير 

الهند�سية.
وامل�سطحات  الزينة  اأ�سجار  بزراعة  امللعب  منطقة  جتميل   وي�سمل 
املثمرة يف احلدائق والتي ي�سل عددها حل�ايل  اخل�سراء والأ�سجار 

املنطقة. ل�سكان  طبيعيا  متنف�سا  لت�سكل  �سجرة   2100

اإىل  البلدية تهدف  اإن  امل�سروع    ملا اخلييلي مديرة  املهند�سة   وقالت 
والبنية  اخل��دم��ات  وتقدم  ت�فر  م�ستدامة  ح�سرية  لبيئة  ال��س�ل 
عرب  �سكنية  وح����دة   1580 م��ن  ت��ت��ك���ن  ال��ت��ي  للمنطقة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأم��اك��ن ل��ل���س��رتاح��ة وال���س��رتخ��اء ومم��ار���س��ة الأن�سطة  ا���س��ت��ح��داث 

الريا�سية واإن�ساء اأماكن األعاب للأطفال .
م�ساحاتها  تتفاوت  حدائق   9 تنفيذ  يت�سمن  امل�سروع  اأن   واأو�سحت 
بن 4500 مرت مربع للحديقة العائلية ال�احدة، و24000 مرت 
اأف�سل  مربع للحديقة املركزية يف منطقة �سعبة ال�طاأة، مبا يحقق 

معاير اجل�دة .
عام  نهاية  يف  ال���ط��اة  �سعبة  تط�ير  م�����س��روع  تنفيذ  اأع��م��ال  ب���داأت  و 

.  2016

نادي ال�سارقة لل�سيارات يعر�ش جتارب ه�اة ال�سيارات القدمية
•• ال�صارقة - وام:

اأطلق نادي ال�سارقة لل�سيارات القدمية عرب ح�سابات الت�ا�سل الجتماعي 
ال�سيارات  هذه  ومقتني  حمبي  ت�ستهدف  القدمية  ال�سيارات  له�اة  مبادرة 

لعر�ص جتاربهم.
وقال �سعادة الدكت�ر علي اأحمد اأب�الزود رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي ال�سارقة 
ت��ن���ي��ع الربامج  امل���ب���ادرة  ال��ق��دمي��ة :ن�ستهدف م��ن خ���لل ه���ذه  ل��ل�����س��ي��ارات 
الإعلمية من خلل عر�ص التجارب ونقل اخلربات رقمياً لعطاء م�ساحة 
التي جتمع بن حمبي وه�اة  املحاور والهتمامات  اأهم  ملناق�سة  للأع�ساء 

هذا الن�ع من الريا�سات التي تلقى اإقباًل وا�سعاً على امل�ست�ى العاملي.
ال�سراكة  قيم  تعزيز  اإىل  اأي�سا  املبادرة  هذه  خلل  من  نهدف  اأننا  واأ�ساف 

ال��ربام��ج خ��لل الفرتة  ال��ن��ادي والأع�����س��اء من خ��لل تن�يع  املتكاملة بن 
عر�ص  يف  للم�ساركة  رقمية  ب�س�رة  امل�ساحبة  الن�ساطات  واإث��راء  ال�سيفية 
ال�سيارات القدمية وا�ستثمارها ب�س�رة اإيجابية تعزز ثقافة اقتناء هذا الن�ع 
بن  اأحمد  ا�ستعر�ص حممد  املبادرة  امل�ساركات يف  اأوىل  ال�سيارات. ومن  من 
امتلك  جتربة  القدمية  لل�سيارات  ال�سارقة  ن��ادي  ع�س�  املطرو�سي  دخن 
" والتي يع�د تاريخ �سنعها  باريزيان  " ب�نتياك  �سيارته القدمية من ن�ع 

لعام 1979 واأهم التحديات التي ت�اجه �سيانة هذا الن�ع من ال�سيارات.
لل�سيارات  ال�سارقة  ن��ادي  ع�س�  الغ�ساين  حممد  �سلطان  روى  جانبه  من 
القدمية جتربة اقتناء �سيارته من ن�ع " بيج� 504 " والتي يع�د تاريخ 
واأهم  ال�����س��ي��ارة  ل��ه��ذه  وح��ب��ه  �سغفه  ع��ن  ع��رب  ح��ي��ث   1982 ل��ع��ام  �سنعها 

التحديات التي واجهته يف ت�فر قطع الغيار .

خال م�صاركتها يف اإك�صبو  2020 

جامعة الإمارات تعتمد طريقة Piscine لتحديد املر�سحني امل�ؤهلني لأول مرة يف الدولة
•• العني-الفجر: 

اأعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة، م�ساركتها يف معر�ص اإك�سب� 2020 
ال�حيدة  اجلامعة  وك�نها  ال��ق��ادم،  اأكت�بر  دب��ي  يف  �سينطلق  ال��ذي  ال���دويل 
المارات"  "جامعة  �ست�ستعر�ص  بها،  خا�ٍص  جناٍح  عرب  املعر�ص  يف  امل�ساركة 
 " "Pathfinders" ومئة ملي�ن جنمة م�سيئة  امل�ستك�سفن  برناجمّي 

الأ�سا�سية. براجمها  جانب  Million Stars Labs" اإىل   100
ر�سمًيا  "The Pathfinders" ن�ساطه  امل�ستك�سفن  برنامج  ب��داأ  وق��د 
امل�ؤهلن،  للمر�سحن  اختياره  اآلية  من  وكجزٍء   .2021 ماي�  من   27 يف 
خ�سع املتقدمن له لطريقة " Piscine" قبل بدء الربنامج، وهي عبارة 
حل  على  به  امل�سارك�ن  عمل  اأ�سب�عن  مدته  تناف�سي  تدريبي  مع�سكر  عن 
اأ�سئلة الرتميز احل�سابي للح�س�ل على نقاط، ثم مت احت�ساب جمم�ع هذه 
 The" النقاط لكل منهم لتحديد اإمكانية م�ساركته يف برنامج امل�ستك�سفن
تطبيق  فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  هذه  وتعد   ."Pathfinders 1.0
هذه الطريقة يف دولة الإمارات. وقد مت ت�سميم املنهج الدرا�سي بدقة بالغة 
ت�سمن للم�ساركن تعلُّم مهارات العامل الرقمي و�سناعة التكن�ل�جيا. كما 
ميتاز الربنامج باعتماد نهٍج خمتلف عن اأ�ساليب التعليم التقليدية؛ فلي�ص 

هنالك مدر�سن اأو �سف�ف، بل يتم التعلُّم عن طريق تبادل املعل�مات ما بن 
الزملء ومن خلل عملية الإبداع الت�ساركي �سمن بيئة مهنية احرتافية. 

تكن�ل�جيا  جم��ال  يف  الفرن�سي  الأع��م��ال  رائ��د  ���س��ادي��راك،  نيك�ل�ص  وق��ال 
 ،"Edu 01  " امل�ؤ�س�ص  وال�سريك  الرتب�ين  امل�س�ؤولن  وكبر  التعليم، 
 01Edu "يعمل  ال�سدد:  بهذا  معلًقا   "Piscine" طريقة  وم�ؤ�س�ص 
النقدي والذكاء اجلماعي  التقنية والتفكر  املهارات  الرتب�ي على تط�ير 
تتما�سى مع  التي  امل�سكلت  الذاتي ومهارات حل  والتعلم  التعاون  ومهارات 
احتياجات جامعة امل�ستقبل. وت�ا�سل عل�م التكن�ل�جيا تط�رها مع ا�ستمرار 
التي  للأن�سطة  ممار�ستهم  عند  الرقمي  للعامل  ال�ساعدة  الأجيال  �ص  تعرُّ

تت�سمن معدات اإلكرتونية، 
واأ�ساف قائل "لدينا �سباب يتمتع�ن بقدرة بالغة على التعلُّم ولديهم �سغف 
"امل�ستك�سفن" التعاوين  برنامج  خلل  ومن  املعرفة.  على  للح�س�ل  كبر 
الذي اأطلقته جامعة الإمارات العربية املتحدة، ن�ستقبل جيًل مهتم بالتعلم 
العنان  فلنطلق  الرقمية.  احلقبة  ه��ذه  ظ��ل  يف  ال��ع��امل  ه��ذا  لرفعة  ي�سعى 
ال�ستك�ساف  وط���رق  وال��ذك��اء  ال�سباب  ب��ن  م��ا  اجل��م��ع  خ��لل  م��ن  ل�سغفهم 

والتعلم احلديثة". 
تعلُّم  فر�سة  اأ�سهر  �ستة  م��دار  على  امل�ستمر  "امل�ستك�سفن"  برنامج  ي�سكل 

فريدة بالن�سبة للخريجن اجلدد، حيث �سيخ��ص امل�ستك�سف�ن جتربة تعلُّم 
غامرة تت�سمن خم�سة مراحل تبداأ بالبحث، فاإيجاد الطريق، فال�ستغراق 
هذا  يتيح  كما  ال�سغف.  وا�ستك�ساف  الإجن���از  ث��م  وم��ن  ف����الإدراك  بالتعلم، 
الربنامج املتعدد الأوجه للم�ستك�سفن اختيار م�سار التاأثر الذي يرغب�ن 
به �س�اء كان يتعلق بتعزيز ج�دة احلياة، اأو ت��سيع نطاق احلياة، اأو ا�ستدامة 
احلياة، اأو حت�سن ن�عية احلياة، اأو احل�س�ل على املعرفة الفكرية الأ�سا�سية 
املُِلحة  للتحديات  للت�سدي  احل��ل���ل  واب��ت��ك��ار  �سنع  يف  للم�ساركة  ال��لزم��ة 
املديرة  الدكت�رة  نهال �سرباك،  العامل.  ومن جانبها قالت  التي ي�اجهها 
التنفيذية جلناح جامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف اإك�سب� 2020: " يف 
ل�ظائف  طلبنا  ُنعد  والغم��ص،  والتعقيد  واحل��رة  التقلب  ي�س�ده  ع��امٍل 
غر  زال���ت  ل  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  حملها  لتحل  امل�ستقبل  يف  مت��اًم��ا  �ستختفي 
م�ج�دة يف عاملنا الي�م. فقد وىلىَّ زمن ال�ستقرار ال�ظيفي يف عمٍل ميتهنه 
الإن�سان ط�ال عمره، واأ�سبح من ال�سروري اأن ي�ا�سل املرء تط�ير مهاراته 

ويتح�ل اإىل طالٍب ي�سعى لكت�ساب العلم واملعرفة طيلة حياته".
لتعلم  فعاًل  �سعًيا  ي�سع�ن  ل  الأف���راد  من  العديد  اأنىَّ  "اإّل  بالق�ل:  وتابعت 
م�سائل جديدة وغر ماأل�فة، واأحد الأ�سباب الكامنة وراء ذلك ه� اأن القليل 
منا قد مت تدريبه على املهارات الأ�سا�سية وعلى امتلك عقلية املتعلم الفعال 

اأو ما ن�سميه التعلم النابع من الداخل. 
اتباع  ن�سجع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  " لذلك، نحن يف جامعة  واأ�سافت 
طرق التعليم غر التقليدية لإعداد الأجيال ال�سابة مل�ستقبل العمل، ل�سيما 
حتدي  املقبلة  الع�سر  ال�سن�ات  يف  العربي  العامل  ي�سهد  اأن  املت�قع  من  اأن��ه 
ال�سباب"  اأع��داد  "ت�سخم  تبًعا لظاهرة  للبطالة  �ساب  100 ملي�ن  خ�س�ع 
الدمي�غرافية.   وقالت ان اأزمة ك�رونا الأخرة �ساعفت  احلاجة لإدخال 
خلل  م��ن  وذل��ك  و���س���ًح��ا  اأك��ر  ب�س�رة  التعليمية  العملية  على  الب��ت��ك��ار 
والتعاوين  والتجريبي  امل��رن  التعلم  لتعزيز  التكن�ل�جيا  م��ن  ال�ستفاده 
وطريقة  اإمكانية  و�ستقرر  ال���اق��ع.  حتاكي  بيئة  يف  التحدي  على  والقائم 

تغلبنا على هذه التحديات م�ستقبل الدولة، ل بل العامل باأ�سره".
 The Pathfinders" امل�ستك�سفن  لربنامج  التقدمي   مرحلة  ب��داأت 
1.0" يف الفرتة ما بن دي�سمرب 2020 وفرباير 2021 وتلقى مئات من 
ال��دورة الأوىل من برنامج  طلبات التقدمي. ووفًقا ملدى تعلم امل�ساركن يف 
املحت�سن  املنهاج  تعديل  �سيتم  وملحظاتهم  "امل�ستك�سفن" وانطباعاتهم 
ن�سخة  و�ستبداأ  والب��ت��ك��ار.  للعل�م  الإم���ارات  جامعة  منتزه  قبل  من  حالًيا 
الدورة الثانية من برنامج امل�ستك�سفن باأ�ستقبال طلبات التقدمي قريًبا من 

الإمارات وخمتلف دول العامل. 

ال�طني للذكاء ال�سطناعي ي�قع اتفاقية مع مركز بحريني للتدريب

ال���ع���ل���م���اء ح���ر����ص ح���ك����م���ة دول����ة 
جتاربها  م�ساركة  على  الإم�����ارات 
ال�سقيقة،  ال����دول  م��ع  وخ��ربات��ه��ا 
جت�سيدا لت�جيهات �ساحب ال�سم� 
اآل مكت�م  ال�سيخ حممد بن را�سد 

وعائ�سة ب�قي�ص م�ست�سار ال�سراكة 
من  حم��م���د  وع��ائ�����س��ة  ال�سناعية 
والتدريب  للتاأهيل  نا�سر  م��رك��ز 

املهني يف مملكة البحرين.
�سلطان  ب���ن  ع��م��ر  م���ع���ايل  واأك������د 

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
"رعاه اهلل"،  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء 
الناجحة  الإم����ارات  جت���ارب  بنقل 
التكن�ل�جيا  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
ف����ر�����ص  ت�������ف������ر  يف  احل�����دي�����ث�����ة 

اأف�سل،  م�ستقبل  وب��ن��اء  ج��دي��دة 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م�����س��را 
جت�����س��د ال��ع��لق��ات ال��را���س��خ��ة مع 
لتعزيز  وت�سعى  البحرين،  مملكة 
الذكاء  تنمية مهارات  ال�سراكة يف 

الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
التعليم  م���ن���ظ����م���ة  وت����ط�����ي����ر 
وال���ت���دري���ب ع���ن ب��ع��د، مب���ا يدعم 
التنم�ية  وامل������ب������ادرات  اجل����ه�����د 
املجتمع.  حياة  لتح�سن  الهادفة 

مكتب  ا�ستقبل  مت�سل،  �سياق  يف 
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وف�����دا من 
والتدريب  للتاأهيل  نا�سر  م��رك��ز 
املهني يف مملكة البحرين، برئا�سة 
ال�سيد  م�سطفى  الدكت�ر  �سعادة 

•• دبي-وام:

للذكاء  ال���ط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  وق���ع 
نا�سر  وم����رك����ز  ال����س���ط���ن���اع���ي، 
للتاأهيل والتدريب املهني يف مملكة 
البحرين ال�سقيقة، اتفاقية تعاون 
لتعزيز ال�سراكة يف تنمية مهارات 
والقت�ساد  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
الرقمي وتط�ير منظ�مة التعليم 
وال����ت����دري����ب ع����ن ب����ع����د، وت����ب����ادل 

اخلربات بن اجلانبن.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل ع��م��ر بن 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
وتطبيقات العمل عن بعد، و�سعادة 
نا�سر  ب����ن  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت�����ر 
نا�سر  ملركز  العام  املدير  النعيمي 
ل��ل��ت��اأه��ي��ل وال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ي، يف 
اجتماع عقد "عن بعد" ، بح�س�ر 
ك���ل م���ن ���س��ق��ر ب���ن غ���ال���ب مدير 
وعدد  ال�سطناعي،  الذكاء  مكتب 
اأع�����س��اء ف��ري��ق ع��م��ل املكتب،  م��ن 

امللكية  للم�ؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم����ن 
رئي�ص  نائب  الإن�سانية  للأعمال 
جمل�ص اأمناء مركز نا�سر للتاأهيل 
والتدريب املهني، وم�ساركة �سعادة 
نا�سر  ب����ن  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت�����ر 
نا�سر  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي 
املهني،  وال�����ت�����دري�����ب  ل���ل���ت���اأه���ي���ل 
امل�ست�سار  حاجي  جا�سم  والدكت�ر 
ال�سطناعي،  ل��ل��ذك��اء  التنفيذي 
م�ست�سار  ب����ق���ي�������ص  وع����ائ���������س����ة 
وتعرف  ال�������س���ن���اع���ي���ة  ال�������س���راك���ة 
ال���ف��د خ���لل ال���زي���ارة ع��ل��ى اأب���رز 
مبادرات الربنامج ال�طني للذكاء 
التي  وامل�������س���اري���ع  ال����س���ط���ن���اع���ي، 
لتحقيق  اجله�د  اإط��ار  يف  ينفذها 
اأه�����داف اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات 
 ،2031 ال���س��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
اأطلقها  التي  التدريبية  والربامج 
بهدف متكن ال�سباب من التعرف 
الذكاء  وتكن�ل�جيا  م��ب��ادئ  على 
الربجمة  وات���ق���ان  ال���س��ط��ن��اع��ي 

واأ�سا�سيات تعلم الآلة.

مرور راأ�ش اخليمة تد�سن حملة »وقايتك تهمنا«

امل���دع����/ خ��ر اهلل رايف  ف��ق��د 
اجلن�سية ب���اك�������س���ت���ان   اهلل، 

ج���������������������از ���������س��������ف��������ره رق��������م 
)FY2746802( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

ل�سرتاتيجية  الأول  الربع  نتائج  الق�سائي  دبي  معهد  اإدارة  جمل�ص  ا�ستعر�ص 
املعهد 2021 – 2023 وذلك خلل اجتماعه الدوري الثالث للعام اجلاري 
بعد برئا�سة �سعادة امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان  عن  عقد  والذي   2021

النائب العام لإمارة دبي رئي�ص جمل�ص اإدارة املعهد.
اأهم  وا�ستعر�ص  اأعماله  ج��دول  على  املدرجة  امل��س�عات  كافة  احل�س�ر  ناق�ص 
الإجنازات التي حتققت من خلل م�ؤ�سرات الأداء �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية 

املعتمدة للمعهد 2021 – 2023.
ومت خلل الجتماع مناق�سة اآليات وخطط تط�ير كافة الربامج التي يقدمها 
املعهد من دبل�مات متخ�س�سة يف جمال العل�م القان�نية والق�سائية اإىل جانب 
اعتماد النتائج النهائية للدفعة العا�سرة من منت�سبي الق�ات امل�سلحة امل�ساركن 
يف الدبل�م املخ�س�ص للق�ساء الع�سكري. واأ�ساد �سعادة امل�ست�سار ع�سام احلميدان 
النائب العام بالتط�ير الذي �سهدته برامج املعهد العامة والتخ�س�سية وكذلك 
ال�سادرة  الإماراتية  الت�سريعات  باأحدث  القان�ين  املجتمع  رفد  يف  املعهد  متيز 

واأعرب عن تقديره للمعهد وللجه�د املبذولة .

•• اأبوظبي-وام:

الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
والتعاي�ص يف ق�سره ام�ص �سعادة نياز بارزاين رئي�ص مكتب ال�سيا�سة 
اخلارجية والدبل�ما�سية يف اإقليم كرد�ستان العراق وال�فد املرافق 
اللقاء.. رحب  بداية  ويف  ال��دول��ة.  اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة  يق�م  ال��ذي 
ب��ارزاين وبحث اجلانبان �سبل تعزيز علقات  معاليه ب�سعادة نياز 
التعاون بن دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة العراق ال�سقيقة 
وتبادل  امل�سرتكة  امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ع��راق  ك��رد���س��ت��ان  واإق��ل��ي��م 
وجهات النظر ح�ل عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. كما 
بحث اجلانبان اأهمية ال�ستفادة من جتربة الإمارات الرائدة على 
امل�ست�ين الر�سمي وال�سعبي يف جمال الت�سامح واحل�ار والتعاي�ص 

وال�سلم ا�ستنادا اإىل ركائز وثيقة الأخ�ة الإن�سانية من اأجل حتقيق 
ال�سيخ  معايل  اأكد  جانبه  ومن  جمعاء.  للإن�سانية  العاملي  ال�سلم 
بت�جيهات �ساحب  الإم���ارات  دول��ة  اأن  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 
ت�ا�سل جه�دها لإر�ساء اأ�س�ص ال�سلم والتعاي�ص وال�ستقرار العاملي 
الإم���ارات  دول���ة  اإن  معاليه  وق���ال  ال��ع��امل.  �سع�ب  م�سلحة  فيه  مل��ا 
والعراق ال�سقيق واإقليم كرد�ستان العراق خا�سة تربطهما علقات 
البلدين  قيادتي  م��ن  ورع��اي��ة  ب��دع��م  ر�س�خا  ت���زداد  متينة  اأخ���ي��ة 
ال�سقيقن ومبا يع�د باخلر على �سعبيهما يف ظل التعاون ال�ثيق 
وامل�ستمر يف خمتلف املجالت.. م�ؤكدا حر�ص دولة الإم��ارات على 
التعاون مع دول العامل اأجمع لل�ستفادة من جتربتها ال�ستثنائية 
مبا  الإن�ساين  والت�سامن  وال�سلم  والتعاي�ص  الت�سامح  جم��ال  يف 

يحقق الزهار العاملي. ومن جانبه هناأ �سعادة نياز بارزاين معايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان مبنا�سبة انتخاب دولة الإمارات 
ع�س�ا غر دائم يف جمل�ص الأمن الدويل.. م�ؤكدا اأن هذا الإجناز 
العامل  م�ست�ى  على  امل�ؤثرة  الإم���ارات  مكانة  يج�سد  الدبل�ما�سي 
يجب  ملا  من�ذجا  باتت  الرا�سخة  الإن�سانية  وقيمها  مبادئها  واأن 
ب���ارزاين  ن��ي��از  ال���ع���امل. واأك����د  ب��ن دول  ال��ع��لق��ات  ت��ك���ن عليه  اأن 
احلر�ص على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات مبا يخدم امل�سالح 
امل�سرتكة.. م�سيدا بدور الإمارات وجه�دها الرائدة عامليا يف اإر�ساء 
اإىل  الهادفة  املبادرات  باإطلق  والتعاي�ص  والت�سامح  ال�سلم  اأ�س�ص 
تعزيز ال�ستقرار والزدهار على م�ست�ى العامل حيث يطمح اإقليم 
الناجحة  الإم����ارات  جتربة  م��ن  ال�ستفادة  اإىل  ال��ع��راق  كرد�ستان 

وامللهة يف جمال الت�سامح والتعاي�ص وال�سلم.

نهيان بن مبارك يبحث مع نياز بارزاين تعزيز التعاون يف جمال الت�سامح والتعاي�ش

•• اأبوظبي-وام:

الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  معايل  ق��ال 
اإن  وال��ت���ط��ن  الب�سرية  امل�����ارد  وزي���ر 
تتطلب  العاملية  التحديات  م���اج��ه��ة 
مت�سقة،  ودول���ي���ة  وط��ن��ي��ة  ا���س��ت��ج��اب��ات 
اأن دولة الإم��ارات جنحت  اإىل  م�سرا 
ال��ت��ي فر�ستها  ال��ت��ح��دي��ات  يف جت���اوز 
م�ستقبل  على   "19 "ك�فيد  جائحة 
بف�سل  ع��ام  ب�سكل  والقت�ساد  العمل 
الروؤية ال�ست�سرافية للقيادة الر�سيدة. 
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن ت��ك��ّي��ف ال���دول���ة مع 
نتيجة  ال�اقع اجلديد جاء  متطلبات 
البتكار  جم���ال  يف  امل��ب��ذول��ة  للجه�د 
وا�ست�سراف امل�ستقبل والبنية الرقمية 
املتميزة التي تتمتع بها الدولة والأطر 

ف�سل  تط�يرها  مت  التي  الت�سريعية 
ال�سيا�سات  م���ن  ح���زم���ة  اع��ت��م��اد  ع���ن 
التي ا�ستهدفت تعزيز املكانة الريادية 
للعي�ص  مف�سلة  ك���ج��ه��ة  ل���لإم���ارات 
اإقرار  جانب  اإىل  وال�ستثمار  والعمل 
جمم�عة من الإج��راءات القت�سادية 
اخلطط  �سياغة  واإع����ادة  التحفيزية 
النح� الذي كفل  الإ�سرتاتيجية على 

م�ا�سلة امل�سرة التنم�ية للدولة .
جاء ذلك يف كلمة القاها معايل نا�سر 
اجلل�سة  خ����لل  ال��ه��ام��ل��ي  ث����اين  ب���ن 
مل���ؤمت��ر العمل   109 ل��ل��دورة  ال��ع��ام��ة 
الدويل الذي يعقد اأعماله افرتا�سيا 
19 ي�ني�  اإىل   3 ال��ف��رتة م��ن  خ��لل 
اآلف   4 م��ن  اأك���ر  اجل���اري مب�ساركة 
احلك�مات  ف�����رق  مي���ث���ل����ن  ���س��خ�����ص 

الدول  يف  العمل  واأ���س��ح��اب  وال��ع��م��ال 
عددها  وال��ب��ال��غ  املنظمة  يف  الأع�����س��اء 
نا�سر  م��ع��ايل  وي��راأ���ص  دول���ة.   187
الدولة  عمل  ف��رق  الهاملي  ث��اين  ب��ن 
امل�ساركة يف امل�ؤمتر والتي ت�سم �سيف 
ال�س�يدي وكيل وزارة امل�ارد الب�سرية 
وماهر  ال��ع��م��ل  ل�������س����ؤون  وال���ت����ط���ن 
امل�ساعد  ال�����زارة  وك��ي��ل  ال��ع���ب��د  حمد 
نا�سر  اآل  واأح��م��د  التفتي�ص  ل�����س���ؤون 
امل�ارد  لتنمية  امل�ساعد  ال����زارة  وكيل 
ال���ط��ن��ي��ة وع��ب��د اهلل علي  ال��ب�����س��ري��ة 
للت�سال  امل�ساعد  ال���ك��ي��ل  النعيمي 
خمي�ص  وخليفة  الدولية  وال��ع��لق��ات 
اإدارة  ع�����س��� جم��ل�����ص  ال��ك��ع��ب��ي  م��ط��ر 
م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة ع���ن فريق 
اأ�سحاب العمل والدكت�ر حممد بطي 

ال�سام�سي رئي�ص جمعية التن�سيق بن 
املعنين  املهنية وع��ددا من  اجلمعيات 
يف ال�زارة ورجال اأعمال. وقال معاليه 
الإم����ارات حر�ست  دول��ة  اإن  كلمته  يف 
" ك�فيد19  ل�باء  مكافحتها  خ��لل 
" على التم�سك مببادئ منظمة العمل 
امل�ساواة  ت��ع��زي��ز  ح��ي��ث  م���ن  ال���دول���ي���ة 
اإطار  يف  ل�سيما  التمييز  ومناه�سة 
الطبية  ال���رع���اي���ة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
واإتاحة اللقاحات جلميع �سكان الدولة 
من م�اطنن ومقيمن دون اأي متييز 
لتتب�اأ الدولة م�قع ال�سدارة بتحقيق 
للتطعيم على م�ست�ى  اأعلى معدلت 
ال���ع���امل، م�����س��را يف ه���ذا ال�����س��دد اإىل 
مبادرة "ائتلف الأمل" التي اأطلقتها 
الإم������ارات ل��دع��م اجل��ه���د ال��ع��امل��ي��ة يف 

ت���زي��ع ل��ق��اح��ات ف��رو���ص " ك���رون��ا " 
ال�سحة  منظمة  مبادرة  مع  والتعاون 
و�س�ل  " لتاأمن  " ك�فاك�ص  العاملية 
بطرق  الطبية  والإم���دادات  اللقاحات 

عادلة للجميع .
واأ�سار اإىل اأن تداعيات جائحة "ك�فيد 
ت�سافر  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اأك������دت   "19
الآثاِر  ملعاجلة  ال��دويل  املجتمع  جه�د 
اجلائحة،  هذه  عن  الناجمة  ال�سلبية 
حر�ست  الإم��������ارات  اأن  اإىل  م�����س��را 
املنتدى  ل��ق��م��ة  رئ��ا���س��ت��ه��ا  م���ن خ����لل 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ه��ج��رة وال��ت��ن��م��ي��ة 2020 
وح�ار اأب�ظبي 2021 على اأن تك�ن 
الق�سايا ذات العلقة باأثر ك�فيد19- 
والهجرة  العمل  اأ�س�اق  م�ستقبل  على 
امل�ؤقتة للعمل يف ب�ؤرة اهتمام اأ�سحاب 

القرار و�سناعي ال�سيا�سات.
" اأ�سم �س�تي اإىل مدير عام  وق��ال : 
منظمة العمل الدولية يف اأننا ل يجب 
تفر�ص  اأن  الأزم�����ة  ل��ه��ذه  ن�����س��م��ح  اأن 
بن  م��ا  للختيار  �سعبا  واق��ع��ا  علينا 
العي�ص،  �سبل  وتاأمن  الأرواح  حماية 
ويجب علينا اأن ن�سخر جميع جه�دنا 

لتعزيز انتعا�ص اقت�سادي دويل �سامل 
حم�ره الإن�سان".

للم�ساركن  ال���دع����ة  م��ع��ال��ي��ه  ووج����ه 
يف اأع��م��ال امل���ؤمت��ر ل��زي��ارة م��ع��ر���ص " 
باأن  اأمله  عن  معربا  اإك�سب�2020"، 
يحمل هذا احلدث اإ�سارة اأمل وتفاوؤل 
احلركة  ب��ت��ع��ايف  ال��ع��امل  دول  جل��م��ي��ع 

القت�سادية والثقافية العاملية.
العام  امل��دي��ر  تقرير  امل���ؤمت��ر  ويناق�ص 
الدولية  ال�ستجابة  ح���ل  للمنظمة 
– 19" اإىل جانب  " ك���ف��ي��د  ل���ب��اء 
مناق�سات عامة ح�ل املهارات والتعلم 
مدى احلياة وغرهما من امل��س�عات 
ذات العلقة بق�سايا العمل والتنمية.

•• ال�صارقة-وام:

ب�������داأت اأن����دي����ة الأ�����س����ال����ة ب���دائ���رة 
ال�سارقة؛  اخلدمات الجتماعية يف 
كبار  م����ن  اأع�������س���ائ���ه���ا  ا����س���ت���ق���ب���ال 
امل���اط��ن��ن ع��ن��د م��ق��رات��ه��ا يف مدن 
اإمارة ال�سارقة يف كل من احلمرية، 
والذيد، واملدام، والبطائح، وكلباء ، 
ووخ�رفكان، ودبا احل�سن، ومليحة، 
وذلك بعد ت�قفها منذ بداية تف�سي 
ك�فيد- لفرو�ص  ال�سحية  الأزم��ة 

.19
اأندية الأ�سالة من جتديد  وانتهت 
يتما�سى  وم��ع��دات��ه��ا مب��ا  م��راف��ق��ه��ا 
ا�ستعدادا  ال�سحية  الإج����رءات  م��ع 
الجتماعية  الأن�������س���ط���ة  ل��ت��ق��دمي 
العلج  وج���ل�������س���ات  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

املنت�سبن العلجية والرتفيهية.
ل�ستقبال  اآل��ي��ة  الأن���دي���ة  وو���س��ع��ت 
التزامهم  ح���ي���ث  م����ن  امل��ن��ت�����س��ب��ن 
"�سلبي" اأو  الفح�ص  نتيجة  باإبراز 
اإث��ب��ات اأخ���ذ اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة، اإىل 
القفازات  ب���ارت���داء  ال��ت��ق��ي��د  ج��ان��ب 
م�سافة  وم�����راع�����اة  وال����ك����م����ام����ات، 

التباعد اجل�سدي.
رئي�سة  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��م��ي��ة  واأك�����دت 
حر�ص  الأ�����س����ال����ة  اأن�����دي�����ة  ق�������س���م 

على  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة 
خدماتها  ودمي����م���ة  ا���س��ت��م��راري��ة 
والع�دة  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد  امل��ق��دم��ة 
التدريجية لل��سع الطبيعي �سمن 

ال�سرتاطات الحرتازية املتبعة .
ال�سحية  الأزم���������ة  ب����داي����ة  وم���ن���ذ 
اتخذت   ،19 ك����ف���ي���د  ل���ف���رو����ص 
اأن���دي���ة الأ���س��ال��ة ن��ظ��ام ال��ع��م��ل عن 
وا�ستمرت   100% ب��ن�����س��ب��ة  ب��ع��د 
وبراجمها  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ق���دمي  يف 
الآباء  النادي من  الي�مية لأع�ساء 
والأمهات من كبار امل�اطنن، "عن 

"زووم"  من�سة  تطبيق  ع��رب  بعد" 
ال�ات�ساب  ت����ا����س���ل  وجم���م����ع���ات 
الي�مي  الت�����س��ال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
خلطة  تنفيذاً  وذل��ك  الهاتف،  عرب 
الدمج  �سمان  اإىل  الهادفة  الدائرة 
الجتماعي واحلفاظ على �سحتهم 
و�سلمتهم يف ظل الأزمة ال�سحية 
اجلميع  على  تفر�ص  التي  الراهنة 
يف  واجل��ل������ص  الجتماعي  التباعد 
البيت. وذكرت ال�سام�سي، اأن اأندية 
الأ�سالة البالغ عددها 9 خم�س�سة 
ال�������س���ارق���ة،  امل�����اط����ن����ن يف  ل���ك���ب���ار 

الي�مي  ال����ت�����ا�����س����ل  ع���ل���ى  ت����ق�����م 
والفنية  ال�سحية  الربامج  لتنفيذ 
الدينية  وال��ربام��ج  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
وحتفيظ القراآن الكرمي، والربامج 
واملجتمعية  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بالإ�سافة  ال��ري��ا���س��ي��ة،  والأن�����س��ط��ة 
اإىل برامج ت�ثيق الرتاث، والربامج 
اإحاطتهم  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ن��م���ي��ة، 
ال�سحية  والإر�����س����ادات  ب��امل��ع��ل���م��ات 
لل�قاية من الفايرو�ص، علوة على 
العلج  واإر����س���ادات  مت��اري��ن  تطبيق 

الطبيعي.

•• اأبوظبي - الفجر 

التابعة  اأب�ظبي،  بلدية مدينة  تكثف 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل، جه�دها  ل��دائ��رة 
املظهر  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل���ت����ا����س���ل���ة 
املناطق  لكافة  واجل��م��ايل  احل�ساري 
اجلغرايف،  ن��ط��اق��ه��ا  ���س��م��ن  ال���اق��ع��ة 
م����ن احلملت  ع�������دداً  ن���ف���ذت  ح���ي���ث 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت���ع���ي��ة 
ال�سرتاتيجين، للحفاظ على املظهر 
وتعريف  املهملة،  ال�سيارات  العام من 
والطرق  ال�سلبية  بتاأثراتها  الأهايل 
م��ع��ه��ا، وكذلك  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال�����س��ل��ي��م��ة 
املجتمعية  امل�س�ؤولية  ثقافة  تر�سيخ 

باأهمية احلفاظ على املظهر العام.
جميع  يف  حملة  البلدية  ن��ف��ذت  وق��د 
للحفاظ  اأب����ظ���ب���ي  ج���زي���رة  م��ن��اط��ق 
للمدينة  العام  اجلمايل  املظهر  على 
واملحافظة على البيئة النظيفة التي 
املهملة،  ال�����س��ي��ارات  م���ن  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
و�سرائح  اأف��راد  جميع  ت�عية  وكذلك 
املركبات  ترك  عدم  ب�سرورة  املجتمع 
مهملة يف ال�س�ارع اأو مغطاه بالأتربة 

ب�سكل ي�س�ه املظهر العام للمدينة.
ر�سد  ال��ب��داي��ة  يف  احلملة  وت�سمنت 
امل��ه��م��ل��ة م���ن ق��ب��ل مفت�سي  امل��رك��ب��ات 
اأيام   3 مدته  اإن��ذار  واإل�ساق  البلدية 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ارات امل��خ��ال��ف��ة، ح��ي��ث مت 
حت��ري��ر خم��ال��ف��ة ل��ل��ح��الت ال��ت��ي مل 
مرور  بعد  حتركها  اأو  املركبة  تنظف 
�ساحة  اإىل  املركبة  و�سحب  اأي���ام،   3

القيادة  مع  بالتعاون  وذل��ك  احلجز، 
العامة ل�سرطة اأب�ظبي ممثلة باإدارة 
الداعم  ودوره�����ا  وال����دوري����ات  امل�����رور 
و�سركة  امل����رك����ب����ات،  ن���ق���ل  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
الإم�����ارات ل��ل��م��زادات ودوره����ا يف نقل 

املركبات اإىل �ساحة احلجز.
ويف مدينة خليفة، نفذت بلدية مدينة 
القيادة  مع  بالتعاون  حملة  اأب�ظبي 
لت�عية  اأب����ظ���ب���ي،  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
الأهايل بعدم ترك واإهمال ال�سيارات 
العام  باملظهر  ي�سر  خم��ال��ف  ب�سكل 
النظيفة، خ�س��ساً  ال�سحية  والبيئة 
والإجازات  ال�سفر  مع اقرتاب م��سم 
على  احلملة  عملت  حيث  ال�سيفية، 
والت�ا�سل مع  املهملة  املركبات  ر�سد 
الهاتفي،  الت�����س��ال  ع��رب  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

ال���ع���دي���د من  ن�����س��ر  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ع���رب تطبيق  ال��ت���ع���ي��ة  امل��ن�����س���رات 

"فريجنا".
للحفاظ  حملة  ال��ب��ل��دي��ة  ن��ف��ذت  ك��م��ا 
املركبات  م����ن  ال����ع����ام  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى 
�سخب�ط  مدينة  م��ن  ك��ل  يف  املهملة 
ت�عية  ب����ه����دف  رب����������دان،  وم����دي����ن����ة 
املهملة  ال�سيارات  مبخاطر  الأه���ايل 
للتعامل  ال�سليمة  بالطرق  والت�جيه 
ن�سر  احل��م��ل��ة  ت�سمنت  ح��ي��ث  م��ع��ه��ا، 
الت�ع�ية  امل���ن�������س����رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ع��رب ح�����س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي، واإر�سال ر�سائل 
املدن  �سكان  لت�عية  ق�سرة  ن�سية 
اإر����س���ال ر�سائل  امل�����س��ت��ه��دف��ة، وك��ذل��ك 
عرب "وات�ص اآب"، واإجراء العديد من 

اأ�سحاب  الت�سالت الهاتفية لت�عية 
ال�سيارات املهملة.

وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات����ه، ن��ف��ذت بلدية 
اأي��ام يف   5 اأب�ظبي حملة ملدة  مدينة 
ال�ثبة وبني يا�ص للحفاظ على املظهر 
وذلك  املهملة،  ال�����س��ي��ارات  م��ن  ال��ع��ام 
بهدف رفع م�ست�ى ال�عي املجتمعي 
اأفراد املجتمع، وت�عية الأهايل  لدى 
ثقافة  وتر�سيخ  ال�سلبية،  بتاأثراتها 
امل�س�ؤولية املجتمعية باأهمية احلفاظ 
ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام ل��ل��م��دي��ن��ة، حيث 
ت�سمنت احلملة اإر�سال ر�سائل ن�سية 
ق�سرة، ون�سر العديد من املن�س�رات 
البلدية على  الت�ع�ية عرب ح�سابات 
م���اق��ع ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وعرب 

تطبيق "فريجنا".

اأكد اأمام موؤمتر العمل الدويل اأن مواجهة التحديات العاملية تتطلب ا�صتجابات وطنية ودولية مت�صقة

الهاملي: الروؤية ال�ست�سرافية للقيادة مكنتنا من جتاوز 
حتديات ك�رونا على م�ستقبل العمل والقت�ساد

اأندية الأ�سالة ت�ستاأنف ا�ستقبال كبار امل�اطنني يف مقراتها

عد تعزيزًا للم�صهد احل�صاري والبيئة ال�صحية النظيفة حمات ميدانية وعن بحُ
بلدية مدينة اأب�ظبي تكثف جه�دها للحفاظ على 

املظهر العام من ال�سيارات املهملة يف نطاقها اجلغرايف

دبي الق�سائي ي�ستعر�ش نتائج الربع الأول ل�سرتاتيجيته

دعــــــوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية 
ل�صـــركـــــة جمموعة بنيان الدولية لا�صتثمار القاب�صة م�صاهمة خا�صة

اإدارة �صركة/ جمموعة بنيان الدولية لا�صتثمار القاب�صة م�صاهمة خا�صة )"ال�صركة"( بدعوة امل�صاهمني  يتقدم رئي�س جمل�س 
حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية يوم الثاثاء املوافق 15 يونيو 2021 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا مبقر ال�صركة بدبي 

و/او من خال الجتماع عن بعد بالت�صجيل على الرابط ادناه وذلك للنظر واتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم )1(: 

موافقة م�صاهمني ميثلون )%95( من را�صمال ال�صركة على انعقاد اجلمعية العمومية دون احلاجة اىل املدة القانونية التي ا�صتلزمها 
قانون ال�صركات التجارية لنعقاد اجلمعية العمومية وذلك �صندا للمادة )173( من قانون ال�صركات التجارية 

قرار رقم )2(: 
املوافقة على قيام ال�صادة / النوخذة لا�صتثمار التجاري �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م بتحويل والتنازل عن كامل الأ�صهم اململوكة 

لها يف را�س مال ال�صركة والبالغة 75,000,000 �صهم على النحو التايل: 
القيمة  على  ذ.م.م.  الواحد  ال�صخ�س  – �صركة  انفي�صتمنت  ماجي�صتك  رويال  �صركة  ال�صادة/  ا�صم  اىل  �صهما   73,500,000 عدد 

ال�صمية البالغة 73,500,000 درهم )ثاثة و�صبعني مليونا وخم�صمائة الف درهم اماراتي ( مت ت�صويتها بينهما.
  ,)A11233141( رقم �صفر  , عراقي اجلن�صية, ويحمل جواز  الربيج  �صامي كاظم  ال�صيد/ عاء  ا�صم  �صهما اىل   1,500,000 عدد 
وهوية مقيم اإماراتية رقم )784-1960-7137253-4( على القيمة ال�صمية البالغة 1,500,000 درهم )واحد مليون وخم�صمائة 

الف درهم اماراتي ( مت ت�صويتها بينهما.
قرار رقم )3(:

واملعامات  وامل�صتندات  الطلبات  كافة  لعداد  الإدارة  جمل�س  يفو�صه  �صخ�س  اأي  اأو  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  تفوي�س  على  املوافقة 
والتعاقدات الازمة لمتام تنازل وحتويل النوخذة لا�صتثمار التجاري �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م عن كامل اأ�صهمها يف ال�صركة 

مل�صلحة املذكورين اأعاه واتخاذ ما يلزم بهذا ال�صاأن.
ماحظات:

يتم ا�صتخدام الرابط التايل لت�صجيل احل�صور والت�صويت على كافة بنود جدول الأعمال اأعاه:
3ameeting_NGEwM2FhMGUtYjg4NC00YzYwLTgx%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19
4b1c--3a%22de1955bd-7829%context=%7b%22Tid%22?0/ZjMtMTY0MWQ2ZmE4YTVh%40thread.v2

7d%22%845f-5d9ecc2ec451-4e52-8240-3a%22295ba2d8%2c%22Oid%22%9ee2834bafbc%22-bfb4
علما ان الرابط موجود على املوقع الإلكرتوين لل�صركة )www.bonyangroup.com( و�صيتم تفعيل الرابط قبل 24 �صاعة من 
الجتماع. يرجى من كل م�صاهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�صجيل ح�صوره عن طريق الرابط , يجوز للم�صاهم ادخال اية ا�صئلة 
التوا�صل  اآلية  ال�صركة  �صتتيح  الرابط,  اأي�صا من خال  لنعقاد الجتماع  ال�صابق  العمل  يوم  الأعمال خال  ببنود جدول  تتعلق 

املرئي وال�صوتي لاجتماع و�صيقوم املجل�س بالرد على ا�صتف�صاراتكم ويتم ت�صجيل وقائع الجتماع .
لكل م�صاهم م�صجل فى �صجل اأ�صهم ال�صركة بتاريخ 2021/06/14 حق ح�صور اجلمعية العمومية لل�صركة الكرتونيا وله اأن ينيب 
عنه من يختاره من غري ال�صادة اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة حل�صور الجتماع اأعاه مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على اأ�صل 
منوذج التوكيل املرفق , ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزًا بهذه ال�صفة على اكرث من )%5( من راأ�س مال ال�صركة فيما عدا املمثلني 
للموؤ�ص�صات وال�صركات امل�صاهمة يف ال�صركة )وميثل ناق�س الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل 
على الربيد الإلكرتوين )mshltouni@bonyangroup.com( قبل يومني على القل من التاريخ املحدد لاجتماع وذلك لتدوينه 

يف ال�صجات اخلا�صة فيكون للوكيل احلق يف الت�صويت يف اجلمعية العمومية.
�صيكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحًا اإذا ح�صره عدد من امل�صاهمني ميثلون ما ل يقل عن )%50( من جمموع راأ�صمال ال�صركة, 
2021 يف متام ال�صاعة  20 يونيو  عقد الجتماع الثاين يوم الحد املوافق  فاإذا مل يكمل الن�صاب القانوين لهذا الجتماع ف�صوف يحُ
الثانية ع�صر ظهرا مبقر ال�صركة بدبي و/او عن بعد , وبنف�س طريقة النعقاد مبن ح�صر ويكون الجتماع املوؤجل �صحيحًا اأيا كان 
اإلغاوؤها  عدد احلا�صرين, وتعترب التوكيات ال�صادرة حل�صور الجتماع الول �صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم 
�صراحة من قبل امل�صاهم باإ�صعار يوجه اىل اأمني �صجل م�صاهمي ال�صركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الاحق .

اأرباع الأ�صهم املمثلة يف اجتماع  القرار اخلا�س: هو القرار ال�صادر باأغلبية اأ�صوات امل�صاهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثاثة 
عد  بحُ عن  احل�صور  باآلية  يتعلق  فيما  او  العمومية,  اجلمعية  اجتماع  يخ�س  ما  كل  ب�صاأن  لا�صتعام  لل�صركة.  العمومية  اجلمعية 
وملعرفة طريقة ت�صجيل احل�صور والت�صويت واي ا�صتف�صارات بخ�صو�صها يرجى التوا�صل مع هاتف رقم 043503555 و/او الربيد 

اللكرتوين )mshltouni@bonyangroup.com( و�صيتم الرد على اأي ا�صتف�صارات قد ترد من امل�صاهمني .
رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
اإن ال�زارة  التغر املناخي والبيئة 
املقبلن  ال�سهرين  خ���لل  ت��ع��ت��زم 
اإط�������لق م���ن���ظ����م���ة ج����دي����دة من 
ال�سلمة  وا����س���رتاط���ات  م��ع��اي��ر 
الغذائية ت�سمن األ يدخل الدولة 
اأي غذاء م�ست�رد اإل من الت�سنيف 
الأول والأعلى عاملياً مل�اكبة معاير 
الأمن وال�سلمة كما �سيتم تعزيز 
م��ن��ظ���م��ة ال��رق��اب��ة امل��ح��ل��ي��ة على 
املحلي  الإن����ت����اج  ���س��لم��ة  ف��ح�����ص 
به  املبيدات  متبقيات  وم�ست�يات 
م���ن خ���لل اإط�����لق اأك����رب خمترب 
مركزي لفح�ص الأغذية بالتعاون 
ال��ف��ح�����ص على  م��راك��ز  م��ع جميع 

م�ست�ى الدولة.
واأ������س�����اف م��ع��ال��ي��ه يف ح�������ار مع 
اأن  "وام"  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
تعزيز  ت�����س��ت��ه��دف  اخل���ط����ة  ه����ذه 
واحلجر  الفح�ص  م��راك��ز  ق���درات 
الدولة  مبنافذ  امل��رف��ق��ة  ال�سحي 
عملها  وت�������رة  وت�������س���ري���ع  ك����اف����ة 
الفح�ص  اإج��راءات  �سرعة  ل�سمان 
لإر���س��ال��ي��ات ال���غ���ذاء ال�������اردة اإىل 
املحلي  لل�س�ق  ودخ���ل��ه��ا  ال��دول��ة 
ج�دة  مب�ست�يات  الرت��ق��اء  بهدف 
امل�ست�رد  املنتج  و���س��لم��ة  وك��ف��اءة 
املنتج  م�����س��ت���ى  وت���ع���زي���ز  ورف������ع 
املحلي لتعزيز قدرته على املناف�سة 

يف ال�س�ق.
حاليا  ت��ع��ك��ف  ال��������زارة  اأن  واأك������د 
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لإط�����لق م�سروع  ال��ت��ج��ه��ي��ز  ع��ل��ى 
لت�س�يق  ق���ري���ب���ا  ���س��خ��م  وط���ن���ي 
املنتج الزراعي املحلي وتعزيز ثقة 

من  ح�سته  وزي���ادة  فيه  امل�ستهلك 
ال�س�ق وتعزيز تناف�سيته.

تعتزم  ال���زارة  اأن  معاليه  واأ�ساف 
خ���لل الأ���س��ب���ع اجل����اري اإط���لق 
للأمن  ال�سباب  حمطات  م�سروع 
تط�ير  اإىل  ال����ه����ادف  ال���غ���ذائ���ي 
حديثة"  "زراعية  حم�����ط�����ات 
التقنيات  اأح��دث  ت�ظف  متكاملة 
املناخية  الظروف  مع  يت�افق  مبا 
وتط�ير  لتاأهيل  الم���ارات  لدولة 
مهارات ال�سباب يف املجال الزراعي 
واإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  وت���دري���ب���ه���م 
النظم الزراعية احلديثة املختلفة 
لهذه  الإنتاجية  ال��ق��درات  وتعزيز 
ال��ن��ظ��م وت�����س���ي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا مبا 
الأعمال  ري��ادة  يعزز قدرتهم على 
الغذاء  اإن��ت��اج  نظم  يف  وال�ستثمار 
وي�������س���اه���م يف دع���م  امل�������س���ت���دام���ة 
اأم���ن وا���س��ت��دام��ة الغذاء  ت���ج��ه��ات 
وا�ستمرارية  م����رون����ة  و����س���م���ان 

�سل�سل الت�ريد.

احلـــديـــثـــة  "الزراعة 
امل�صتدامة".

املناخي  ال���ت���غ���ر  وزي������ر  واأو������س�����ح 
ت��ع��م��ل عرب  ال��������زارة  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة 
متط�رة  زراع���ي  اإر���س��اد  منظ�مة 
حت���ث امل���زارع���ن يف ال���دول���ة على 
الزراعية  ال��ن��ظ��م  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ب��ن��ي 
ت�سمن  التي  امل�ستدامة  احلديثة 
وت�ظف  ال��ب��ي��ئ��ة  م�������ارد  ح��م��اي��ة 
وترفع  العاملية  التقنيات  اأح���دث 
ال��زراع��ي يف  كفاءة وحجم الإن��ت��اج 
حتفيز  على  العمل  م�ا�سلة  ظ��ل 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ري�����ادة الأع���م���ال يف 
جمال الزراعة احلديثة امل�ستدامة 
التم�يلية  باجلهات  ربطهم  ع��رب 
اللزم  ال��دع��م  لت�فر  ال��دول��ة  يف 

اخلا�سة  م�����س��اري��ع��ه��م  لإط�������لق 
املنظ�مة  ع��رب  عليها  وال����س���راف 

الر�سادية ل�سمان جناحها.
وزارة  اإن  النعيمي  بلحيف  وق���ال 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة تطبق  ال��ت��غ��ر 
م��ن��ظ���م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اجله�د 
الغذاء  وا�ستدامة  اأم��ن  تعزز  التي 
�سل�سل  ا���س��ت��م��راري��ة  ي�سمن  مب��ا 
ومنها  للغذاء  وال��ت���ري��د  الإم����داد 
اأ�����س�����اق  اع���ت���م���اد  يف  "الت��سع 
تن�ع  ي�������س���م���ن  مب�����ا  ال������س�����ت�����راد 
ت�ريد  ����س���ل����س���ل  وا����س���ت���م���راري���ة 

الغذاء".
امل�سالخ  ع��دد  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
اللح�م  ت�����س��در  وال���ت���ي  امل��ع��ت��م��دة 
احل��لل م��ن اخل���ارج للدولة وفق 
اأخ����ر حت��دي��ث ي��ب��ل��غ ال��ع��دد 165 
حتى  دول�������ة   64 م�����ن  م�������س���ل���خ���اً 
وج����اري   2021 م���ار����ص  ن��ه��اي��ة 
ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ع�����دد م����ن ال�����دول 
بهدف  للروة احلي�انية  امل�سدرة 
ا�ستراد امل�ا�سي منها لزيادة عدد 

الأ�س�اق.

-"موؤمتر كوب 28".
وح�ل جه�د الإمارات يف م�اجهة 
حتدي التغر املناخي.. قال وزير 
دولة  اإن  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغر 
الدولية  اجل��ه���د  حتفز  الإم����ارات 
���س��م��ن م�����س��رت��ه��ا يف ال��ع��م��ل من 
اأجل الإن�سانية للت�سدي لتحديات 
اأوائل  م��ن  ك�نها  امل��ن��اخ��ي  التغر 
اإىل  الن�����س��م��ام  يف  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
التفاقية الإطارية للأمم املتحدة 
الدولة  تقدمت  حيث  املناخ  ب�ساأن 
دولها  م���ؤمت��ر  ل�ست�سافة  بطلب 
الأط��راف "ك�ب 28" يف 2023 
الدولية  اجل��ه���د  ت���ح��ي��د  ب��ه��دف 

م�اجهة  يف  ق����درات����ه����ا  وت���ع���زي���ز 
مل�ستقبل  خ��ط���ة  الأك���ر  التهديد 
ك�كب الأر�ص وا�ستمرارية احلياة 
اأن  النعيمي  بلحيف  وذك���ر  عليه. 
تداعيات ظ�اهر الطق�ص املتطرفة 
خلل العام املا�سي ت�سببت يف وفاة 
ال���ع���امل،  ح������ل  الألف  ع�������س���رات 
خ�سائر  ال���دويل  املجتمع  وك��ب��دت 
مليار   120 ت��ت��ج��اوز  اق��ت�����س��ادي��ة 
امل�ؤ�س�سات  لإح�ساءات  وفقا  دولر 
العاملية. وقال وزير التغر املناخي 
امل��ت���ق��ع ارتفاع  اإن����ه م��ن  وال��ب��ي��ئ��ة 
درج��ة احل���رارة يف دول��ة الإم���ارات 
-بح�سب التقرير البحثي "تقرير 
ال�زارة  اأعدته  املناخ" ال��ذي  حالة 
2-3 درج��ات مئ�ية  - لت�سل اإىل 
ف�ق  وم����ا   2050 ع����ام  ب��ح��ل���ل 
عام  ب��ح��ل���ل  م��ئ���ي��ة  درج������ات   4
عام  مب�ست�يات  مقارنة   2100
اأن  ا  اأي�سً املت�قع  كما من   1970
ت����زداد درج���ة ح����رارة م��ي��اه البحر 
ومل�حتها وحم��ستها واأن يرتفع 
اخلليج  يف  البحر  �سطح  م�ست�ى 
مم   0.5  1.5 مب���ع���دل  ال��ع��رب��ي 
النحلل  ب�سبب  ت��ق��ري��ًب��ا  �سنة   /
وال��ت��اأث��رات احل��راري��ة كما يت�قع 
الظ�اهر  وت���ات��ر  ���س��دة  ت����زداد  اأن 
امل��ت��ط��رف��ة م��ث��ل ع�ا�سف  اجل���ي��ة 

الربد والأعا�سر.

الكربون". "حيادية 
يف  الإم����ارات  جه�د  يخ�ص  وفيما 
حليادية  ال��س�ل  م�سرة  تعزيز 
الكرب�ن.. اأكد بلحيف النعيمي اأن 
ال�زارة تعمل حالياً على ا�ستقطاب 
م�ؤ�س�سات  م���ن  امل���زي���د  وحت��ف��ي��ز 
القطاع اخلا�ص للن�سمام جله�د 
وم�سرة الإمارات يف ال��س�ل اإىل 

"حيادية  الكرب�ن  خ��ال من  ع��امل 
ت�ظيف  خ�����لل  م����ن  الكرب�ن" 
خف�ص  يف  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
الكرب�نية  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا  م���ع���دلت 
وت�قيع �سراكات ومذكرات تفاهم 
مع هذه امل�ؤ�س�سات وتقدمي املعرفة 
اللزمة لهم للم�ساهمة يف م�سرة 
ال������س���ل حل��ي��ادي��ة ال��ك��رب���ن عرب 
والدرا�سات  البح�ث  م��ن  العديد 
وتقنيات  اآل��ي��ات  اأه��م  ت��سح  التي 

حتقيق هذا الهدف.
الإمارات  دولة  اأن  واأ�ساف معاليه 
اأوائل  م��ن  ك���اح��دة  ت�قيعها  منذ 
باري�ص  ات��ف��اق  ع��ل��ى  املنطقة  دول 
هدف  حتقيق  على  تعمل  للمناخ 
من  خ������ال  ع������امل  اإىل  ال����������س�����ل 
���س��اه��م��ت جه�د  ال���ك���رب����ن ح��ي��ث 
اإنتاج  يف  احل��ك���م��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
نظيفة  م���������س����ادر  م�����ن  ال����ط����اق����ة 
واعتماد معاير الأبنية اخل�سراء 
ومبادرات زراعة ملين الأ�سجار 
الكرب�ن  وت��خ��زي��ن  وام��ت�����س��ا���ص 
م��ت��زاي��دة من  م��ع��دلت  يف خف�ص 
و�سارك  ال��ك��رب���ن��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات  بع�ص 

يف هذه اجله�د.

للتغري  احتــــــادي  "قانون 
املناخي".

املناخي  ال���ت���غ���ر  وزي������ر  واأو������س�����ح 
والبيئة اأنه مت النتهاء من اإعداد 
ق���ان����ن احت�����ادي للتغر  م�����س��روع 
امل��ن��اخ��ي ك����اأول ق��ان���ن وط��ن��ي من 
ن����ع���ه يف امل��ن��ط��ق��ة مي���ث���ل اإط������ارا 
قان�نيا عاما لكافة جه�د ومعاير 
املناخ  اأج�����ل  ال��ع��م��ل م���ن  واآل����ي����ات 
ال��ق��ط��اع��ات على  ك��اف��ة  مب��ا ي�سمل 
ال���دول���ة ومب���ا ي�سهم يف  م�����س��ت���ى 

مب�ؤ�سرات  الإم���ارات  مكانة  تعزيز 
جه�د  ودع���م  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�سية 
والقت�ساد  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأخ�����س��ر وي�����س��ه��م اأي�����س��ا يف دعم 
الب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث وال��ت��ط���ي��ر يف 

جمال العمل من اأجل املناخ.

لفح�س  مـــركـــزي  "خمترب 
الأغذية".

املناخ". لأبحاث  الإمارات  "�سبكة 
وح�ل ا�سرتاتيجية ال�زارة �سمن 
من  الإم����ارات  دول���ة  ا�سرتاتيجية 
اأجل املناخ يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.. 
والبيئة  املناخي  التغر  وزي��ر  قال 
على  ال��ع��م��ل  ب�����س��دد  ال��������زارة  اإن 
اأجل  م��ن  للعمل  اإق��ل��ي��م��ي  من�����ذج 
املناخ عرب �سبكة الإمارات لأبحاث 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ن��اخ وال��ت��ي تعمل 
البحثية  امل���ؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
درا���س��ة طبيعة  على  والأك��ادمي��ي��ة 
ت�سهده  ال������ذي  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ر 
البيانات  ج���م���ع  وع�����رب  امل��ن��ط��ق��ة 
و�سع  ����س���ي���ت���م  ح���ي���ث  وحت���ل���ي���ل���ه���ا 
هذا  م��ع  للتعامل  متكامل  من���ذج 
اأف�����س��ل �سبل  ال��ت��ح��دي مب��ا يحقق 
والتكيف  التغر  م�سببات  خف�ص 
طبيعة  م��راع��اة  م��ع  تداعياته  م��ع 
وقدراتها  وام��ك��ان��ات��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 

و�سكلها امل�ستقبلي.
ال���������زارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 
ت�����س��ت��ه��دف ع���رب ���س��ب��ك��ة الإم������ارات 
املعرفة  فج�ة  �سد  امل��ن��اخ  لأب��ح��اث 
ال����ت����ي ت�����س��ه��ده��ا امل���ن���ط���ق���ة ح����ل 
املناخي  ال��ت��غ��ر  ت���اأث���رات  طبيعة 

على  م�ستقبًل  واملت�قعة  احلالية 
دول املنطقة ومتطلبات م�اجهتها 
قدرات  ي�اكب  مبا  معها  والتكيف 
وطبيعتها  دول�����ة  ك���ل  واإم���ك���ان���ات 

املناخية واجلغرافية.

املناخ". اأجل  من  العمل  "دمج 
امل�ستقبلية  ال���ت����ج���ه���ات  وح�������ل 
الغذاء  وا���س��ت��دام��ة  اأم���ن  ل�����س��م��ان 
�سل�سل  وم���رون���ة  وا����س���ت���م���راري���ة 
الإم�������داد وال���ت����ري���د.. ق����ال وزير 
العمل  اإن  والبيئة  املناخي  التغر 
و�سمان  الإن�������س���ان���ي���ة  اأج������ل  م����ن 
م�ستقبل اأف�سل للأجيال احلالية 
وامل��ق��ب��ل��ة مي��ث��ل الأول�����ي����ة الأه����م 
ل���ت����ج���ه���ات دول������ة الإم����������ارات لذا 
دمج  ت�جهاتها  يف  ال��دول��ة  تبنت 
امل���ن���اخ يف كافة  اأج�����ل  ال��ع��م��ل م���ن 
�سيما  ول  وامل���ج���الت  ال��ق��ط��اع��ات 
القطاع الغذائي بهدف تعزيز اأمن 
الرتكيز  لذا مت  الغذاء  وا�ستدامة 
املجال  يف  الب���ت���ك���ار  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
واحلي�اين"  "الزراعي  ال��غ��ذائ��ي 
لزيادة قدرات التكيف مع تداعيات 

املناخ وخف�ص م�سبباته.

ال�صيد". قوارب  "تراخي�س 
ا�ستمرارية  �سمان  ج��ه���د  وح����ل 
الدولة..  يف  ال�سيد  ق��ط��اع  ع��م��ل 

املناخي  التغر  وزي���ر  م��ع��ايل  ق��ال 
حاليا  العمل  يجري  اإن��ه  والبيئة 
بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية 
جتهيز  على  الدولة  امل�ست�ى  على 
اآلية جديدة تتيح فتح باب اإ�سدار 
ب�سكل  ال�سيد  ق�����ارب  ت��راخ��ي�����ص 
م��ن��ظ��م وف���ق ا����س���رتاط���ات حمددة 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 

املعنية يف كل اإمارة.
ال����زارة ت�يل  اأن  واأ���س��اف معاليه 
ال�سمكية  امل��زارع  اإن�ساء  يف  الت��سع 
دعم  من  متثله  ملا  كبرا  اهتماماً 
ل����ق����درات الإن�����ت�����اج امل���ح���ل���ي حيث 
ط���رت الأن��ظ��م��ة ب��اخل��دم��ات التي 
ي�سمن  مب��ا  للمتعاملن  تقدمها 
املتعلقة  اخل��دم��ات  على  احل�س�ل 
واإ�سدار  امل��ائ��ي��ة  الأح���ي���اء  مب����زارع 

ال�سهادات يف زمن قيا�سي ق�سر.
امل���زارع  اإن��ت��اج  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
ال�����س��م��ك��ي��ة يف ال���دول���ة ي��ت��ن���ع بن 
اأ����س���م���اك ال�������س���ي���ربمي وال���ه���ام����ر 
وال�سلم�ن  وامل����ح����ار  وال���روب���ي���ان 
املزارع ت�ستهدف  اأغلب  اأن  م�سيفا 
البيع بال�س�ق املحلي اإل اأن بع�ص 
منتجاتها  ت�سدير  ب�سدد  امل���زارع 
ل����ل����خ����ارج ك����ال����روب����ي����ان وامل����ح����ار 
ح��ي��ث اأج������از ال���ق���ان����ن الحت�����ادي 
بت�سدير  امل��ائ��ي��ة  الأح���ي���اء  مل�����زارع 

منتجاتها.

بلحيف النعيمي لـ )وام(: منظ�مة جديدة ملعايري �سالمة الأغذية ت�سمن األ يدخل الدولة اأي غذاء م�ست�رد اإل من الت�سنيف الأول
بالتعاون مع القطاع اخلا�س لت�صويق املنتج الزراعي املحلي قريبا  وطني  م�صروع  • اإطاق 

م�صروع مطات ال�صباب لاأمن الغذائي خال الأ�صبوع اجلاري • اإطاق 
اجلهود الدولية للت�صدي لتحديات التغري املناخي حتفز  • الإمارات 

القطاع اخلا�س لان�صمام مل�صرية حيادية الكربون موؤ�ص�صات  من  املزيد  • ا�صتقطاب 

•• دبي-وام:

املتميز  التعليمي  ل���لأداء  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حمدان  م�ؤ�س�سة  احتفلت 
الرتبية  ماج�ستر  برنامج  من  الأوىل  الدفعة  يف  طالبة   12 بتخريج 
ا�ستغرق  برنامج  �سمن  املتحدة  العربية  الم��ارات  جامعة  يف  البتكارية 

�سنتن.
وميثل هذا الربنامج التعليمي ثمرة تعاون بن جامعة الإمارات العربية 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  وم�ؤ�س�سة  ال��رتب��ي��ة  بكلية  ممثلة  امل��ت��ح��دة 
للأداء التعليمي املتميز، حيث تقدم م�ؤ�س�سة حمدان منحا درا�سية كاملة 

لع�سرة على الأقل كل عام من املعلمن والرتب�ين والقيادات الرتب�ية 
من فئة امل�اطنن وفق معاير وا�سرتاطات من اأهمها التميز الدرا�سي 

وال�ظيفي.
وعرب الدكت�ر جمال املهري، نائب رئي�ص جمل�ص الأمناء الأمن العام 
مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكت�م للأداء التعليمي املتميز عن �سعادته 
اأحد  الب��ت��ك��اري��ة  ال��رتب��ي��ة  ماج�ستر  ب��رن��ام��ج  م��ن  طالبة   12 بتخريج 

الربامج التي تهدف اىل تعزيز البتكار يف منظ�مة الرتبية والتعليم.
لتعزيز ثقافة ومناهج  امل�ؤ�س�سة  اإط��ار جه�د  ياأتي يف  الربنامج  اإن  وق��ال 
البتكار يف املنظ�مة التعليمية يف دولة الإمارات حيث ُيّعد اأحد املبادرات 

التعليمية القّيمة الرامية اىل رفد امليدان الرتب�ي مبعلمن وقيادين 
يف جمال الرتبية البتكارية".

واأ�ساف الدكت�ر املهري اأن م�ؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكت�م للأداء 
التعليمي املتميز ت�سع البتكار يف �سلم اأول�ياتها وهي ت�سعى اإىل تر�سيخ 
بالعلم  اإع��داد جيل جديد مت�سلح  اأجل  للتعليم من  من�ذج عاملي مبتكر 

واملعرفة ومّلم باأحدث ما ت��سل له العامل يف جمالت البتكار".
ل���زارة الرتبية والتعليم وجامعة  املهري عن تقديره  الدكت�ر  واأع��رب 
البتكارية،  الرتبية  ماج�ستر  برنامج  على  العاملن  وكذلك  الم��ارات 

متمنياً دوام الت�فيق والنجاح للطلبة املتخرجن.

بدورهن، �سكرت الطالبات املتخرجات م�ؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكت�م 
التعليمية  البيئة  تعزيز  يف  جهداً  تاأل�  ل  التي  املتميز  التعليمي  ل��لأداء 
وحتفيزها على البتكار وتبادل الأفكار واملعارف التي ت�سجع على ت�ليد 
الأفكار الإبداعية يف املجالت احلي�ية كافة ول �سيما يف جمال التعليم 

والرتبية.
واعتماده  العاملية،  التجارب  اأح��دث  وفق  املاج�ستر  برنامج  ت�سميم  مت 
حملياً من هيئة العتماد يف وزارة التعليم العايل، و من جهات العتماد 
يف ال�ليات املتحدة المريكية، وه� اأول ماج�ستر متخ�س�ص يف تعزيز 

البتكار يف اإطار املدر�سة .

تخريج الدفعة الأوىل من برنامج ماج�ستري الرتبية البتكارية

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 1004/2020/16 جتاري جزئي
و  الر�س�م  و   ) دره��م   51،813.11 ( وق��دره  ب�سداد مبلغ  علي�هما  املدعي  باإلزام  املطالبة  ال��دع���ى:   م��س�ع 
امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القان�نية ب�اقع 12٪ من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد التام و�سم�ل 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
طالب العلن:  ال�سركة العربية المريكية للتكن�ل�جيا )ارامتك( - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطل�ب اعلنهم:  1- اورك�سرتا كافيه ) فرع ( - ملالكه اأحمد هلل مر�سد هلل الهاملى  2- كافيه اأو - 
مطعم - ملالكه اأحمد هلل مر�سد هلل الهاملى - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه

م��س�ع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 08-09-2020 يف الدع�ى املذك�رة 
باأن  باإلزام املدعى عليها الأويل   : اأول  العربية المريكية للتكن�ل�جيا )ارامتك(   ال�سركة  اأعله ل�سالح/ 

ت�ؤدي للمدعية مبلغ 93و39783 درهم وف�ائده ب�اقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
ثانيا : باإلزام املدعى عليها الثانية باأن ت�ؤدي للمدعية مبلغ 18و12028 درهم وف�ائده ب�اقع 9٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد. ثالثا: باإلزام املدعى عليهما امل�سروفات واألف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 

مبثابة احل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العلن.
�سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 1883/2021/16 جتاري جزئي

و  الر�س�م  و  دره��م(   1681768.87  ( وق��دره  علي�ه مببلغ  املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع���ى:   م��س�ع 
التام  ال�سداد  وحتى  الدع�ى  رف��ع  تاريخ  من   ٪  12 القان�نية  الفائدة  و  املحاماة  اأتعاب  و  امل�ساريف 

و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.
طالب العلن:  بنك اأب�ظبي التجاري �ص.م.ع - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطل�ب اعلنهم:  1- حممد ي��سف عبيد الق�ساب - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
اأقام عليك� الدع�ى وم��س�عها املطالبة باإلزام املدعي علي�ه مببلغ وقدره )  م��س�ع الإع��لن :  قد 
1681768.87 درهم( و الر�س�م و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القان�نية 12 ٪ من تاريخ رفع 
الدع�ى وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة ي�م الثلثاء 
امل�افق 15-06-2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة 

اأيام على القل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اعالن بالن�شر        
1102/2021/16 جتاري جزئي

تفا�سيل الإعلن بالن�سر
اإىل املدعى عليه/1_ عادل حممد علي بابكرجمه�ل حمل الإقامة

مبا اأن املدعىالرحبي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
و ميثله /عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي

قد اأقام عليك�  الدع�ى وم��س�عها اإحالة الق�سية رقم  972/2020 طعن جتاري  من 
حمكمة  التمييز  اإىل حمكمة التجارية اجلزئية

قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021-06-20 امل�افق  الح��د  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على القل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2820/2021/60 امر اداء    

م��س�ع الدع�ى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )16.773.61( درهم والفائدة 
القان�نية ب�اقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد و�سم�ل المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد 

الكفالة والر�س�م وامل�ساريف  
طالب الإعلن : �سركة ب�ر�سلن ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطل�ب اإعلنهم : 1- جل�بال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمه�يل حمل الإقامة 

م��س�ع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/28 اول:انفاذ العقد التجاري املربم بن 
الطرفن - ثانيا:الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16.773.61( درهم والفائدة القان�نية 
ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�س�م  التام  ال�سداد  وحتى   2019/7/7 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪5 ب�اقع 
ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات وتن�ه املحكمة ان طلب �سم�ل المر 

بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ست برف�سه 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

ان����ي����ل   / امل��������دع���������   ف�����ق�����د 
نيبال   ، م����ان����دال  ك�����م����ار 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )11282030( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

 0543016604

فقدان ج�از �سفر
ف���ق���د امل�����دع������/ حم���م���د اي�����ب 
بنغلدي�ص   ، ����س���ل���ط���ان  ع���ل���ي 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������از ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )EF0871856(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر

فقد املدع�/ حممد بابل بهيان 
بنغلدي�ص   ، بهيان  ج���رج  لت 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������از ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )BQ0230196(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان ج�از �سفر
امل��دع��� / حم��م��د �سناء  ف��ق��د 
الهند   ، اهلل  �����س����ي����اء  اهلل 
رقم  ���س��ف��ره  ج����از  اجلن�سية 
)N2782552( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 3268/2020/207 تنفيذ جتاري
املبلغ  ب�سداد   ، الدع�ى رقم 2020/3013  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم  الدع�ى:   م��س�ع 

املنفذ به وقدره ) 329178درهم ( ، �سامًل للر�س�م وامل�ساريف
طالب العلن:  دبي للمرطبات ) �سركة م�ساهمة عامة ( - �سفته بالق�سية:  طالب 

التنفيذ
املطل�ب اعلنهم:  1- مطعم ومقهى ل�ي�ص - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده

والزامك بدفع  اع��له  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك�  :  قد  الإع��لن  م��س�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )329178( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة . وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah art, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002740 civil (partial)

To the defendant : Sadat Nsamba
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile No. 0586373068
For notification by publication in both Arabic and English languages The plaintiff filed 
the Sharjah Taxi (LLC) against the defendant / Sadat Nsamba - Uganda, demanding 
and claiming the following: Obligate the defendant to pay an amount of (41135.96 
dirhams) Forty-one thousand one hundred thirty-five dirhams and ninety-six fils, 
and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full 
payment. - Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 29/06/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0003130 - Civil (Partial)
To the defer ant: Asad Jamil Abdul Jamil Unknown Place of residence: 
Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street Sharjah, 
Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile No. 0509341803
You are assigned to attend the hearing 22/06/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Nojoud Taleb Alameri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام: 

للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت 
العربية  ل��ل��غ��ة  اأب����ظ���ب���ي  مب���رك���ز 
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة - 
اأب�ظبي اأم�ص عن فتح باب الرت�سح 
لدورتها ال�ساد�سة ع�سرة بدءا من 
الأول  وحتى  اجل��اري  ي�ني�  �سهر 

من اأكت�بر 2021.
اجتماعات  اأول  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
برئا�سة  للجائزة،  العلمية  الهيئة 
�سعادة الدكت�ر علي بن متيم رئي�ص 
مركز اأب�ظبي للغة العربية، اأمن 
للكتاب،  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  ع��ام 
الدكت�ر  العلمية  الهيئة  واأع�ساء 
خليل ال�سيخ من الأردن، وي�رغن 
والباحث  وال�ساعر  اأملانيا،  ب�ز من 
الإم�����ارات  م��ن  العميمي  ���س��ل��ط��ان 
الأمل���������اين  الأردين  وامل�������رتج�������م 
م�سطفى ال�سليمان والربوفي�س�ر 
فرن�سا،  من  �ساناغ�ستان  فل�ريال 
والدكت�ر حممد اأب�الف�سل بدران 
م��ن م�����س��ر، والأك���ادمي���ي الأردين 
امل�سري،  الدكت�ر خالد  الأمريكي 
من  ال�سفراين  حممد  وال��دك��ت���ر 

ال�سع�دية.
انتهاء  اأع���ق���اب  الإع�����لن يف  ي��اأت��ي 
ال���������دورة اخل���ام�������س���ة ع�������س���رة من 
تكرمي  ح����ف����ل  ب����ث����اين  اجل������ائ������زة 
اف���رتا����س���ي يف ت����اري����خ اجل����ائ����زة، 
اإعلميا  اه��ت��م��ام��ا  لق����ى  وال�����ذي 
ل�����دى بثه  وج���م���اه���ري���ا وا����س���ع���ا 
الت�ا�سل  من�سات  ع��رب  م��ب��ا���س��رة 
الجتماعي والقن�ات التلفزي�نية 

املا�سي. ماي�  يف 24 
و�سجلت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب 
يف دورت��ه��ا الأخ���رة ع���ددا قيا�سيا 
 2349 ب���ل���غ  ال���رت����س���ي���ح���ات  م����ن 
زيادة  يف  دول���ة،   57 م��ن  تر�سيحا 
ال������دورة  ب���امل���ائ���ة ع����ن   23 ب��ل��غ��ت 
ال����راب����ع����ة ع�������س���رة م����ن اجل����ائ����زة، 
الت�سعة؛  ف����روع����ه����ا  يف  وذل��������ك 
والتنمية  وال���رتج���م���ة،  الآداب، 
العربية  والثقافة  ال��دول��ة،  وب��ن��اء 
الطفل  واأدب  الأخ���رى،  اللغات  يف 
والدرا�سات  وال��ف��ن���ن  وال��ن��ا���س��ئ��ة، 
والن�سر  ال�ساب،  وامل�ؤلف  النقدية، 
و�سخ�سية  الثقافية،  والتقنيات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وب���ذل���ك ي�سل  ال���ع���ام 
اإج���م���ايل ع���دد ال��رت���س��ي��ح��ات التي 

ت��ل��ق��ت��ه��ا اجل�����ائ�����زة م���ن���ذ دورت����ه����ا 
الفتتاحية اإىل 19،095.

وق�����ال ���س��ع��ادة ال���دك���ت����ر ع��ل��ي بن 
الي�م  ح��ق��ق��ن��اه  م����ا  اإن   " مت���ي���م 
يتجاوز  ب���ل  ي�����س��اه��ي  م���ن جن����اح 
اجلائزة،  م��ن  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����دورات 
مل يكن وليد ال�سدفة، بل ه� من 

والعمل  الدقيق  التخطيط  ثمار 
الدوؤوب على كافة الأوجه ل�سمان 
اأن تظل جائزة ال�سيخ زايد للكتاب 
ك�احدة  حققتها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  يف 
العاملية،  الأدبية  اجل�ائز  اأهم  من 
للن�سر  الأب��رز  العربية  واحلا�سنة 
اأقمنا  وق��د  وال��رتج��م��ة،  والثقافة 

حفل تكرمي هذه الدورة افرتا�سيا 
ل���ث���اين م����رة يف ت���اري���خ اجل���ائ���زة، 
واأثبتت النتائج اأن اجلائزة حتظى 
بتقدير العامل واهتمامه اأيا كانت 
و�سيلة انعقادها وتكرمي الفائزين 

بها".
تر�سيحات  اجل����ائ����زة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
اإىل  اأنف�سهم  امل���ؤل��ف��ن  م��ن  ذات��ي��ة 
التي  الن�سر  دور  تر�سيحات  جانب 
ت�ستطيع تقدمي تر�سيحات الكتب 
م�افقة  ن��ي��ل  ب��ع��د  عنها  ال�����س��ادرة 
يخ�ص  وفيما  اخلطية.  امل���ؤل��ف��ن 
ال�سيخ  ال��رت���س��ح جل��ائ��زة  ���س��روط 
تك�ن  اأن  ي���ج���ب  ل���ل���ك���ت���اب،  زاي������د 
الأع���م���ال الأ���س��ل��ي��ة امل��ر���س��ح��ة قد 
با�ستثناء  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  كتبت 
الأع����م����ال امل��ر���س��ح��ة ���س��م��ن فرع 
الأع����م����ال  "�س�اء  "الرتجمة" 
اللغة  اإىل  اأو  م�����ن  امل����رتج����م����ة 
العربية" والأعمال املر�سحة �سمن 
اللغات  يف  العربية  "الثقافة  ف��رع 
الأعمال  ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث  الأخرى" 
الإجنليزية  ب���ال���ل���غ���ة  امل���ن�������س����رة 
والإيطالية  والفرن�سية  والأملانية 

والإ�سبانية والرو�سية.

•• دبي-وام:

وامل�ا�سلت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
يف دبي اأنها �ستح�ل 3 من خدمات 
ت��رخ��ي�����ص ال�����س��ائ��ق��ن وه���ي طلب 
وطلب  ق����ي����ادة  رخ�������س���ة  جت����دي����د 
اإ�سدار بدل فاقد اأو تالف لرخ�سة 
القيادة وطلب اإ�سدار �سهادة خربة 
الذكية  ال��ق��ن���ات  اإىل  لل�سائقن 
اإيقاف  �سيتم  حيث  والإلكرتونية 
ه���ذه اخل���دم���ات يف مراكز  اإجن����از 
للهيئة  التابعة  املتعاملن  اإ���س��ع��اد 

ي�ني�  اعتبارا من منت�سف  وذلك 
اجلاري.

امل����رزوق����ي مدير  ���س��ل��ط��ان  ق����ال  و 
اإدارة ترخي�ص ال�سائقن مب�ؤ�س�سة 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  ال����رتخ����ي���������ص يف 
من  ابتداء  �سيتم  اإن��ه  وامل�ا�سلت 
اإيقاف  اجل�����اري  ي���ن��ي���  منت�سف 
و�سيتم  ال���ث���لث  اخل���دم���ات  ه����ذه 
ت�فر خدمة طلب جتديد رخ�سة 
الذكي  التطبيق  خ��لل  من  قيادة 
الإلكرتوين  وامل���ق��ع  دراي����ف  دب���ي 
الذاتية  اخل��دم��ة  واأج��ه��زة  للهيئة 
املتعمدة  ال��ن��ظ��ر  ف��ح�����ص  وم���راك���ز 

من قبل الهيئة.

•• ال�صارقة-الفجر:

"نا�سئة  "�سّ�ر واعر�ص منتجك"، الذي نظمته  اختتمت فعاليات برنامج 
ال�سارقة"، التابعة مل�ؤ�س�سة "ربع قرن" ل�سناعة القادة واملبتكرين، عن ُبعد 
بهدف تنمية معارف منت�سبيها يف الأعمار من 13 اإىل 18 عاماً، واإك�سابهم 
خمتلف املهارات اخلا�سة بقطاع ريادة الأعمال، وتعريفهم باأ�سرار وفن�ن 

ت�س�ير املنتجات بطريقة ع�سرية.
م��ب��ارك حم��ب���ب، مدرب  ق��دم��ه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  املنت�سب�ن خ��لل  وتعلم 
ت�س�ير ف�ت�غرايف وفيدي�، على مدار ثلثة اأيام متتالية، ق�اعد الت�س�ير 
الحرتايف التي ت�سم "قاعدة التك�ين"، التي تعتمد على نظرة امل�سّ�ر وفقاً 

و"قاعدة  ال�س�رة،  لعنا�سر  املنا�سب  الت�زيع  ويتم من خللها  للمعطيات 
مت�ساوية  اأق�سام  ثلثة  اإىل  ال�س�رة  تق�سيم  على  تعتمد  التي  التثليث"، 

بخطن اأفقين وعام�دين لتحديد نقاط الق�ة يف ال�س�رة.
على  تعتمد  ال��ت��ي  املزدوج"،  ال��ت��اأط��ر  "قاعدة  اإىل  املنت�سب�ن  ت��ع��رف  كما 
و�سع العنا�سر الرئي�سة يف ال�س�رة داخل اإطارات مثل الأب�اب اأو الن�افذ،  
النهر  جم��رى  ا���س��ت��خ��دام  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  الت�جيه"،  خ��ط���ط  و"قاعدة 
يف  معينة  نقطة  اإىل  امل�ساهد  نظر  لت�جيه  كخط�ط  ال�����س��ارع  ام��ت��داد  اأو 

ال�س�رة.
وتطرق حمب�ب اإىل جمم�عة من الن�سائح القّيمة للم�ساركن متثلت يف 
اأهمية التغذية الب�سرية باعتبارها اأوىل مراحل التخطيط للت�س�ير وذلك 

لتغذية  امل�س�رين  وح�سابات  الإلكرتونية  م�اقع  من  العديد  متابعة  عرب 
الب�سر قبل الت�س�ير، كما ا�ستعر�ص الأ�سياء ال�اجب جتنبها يف الت�س�ير 
اإىل  اإ�سافة  ال�س�رة ونقاط الرتكيز،  اإهمال خلفية  وهي عدم التخطيط، 
جتنب و�سعية الت�س�ير ال�احدة، وعدم معرفة اإمكانيات الكامرا، وعدم 
يخفي  الذي  بال�سكل  املبا�سر  الفل�ص  وا�ستخدام  الت�س�ير،  اأتناء  تثبيتها 
وجتنب  والأم��اك��ن،  للأ�سخا�ص  الع�س�ائي  والت�س�ير  ال�س�رة،  تفا�سيل 

ا�ستخدام الذاكرة اململ�ءة اأو ال�سغرة، واملعاجلة اخلاطئة لل�س�ر.
وتعرف املنت�سب�ن اإىل اأهمية الإ�ساءة التي ُتعد عن�سراً مهماً يف الت�س�ير، 
والتي ت�سم امل�سدر الطبيعي املتمثل يف اأ�سعة ال�سم�ص، وامل�سدر ال�سناعي 
ا�ستثمار  كيفية  على  وتدرب�ا  الب�سر،  �سنعه  ما  وكل  امل�سابيح  ي�سم  الذي 

اأ�سعة ال�سم�ص باعتبارها من اأف�سل م�سادر الإ�ساءة يف الت�س�ير، و مهارات 
التعامل معها ما بن الظل وال�سط�ع با�ستخدام الع�اك�ص واملر�سحات.

وتدرب املنت�سب�ن على فن�ن ت�س�ير املنتجات ذات الأ�سطع اللمعة، اإ�سافة 
عر�ص  وت�سمل  الجتماعي،  الت�ا�سل  من�سات  ع��رب  ت�س�يقها  ط��رق  اإىل 
الفئة  واختيار  الكلمات  وو���س���ح  اإ���س��اف��ات،  دون  من  وا�سح  ب�سكل  ال�س�ر 
م�ساهدتها،  ل�سمان  ال�س�ر  ن�سر  عند  ال��ذروة  اأوق��ات  واختيار  امل�ستهدفة، 

وعدم خلط الت�س�يق بالأم�ر ال�سخ�سية، و�سرورة الهتمام باملتعاملن.
ويف ختام الربنامج اأقيمت م�سابقة تناف�سية بن امل�ساركن يف التقاط �س�ر 
املكت�سبة من  لهم يف تطبيق مهاراتهم  الفر�سة  لإتاحة  ملنتجات خمتلفة، 

الربنامج.

نا�سئة ال�سارقة يتدرب�ن على خفايا الت�س�ير الحرتايف للمنتجات

دفاع مدين عجمان يدع� لاللتزام باإجراءات
 ال�سالمة من حرائق املركبات

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تفتح باب الرت�سح للدورة الـ 16 

•• عجمان - وام: 

دعا العميد حممد علي ال�س�يدي مدير اإدارة املراكز بالإدارة العامة للدفاع املدين 
الأمن وال�سلمة لتجنب وق�ع ح�ادث حرائق  باإجراءات  اإىل اللتزام  بعجمان 

املركبات خا�سة يف ف�سل ال�سيف الذي ي�سهد ارتفاعا يف درجات احلرارة.
اإجراء  عدم  املركبات  حرائق  اأ�سباب  بن  من  اأن  اإىل  ال�س�يدي  العميد  واأو�سح 
وترك  املحرك  حرارة  درجة  وارتفاع  للمركبة  وامليكانيكية  الكهربائية  ال�سيانة 

امل�اد القابلة لل�ستعال يف املركبة مثل " ال�لعات والعط�ر وعب�ات التعقيم " 
بالإ�سافة اإىل احل�ادث املرورية التي قد تت�سبب بحرائق يف املركبات.

اأن الإهمال وعدم ال�سيانة واملتابعة يلعب دورا رئي�سيا يف احتمالت  اإىل  واأ�سار 
امل��رك��ب��ة حت��ت���ي ع��ل��ى عنا�سر قابلة  اأن  امل��رك��ب��ات خ��ا���س��ة  ل��ه��ذه  وق����ع ح��رائ��ق 
اأو  والزي�ت  ال�سائل  ال�ق�د  مثل  ت�سغيلها،  ل���ازم  اأو  لل�ستعال �سمن مك�ناتها 
الكهربائية  وال�سبكة  واملطاط،  والبل�ستيك  التنجيد  اأخرى مثل م�اد  عنا�سر 

وحرارة املحرك، و�سمعات الحرتاق والعادم .

وحث ال�سائقن على اتخاذ اإج��راءات ال�سلمة والأم��ان لتجنب وق�ع مثل هذه 
احل�ادث كاملراقبة الي�مية ملعدلت مياه التربيد وزيت املحرك، واإغلق غطاء 
خزان ال�ق�د باإحكام ملنع الت�سرب وتفادي خطر ال�ستعال، والحتفاظ بطفاية 
باإجراء  واللتزام  اح��رتازي،  كاإجراء  ا�ستخدامها  على  والتدرب  منا�سبة  حريق 
عمل ال�سيانة الدورية من قبل فنين خمت�سن، و�سرورة اإيقاف املحرك عند 
تزويد املركبة بال�ق�د والمتناع عن التدخن، والحتفاظ بحقيبة الإ�سعافات 

الأولية والتعرف على حمت�ياتها والتدرب على ا�ستخدامها.

•• دبي -وام:

قدمت جلنة الأ�سر املتعففة يف اأم القي�ين التابعة جلمعية 
دار الرب خلل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل 
م�ساعدات اإن�سانية ومبادرات خرية دعما للأ�سر املتعففة 
واملحتاجة وذوي الدخل املحدود بتكلفة اإجمالية بلغت 5 
يا�سر حممد  واأك��د  درهما.  و217  األفا  و275  ملين 
دار  بجمعية  والت�س�يق  الت�سال  اإدارة  مدير  الطاهري 
الذي  والإن�ساين  واملجتمعي  اخلري  ال��دور  اأهمية  الرب 

املحلي عرب دعم  املجتمع  املتعففة يف  الأ�سر  ت�ؤديه جلنة 
وال�ق�ف  متطلباتها  وت�فر  واملتعففة  املحتاجة  الأ�سر 
للحياة  واملعي�سية  امل��ادي��ة  الأع��ب��اء  م�اجهة  يف  بجانبها 
. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ل��ي ح�سن ال��ع��ا���س��ي رئ��ي�����ص " جلنة 
الأ�سر املتعففة" التابعة جلمعية دار الرب اإن 619 حالة 
ا�ستفادوا من  اإم��ارات الدولة  من املحتاجن يف عدد من 
م�ساعدات اللجنة خلل الفرتة من يناير حتى ماي� من 
جمال   14 امل�ساعدات غطت  اأن  واأ�ساف  العام اجل��اري. 

معي�سيا اأ�سا�سيا وخدميا حي�يا .

•• ال�صارقة - وام:

ال�سارقة  اأعلنت جلنة حتكيم جائزة 
اأ�سماء  ع���ن  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ر  ل��ن��ق��د 
ب����اجل����ائ����زة يف دورت����ه����ا  ال���ف���ائ���زي���ن 
ر�سيد  الأول  باملركز  ف��از  .و  الأوىل 
الدري�����س��ي م��ن امل��غ��رب ع��ن بحثه:" 
حن  اأو  �سيميائياً  دروي�����ص  حم��م���د 
الثاين  باملركز  ف��از  و  ال�سعر"  يفكر 
�سيد بكر من م�سر  اإ�سماعيل  اأمي��ن 
ال�سردية  " ال��ط��ق������س��ي��ة  ب��ح��ث��ه  ع��ن 
املبالغة : نح� نظرية لل�سعر العربي 
الثالث  ب���امل���رك���ز  ف����از  و  احلديث" 
عن  فل�سطن  م��ن  حطيني  ي������س��ف 
ال�سعر  يف  ال�سردّي  ال�سياق   " بحثه 
العربي املعا�سر" كما ن�هت اللجنة 
اىل متيز بحث " املعلقة املراآة : من 
ال�����س��روح اإىل ب��لغ��ة احل��ج��اج " من 
تطبيقه  و  احل��دي��ث  منهجه  ح��ي��ث 
ع��ل��ى م��ع��ل��ق��ة اأم������روؤ ال��ق��ي�����ص. وقال 
الع�ي�ص  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعادة 
اإن  بال�سارقة  الثقافة  دائ���رة  رئي�ص 
اإطلقها  ال��ت��ي مت  اجل���ائ���زة  ع��ن���ان 
ال�سم�  �ساحب  لت�جيهات  تنفيذا 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سعر من  "نقد  ال�سارقة ه�  حاكم 
البلغة اىل املناهج احلديثة" حيث 

لأعمال  القب�ل  باب  الدائرة  فتحت 
والباحثن  وال�����دار������س�����ن  ال���ن���ق���اد 
و مت   2020 ف���رباي���ر  م���ن  ال���ع���رب 
/م�سر  م�����س��ارك��ة   102 ا���س��ت��ق��ب��ال 
و   16 العراق  و   19 املغرب  و   31
 6 ت�ن�ص  و   8 الأردن  و   8 اجل��زائ��ر 
�س�رية 4 و اليمن 3 و ال�س�دان 3 و 
م�ساركة واحدة لكل من م�ريتانيا و 
ال�سع�دية و الإم��ارات وفل�سطن . و 
اعرب اأع�ساء اللجنة التحكيمية عن 
�سكرهم و تقديرهم لرعاية �ساحب 
الدائمة  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����س��م��� 
م�سيدين   .. ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل���ث���ق���اف���ة 
الثقافة  التي تبذلها دائرة  باجله�د 
يف ال�سارقة . يذكر اأن قيمة اجل�ائز 
هي : 100 األف درهم للمركز الأول 
و 75 األفا للمركز الثاين و 50 األفا 

للمركز الثالث.

اإ�سالمية دبي تقدم حما�سرات دبي عن 
بعد حتى نهاية العام

•• دبي -وام:

التثقيف  ب���اإدارة  متمثلة  بدبي  اخل��ري  والعمل  الإ�سلمية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  اأعلنت 
مبجملها  �ستناق�ص  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جمم�عة  تنفيذ  ع��ن  الديني  والت�جيه 
م�ا�سيع دينية وفقهية متن�عة حتت م�سمى "حما�سرات دبي عن بعد" وهي عبارة 
العام اجلاري  ط���ال  اأ�سب�عيا يف وقت حمدد  تقدميها  يتم  ودرو���ص  عن حما�سرات 
والتي �سيقدمها نخبة من املحا�سرين . ولفتت ي�سرى القع�د مديرة اإدارة التثقيف 
والت�جيه الديني اإىل اأن جدول "حما�سرات دبي عن بعد" يهدف اإىل بناء جمتمع واع 
اأن املحا�سرات �سيقدمها  ال��سطية ال�سحيحة ...م�ؤكدة  بالأخلق واملبادئ الدينية 

ثلة من املحا�سرين املعتمدين يف الدائرة ..

اأكرث من 5 ماليني درهم قيمة م�ساعدات جلنة 
الأ�سر املتعففة بدار الرب خالل 5 اأ�سهر

طرق دبي حت�ل 3 من خدماتها للقن�ات الذكية 

اإعالن الفائزين بجائزة ال�سارقة لنقد ال�سعر العربي
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العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
ال�س�����ادة/حمل ن�سيم اليحر  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

للعلف احلي�انية 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1010814 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مرمي �سامل حممد ب�سر العامري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل جمعه عيد علي ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
النزاهة  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ.م.م 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1045107 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حمد بدر عبداهلل احمد احلمادي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ماجد بدر عبداهلل احمد احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سراديب لل�ست�سارات 

الهند�سية والديك�ر الداخلي - �سركة ال�سخ�ص ال�احد ذ.م.م 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3939669 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل احمد عياده احمد الهاملي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد عياده احمد حممد الهاملي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
لتمثيل  ال�س�����ادة/ان�سايدر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ال�سركات  رخ�سة رقم:3878002 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيف مبارك �سيف احلديلي املن�س�ري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف الب��سعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سيخ امتياز لإدارة 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب العقارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:1102882 
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سيخ امتياز احمد حممد �سالح احمد من 49 ٪ اإىل ٪24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ان�ار مفى مكل�ص الرحمن ٪25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعيد عمر �سعيد العا�ص املر  ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد الذيب حممد �سل�م النعيمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
ال�س�����ادة/ه�ب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN وي لت�سجيل املركبات  رخ�سة رقم:2897296 

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستيزين 

لتجارة العامة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2430237 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دمي��ص 

لعمال الديك�ر
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3714378 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املزي�نه 

للعقارات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2845359 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الدلل 

للتجارة العامة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3790086 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
ال�س�����ادة/الفائز  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للعبايات وال�سيلة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1140520 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمم�عة قبا�ص احمد القبا�ص لدارة ال�سركات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2102795 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ل�ؤل�ؤة الندمي

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1077545 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ل�ؤل�ؤة الندمي

LULU ALNADEEM RESTAURANT

اإىل/ مطعم بن� جان بلو
BANNU JAN PULAO RESTAURANT

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعان ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:خ�زدار للمقاولت العامة ذ.م.م
م�سماك  �سركة  مبنى   0.5 غرب   - اب�ظبي  ال�سركة:جزيرة  عن�ان 

العقارية ذ.م.م
CN 2779204 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/�سارتف�رد لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قان�ين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/4/24 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العم�مية غر العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150006971 
- تاريخ التعديل:2021/6/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعن خلل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعان ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سام فا�سن ذ.م.م
 M23 عن�ان ال�سركة:وحدة املالك �سهيل حممد احمد خلف العتيبه 

مكتب M ط - C8E جزيرة اب�ظبي �سارع حمدان - �سرق 8 - ق
CN 2207157 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ،   2
كم�سفي قان�ين لل�سركة بتاريخ:2021/6/9 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العم�مية غر العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/6/13  - بالرقم:2105014673 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعن خلل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعان ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:قيدو للم�اد الغذائية ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:امل�سفح م 0.36 مبنى اب�سر لل�سيانة العامه واخرين

CN 2820010 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قان�ين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/6/12 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العم�مية غر العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105014855 
- تاريخ التعديل:2021/6/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعن خلل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
خلدمات  ال�س�����ادة/�ستارزون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تنظيف املباين
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3924195 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستارزون خلدمات تنظيف املباين
STAR ZONE BUILDING CLEANING SERVICES

اإىل/ فريند�ص بارك للمقاولت العامه
FRIENDS PARK GENERAL CONTRACTING 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بان�اعها  4100002
تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دي�ست بيدي�ص خلدمات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب التننظيف رخ�سة رقم:2798077 
تعديل اإ�سم جتاري من/ دي�ست بيدي�ص خلدمات التننظيف

DUST BUDDIES CLEANING SERVICES

اإىل/ دي�ست بيدي�ص خلدمات التننظيف وال�سيانة العامة
DUST BUDDIES CLEANING SERVICES AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
الطل�ص  ال�س�����ادة/جنم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للنظارات  رخ�سة رقم:1097624 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمم�د علي عبا�ص حم�سن الن�ي�ص ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبيد ابراهيم هلل ابراهيم الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
للخ�سار  ال�س�����ادة/دراغ�ن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وامل�اد الغذائية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2926933 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نا�سر خمي�ص نا�سر خمي�ص املن�س�ري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف نا�سر خمي�ص نا�سر خمي�ص املن�س�ري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ال�54  للدول  ال�سن�ي  الجتماع  الثلثاء  من  اعتبارا  فرن�سا  تنظم 
اإدارة  امل�قعة على معاهدة القطب اجلن�بي لإجراء م�ساورات ح�ل 
املنطقة ومن ورائها حماية التن�ع البي�ل�جي يف “القارة البي�ساء«.

“الجتماع  ه��ذا  ب��اري�����ص  ت�ست�سيف   ،1989 منذ  الأوىل  ول��ل��م��رة 
الت�ساوري ملعاهدة القطب اجلن�بي” الثالث والع�سرين منذ ت�قيع 
يف  ب��اأرا���ص  املطالب  بتجميد  املعاهدة  و�سمحت   .1959 يف  الن�ص 
بال�سكان  املاأه�لة  غر  املنطقة  هذه  وخ�س�ست  البي�ساء”  “القارة 
لأن�����س��ط��ة ع��ل��م��ي��ة و���س��ل��م��ي��ة. و���س��ت��ع��ق��د ال�����دول الأط������راف اجتماعا 
و52  والنبات  احلي�ان  اإدارة  ملناق�سة  اأي��ام  ع�سرة  ي�ستمر  افرتا�سيا 
قاعدة علمية متمركزة يف القارة ال�اقعة يف اأق�سى جن�ب الك�كب. 
الفرن�سي للقطبن وال�س�ؤون  ال�سفر  دارف�ر  اأوليفييه ب�يفر  وقال 
يف  ملت�ساركن  اج��ت��م��اع  اإىل  “اقرب  اإن���ه  ال������س��ع  ملخ�سا  ال��ب��ح��ري��ة 
ملكية«. لكن وراء الك�الي�ص �ستلعب اأي�سا امل�ساألة احل�سا�سة املتعلقة 
غنية  وه��ي  اجلن�بية،  القطبية  للقارة  املتاخمة  البحرية  باملناطق 
املناخ.  لتغر  الت�سدي  يف  واأ�سا�سية  ال�ستثنائي  البي�ل�جي  بالتن�ع 
باإن�ساء  “نطالب  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  والدبل�ما�سي  الكاتب  وق��ال 
رو�سيا  ل��ك��ن  ���س��ن���ات،  ث��م��اين  م��ن��ذ  حمميتن  بحريتن  منطقتن 
هذه  ت�سنيف  ي��ت��م  اأن  وت��رف�����س��ان  مبفردهما”  ت��ع��م��لن  وال�����س��ن 
وهذا  لل�سيادين  نرتكها  فاإننا  ن�سنفها،  مل  “اإذا  واأ���س��اف  املناطق. 
وه� ن�ع من اجلمربي ال�سغر يغذي حي�انات  ما يهدد الكريل”، 

القطب اجلن�بي وي�سكل “كتلة بي�ل�جية اأ�سا�سية«.
  لل�س�ر الكبرة جلبال اجلليد ال�سقت على واجهات عامة.

�سهدت ح�سيلة الإ�سابات بفرو�ص ك�رونا امل�ستجد “ك�فيد - 19” 
و�سجل  املا�سية.  ال�24  ال�ساعات  خلل  ملح�ظا  ارتفاعا  رو�سيا  يف 
تقريره  يف   - الفرو�ص  مبكافحة  اخلا�ص  الرو�سي  العمليات  مركز 
اإ�سابة جديدة بالفرو�ص خلل الي�م الأخر   14723 الي�مي - 
ما ميثل اأكرب ح�سيلة ي�مية منذ 13 فرباير ، مقارنة ب� 13510 
مت  التي  الإ�سابات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  ال�سابق،  الي�م  يف  اإ�سابات 
 / وت�سجيل  اإ�سابة  و687  األف   208 و  ملين  خم�سة  ت�سجيلها 
اأم�ص  399 وفاة  24 �ساعة /مقابل  اآخر  357 حالة وف��اة/ خلل 
الول/ ما ميثل انخفا�سا يف ال�فيات ، ليبلغ اإجمايل عدد ال�فيات 
و   ، وف��اة  430 حالة  األفا   126 اإىل  البلد  ال�باء يف  الناجمة عن 
اإىل  املتعافن  عدد  جمم�ع  لرتفع  لل�سفاء  �سخ�سا   8994 متاثل 
األفا   280 بقاء  ، مع  335 مري�سا  و  األ��ف  و801  اأرب��ع��ة ملين 
الأقاليم  اجل��دي��دة على  الإ���س��اب��ات  وت���زع��ت   . ن�سطة  922حالة  و 
م��سك�  العا�سمة  يف  منها  ع��دد  اأك��رب  ت�سجيل  مت  حيث   ، الرو�سية 
اأعلى ح�سيلة  اإ�سابات/ يف  ال�باء /7704  ب�ؤرة تف�سي  التي تعترب 
منذ 24 دي�سمرب املا�سي، بالإ�سافة اإىل اإجراء حتى اأم�ص اأكر من 
بك�رونا،  الإ���س��اب��ات  لت�سخي�ص  خمتربي  فح�ص  ملي�ن   142.7

420 اآلفا منها خلل اآخر 24 �ساعة.

اإ�سابته واأنه ما زال يجد  اأنه مل يتعاف من  ي�ؤكد مات�رين ك�ا�سي 
العنف  ب�سبب  �سخ�ص  اأي  على  حكم  ���س��دور  ع��دم  تقبل  يف  �سع�بة 
الذي �سهده حي اأب�ب� يف �سمال عا�سمة �ساحل العاج اأبيدجان الذي 

ت�ساقطت عليه القذائف يف اآذار مار�ص 2011.
الياأ�ص ال�ا�سح على ك�ا�سي )56 عاما( وه� يبحث عن  ويتناق�ص 
كلمات ويحدق يف الفراغ مع حي�ية هذا احلي ال�سعبي املل�ن. وي�سدد 
الرجل “مل اأعد قادرا على فعل اأي �سيء. العمل يف البناء م�ستحيل 

ول اأ�ستطيع اأن اأجد اأعمال �سغرة«.
ويتابع اأنه مل يعالج ي�ما من اإ�سابته، م��سحا اأنه “يف امل�ست�سفى كان 
هناك تدافع ومل يجروا عمليات �س�ى للم�سابن يف حالت خطرة 
اأفريقي  األ��ف فرنك   150 ذل��ك  بعد  وتلقى  يعتن�ا بي”.  ج��دا. مل 

)230 ي�رو( من احلك�مة.
اأزمة  ال��ع��اج يف  ���س��ن���ات، ح��ن غ��رق��ت �ساحل  ذل��ك قبل ع�سر  ح��دث 
اأمام  بهزميته  الع����رتاف  غباغب�  ل����ران  رف�����ص  اأن  بعد  انتخابية 
اأ�سهر من العنف اإىل �سق�ط اأكر من  احل�سن وات��ارا. واأدت خم�سة 
ثلثة اآلف قتيل من املع�سكرين. ويف حي اأب�ب� الذي يعترب م�اليا 

ل�اتارا، ُق�سف ال�س�ق وا�سُتهدفت ن�ساء خلل تظاهرات.

عوا�صم

باري�ص

مو�سكو

اأبيدجان

    ف�جيم�ري تندد بعمليات 
تزوير يف انتخابات يف البريو 

•• ليما-اأ ف ب

جددت مر�ّسحة اليمن ال�سعب�ي كيك� ف�جيم�ري التي خ�سرت النتخابات 
الرئا�سية يف البرو الأحد املا�سي اتهاماتها بالتزوير وح�سدت منا�سريها، 
التي  الق��رتاع  بطاقات  اآلف  ع�سرات  مراجعة  ال�سلطات  ت�ا�سل  حن  يف 
يف  تزوير”  “هناك  الأجنبي  ل��لإع��لم  املر�سحة  وقالت  عليها.  اعرت�ست 
فيما تت�ساءل  فرز الأ�س�ات و”وقائع خطرة يف هذه املرحلة النهائية”، 
فر�ص ف�زها يف القرتاع مقابل مناف�سها الي�ساري بيدرو كا�ستي�. واأكدت 
ف�جيم�ري “�ساأعرتف بالنتائج ولكن يجب اأن ننتظر نهاية” الفرز، ونددت 
بحدوث خمالفات اأدت، وفق تعبرها، اإىل “ترجيح” فر�ص خ�سمها، وه� 
مدر�ص ونقابي يبلغ من العمر 51 عاماً. يف النتظار، ح�سدت الآلف من 
منا�سريها يف و�سط ليما وت�جه بع�سهم اإىل مقر جلنة حتكيم النتخابات 
اأن�سار  من  املئات  اأي�ساً  يتجّمع  حيث  الق���رتاع،  مراقبة  املكلفة  ال�طنية 
كا�ستي� منذ الأربعاء. فر�ص ع�سرات ال�سرطين ط�قاً اأمنياً بهدف جتّنب 
ح�س�ل اأي م�اجهة بن املجم�عتن، وفق ما اأفاد �سحايف يف وكالة فران�ص 
بر�ص. اأكد متظاهر منا�سر لف�جيم�ري يرتدي قمي�ص املنتخب ال�طني 

لكرة القدم، اأن “البرو باأ�سرها �ستدافع عن ت�س�يتها«.
قبل  و”الهدوء”  ب�”ال�سرب”  اإىل التحلي  اأن�ساره  من جهته، دعا كا�ستي� 

انت�سار يعتربه حتميًّا.

»ف�رين ب�لي�سي«: ل اخرتاقات مت�قعة يف قمة بايدن-ب�تني

ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة قنبلة م�ق�تة تهدد �سكان غزة 

 نتانياه�.. اأط�ل وقت يف ال�سلطة بتاريخ اإ�سرائيل 
ال�زراء.  رئا�سة  ب��دوره  ال�سابق،  التلفزي�ين  النجم  لبيد،  يت�سّلم  اأن 
اأبيب،  ت��ل  يف   1949 الأول/اأك��ت���ب��ر  ت�سرين   21 يف  نتانياه�  ول��د 
اإذ كان الأخر امل�ساعد  وورث عن والده بن ت�سي�ن عقيدة مت�سددة، 
ال�سخ�سي لزئيف جاب�تن�سكي، زعيم تيار �سهي�ين يقّدم نف�سه على 
اأنه “ت�سحيحي” وي�سعى اىل تاأ�سي�ص “اإ�سرائيل الكربى«. يف العام 
1976، كان �سقيقه ي�ناتان اجلندي الإ�سرائيلي ال�حيد الذي قتل 
ي�سرف  كان  التي  ال�حدة  نفذتها  اأثناء م�ساركته يف عملية ع�سكرية 
منظمتان  خطفتها  ط��ائ��رة  يف  املحتجزين  الرهائن  لتحرير  عليها 
�سقيقه  مقتل  اإن  نتانياه�  وي��ق���ل  اأوغ��ن��دا.  يف  واأمل��ان��ي��ة  فل�سطينية 
نتانياه� يف جزء  ون�ساأ  عليه.  �سخ�سية كبرة”  “تداعيات  له  كانت 
ما�سات�س��ست�ص  معهد  من  وت��خ��ّرج  املتحدة  ال���لي��ات  يف  حياته  من 
رّكزت  النكليزية،  باللغة  طلقته  وبف�سل  العريق.  للتكن�ل�جيا 

اإ�سرائيل بن  اأثناء دفاعه عن  القن�ات التلفزي�نية الأمركية عليه 
يف  �ساهم  ما  وه�  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  ومطلع  ثمانينات  اأواخ��ر 
والدويل.  املحلي  ال�سعيدين  على  �سيا�سية  ك�سخ�سية  جنمه  �سع�د 
يف الثمانينات، �سغل من�سبا دبل�ما�سيا يف �سفارة بلده يف وا�سنطن. 
وت�ىل نتانياه� الذي لطاملا �سّكك يف اتفاقيات اأو�سل� لل�سلم، زعامة 
ليك�ن  النتخابات  يف  الف�ز  اإىل  وق��اده   1993 العام  الليك�د  ح��زب 
اأ�سغر رئي�ص وزراء لإ�سرائيل �سنا العام 1996 عندما كان يبلغ من 
بعد  ا�ستعادها  لكنه   ،1999 �سنة  ال�سلطة  خ�سر  عاما.   46 العمر 

ع�سر �سن�ات ليبقى على راأ�سها مذاك.
 يف خطابه اأمام “منتدى املحرقة العاملي” العام املا�سي، قال اإن على 
ال�سعب اليه�دي “اأن ياأخذ تهديدات اأولئك ال�ساعن لتدمرنا على 
حممل اجلد دائما«. واأ�ساف اأن على اليه�د “اأن ي�جه�ا التهديدات 

القدرة على حماية  اأن منتلك  حتى ال�سغرة منها، وقبل كل �سيء، 
اأنف�سنا باأنف�سنا«. 

ولنتانياه�، مدخن ال�سيجار ذي ال�س�ت اخل�سن، ولدان من زوجته 
تتعلق  ق�سايا  بثلث  الي�م  متهم  وه���  �سابق.  زواج  من  وابنة  �ساره 
ويج�سد  جميعها.  ينفيها  لكنه  الأمانة،  وخيانة  والحتيال  بالر�س�ة 
يف  ينخرط  مل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي.  اليمن  اإرث  كبر  ح��د  اىل  نتانياه� 
حمادثات �سلم ج�هرية مع الفل�سطينين خلل فرتة حكمه، بينما 
اأ�سرف على ت��سيع امل�ست�طنات اليه�دية يف ال�سفة الغربية املحتلة. 
�ساهم يف دفن عملية ال�سلم مع الفل�سطينين التي بداأت يف 1990، 
الع�سر  ال�سن�ات  خلل  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ست�طنات  عدد  وارتفع 
األفا   475 امل�ست�طنن  املئة. فبات عدد  بن�سبة خم�سن يف  الأخ��رة 

يعي�س�ن و�سط 2،8 ملي�ن فل�سطيني.

 •• القد�س-اأ ف ب

ملدة  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  ال������زراء  رئ��ي�����ص  من�سب  نتانياه�  بنيامن  ت����ىّل 
جزئياً  يع�د  اأم��ر  وه���  متتالية،   12 منها  ع��ام��اً   15 بلغت  قيا�سية 
الدولة  حماية  على  القادر  وح��ده  باأنه  ناخبيه  اإقناع  يف  جناحه  اإىل 
ال��ع��ربي��ة وال���دف���اع ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن��ه رّك����ز ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ي ب���ات ع��ل��ى �سك 
خ�سارتها خلل �ساعات، ح�ل �سخ�سه، ما اأوجد له خ�س�ما كثرين. 
الثقة يف حك�مة جديدة متكن  على  الإ�سرائيلي  الربملان  و�سي�س�ت 
زعيم املعار�سة ال��سطي يائر لبيد من جمع الأ�س�ات اللزمة لها 
)61( بهدف اإق�ساء زعيم الليك�د من ال�سلطة. وين�ص التفاق الذي 
�سّكل الئتلف على اأ�سا�سه، على التناوب يف رئا�سته، اإذ �سيك�ن زعيم 
قبل  لعامن  لل�زراء  رئي�سا  بينيت  نفتايل  املتطرف  “ميينا”  حزب 

•• وا�صنطن-وكاالت

يناير)كان�ن  يف  ال��رئ��ا���س��ة  ت���ل��ي��ه  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
الثاين( 2021، يلتقي الرئي�ص الأمريكي ج� بايدن، 
الرو�سي فلدمير ب�تن  ، نظره  الأرب��ع��اء   غ��ٍد  بعد 
ع  ال�س�ي�سرية. وعلى الرغم من عدم ت�قُّ العا�سمة  يف 
القمة على  ُت�ساعد  اأن  ياأمل اخلرباء  ا�ستثنائية،  نتائج 
ر�سم بع�ص احلدود يف العلقة املت�ترة بن اأكرب ق�تن 

ن�ويتن يف العامل.
الت�ترات بن م��سك�  الأخ��رة، ت�ساعدت  ال�سن�ات  يف 
الإل��ك��رتون��ي��ة واحل���رب  ال��ه��ج��م��ات  ووا���س��ن��ط��ن ب�سبب 
 ،”2 �سرتمي  “ن�رد  ال��غ��از  اأنابيب  وخ��ط  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
وا�ستخدام رو�سيا لغاز الأع�ساب القاتل “ن�فيت�س�ك” 
الت�سليل  وح��م��لت  خ�س�مها،  على  الق�ساء  ملحاولة 
كما  الأمريكية.  النتخابات  يف  وتدّخلها  ت�سّنها  التي 
ت�ترت العلقات الدبل�ما�سية بعد �سل�سلة من عمليات 
�سابق من  الطرد النتقامية للدبل�ما�سين. ويف وقٍت 

هذا العام، ا�ستدعى الَبلدان �سفريهما للت�ساور.
يجتمعان،  مل��اذا  احلجم،  بهذا  الت�ترات  كانت  اإذا  ل��ذا، 
وم�����اذا مي��ك��ن اأن ن��ت���ّق��ع م���ن ال��ق��م��ة؟ ت��ت�����س��اءل اإميي 
يف  وال�ستخبارات  الق�مي  الأم���ن  مرا�سلة  ماكين�ن، 

جملة “ف�رين ب�لي�سي«.

ما الهدف من القمة؟
تق�ل ماكين�ن اإن بناء “علقة م�ستقرة وميكن التنب�ؤ 
يتعّلق  عندما  ب��اي��دن  لإدارة  ال�سر  كلمات  ه��ي  بها”، 
يك�ن  قد  ولكن حتى هذا  رو�سيا،  بنهجها جتاه  الأم��ر 
م��سك�  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  وت�سيف  امل��ن��ال.  بعيد 
اأن  اإل  كبرة،  بريبٍة  بع�سهما  اإىل  تنظران  ووا�سنطن 
البلدين يدركان على م�س�ص احلاجة اإىل وج�د علقة 

عمل لتجنب الكارثة.
»رو���س��ي��ا مت��ت��ل��ك، اإىل ج��ان��ب ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، اأكرب 
رو�سيا  ت���زال  ول  الأر�����ص.  وج��ه  على  ن���وي��ة  تر�سانات 
ع�سً�ا دائًما يف جمل�ص الأم��ن يف الأمم املتحدة، وهذا 
ب�ساأن  رو�سيا  العمل مع  يتعّن  اأبينا،  اأم  �سئنا  اأنه  يعني 
يق�ل  بع�ص التحديات الأ�سا�سية امل�ج�دة يف العامل”، 

اإريك غرين، م�ساعد بايدن الأعلى يف رو�سيا.

جدول اأعمال القمة
“امللفات  ل��ل��ن��ق��ا���ص  امل���ط���روح���ة  امل��������س����ع���ات  وت�����س��م��ل 

•• غزة -اأ ف ب

متاأملة  املحم�ل  هاتفها  ب�سا�سة  ا�سكنتنا  ع��ل  حت��دق 
�س�ر �سقيقتها ال�حيدة واأبنائها الأربعة الذين قتل�ا يف 
غارة اإ�سرائيلية يف قطاع غزة، وتق�ل وهي حتاول حب�ص 

دم�عها “كنت اآمل يف اأن جندها حية حتت الركام«.
ثم ت�سع عل )30 عاما( الهاتف جانبا ومت�سح عينيها 
غرفتها  يف  ت�ستقبل  وه���ي  ال��دم���ع  اأنهكتهما  ال��ل��ت��ن 
اأخ�����س��ائ��ي��ة ن��ف�����س��ي��ة ت��ع��م��ل يف ج��م��ع��ي��ة حم��ل��ي��ة ت�سعى 
“حرب  بعد  نف�سيا  غزة  �سكان  من  وغرها  مل�ساعدتها 
اإ�سرائيل وقطاع غزة  الأخرة بن  الأحد ع�سر ي�ما” 
الفل�سطيني  اجل��ان��ب  يف  قتيل   260 ح�����س��دت  ال��ت��ي 

بينهم 66 طفل، و13 قتيل يف اجلانب الإ�سرائيلي.
ويف ليلة دامية يف مدينة غزة، دّمرت الطائرات احلربية 
الرمال  حي  يف  عل،  �سقيقة  عبر،  منزل  الإ�سرائيلية 
اإ�سرائيلية.  الذي تعر�ص لأكر من مئتي غارة ج�ية 
امل��دين من  ال��دف��اع  ���س��اع��ات، متكّنت ط���اق��م  بعد ع�سر 
 8( �س�زي  وطفلته  عاما(   35( ا�سكنتنا  ريا�ص  اإنقاذ 
زوجته عبر  تنج  بينما مل  ال��رك��ام،  �سن�ات( من حتت 

واأربعة من اأطفالهما.
وت��ق���ل ع��ل، وه��ي اأم لثلثة اأط��ف��ال، “ل اأت���ق��ف عن 
حتت  ل�ساعات  اأحياء  وهم  واأبنائها  اأختي  �سع�ر  تخّيل 

الركام، اأ�سعر ب�سدمة وخ�ف من فقدان اأبنائي«.
وترف�ص ال�سابة عر�ص الأخ�سائية احل�س�ل على اأدوية 

مهدئة، وتق�ل “اأخ�سى الإدمان على املهدئات«.
يف غرفة جماورة، جتل�ص �س�زي يف ح�سن والدها الذي 
يف  النا�سط  اخل���اج��ا  ح�سن  النف�سي  الطبيب  ي�سجعه 
نف�سي.  ع��لج  جلل�سات  اخل�س�ع  على  اأي�سا،  اجلمعية 

ويرد الأب “اأ�سعر بالختناق«.
�سخ�ص  اأي  مع  احلديث  يتجنب  ال��ذي  ريا�ص  ويق�ل 
منذ احلادثة، بح�سب عائلته، “فكرت بالنتقال لأعي�ص 

واأبدت م��سك� ووا�سنطن حر�سهما على مناق�سة عامل 
الإنرتنت. واألقت ال�ليات املتحدة بالل�م على وكالت 
ال�ستخبارات الرو�سية يف �سل�سلة الخرتاقات الأخرة 
لل�كالت احلك�مية الأمريكية، لكن الكرملن يخ�سى 

بدوره من القدرات الإلكرتونية لل�ليات املتحدة.
اأندريا كيندال تايل�ر، مدير برنامج الأمن عرب  وقال 
الأمريكي اجلديد:  الأم��ن  الأطل�سي يف مركز  املحيط 
“هذه الق�سايا واحل�ادث ذات امل�ست�ى الأدنى ميكن اأن 
تت�ساعد ب�سرعة كبرة اإىل ا�ستخدام الأ�سلحة الن�وية. 
ق��دٍر من  وب��ن��اء  ال��ق���اع��د،  بع�ص  ن�سع  اأن  نريد  لذلك 

التفاهم يف هذه املجالت املختلفة«.

ما الذي يجب اأن نتوّقعه؟
»ومن املرّجح اأن يك�ن الجتماع بن الرئي�سن ط�يًل 
ب�تن  اأن  امل��ع��روف  فمن  ماكين�ن.  تق�ل  ومت�تراً”، 

مييل لإلقاء حما�سرات على نظرائه.
ي��ق���ل م��اي��ك��ل م��اك��ف���ل، ال���ذي ع��م��ل ���س��ف��ًرا لل�ليات 
ُيهيمن  “اإنه  اأوب��ام��ا:  اإدارة  خلل  رو�سيا  لدى  املتحدة 
اأنهم �سيتحّدث�ن عن  اللقاء. ولي�ص لدي �سّك يف  على 

هج�م 6 يناير على مبنى الكابيت�ل الأمريكي«.

والهجمات  الت�سّلح  مبا يف ذلك احلد من  الأ�سا�سية”، 
والأمريكي�ن  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة  وال��ق��ي���د  ال�����س��ي��ربان��ي��ة 
اإي��ران، وملفات ك�ريا ال�سمالية و�س�ريا  امل�سج�ن�ن يف 
امل��ن��اخ. ومن  وت��غ��ر  ال�سمايل  وال��ق��ط��ب  واأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
ا اأن يثر بايدن ق�سية اختطاف بيلرو�سيا  املت�قع اأي�سً
واأن ي�ؤكد جمدداً التزام ال�ليات  لطائرة “رايان اإير”، 

املتحدة ب�حدة اأرا�سي اأوكرانيا.
اإع���ادة  ال��ع��اج��ل��ة  مل��اك��ي��ن���ن تت�سّمن الأول����ي���ات  ووف��ق��اً 
اإذ اأنه  ب��ن��اء ال��ع��لق��ات ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن. 
التدّخل  ب�سبب  العق�بات  م��ن  ج���ل��ة  اأح���دث  على  رداً 
يف الن��ت��خ��اب��ات، ح��ظ��رت رو���س��ي��ا ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي على 
الأمريكية.  الدبل�ما�سية  البعثات  العمل يف  م�اطنيها 
اأج���ربت  ال��ت��ي ج���رى تعليقها لح���ق���اً،  ه���ذه اخل���ط����ة، 
اخلدمات  تقلي�ص  على  م��سك�  يف  الأمريكية  ال�سفارة 
ووقف  الأمريكين  للم�اطنن  كبر  ب�سكٍل  القن�سلية 

معاجلة التاأ�سرات للرو�ص.
فيها  ُي��درك  التي  امل��ج��الت  اأح��د  اأن  ماكين�ن  وت�سيف 
ه�  العمل معاً  �س�ى  لديهما خيار  لي�ص  اأن��ه  الطرفان 
ال�ستقرار الإ�سرتاتيجي وال�سيطرة على الت�سلح، لكن 

هذا ل يعني اأن الأمر �سيك�ن �سهًل.

ن�سمة اأن اإعادة اإعمار قطاع غزة تتجاوز بناء املباين.
ويق�ل الطبيب اخل�اجا “هذه لي�ست احلرب الأوىل يف 
النا�ص يعان�ن من ا�سطرابات ما  غزة، عدد كبر من 

بعد ال�سدمة. مع كل حرب، هناك �سدمات جديدة«.
يف  ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطرابات  اأزم��ة  “اأت�قع  ويتابع 
املتكررة  ال��ن��زاع��ات  اأن  على  م�سددا  املقبلة”،  الأ���س��ه��ر 
ا�سطراب  مثل  انتكا�سات  م���اج��ه��ة  يف  امل��ر���س��ى  ت�سع 

ال�سغط احلاد، مع اأعرا�ص ت�سمل ال�سدمة والإنكار.
العلجي  التدخل  يف  التاأخر  اأن  اخل���اج��ا  ي��سح  كما 
للأطباء  حتديا  ميثل  ال��ذي  الأم���ر  يتط�ر،  اأن  ميكن 
“انفجار”  م���اج��ه��ة  عليهم  اإذ  ال��ق��ط��اع  يف  النف�سين 

اإىل ج�ارهم يف املقربة«.
م�ساعدته  على  النف�سي  العلج  بقدرة  م�سككا  ويتابع 
“�سدمتي كبرة، كيف �سيتغر ما اأ�سعر واأفكر به؟ ل 

ميكن اأن اأع�د كما كنت«.
قطاع  �سكان  من  كثرين  بن  من  اثنان  وري��ا���ص  عل 
الأخر  الت�سعيد  اأدى  ال�سدمة. وقد  تاأثر  غزة حتت 
األ��ف وح��دة �سكنية، وفق �سلطات  اأك��ر من  اإىل تدمر 
منذ  اإ�سرائيل  م��ع  ح��روب  اأرب��ع��ة  خا�ص  ال��ذي  القطاع 

العام 2008.
يف  يعي�س�ن  ال��ذي��ن  النف�ص  وع��ل��م��اء  الأط���ب���اء  وي����درك 
ن��ح��� ملي�ين  ي���ج��د  ح��ي��ث  ال��ف��ق��ر  ال�ساحلي  اجل��ي��ب 

واع���ت���ربت م��اك��ي��ن���ن اأن����ه ي��ج��ب م��راق��ب��ة ل��غ��ة اجل�سد 
للزعيمن عند خروجهما من اجتماعهما.

ا  اأي�سً وتاأمل عائلت الأمريكين امل�سج�نن يف رو�سيا 
يف اإمكانية اإبرام �سفقة لإعادتهم اإىل ال�ليات املتحدة. 
م�ساة  ري��د، وكلهما من  وتريف�ر  وي��لن  ب���ل  وينفذ 
البحرية الأمريكية ال�سابقن، اأحكاماً مطّ�لة بال�سجن 
ب�سكل منف�سل بتهٍم تعتربها ال�ليات املتحدة وهمية.

نهج اإدارة بايدن جتاه رو�صيا
اإدارة  حاولت  الثاين(،  يناير)كان�ن  يف  تن�سيبه  ومنذ 
بايدن ال�سر على خط رفيع لعدم اإعادة �سبط ال��سع 
ت�سعيد  جت��ّن��ب  اإىل  اأي�����س��اً  ت�سعى  بينما  م������س��ك���،  م��ع 

علقة م�سح�نة بالفعل.
وب��ع��د ت�����يّل ال��رئ��ا���س��ة، اأم����ر ب���اي���دن مب��راج��ع��ة اأربعة 
جمالت من الأن�سطة اخلبيثة التي ُيزعم اأن احلك�مة 
وندز”،  “�س�لر  �سركة  اخ���رتاق  ارتكبتها:  الرو�سية 
نافالني،  األيك�سي  الرو�سية  املعار�سة  زعيم  وت�سميم 
والتدخل يف النتخابات يف 2016 و2018 و2020، 
ا���س��ت��خ��ب��ارات رو�ساً  ب���اأن ع��م��لء  ال��ت��ي ُتفيد  وال��ت��ق��اري��ر 
اأفغان�ستان لقتل الق�ات  دفع�ا مكافاآت للمت�سّددين يف 
الأمريكية. ومبجرد اكتمال املراجعة، اأعلنت وا�سنطن 
جمم�عة جديدة من العق�بات وطردت دبل�ما�سين يف 
اأبريل )ني�سان( ب�سبب جه�د رو�سيا للتدّخل يف ال�سباق 

الرئا�سي لعام 2020.
وت�ستدرك ماكين�ن اأنه على الرغم من اأن اإدارة بايدن 
اأن املناف�سة مع ال�سن هي  اأنها ترى  كانت وا�سحة يف 
اإل  التحّدي الإ�سرتاتيجي الأكرب على املدى الط�يل، 
ال�سيا�سة  يف  ملّحاً  �سداعاً  مّثلت  التي  ه��ي  رو�سيا  اأن 

اخلارجية يف الأيام الأوىل للإدارة.
“اأورا�سيا”  نائبة مدير مركز  وقالت ميليندا هارينج، 
جتاه  بايدن  �سيا�سة  اأن  “اأعتقد  الأطل�سي:  املجل�ص  يف 
احلايل.  ال�قت  يف  ال�سيء  بع�ص  �ساذجة  تبدو  رو�سيا 
يبدو اأنهم يعتقدون اأن باإمكانهم احت�اء رو�سيا، و�س�ف 
تت�سّرف رو�سيا بان�سباط خلل ال�سن�ات الأربع املقبلة، 

وميكننا فقط جتاهل ذلك«.
بالق�ة  ت�ستهن  “وا�سنطن  ماكف�ل:  ق��ال  جهته،  من 
باأن ق�ة رو�سيا  الرو�سية. ل ي�جد دليل يدعم مزاعم 
ترتاجع. مهما كانت البطاقة التي ميتلكها ب�تن، فه� 
م�ستعد ل�ستخدامها بطريقة اأكر عدوانية، اأكر من 

اأي زعيم اآخر يف العامل«.

احلالت.
متخ�س�سة  ف��رق  هناك  يك�ن  ان  ���س��رورة  على  وي�سّدد 
“بعد احل��رب، نذهب اىل الأر�ص،  على الأر���ص، قائل 
لكن ل ميكننا اأن نقيم بب�ساطة معاناة الأ�سخا�ص، ثم 

نق�ل لهم وداعا. يجب ان نتمكن من م�ساعدتهم«.
يف م�ست�سفى الع�دة يف مدينة جباليا �سمال غزة، يرقد 
ال�ساب بلل الداي )24 عاما( على �سرير ال�سفاء بعد 
اأن اأ�سيب بجروح يف غارة اإ�سرائيلية �سرق مدينة غزة.

“كنت  الي�سرى  �ساقه  ال��ذي مت جتبر  ال��داي  وي��روي 
اأ���س��رب ال�����س��اي عند ب��اب م��ن��زيل ال��ع��ا���س��رة م�ساء حن 

�سمعت �س�ت ق�سف مقابل بيتنا«.
وي�سيف “راأيت جارنا م�سابا وي�ستغيث. ذهبت مل�ساعدته 

لكن ما اإن حملته حتى اأ�سابني �ساروخ اآخر«.
مكان  ك���ل  يف  والأ�����س����لء  اجل���ث���ث  “كانت  وي�����س��ت��ط��رد 
والدخان يغطي املنطقة. زحفت 15 مرتا اإىل اخللف، 
مل�ساعدتي...  وال��س�ل  روؤي��ت��ي  من  يتمكن  اأح��دا  لعّل 

حتى جاء اأخي وحملني اإىل امل�ست�سفى«.
اإىل ج�ار �سريره، يقف الأخ�سائي النف�سي يف منظمة 
حمم�د ع��ص وه� يراقب بلل  “اأطباء بل حدود” 

وي��سح اأنه مير مبرحلة ا�سطراب حاد.
ال�سدمة  م��ن  “يعاين  ال�ساب  اأن  كيف  ع��ص  وي�سرح 
والإنكار، اإذ مييل اىل تعميم كل �سيء دون احلديث عن 

نف�سه«.
جتنب  ن��ري��د  ل��ل��ح��دي��ث،  ن��دف��ع��ه  اأن  “نحاول  وي�سيف 
تط�ر احلالة اإىل ا�سطراب ما بعد ال�سدمة” )بي تي 

اأ�ص دي(.
ورغم اأن احلرب الأخرة على القطاع كانت اأق�سر من 
اأق��ل من  ع��ددا  واأوق��ع��ت   2014 ع��ام  �سبقتها يف  التي 
القتلى، اإل اأن “تداعياتها النف�سية �ستك�ن اأكر حدة”، 
الطبيب  النف�سية  لل�سحة  غزة  برنامج  مدير  بح�سب 

يا�سر اأب� جامع.

خرباء ليبي�ن عن زيارة اأكار: »جزء من الحتالل العثماين« •• عوا�صم-وكاالت

اأثارت زيارة وزير الدفاع الرتكي 
ليبيا م�ؤخرا،  اإىل  اأك��ار،  خل��سي 
ا�ستنفارا كبرا لدى عدة اأو�ساط 
التن�سيق  ع��دم  م�ستنكرة  ليبية، 
م�����ع اجل�����ان�����ب ال���ل���ي���ب���ي واإمت�������ام 
ال����زي����ارة ع��ل��ى ن��ح��� ي����ح���ي ب���اأن 
�سمن  تركية  “م�ستعمرة  ليبيا 

الإمرباط�رية العثمانية«.
�سحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����ص  وق�����ال 
اإن  نا�سر،  �سعيد  الليبي،  امل�قف 
“جلن�ن  ت��ل��ب��ي��ة  ال���زي���ارة ج����اءت 
ع���ظ���م���ة واأح���������لم ال�����ه����م ل���دى 
ال��رئ��ي�����ص ال���رتك���ي رج����ب طيب 
اأردوغ�����������������ان ب���ع������������������������دة ال����دول����ة 
ليبيا  اأن  يعترب  فه�  العثمانية، 
اأر���ص اأج��داده م�ستغل يف ال�قت 

ال���ق����ات الأم���رك���ي���ة ع���ن قاعدة 
جمرد  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ا  معتيقة، 
زيارة يجريها وزير دفاع لإحدى 

“م�ستعمراته العثمانية«.
املجل�ص  اأن رئي�ص  �سعيد،  واأو�سح 
الرئا�سي ال�سابق فائز ال�سراج، ه� 
واملرتزقة  الأت��راك  ا�ستجلب  من 
اأبرم  ب��ع��دم��ا  الليبية  ل��لأرا���س��ي 

اتفاقية الدفاع امل�سرتك.
الليبية  ال�سيادة  انتهاك  اأن  وذكر 
الرتكي”  “املحتل  ق���ب���ل  م����ن 
عند  ف��ق��ط  ت��ت���ق��ف  ول  م�ستمر 
باجل�سر  اأي�������س���ا  ول���ك���ن  ال����زي����ارة 
لقاعدة  ي���م��ي��ا  امل�����س��ر  اجل������ي 
“من  ال����ع���������س����ك����ري����ة،  ال�����ط����ي����ة 

ن��ف�����س��ه ج����م����اع����ات الإخ������������ان يف 
ب���لده م��ن الأزم���ة  ليبيا لإن��ق��اذ 

القت�سادية«.
ل�”  ت�سريحات  يف  �سعيد  واأ�ساف 
م�قع �سكاي ني�ز”، اأن “اأردوغان 
الأوروبي  الحت��اد  رف�ص  يع��ص 
ل���ه مب��ح��اول��ة اإث���ب���ات وج������ده يف 
“ال�ج�د  اأن  م���ؤك��دا  اإفريقيا”، 
الرتكي يف بلده على هذا النح� 
مبثابة احتلل ويجب اأن ت�سرتد 

ليبيا �سيادتها ال�طنية«.

تركيا.. اإ�صرار على
»ليبيا عثمانية«

تعترب  ال����زي��������������ارة   اأن  واأردف 

اأج���ل ال��ع���دة م�����رة اآخ���ر للحقبة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت على 
فر�ص الأتاوات والغزو وال�سيطرة 
الأطماع”،  وحتقي�����ق  والت��سع 
حم��ذرا من خط�رة حتقيق هذه 

املطامع.
ب��دوره، و�سف الأك��ادمي��ي الليبي 
الزيارة  ال��ف��اخ��ري،  ال��ك��ب��ر  ع��ب��د 
لإحدى  بالن�سبة  “طبيعية  باأنها 
العثمانية”،  الدولة  م�ستعمرات 
حتت  ت��ق��ع  “ليبيا  اأن  م������س��ح��ا 
الح��ت��لل ال��رتك��ي، واأن��ه��ا لي�ست 
زيارة  فيها  تتم  التي  الأوىل  املرة 

بهذا ال�سكل«.
ت�سريحات  يف  الفاخري  واأو���س��ح 

ت��ع��اين منه  يف ظ��ل م��ا  “عادية” 
ليبيا من جراء التدخ������ل الأجنبي 
فيه������ا بعد �س������نة2011، “فبعد 
وذات  م�س����تقرة  دول�������ة  كانت  اأن 
�سيادة اأ�سبحت مرتعا للمخابرات 

العاملية والق����اعد الع�سكرية«.
التن�سيق  ع��دم  اأن  �سعيد  واع��ت��رب 
ل��ل��زي��ارة ب��ن اجل��ان��ب��ن الرتكي 
اجلن�د  وا����س���ت���ق���ب���ال  وال���ل���ي���ب���ي، 
ليبيا  يف  اأن��ق��رة  و�سفر  الأت����راك 
منفردين ل�زير دولتهم من دون 
املتعارف  الدولية  املرا�سم  وج���د 
من  وحت��د  “اإهانة  يعترب  عليها 
اأن  خا�سة  قبل املحتل الرتكي”، 
ال���زي���ارة ج���اءت يف ذك���رى اإجلء 

اأن  ني�ز”،  ����س���ك���اي  ل�”م�قع 
ال�سابق  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص 
ف��ائ��ز ال�����س��راج، ه��� م��ا واف���ق على 
ال�سكل عند  بهذا  الزيارات  اإمت��ام 
الع�سكري  ال���ج���د  على  الت��ف��اق 

الرتكي يف ليبيا.
التي  الأخ���رى  الر�سالة  اأن  واأك���د 
اأراد الأتراك ت��سيلها للعامل، هي 
“اأن لديهم وج���دا ق�يا يف ليبيا 
م�ستعمراتهم  زي���ارة  وباإمكانهم 
الذي  ال��ن��ح���  وع��ل��ى  وق���ت  اأي  يف 

يريدون«.
وتابع الفاخري قائل: “يبدو اأن 
ال�سلطان العثماين اجلديد لديه 
ا�ستمرت  زم��ن��ي��ة  حل��ق��ب��ة  ح��ن��ن 
احتلل  م���ن  ع����ام   500 ق���راب���ة 
وراءها  خلفت  العربية  املنطقة 

الدمار«.



االثنني  14  يونيو    2021  م   -    العـدد   13265  
Monday    14   June   2021   -  Issue No   13265

10

عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• �صي�صيل بريور

   بعيًدا عن املجاملت الهادئة التي حتدث عادًة 
يف القمم الدبل�ما�سية، كان الجتماع، الذي ُعقد 
يف األ���س��ك��ا، اأك��ر م��ن ب���ارد. يف 18 م��ار���ص، تبادل 
اأ�سماء  بلينكن  اأنت�ين  الأمريكي  وزير اخلارجية 
الطي�ر مع نظره ال�سيني، يانغ جيت�سي، خلل 
مناق�ستهما على اأر�ص حمايدة يف اأنك�ريج. واأمام 
الكامرات، انخرط الرجلن بحدة نادرة يف حرب 
تهدد  “اأفعال  ب�  ال�سن  اأمريكا  واتهمت  م�اقف، 
اإرادة  ال�سيني�ن  ا�ستنكر  بينما  العامل”،  ا�ستقرار 
على  دميقراطيتهم  “فر�ص  يف  املتحدة  ال���لي��ات 

بقية العامل ».
   نادًرا ما مت اظهار تعار�ص الكتلتن املتعاديتن، 
العامل،  الهيمنة على بقية  وهما تتخا�سمان على 
الباردة قد  اأن مفه�م احلرب  ب�سكل علني: ورغم 
دخل طّي الن�سيان منذ انهيار الكتلة ال�س�فياتية، 
فها ه� ُي�ستدعى مرة اأخرى ل��سف عنف امل�اجهة 

التي تهيكل الآن ت�ازن الق�ى الدويل.
    يف الأ�سهر القليلة املا�سية، تبدد �سباب �سن�ات 
الرئي�ص  اأظ��ه��ر  ولئن  ال��ع��امل��ي.  النظام  يف  ت��رام��ب 
الأمريكي ال�سابق ر�سا كبرا جتاه رو�سيا والأنظمة 
الأوت�قراطية، فل ي�جد اي التبا�ص الآن: تدور 
املتحدة  ال���لي��ات  ب��ن، من جانب،  ح��رب مبا�سرة 
ناحية  وم���ن  الأوروب����ي����ن،  �سيما  ول  وح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

اأخرى، ال�سن ورو�سيا، مدع�متان من اإيران.
املناو�سات.  ازدادت  الأخ��������رة،  الأ����س���اب���ي���ع  يف     
لإدانة  ال�سينين  ال��ق��ادة  على  امريكية  عق�بات 
ال��ق��م��ع ال��ع��ن��ي��ف ���س��د الأوي����غ�����ر؛ ان��ت��ه��اك خطر 
بعد  ال�سن  قبل  م��ن  ال��ت��اي���اين  اجل���ي  للمجال 
اأمني معزز مع  تعاون  اتفاقية  اأن وقعت اجلزيرة 
اأوكرانيا  ب��ن  ال��ت���ت��رات  ا�ستئناف  الأم��ري��ك��ي��ن؛ 
ورو�سيا يف دونبا�ص؛ اختطاف بيلرو�سيا ل�سحفي 
معار�ص من خلل اختطاف طائرة ركاب يف حتّد 

للأوروبين.
   كتلة �سد كتلة، هما روؤيتان للعامل، و�سكل من 
اأ�سكال النظام ال�سيا�سي مب�سالح ل ميكن الت�فيق 
الأيام  بعيد  زم��ن  منذ  ول��ت  لقد  وتت�سادم.  بينها 

اأعقاب �سق�ط  الغربي، يف  املع�سكر  التي كان فيها 
التاريخ”،  “نهاية  ب�����س��ذاج��ة  ق���رر  ق���د  اجل������دار، 
�سياق  يف  اآج���ًل  اأم  ع��اج��ًل  الدميقراطية  وظ��ه���ر 
ال�ليات  ت�سطر  ال���ي����م،  ال��ل��ي��ربايل.  الق��ت�����س��اد 
ابعد  القان�ن،  دول��ة  روؤي��ة  اإىل  وحلفاوؤها  املتحدة 
ما تك�ن عن ت�سكيل الأغلبية يف العامل، وتتعر�ص 
املتزايد  ال��ن��ف���ذ  ج���راء  رف�سها  ي��ت��م  ب��ل  للطعن، 

للدول غر الليربالية.
اأول م��ن دق ناق��ص اخلطر يف     ك��ان ج��� ب��اي��دن 
للهج�م”،  تتعر�ص  “الدميقراطيات  ف��رباي��ر: 
“اأمريكا عادت”.  اأن  ي�ؤكد حللفائه  اأن  قبل  ح��ّذر 
اأعمدة  على  ي�ني�،   6 يف  مقال،  يف  امل�قف  وعّمق 
اأيام قليلة من اجتماعه  قبل  “وا�سنطن ب��ست”، 
16 ي�ني�:  امل��ق��رر ع��ق��ده يف  ب���ت��ن،  ب��ف��لدمي��ر 
املتحدة  ال���لي��ات  ق��رار  �سك يف  يك�ن هناك  “لن 
يق�ل،  كما   ،“ ال��دمي��ق��راط��ي��ة  القيم  ع��ن  ال��دف��اع 
واعًدا بتعزيز” حتالفاته” يف م�اجهة التهديدات 

املتزايدة من م��سك� وبكن.
لأن  واج��ه��ة.  جم���رد  لي�ست  الت�سريحات  ه���ذه     
الدول الغربية تتعر�ص الآن للهج�م على اأر�سها، 
كما راأينا مع التدخل اخلطر للقرا�سنة الرو�ص 
هجمات   .2016 لعام  الأمريكية  النتخابات  يف 
ال��ك��م��ب��ي���ت��ر واحل������رب الإل���ك���رتون���ي���ة، واخ�����رتاق 
الزائفة:  الت�سكيك، والأخبار  امل�ؤ�س�سات، وحملت 
ت�ستخدم كل من رو�سيا وال�سن جميع الأ�ساليب 
باأي  ت�ستبعد  ول  ال���س��ت��ق��رار،  ل��زع��زع��ة  احل��دي��ث��ة 
مثل  اجليدة  القدمية  الإجرامية  الأ�ساليب  حال 

حماولت ت�سميم املعار�سن الرو�ص يف اأوروبا.
م��ن خلل  الرو�سي  النف�ذ  مُي��ار���ص  فرن�سا،     يف 
و�سائل الإعلم امللئمة واملنافذ ال�سيا�سية، والتي 
يلعب الكثر منها ورقة اليمن املتطرف. يجب اأن 
الباردة اجلديدة على حممل اجلد  ت�ؤخذ احلرب 
الذين  اجل�ا�سي�ص  �سد  ال��داخ��ل:  يف  ت��دور  لأن��ه��ا 
التي  الدميقراطية  واأ�سلحة  ال�سقيع،  من  ياأت�ن 
هي حرية التعبر، وق�ة ال�سحافة ودعم معار�سي 
الأنظمة ال�سلط�ية، بات�ا اأكر اأهمية من اأي وقت 

م�سى.
ترجمة خرة ال�سيباين

لهذا يجب اأن تاأخذ احلرب الباردة اجلديدة على حممل اجلد

مديرة حترير جملة ل�ن�فيل  اأوب�سرفات�ر ومن م�ؤلفاتها عق�بة الإعدام

ون�����س��ر ن��ا���س��ط���ن وم��دن��ي���ن الأح����د ���س���را لأن��ف�����س��ه��م ع��ل��ى و�سائل 
اأ�سابعهم  وراف��ع��ن  الأ���س���د  ال��ل���ن  مرتدين  الجتماعي  الت�ا�سل 
ب��سم  امل��ن�����س���رات  واأرف���ق����ا  للمقاومة  رم���زا  تعد  حتية  يف  ال��ث��لث 

“بالأ�س�د من اأجل الروهينغا«.
تطبيق  “يجب  ت���ي��رت  على  ي��ي  �س�نيلي  ثينزار  النا�سطة  وق��ال��ت 

العدالة لكل منكم وكل مّنا يف ب�رما«.
يف  �سغرة  تظاهرة  خ��روج  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  واأظ��ه��رت 
الأ���س���د لفتات  الل�ن  ارت���دوا  رف��ع حمتج�ن  ران��غ���ن حيث  مدينة 

باللغة الب�رمية كتب�ا عليها “من اأجل الروهينغا امل�سطهدين«.
وبحل�ل بعد الظهر، ا�ستخدم و�سم “بالأ�س�د من اأجل الروهينغا” 
ال�سكان  الدعم من قبل  اإظهار  م��رة. وميّثل  األ��ف   180 اأك��ر من 
فيها،  الغالبية  “بامار”  ت�سّكل عرقية  بلد  الب�ذين مبعظمهم يف 

•• رانغون-اأ ف ب

ب�رما  يف  احلاكم  الع�سكري  للمجل�ص  مناه�س�ن  متظاهرون  ن�سر 
�س�رهم على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي مرتدين الل�ن الأ�س�د يف 
تعبر غر م�سب�ق من حيث مدى انت�ساره عن ت�سامنهم مع اأقلية 

الروهينغا امل�سلمة التي تعد بن الأكر ا�سطهادا يف البلد.
ومنذ اأطاح اجلي�ص بالزعيمة املدنية اأونغ �سان �س� ت�سي يف انقلب 
للجي�ص  امل��ن��اه�����س��ة  احل��رك��ة  و���ّس��ع��ت  ���س��ب��اط/ف��ب��اري��ر،  م��ن  الأول 
واملطالبة بع�دة الدمي�قراطية ن�ساطها لي�سمل الدفاع عن حق�ق 

الأقليات العرقية.
وعلى مدى عق�د، ُحرم الروهينغا امل�سلم�ن مبعظمهم من احل�س�ل 

على اجلن�سية واحلق�ق وحرية احلركة وال��س�ل اإىل اخلدمات.

تناق�سا كبرا مع ما كان ال��سع عليه يف ال�سن�ات املا�سية، عندما 
كان جمرد ذكر “الروهينغا” يثر اجلدل.

دفعت حملة ع�سكرية دامية يف غرب ب�رما عام 2017 نح� 740 
األفا من الروهينغا اإىل الفرار عرب احلدود باجّتاه بنغلد�ص حيث 

اأفادوا عن تعّر�ص الأقلية لعمليات اغت�ساب وقتل جماعي وحرق.
واأ�سر اجلي�ص مرارا على اأن احلملة الأمنية كانت مربرة لجتثاث 
املتمّردين فيما دافعت �س� ت�سي اأي�سا عن �سل�ك اجلي�ص حتى اأنها 
للم�ؤ�س�سة  امل�جهة  الإب���ادة  تهم  دح�ص  بهدف  له��اي  اإىل  ت�ّجهت 

الع�سكرية يف اأعلى حمكمة اأممية.
ومل يتعاطف �سكان ب�رما حينها على الإطلق مع معاناة الروهينغا 
امل�ساألة  اأن النا�سطن وال�سحافين الذين ن�سروا تقارير عن  حتى 

كان�ا يتعّر�س�ن لهجمات على الإنرتنت.

 اإطالق معار�سة ب�رما حملة تاأييد وا�سعة للروهينغا 

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ال��������ذي لن  امل�����ج�����ال     ه������ذا ه������ 
مع  �سا�سك�ص  عائلة  فيه  تتناف�ص 
يربيان  ال����ل����ذان  وك���ي���ت،  وي���ل���ي���ام 
ما  على  ويريدان،  اأطفال،  ثلثة 
 ... اأربعة  لديهما  يك�ن  اأن  يبدو، 
ال�سغر  وال�����دا  وه�����اري،  م��ي��غ��ان 
اآرت�سي، البالغ من العمر عامن، 
واجلديدة ليلي ديانا، امل�ل�دة يف 
باثنن،  �سيكتفيان  ي�ني�،  اأوائ���ل 
ل اأك���ر. ه��ذا يف ك��ل الأح�����ال ما 
تربطهما  ك��ان��ت  اأن  م��ن��ذ  اأع��ل��ن��اه 

جمرد علقة.
   يف الربيع املا�سي، وهما يعرفان 
انهما ينتظران بنتا، اأو�سح هاري 
خلل مقابلته مع اأوبرا وينفري: 
“اأن ي��ك���ن ل��دي��ك ول���د، ث��م بنت، 
اأكر  تطلبه  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  م��ا 
الربنامج  ملقدمة  اأ�سّر  ذل��ك؟  من 

الأمريكية.
 الآن لدينا عائلتنا، نحن الأربعة، 
انتهى  لقد  كلبينا، هذا جيد،  مع 
اأوبرا:«  اأ�سرت  حينها   «... الأم��ر 
�س������يء،  ك�����ل  وه�����ذا  طف��������لن 

اإذن؟..
اأكدت ميغان،   “اثنان امر جيد”، 

متفقة مع زوجها.
ُي��ف�����ّس��ر ق��ب��ل ك���ل �سيء     خ���ي���ار 
م�سرتكة  قناعة  بيئية،  ب��اأ���س��ب��اب 
���س��ي��م��ا من  ال�����زوج�����ن، ول  ب����ن 

خلل م�ؤ�س�ستهما.
الجنليزية  ف����غ  م��ع  مقابلة  يف   
اأعلن هاري  ان  �سبق  قبل عامن، 
اأن��ه ل يرغب يف اإجن��اب اأك��ر من 
اآرت�سي  ولدة  اأن  م���ؤك��ًدا  طفلن، 
بامل�ستقبل  وع��ي��اً  اأك��ر  ق��د جعلته 

املهدد للك�كب. 
وق������ال ل��ل��ن��ا���س��ط��ة ج����ن ج������دال 
املعروفة بالدفاع عن ال�سمبانزي: 
“اأرى الأمر ب�سكل خمتلف الآن”، 
اأن الأر��������ص ل  اع���ت���ق���دت  ل��ط��امل��ا 

ي�ستعرها �س�ى الإن�سان. 
ماء  �سفدع يف  مثل  نحن  وال��ي���م 

ي��غ��ل��ي، وه����� اأم�����ر م���رع���ب. ومع 
تط�رنا كما يفرت�ص بنا اأن نك�ن، 
اأن نك�ن قادرين على ترك  يجب 

�سيء اأف�سل للجيل القادم ... »

�صاعة بيولوجية
اأخرى  اأ���س��ب��اب  ��ا  اأي�����سً هن�����اك      
ت��سيع  ع��������������دم  ال��رغ��ب��ة يف  ل��ه��ذه 

الأ�سرة. 
���س��ت��ب��ل��غ م���ي���غ���ان الأرب�����ع�����ن هذا 
البي�ل�جية  ال�����س��اع��ة  ال�����س��ي��ف، 
ال�����س��ن���ات الثلث  ك��ر���س��ت  ت����دق، 
املا�سية لبناء اأ�سرة وما زالت تريد 
الع�دة اإىل القمة يف ه�لي�ود، كما 

يت�سح من اإعادة تن�سيط �سبكاتها 
هناك.

اأن  ال�����س��اب��ق��ة  امل��م��ث��ل��ة   وت����ع����رف 
�ستك�ن  القادمة  القليلة  ال�سن�ات 
املهنية.  حياتها  لتعزيز  حا�سمة 
يك�نا  اأن  ���س��ا���س��ك�����ص  اآل  وي���ري���د 
خا�سعن  غ���ر  ف��ه��م��ا  اأح����������راًرا، 
مطالبن  ول��ي�����س��ا  ل��ل��م�����س��اءل��ة، 
امللكي،  النظام  م�ستقبل  ب�سمان 
اللذين  وكيت،  ويليام  عك�ص  على 
ي�ًما  املتحدة  اململكة  �سيحكمان 
م����ا: ل��ي�����ص لأر����س���ي ول��ي��ل��ي ديانا 
فهما  ال��ع��ر���ص،  ل��ت���يل  فر�سة  اي 
ال��ع��ج��ل��ة اخل��ام�����س��ة ل��ل��ع��رب��ة، فما 

الفائدة من م�ساعفة ال�رثة ...
ا اأنه     يجب اأن يك�ن مفه�ماً اأي�سً
�سيتعن على ميغان وهاري رعاية 
م�ساعدة  دون  باأنف�سهما،  ن�سلهما 
ب��اك��ن��غ��ه��ام لأن��ه��م��ا اخ���ت���ارا قطع 
والنفقات  امل���رب���ي���ات،  اجل�������س����ر: 
والتعليم  والأم�����������ن،  ال���ط���ب���ي���ة، 
امل�ستقبلي -ويف ال�ليات املتحدة، 
الأ�سعار باهظة -كل هذا يجب اأن 
الأرا�سي  ع��ل��ى  ال���زوج���ان  مي���ل��ه 
لزيادة  يكفي  ما  وه�  الأمريكية، 

الفات�رة ب�سرعة. 
ل� بقيت عائلة �سا�سك�ص يف لندن، 
لكان من املمكن التكفل بكل �سيء 

التزام  مقابل  بالكامل،  مدف�عا 
ر�سمي بالتاج...

   يف ال�قت احلايل، قرر الزوجان 
ال��ك��ام��ل��ة م��ن و�س�ل  ال���س��ت��ف��ادة 
يف  امل���ل���دة  ديانا،  ليلي  ال�سغرة 

4 ي�ني�.
من  اأول  الثانية  اإليزابيث  كانت   
بالفيدي�  الطفلة يف م�ؤمتر  راأى 
مبجرد ع�دة ميغان من م�ست�سفى 
ال�لدة، لتعلم يف هذه العملية اأن 
حفيدتها حتمل ا�سمها الأول -مل 
ا�ستخدام  ب�ساأن  اأي حتفظات  تبد 
الكنية ليليبت، الآن ليلي. وح�سب 
امللكة  كانت  ميل،  ديلي  �سحيفة 
األغت حتى تناول وجبة غداء  قد 
اإىل  فردية مع ه��اري عند ع�دته 
وند�س�ر يف اأوائل ي�لي�، مبنا�سبة 
لديانا  متثال  ع��ن  ال�ستار  اإزاح���ة 
يكفي  م���ا  ك��ي��ن�����س��ي��ن��ج��ت���ن...  يف 

لرتطيب الأج�اء والعلقات... 
عن لو بوان

الأتربة النادرة يف قلب معركة 
الغرب للت�سدي لل�سني 

•• نيويورك-اأ ف ب

ماذا ل� عمدت ال�سن غدا اإىل منع ال�ليات املتحدة واأوروبا من ال��س�ل 
اله�ائية  والت�ربينات  الكهربائية  ال�سيارات  ل�سنع  اأ�سا�سية  م��ع��ادن  اإىل 
على  ال�ساحقة  بغالبيتها  اإنتاجها  يتم  م��ع��ادن  وه��ي  امل�����س��ّرة،  وال��ط��ائ��رات 
بن  واجلي��سيا�سية  القت�سادية  الت�تر  نقاط  تكر  وق��ت  يف  اأرا�سيها؟ 
الق�ى الثلث، حتر�ص وا�سنطن وبروك�سل على تفادي مثل هذا ال�سيناري� 
من خلل اإعادة غزو �س�ق “املعادن الأر�سّية النادرة”، تلك الأتربة املعدنية 
الق�سم  حاليا  يجري  والتي  فريدة  بخ�سائ�ص  تتميز  التي  ع�سرة  ال�سبع 

الأكرب من عمليات ا�ستخراجها من الأر�ص وتكريرها يف ال�سن.
والربا�سي�دميي�م  ال��ن��ي���دمي��ي���ن  م��ث��ل  ال����ن����ادرة  الأت����رب����ة  ه����ذه  وب��ع�����ص 
�سناعات  يف  امل�ستخدمة  املغناطي�سيات  �سنع  يف  اأ�سا�سية  والدي�سربو�سي�م، 

امل�ستقبل مثل قطاعي طاقة الرياح وال�سيارات الكهربائية.
ال�سري�م  مثل  اأك��ر،  تقليدية  ا�ستخدامات  لديه  الآخ��ر  بع�سها  اأن  كما 
امل�ستخدم لتلميع الزجاج واللنثام امل�ستخدم يف املح�لت احلفازة لل�سيارات 
اله�اتف  �سنع  يف  ال��ن��ادرة  الأت��رب��ة  ت�ستخدم  كما  الب�سرّية.  وال��ع��د���س��ات 
ال�ليات  وا�ستقدمت  التل�سك�ب.  وعد�سات  احل�ا�سيب  و�سا�سات  الذكية 
2019 من ال�سن،  %80 من وارداتها من الأتربة النادرة عام  املتحدة 
بح�سب اأرقام هيئة امل�سح اجلي�ل�جي الأمركي. كما اأن الحتاد الأوروبي 
ي�ست�رد %98 من حاجاته من ال�سن، وفق ما جاء يف تقرير للمف��سية 
اإ�سارة  وهذا ما يعترب مبثابة   .2020 اأيل�ل/�سبتمرب  الأوروبية �سدر يف 
اأو�سحت الباحثة  اإن��ذار يف ظل عملية التح�ل يف جمال الطاقة اجلارية. 
يف املركز الدويل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف وا�سنطن جن ناكان� ل�كالة 
فران�ص بر�ص اأن “النم� املتزايد املرتقب يف الطلب على املعادن التي متت 
اإىل التكن�ل�جيا اخل�سراء ي�سكل �سغطا عليهم، اإذ يتحتم عليهم التدقيق 
غرها  اأو  ال��ن��ادرة  للأتربة  بالن�سبة  �س�اء  والتحرك”،  �سعفهم  نقاط  يف 
الأمركي  الرئي�ص  اإ���س��دار  اإث��ر  وعلى  الإ�سرتاتيجية.  الأول��ي��ة  امل���اد  من 
ل�سبكات  دقيقة  اإىل مراجعة  يدع�  �سباط/فرباير  بايدن مر�س�ما يف  ج� 
يركز  ن�سا  الثلثاء  ال�سي�خ  جمل�ص  اأق��ر  “الأ�سا�سية”،  ب��امل���اد  التم�ين 
على اأهمية ا�ستخراج املعادن “احلرجة«. واأكدت املديرة امل�ساعدة للمجل�ص 
“زيادة  تعتزم  وا�سنطن  اأن  الثلثاء  فا�سلي  �سمرة  القت�سادي  ال�طني 
ذاكرة ب�س�رة خا�سة املعادن النادرة والليثي�م. وترتكز  الإنتاج والتكرير”، 
اآمال وا�سنطن على منجم ماوننت با�ص يف ولية كاليف�رنيا. وبعدما كانت 
العامل، تراجع م�قعها  القطاع يف  املتحدة من كبار منتجي هذا  ال�ليات 
ظل  ويف  ل�سناعتها،  هائل  دعما  خ�س�ست  التي  ال�سن  �سع�د  مب�اجهة 

التنظيمات البيئية التي فر�ست على اأن�سطة التعدين.

•• بغداد-وكاالت

مع بدء العد العك�سي للنتخابات 
املقبل،  اأكت�بر  العراقية يف  العامة 
خمتلف  ا�سطفاف  م��لم��ح  ب���داأت 
ال���ق����ى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ت��ظ��ه��ر روي���دا 
روي�������دا، وم����ا ي��ن��ط���ي ع��ل��ي��ه هذا 
ح�س�ص  تقا�سم  م��ن  ال���س��ت��ح��ق��اق 
مقدمها  ويف  ���س��ي��ادي��ة،  وم��ن��ا���س��ب 
الذي  اجلمه�رية،  رئي�ص  من�سب 
يبدو بح�سب املراقبن للم�سهد اأنه 
�سيك�ن م�سمار معركة للظفر به.

الرئي�ص  ك�سف  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
امل�����������س�����رتك ل������لحت������اد ال�����ط����ن����ي 
الطالباين،  ب���اف���ل  ال��ك��رد���س��ت��اين 
م���ق��ف ح��زب��ه ح����ل م��ن �سيتقلد 
م���ن�������س���ب رئ����ي���������ص اجل����م����ه�����ري����ة 
العامة  النتخابات  بعد  العراقية، 

املبكرة املقررة يف اأكت�بر القادم.
وقال يف لقاء متلفز م�ساء ال�سبت، 
اإن الرئي�ص العراقي احلايل برهم 
الحت�����اد  مر�س����ح  ه�����  ���س��ال��ح، 
العراقية،  اجل��م��ه���ري��ة  ل��رئ��ا���س��ة 
اجلمه�رية  رئ���ا����س���ة  اأن  م�����ؤك����دا 
الأك����راد، وحتديدا  ه��ي م��ن ح�سة 
م�����ن ح�������س���ة الحت����������اد ال����ط���ن���ي 
مع  الحت������اد  واإن  ال���ك���رد����س���ت���اين، 
للمن�سب  ���س��ال��ح  ب��ره��م  ت��ر���س��ي��ح 

لدورة رئا�سية ثانية.
وبعد �سق�ط نظام الرئي�ص الراحل 
�سدام ح�سن، ومنذ العام 2006 
وروؤ�ساء جمه�رية العراق الثلث، 
املن�سب هم  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب���ا  ال��ذي��ن 
الكرد�ستاين،  ال�طني  من الحتاد 
ح���ي���ث ����س���غ���ل ال�������س���ك���رت���ر ال���ع���ام 

للحزب جلل الطالباين، املن�سب 
ل���دورت���ن م��ت��ت��ال��ي��ت��ن، وك����ان اأول 
تاريخ  يف  وك����ردي  منتخب  رئ��ي�����ص 

العراق.
من�سب  يف  ال���ط���ال���ب���اين  وخ����ل����ف 
ال��رئ��ا���س��ة ال��ق��ي��ادي يف ح��زب��ه ف�ؤاد 
والذي   ،2014 العام  يف  مع�س�م 
الرئي�ص   2018 ال��ع��ام  يف  خلفه 
احلايل برهم �سالح، بعد مناف�سة 
م��ن��اف�����س��ه، مر�سح  م���ع  حم��م���م��ة 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
ف������ؤاد ح�����س��ن، ال����ذي ي�����س��غ��ل الآن 

من�سب وزير اخلارجية العراقي.
اإق����ل����ي����م  يف  م������راق������ب�������ن  وي����������رى 

كرد�ستان العراق، اأن ت�سريح بافل 
ال��ط��ال��ب��اين، وه���� ال��ن��ج��ل الأك���رب 
جلل  ال��راح��ل  ال��ع��راق��ي  للرئي�ص 
مبا�سر  غ���ر  رد  ه����  ال��ط��ال��ب��اين، 
م�ؤخرا،  به  قد �سرح  ك��ان  ما  على 
العراقي  ال���ن����اب  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
تف�سيل  ح���ل  احللب��سي،  حممد 
ال�����س��ن��ي هذه  امل��ك���ن  ي�����س��ت��ح���ذ  اأن 
املرة على رئا�سة اجلمه�رية، وعلى 
اإعلمية  ت��ق��اري��ر  م���ن  ت�����س��رب  م���ا 
الدميقراطي  احل��زب  لعزم  ت�سر 
ال��ك��رد���س��ت��اين ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ة، باأن 
تك�ن رئا�سة اجلمه�رية هذه املرة 

من ح�سته.

ال���ك���رد����س���ت���اين، ف������اإن امل���ح���ك هنا 
بكافة  ال��ع��راق��ي  الد�ست�ر  تطبيق 
ذاتها،  املنا�سب بحد  بن�ده، ولي�ص 
واملهم ه� ما يتم حتقيقه واإجنازه 

عرب هذا املن�سب اأو ذاك«.
ي�ساع عن  التعليق على ما  ورف�ص 
للتحالف مع  ح��زب��ه،  ل���دى  ت���ج��ه 
ال��ت��ي��ار ال�����س��دري ع��ل��ى ق��اع��دة اأن 
احلك�مة،  رئ��ا���س��ة  ال��ت��ي��ار  ي��ت���ىل 
الدميقراطي  احل������زب  وي����ت�����ىل 

الكرد�ستاين رئا�سة اجلمه�رية.
قيادي  ي��ق���ل م�سدر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الكرد�ستاين،  ال�طني  الحت���اد  يف 
يف حديث ل�”�سكاي ني�ز عربية”: 
رئا�سة  ب��ب��ق��اء  متم�سك�ن  “نحن 
اجلمه�رية العراقية بيدنا كمبداأ، 
ك���لم الرئي�ص  ك��م��ا ه��� وا���س��ح يف 
امل�سرتك للحزب، و�سنعمل يف هذا 
الجتاه يف �سياق تثبيت ا�ستحقاقنا 
اأ�سا�سيا  ه��ذا، وه��� �سيك�ن حم��ددا 
ال�سيا�سية  حت��ال��ف��ات��ن��ا  ل��ب������س��ل��ة 

والنتخابية«.
النتخابات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
العامة املبكرة يف العراق، كان مقررا 
تنظيمها بداية يف �سهر ي�ني� من 
العام اجلاري، لكن لعتبارات فنية 
ال�قت،  بعامل  ول�ج�ستية متعلقة 
امل�ستجد،  ك�رونا  فرو�ص  وتف�سي 
ال�سديد  ال�سيفي  امل��ن��اخ  وطبيعة 
ال���ع���راق خ���لل �سهر  احل������رارة يف 
العراقية  احلك�مة  ق��ررت  ي�ني�، 
املف��سية  م���ن  ب��ط��ل��ب  ت��اأج��ي��ل��ه��ا، 
لتتم  للنتخابات،  امل�ستقلة  العليا 
اأكت�بر  �سهر  من  العا�سر  الي�م  يف 

املقبل.

وكان احلزبان الكرديان الرئي�سيان 
العام  بعد  الدميقراطي والحت��اد، 
تقا�سم  ع��ل��ى  ت���اف��ق��ا  ق��د   2003
املن�سبن ال�سيادين الأولن يف كل 
من بغداد واأربيل، على قاعدة تقلد 
ال�طني  ل���لحت���اد  ال���ع���ام  الأم�����ن 
الطالباين  ج����لل  ال��ك��رد���س��ت��اين 
زعيم  ت�يل  مقابل  العراق،  رئا�سة 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
اإقليم  رئ��ا���س��ة  ال���ب���ارزاين  م�����س��ع���د 

كرد�ستان.
م����ع رحيل  ال���ت���ف���اه���م  ه������ذا  ل���ك���ن 
ينهار،  اأن  ك����اد  الأب  ال��ط��ال��ب��اين 
الأخرة  العامة  النتخابات  فبعد 

 ،2018 ال�����ع�����ام  يف  ال�����ع�����راق  يف 
�سر�سة  م��ع��رك��ة  احل���زب���ان  خ���ا����ص 
اجلمه�رية  رئ��ي�����ص  من�سب  ع��ل��ى 
ب��ف���ز مر�سح  ال��ع��راق��ي��ة، وان��ت��ه��ت 
بكر�سي  ����س���ال���ح  ب���ره���م  الحت�������اد 

الرئا�سة.
النتخابات  مكتب  م�س�ؤول  ويق�ل 
والقيادي، يف احلزب الدميقراطي 
ال��ك��رد���س��ت��اين خ�����س��رو ك�������ران، يف 
عربية”:  ني�ز  ل�”�سكاي  ت�سريح 
“من املبكر بطبيعة احلال احلديث 
املنا�سب  ت�زيع  تفا�سيل  عن  الآن 
وبالن�سبة  واقت�سامها،  ال�سيادية 
ال����دمي����ق����راط����ي  ل����ن����ا يف احل��������زب 

�سباق الرئا�سة العراقية.. ب�ادر معركة بداأت تدور رحاها مبكرا

قرار ينا�صب اأ�صلوب حياتهما:

هاري وميغان يقرران: ل جمال لطفل ثالث...!
اأ�صباب ذاتية ومادية ومهنية جتعل اآل �صا�صك�س را�صون ويتوقفون عند هذا احلد

لي�ش لأر�سي وليلي ديانا اأي فر�سة لت�يل 
العر�ش, فما الفائدة من م�ساعفة ال�رثة

ال�سرة اكتملت
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عربي ودويل

•• الفجر -اأو�صن �صارات 
ترجمة خرية ال�صيباين

يف  الأمــريــكــيــون  اكت�صف  مــايــو,  �صهر  نهاية  يف     
يف  الآن  حتى  تطور  اأحـــدث  ــان  ــاردي اجل �صحيفة 
ت�صغيل  موا�صلة  يف  ترغب  التي  الوليات  ملحمة 
اإعادة غرفة  اأريزونا  املوت: قررت ولية  ماكينات 
الغاز. وجاء هذا اخلرب يف اأعقاب ماولت �صر�صة 
تلك  يف  املنتخبني  اجلمهوريني  امل�صوؤولني  قبل  من 
الولية ل�صتئناف عمليات الإعدام بعد توقف دام 

�صبع �صنوات.

من بني 8776 حكمًا بالإعدام ُنفذت بني 1890 و2010 يف ال�ليات املتحدة, ُنفذ 593 حكمًا يف غرفة الغاز

املميتة  وود  ج���زي��ف  بعد حقنة     
ت�قفت   ،2014 ع����ام  ال��ف��ا���س��ل��ة 
املحك�م  ال�سجناء  اأريزونا عن قتل 
بعد  وود  ت����يف  ب����الإع����دام.  عليهم 
حقنه  خ����لل����ه����ا  مت  �����س����اع����ت����ن، 
من  م���ل���غ   750 جم���م����ع���ه  مب����ا 
اأي  والهيدروم�رف�ن،  امل��ي��دازولم 
الكميات  م��ن  �سعًفا  ع�سر  خم�سة 
بروت�ك�ل  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����س������ص 
معاناته  وكانت  بال�لية.  التنفيذ 
جم������رد م�����س��ه��د م��������رّوع م����ن بن 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اه��د ال��ت��ي ميزت 

التاريخ احلديث للحقن املميتة.
امل����ت عن  اإ���س��اف��ة     تك�سف خطة 
ط����ري����ق ����س���ي���ان���ي���د ال���ه���ي���دروج���ن 
ب(  زيكل�ن  با�سم  ا  اأي�سً )امل��ع��روف 
فعل،  امل����ج����دة  الح��ت��م��الت  اإىل 
الذي  ال���غ���از  ن��ف�����ص  ا���س��ت��خ��دام  اأي 
اأو�سفيتز،  يف  النازي�ن  ا�ستخدمه 
اإىل اأي مدى يرغب م�ؤيدو عق�بة 
الإعدام يف الذهاب جلعل اآلة امل�ت 
الغاز اىل  اإ�سافة حجرة  اإن  تعمل. 
طرق  تر�سانة  اإىل  املميت  احل��ق��ن 
ه����� جتاهل  امل���ع���ت���م���دة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
لل�سمئزاز  امل�����ث�����رة  احل���ق���ي���ق���ة 

للتاريخ املروع لغرف الغاز.

نيفادا, رائدة 
منذ عام 1921

   وك����م ه���� م��ث��ر ل��ل�����س��خ��ري��ة، اأن 
اأري������زون������ا ه����ي ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ هذه 
ال���لي��ة التي نفذت عام  اخل��ط���ة، 
1999 اآخر واأحد عمليات الإعدام 
�سه�د  قال  القاتل.  بالغاز  املروعة 
ع��ي��ان ع��ل��ى وف���اة وال���رت لغراند، 
عام  والقتل  بال�سرقة  اأدي���ن  ال��ذي 
ب�سكل  ع��ان��ى  ال��رج��ل  اإن   ،1982
لأكر  بالختناق  واأ�سيب  رهيب، 

من 18 دقيقة قبل اأن ي�ست�سلم.
الإعدام  العديد م��ن ط��رق     مثل 
يف  الآن  م�سداقيتها  ف��ق��دت  ال��ت��ي 
الغاز  غرفة  تقدمي  مت  البلد،  هذا 
لل�سنق  ك���ب���دي���ل  ك���ب���رة  ب�����س��ج��ة 
الفظيع. يف بداية القرن الع�سرين، 
اأنها  الإع���دام  ادع��ى م�ؤيدو عق�بة 
���س��ري��ع وغر  م�����ت  اإىل  ����س���ت����ؤدي 

م�ؤمل.
   �سهادة الدكت�ر ج. كري�ص لجن، 
بن�سلفانيا  جم���ل���ة  يف  امل�����س��ج��ل��ة 
لأ�ساليب  �سرد  من  كجزء  الطبية 
الإعدام يف ال�لية، كانت من�ذجية 
يف ذل��ك ال���ق��ت: وف��ق رواي��ت��ه، اإن 

اأن  �سي�سمن  املميت  ب��ال��غ��از  امل����ت 
“امل�ت �سياأتي �سريًعا بعد ان يرتفع 
ال�سجن  ف���م  م�����س��ت���ى  اىل  ال���غ���از 
يخ�ساه  ما  للمجرم  لي�ص  واأنفه... 
يخ�ساه  مم��ا  اأك����ر  امل�ستقبل  م��ن 
ولية  اأن  ورغ����م  الب�سر”.  ب��اق��ي 
الطريقة  هذه  تتنبىَّ  مل  بن�سلفانيا 
يف النهاية، اإل اأن 11 ولية اأخرى 

كّر�ست ذلك.
نيفادا  اأ���س��ب��ح��ت   ،1921 ع���ام     
الغاز.  ب��غ��رف��ة  ت�سمح  ولي����ة  اأول 
كان القان�ن، الذي يتما�سى حينها 
الأفكار تقدمية، يتطلب  اأكر  مع 
ن�م  اأث��ن��اء  الإع���دام  تنفيذ عمليات 

املحك�م عليه.
اإي�����اء ال�سجناء   وك���ان م��ن امل��ق��رر 
املحك�م عليهم بالإعدام يف زنازين 
مغلقة متاًما، بعيًدا عن زملئهم. 
وي����م الإع������دام، م��ن امل��ف��رت���ص اأن 
الغرفة  ومت���لأ  ال�����س��م��ام��ات  تفتح 
ب����ال����غ����از، مم����ا ي�����س��ف��ر ع����ن م����ت 

ال�سجن “دون اأمل«.
   ولكن عندما نفذت ولية نيفادا 
اأول عملية قتل بالغاز عام 1924، 
املتمثلة  الأ�سلية  الفكرة  اإلغاء  مت 
زنزانته  يف  بالغاز  النزيل  قتل  يف 
اأث��ن��اء ن���م��ه. وب���دًل م��ن ذل���ك، مت 

اع���ت���م���دت ث�����لث ولي�������ات اأخ�����رى 
واأوريغ�ن  ومي�س�ري  -كاليف�رنيا 
للتنفيذ.  وحيدة  كطريقة  -ال��غ��از 
املا�سي،  ال���ق���رن  خ��م�����س��ي��ن��ات  ويف 
وماريلند  مي�سي�سيبي  ���س��ارك��ت 

وني� مك�سيك� بدورها.
   من بن 8776 حكماً بالإعدام 
يف  و2010   1890 ب��ن  ُن���ّف���ذت 
ال�ليات املتحدة، ُنفذ 593 حكماً 
يف غ��رف��ة ال��غ��از. لقد در���س��ت هذه 
الإعدامات ووجد اأن 32 منها، اأو 
5 فا�سل 4 باملائة، عان �سحاياها 
من م�ساكل، مما جعل غرفة الغاز 
ثاين اأقل طرق التنفيذ امل�ستخدمة 
م�ث�قية خلل تلك الفرتة )خلف 

احلقنة القاتلة(.
   كما ه� احلال يف اإعدام لغراند، 
ا���س��ت��غ��رق امل������ت وق���ًت���ا ط����ي���ًل يف 
غرف الغاز، ي�ساب املحك�م عليهم 
ب��الخ��ت��ن��اق وال��ت�����س��ن��ج وي����زرّق�����ن 
اأمل  على  ب�سدة  روؤو�سهم  وي��ه��ّزون 

العث�ر على جرعة ه�اء للتنف�ص.
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ب��ع��د     
غرف  ا���س��ت��خ��دام  يف  الت�سكيك  مت 
بالدور  الع������رتاف  واأدى  ال���غ���از. 
ال��ق��ات��ل��ة يف  ال���غ���ازات  ال����ذي لعبته 
الدول  من  بالعديد  اله�ل�ك��ست 
اإىل اإعادة النظر يف عق�بة الإعدام 
ال�ليات  يف  ل��ك��ن  ال���غ���از.  وغ����رف 
القتل  عمليات  ا�ستمرت  امل��ت��ح��دة، 

ال�سابق  احل��لق��ة  �سال�ن  حت�يل 
ق��دمي من  ال�سجن، وه��� مبنى  يف 
اإىل  الفناء،  احلجر واخلر�سانة يف 
تركيب  مت  خم�س�سة.  غ��از  غرفة 
خراطيم ومروحة عادم ون�افذ يف 
الأمام واخللف لي�ساهدها ال�سه�د. 
اأن الغرفة التي  والأه��م من ذل��ك، 

عام 1930، اأ�سبحت اأريزونا اأول 
وا�ستبدلت  ن��ي��ف��ادا،  ولي���ة حت��اك��ي 
وكانت  ال����غ����از.  ب���غ���رف���ة  امل�����س��ن��ق��ة 
حتذو  اأن  يف  ���س��ري��ع��ة  ك������ل������رادو 
حذوها. وعام 1935، قامت ولية 
كارولينا ال�سمالية وواي�منغ ببناء 
 ،1937 وع��ام  اخلا�سة.  من�ساآتها 

كانت  فيها  ال��غ��از  ا�ستخدام  �سيتم 
معزولة لتك�ن “مغلقة متاًما«.

طريقة التنفيذ ا
لثانية الأقل موثوقية

املبكرة  ال���س��ت��خ��دام��ات  اأن     رغ��م 
ل��ل��غ��از ال��ق��ات��ل يف ولي���ة ن��ي��ف��ادا مل 

اأن التغطية  اإل  تخل� من م�ساكل، 
جانب  اإىل  الإيجابية،  الإعلمية 
ال��ت��ي بذلها  امل��ت�����س��اف��رة  اجل���ه����د 
املعار�س�ن لل�سنق، دفعت ال�ليات 
ع��ل��ى مدى  ت��ب��ن��ي��ه��ا  اإىل  الأخ������رى 
العقدين املا�سين. وبعد اأن ت�سبب 
راأ�سها  قطع  يف  دوج���ان  اإي��ف��ا  �سنق 

211 بن  ه���ن���اك  وك�����ان  ب���ال���غ���از، 
1950 و1979.

عمر ق�صري 
ا���س��ت��م��رت عمليات  ذل�����ك،  وم����ع     
الإعدام بالغاز يف م�اجهة امل�ساكل. 
الغاز  غرفة  اكت�سبت  احل��رب،  بعد 
بعد  دول��ي��ة  ���س��ه��رة  كاليف�رنيا  يف 
���س��ل�����س��ل��ة م����ن ع���م���ل���ي���ات الإع�������دام 
القان�نية  وامل�����ع�����ارك  ال���ف���ا����س���ل���ة 
اإعدام  اأث��ار   ،1953 ال��ب��ارزة. ع��ام 
حتى  قاوم  الذي  رايلي،  ليندري�ص 
ال��ل��ح��ظ��ة الأخ������رة، ���س��ج��ة. وبعد 
حماولة انتحار، مت تقييده وتقييد 
يديه وجره اإىل غرفة الغاز. لكنه 
متكن من حترير نف�سه من اأحزمة 
بها.  م��رب���ط��ا  ك��ان  ال��ت��ي  الكر�سي 
الغرفة،  اإىل  ال��غ��از  دخ��ل  وع��ن��دم��ا 
دقائق  لعدة  اأنفا�سه  راي��ل��ي  حب�ص 

قبل اأن يبداأ الأمل.
   بعد ب�سع �سن�ات، ح�سل كاريل 
اجلمه�ر  دع����م  ع��ل��ى  ت�����س��ي�����س��م��ان 
من  للهروب  كفاحه  يف  وامل�ساهر 
وكتب  كاليف�رنيا.  يف  الغاز  غرفة 
فيها  ي����روي  م���ذك���رات  ت�سي�سمان 
وال����ذي  امل������ت،  رواق  يف  اع��ت��ق��ال��ه 
ال��ك��ت��ب مبيًعا،  اأك����ر  م���ن  اأ���س��ب��ح 
القان�نية اخلا�سة  اإجراءاته  واأدار 
اإعدامه  مت  وعندما  ال�سجن.  م��ن 
انتف�ص  �سيئ،  ب�سكل   1960 ع��ام 
لعق�بة  امل���ن���اه�������س����ن  ال��ن�����س��ط��اء 

الإعدام يف جميع اأنحاء العامل.
النهاية  ال��غ��از يف  غ��رف��ة     اختفت 
عندما بحث م�ؤيدو عق�بة الإعدام، 
التي  امل��ت��ك��ررة  امل�ساكل  م��ن  ب��داف��ع 
واجهتها، عن بدائل جديدة. ورغم 
تقدمية  تنفيذ  كطريقة  �سمعتها 
اأن عمر  اإل  واإن�سانية وغر م�ؤملة، 
غ���رف���ة ال���غ���از ق�����س��ر ن�����س��ب��ًي��ا. مت 
وحيدة  ك��سيلة  فقط  ا�ستخدامها 
للتنفيذ يف عدد قليل من ال�ليات 

بن 1924 و1977.
   وعندما مت اإع���دام لغ��ران��د عام 
اأ���س��ب��ح��ت من  ق��د  ك��ان��ت   ،1999
ب��ق��اي��ا امل��ا���س��ي، وي��رج��ع ذل���ك اإىل 
ال�فاء  يف  ف�����س��ل��ه��ا  اإىل  ك��ب��ر  ح���د 
ب�����س��م��ان ط��ري��ق��ة تنفيذ  ب���ع��ده��ا 

اآمنة وم�ث�قة واإن�سانية. 
   يبّن لنا التاريخ، اأّن غرفة الغاز 
لي�ست هي احلل للم�ساكل امل�ستمرة 
عق�بة  تنفيذ  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  ال��ت��ي 
املتحدة.  ال�����لي����ات  يف  الإع��������دام 
اأن ت�ستخل�ص ولية  ومن الأف�سل 
اأريزونا منها الدرو�ص والعرب، بدًل 

من املخاطرة بتكرارها.

اإعدام املحكوم عليهم بـ »زيكلون ب « 

ال�ليات املتحدة: اأريزونا تريد اإعادة فتح غرف الغاز...!
مثل العديد من طرق الإعدام التي فقدت م�صداقيتها, مت تقدمي غرفة الغاز يف زّفة كبديل لل�صنق الفظيع

ن�سطاء مناه�س�ن لعق�بة الإعدام يتظاهرون اأمام �سجن يف فل�رن�سا ، اأريزونا ، حيث اأُعدم ج�زيف وودالكر�سي الكهربائي، وغرفة الغاز، طرق اإعدام عادت اإىل الظه�ر يف ال�ليات املتحدة

هل �ست�سمن هذه الطريقة اأن امل�ت �سياأتي �سريًعا؟

حالت اختناق قا�سية

تريد ولية اأريزونا ا�ستخدام زيكل�ن ب، الذي ا�ستخدم اآخر مرة يف عام 1999 يف عملية اإعدام مروعة

بعد احلرب العاملية الثانية, مت الت�سكيك يف ا�ستخدام غرفة الغاز لكن يف ال�ليات املتحدة, ا�ستمرت عمليات القتل بالغاز

هل ت�سبه اأملانيا تركيا يف عالقتها مع اأمريكا؟
املالية واأملانيا من مقاي�سة الأمن الأوروبي بغاز اأرخ�ص بقليل. وباملقابل، قلب 
الرئي�ص ج� بايدن ووزير خارجيته اأنت�ين بلينكن امل�سار الأمريكي و�سعى اإىل 
اإعطاء الأول�ية للعلقات املرنة مع برلن. يف 19 ماي� )اأيار( اأعلن بلينكن 
التنفيذي  وم��دي��ره��ا  ج��ي  اأي   2 ���س��رتمي  ن����رد  �سركة  �ستعفي  وا�سنطن  اأن 
ماتيا�ص وارنيغ من العق�بات على الرغم من اإ�سارته اإىل اأن معار�سة بلده 
مل�سروع اأنابيب الغاز ل ه�ادة فيها. و�سرح بلينكن اأن قرار وا�سنطن ي�ستند اإىل 
اأوروبا.  اإعادة بناء العلقات مع احللفاء وال�سركاء يف  اللتزام بتعهد بايدن 
لكن روبن يرى اأن املنطق خلف هذا القرار �سعيف. لقد روج بايدن وبلينكن 
نف�سه قتل خط  ال�قت  لكنهما يف  ورو�سيا  ل�سالح طالبان  اأنابيب  خلط�ط 
املناخي  التغر  ك��ان  ول���  الأمريكين.  اإف���ادة  اأم��ك��ن  ال��ذي  الكندي  الأن��اب��ي��ب 
زيارته  بايدن خلل  قاله  ما  بح�سب  املتحدة  لل�ليات  الأعظم”  “التهديد 
اأوروب��ا، لكان زاد من حدة معار�سته مل�سروع ن�رد �سرتمي 2 بدًل من اإعطاء 

باأنه  الغ�سب مذكراً  اإىل عدم  اأملانيا  روب��ن  ودع��ا  الأخ�سر لإمتامه.  ال�س�ء 
كان من الأ�سهل ل�ج�ستياً ترك الحتاد ال�س�فياتي ميد برلن الغربية بالغاز 
لكن ال�ليات املتحدة ذهبت اإىل حد تاأمن اإمدادات ج�ية للمدينة بن �سنتي 

1948 و1949.
القيم  عن  بالدفاع  اأملانيا  قيام  وبلينكن  بايدن  افرتا�ص  اأن  الكاتب  واأ�ساف 
راأيه،  بح�سب  خاطئ.  افرتا�ص  ه�  املتحدة  ال�ليات  تنا�سرها  التي  نف�سها 
الدمي�قراطية  العاملية  النظرة  قادتها  يحمل  ول  جيداً  حليفاً  لي�ست  اأملانيا 
ان�سم  �سرودر  ال�سابق غرهارد  الأملاين  امل�ست�سار  الأمريكي�ن.  التي يحملها 
اإىل غازبروم بعد مغادرته من�سبه. بالن�سبة اإىل �سرودر، يتف�ق املك�سب املايل 
الق�سر الأجل على املبداأ، تابع روبن. وكتب اأن امل�سرة املهنية وال�سينيكية 
ل�سرودر هي القاعدة ل ال�ستثناء يف ال�سيا�سة الأملانية حيث اأن رو�سيا واملال 
يزال  ول  الأملانية.  للنخب  “ال�سرودرة”  من  املزيد  ي�سجعان  تقدمه  ال��ذي 

•• وا�صنطن-وكاالت

ت�ّجه  ال��ت��ح��ذي��ر،  ب��ه��ذا  ب��ه.  ال���ث���ق  ل�ا�سنطن  ميكن  حليفاً  لي�ست  اأمل��ان��ي��ا 
الأكادميي يف معهد امل�سروع الأمريكي مايكل روبن اإىل اإدارة بايدن، كاتباً يف 
م�ؤ�س�سة “ذا نا�س�نال اإنرت�ست” اأن وا�سنطن ترتكب خطاأ كبراً يف الت�ساهل 

مع �سيا�سات برلن اخلارجية.
اأوروبية ت��سيع خط�ط الأنابيب التي  وذّكر باأن قرار �سركة غازبروم ودول 
تنقل الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا اأطلق معار�سة ثماين دول يف الحتاد الأوروبي 

اإ�سافة اإىل اعرتا�ص اإدارة اأوباما.
الرو�سي ويحرر  الغاز  اأكر اعتماداً على  اأوروب��ا  اإىل جعل  القرار  ي���ؤدي هذا 
م��سك� من دفع ر�س�م الرتانزيت لكييف، الأمر الذي يفاقم اأزمتها املالية. 
لكن احلك�مة الأملانية م�ست يف م�سروعها. وقال ال�سفر الأملاين يف ال�ليات 
بع�ص  يف  باأنف�سهم  ي��ق��رروا  اأن  “الأوروبين  على  اإن  ويتيغ  بيرت  امل��ت��ح��دة 
ال�س�ؤون”، مقرتحاً بذلك اأن اأملانيا مرادفة لكل اأوروبا. باملقابل ت�سددت اإدارة 
ترامب مع هذا امل�سروع ففر�ست عق�بات عليه كي متنع رو�سيا من ال�ستفادة 

احلرب  خ��لل  احل��ال  عليه  كانت  كما  املانيا  يف  مرتفعاً  الرو�سي  التج�س�ص 
الباردة مع �سعي الكرملن لخرتاق الطبقة ال�سيا�سية الأملانية.

ويف هذه الأثناء، يبقى ماتيا�ص وارنيغ اأقدم �سديق اأملاين لب�تن بعدما خدم 
دم�عاً  وبلينكن  بايدن  وذرف  ال�سرقية.  اأملانيا  يف  ال�سرية  ال�سرطة  وكالة  يف 
كاذبة على ما تعر�ص له املعار�ص الرو�سي نافالني لكنهما يتجاهلن اأن واحداً 
من الأ�سباب التي جتعل ب�تن غا�سباً اإىل هذه الدرجة من نافالني ه� ك�سفه 
علقة الرئي�ص الرو�سي مع املدير التنفيذي ل�سركة ن�رد �سرتمي 2. اإ�سافة 
امل�سروع، تتعاون م��سك� وبرلن ح�ل م�سروع للهيدروجن. تق�ل  اإىل هذا 
الإدارة اإن نهجها جتاه ن�رد �سرتمي 2 كان اأكر لي�نة من اأجل اإقناع اأملانيا 
اأملانيا ل تزال غر ملتزمة  اأف�سل مل�اجهة رو�سيا. لكن  بالتح�ل اإىل حليف 
باإنفاق %2 من ناجتها الق�مي على الدفاع وهي ت�سمح لل�سن با�ستخدام 
ميناء م�كران، وه� قاعدة عمليات لبناء ن�رد �سرتمي 2، كمك�ن اأ�سا�سي من 
مبادرة الطريق واحلزام. ويتابع روبن اأن املخاوف الأ�سا�سية من كلفة تق�ية 
العق�بات، هدد  اأقل من �سهر على الإعفاء من  اإذ يف  تاأكدت �سحتها،  رو�سيا 

ب�تن اأوكرانيا مبنعها من ال��س�ل اإىل الغاز الرو�سي.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
امل�دعة حتت رقم : 350720               بتاريخ : 2021/05/06

رقم الأول�ية: 90303612
تاريخ الأول�ية: 2020/11/06

البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية
با�س��م: ريبل لبز اإنك 

وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 36
اخلدمات املالية الإلكرتونية ، وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدف�عات والهدايا بالعملت ال�رقية 
�سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعملت  ال�رقية  العملت  وتبادل  كمبي�تر  �سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعملت 
والعملت  ال�رقية  بالعملت  والهدايا  املدف�عات  تلقي  وهي   ، الإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبي�تر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  ت�فر  اأي   ، املالية  اخلدمات  ؛  الكمبي�تر  �سبكة  عرب  و�سرفها  الفرتا�سية 
�سبكة  ال�رقية والعملت الفرتا�سية عرب  العملت  تبادل  اأي   ، العملت  �سبكة كمبي�تر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدف�عات  ت�سليم  اأي   ، الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبي�تر 
الإدارة املالية والإدارة املالية ، وهي ت�سهيل حت�يل العملة الرقمية ، وحت�يل العملة الرقمية عرب �سبكات 

الت�سالت الإلكرتونية ، والنقل الإلكرتوين للعملة الرقمية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PAYSTRING باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 350722               بتاريخ : 2021/05/06
رقم الأول�ية: 90303612

تاريخ الأول�ية: 2020/11/06
البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك 
وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  الإل��ك��رتوين  النقل  اأي   ، نظر  اإىل  نظر  م��ن  ال�سبكي  الكمبي�تر  خ��دم��ات 
الت�سالت الإلكرتونية

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PAYSTRING باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 350723               بتاريخ : 2021/05/06
رقم الأول�ية: 90303612

تاريخ الأول�ية: 2020/11/06
البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك 
وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لت�فر من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل معاملت التح�يلت عرب �سبكة 
الكمبي�تر؛ تخزين البيانات الإلكرتونية واملعنى بها تخزين العملة الفرتا�سية

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PAYSTRING باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  داي�دب�تا انرتنا�سي�نال
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 350724               بتاريخ : 2021/05/06
رقم الأول�ية: 90303619

تاريخ الأول�ية: 2020/11/06
البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك 
وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 36

اخلدمات املالية الإلكرتونية ، وهي اخلدمات النقدية لتلقي و�سرف املدف�عات والهدايا بالعملت ال�رقية 
�سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعملت  ال�رقية  العملت  وتبادل  كمبي�تر  �سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعملت 
والعملت  ال�رقية  بالعملت  والهدايا  املدف�عات  تلقي  وهي   ، الإلكرتونية  املالية  اخلدمات  ؛  الكمبي�تر 
عرب  للتبادل  افرتا�سية  عملة  ت�فر  اأي   ، املالية  اخلدمات  ؛  الكمبي�تر  �سبكة  عرب  و�سرفها  الفرتا�سية 
�سبكة  ال�رقية والعملت الفرتا�سية عرب  العملت  تبادل  اأي   ، العملت  �سبكة كمبي�تر ؛ خدمات �سرف 
؛ خدمات  اإىل وجهة  والهدايا من م�سدر  املدف�عات  ت�سليم  اأي   ، الدفع  التحقق من  ؛ خدمات  الكمبي�تر 
الإدارة املالية والإدارة املالية ، وهي ت�سهيل حت�يل العملة الرقمية ، وحت�يل العملة الرقمية عرب �سبكات 

الت�سالت الإلكرتونية ، والنقل الإلكرتوين للعملة الرقمية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PayString باحرف لتينية  على ي�سارها ر�سمة دائرة ت�سع منها اأربع 

خط�ط بالل�ن الأ�س�د والأبي�ص  والأزرق والأرج�اين والربتقايل والخ�سر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
امل�دعة حتت رقم : 351176     بتاريخ : 2021/05/17

رقم الأول�ية: 082023
تاريخ الأول�ية: 2020/11/20

البلد الأول�ية: جامايكا
با�س��م: �سناب انك.

وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 38
خدمات البث؛ خدمات بث التدفق؛ خدمات الت�سالت ال�سلكية والل�سلكية واملعنى بها النقل الإلكرتوين 
لل�س�ر امل�س�رة والفيدي� والن�س��ص وامل��سيقى وال�س�ت والر�س�مات والر�س�م املتحركة وال�س�ر والأعمال 
البث عرب  الرتفيه؛ خدمات  واملعل�مات يف جمال  والبيانات  والر�سائل  املتعددة  ال��سائط  الفنية وحمت�ى 
اإلكرتونًيا  والنقل  علمات  وو�سع  وعر�ص  ون�سر  حتميل  بها  واملعنى  الأخ��رى  الت�سال  و�سبكات  الإنرتنت 
واملعل�مات  والتلفزي�ن  امل��ت��ع��ددة  ال��سائط  وحم��ت���ى  املتحركة  وال��ر���س���م  وال��ر���س���م��ات  والفيدي�  لل�س�ر 
والفيدي�  لل�س�ت  والإر���س��ال  الإن��رتن��ت  عرب  والبث  والبث  بالتدفق  البث  والبيانات؛  وال�س�ر  والر�سائل 
ال��سائط  وحم��ت���ى  املتحركة  الق�سرة  والق�س�ص  وال��ع��رو���ص  الرمزية  وال�����س���رة  وال�س�ر  وال��ر���س���م��ات 

ال�سمعية والب�سرية عرب الإنرتنت اأو �سبكات الت�سال الأخرى
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351177     بتاريخ : 2021/05/17
رقم الأول�ية: 082023

تاريخ الأول�ية: 2020/11/20
البلد الأول�ية: جامايكا

با�س��م: �سناب انك.
وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

اأخرى  الإنرتنت مقاطع فيدي� وحمت�يات رقمية  الفيدي�؛ ت�فر مبا�سرة عرب  انتاج  الن�سر؛  خدمات ترفيهية؛ خدمات 
لل��سائط املتعددة غر قابلة للتنزيل يف طبيعة احللقات التليفزي�نية والأفلم الق�سرة والر�س�مات وال�س�ر التي حتت�ي 
اأو متعلق به؛ ت�فر معل�مات ترفيهية  على �س�ت و/اأو فيدي� و/اأو عمل فني و/اأو ن�ص من م�سل�سل تلفزي�ين م�ستمر 
التلفزي�نية  وال��ربام��ج  املتحركة  ال�س�ر  جم��الت  يف  عاملية  كمبي�تر  �سبكة  عرب  الإن��رتن��ت  عرب  مبا�سرة  وب�سرية  �سمعية 
ومقاطع الفيدي� ومقاطع الفيدي� امل��سيقية وامل��سيقى؛ ت�فر املعل�مات عرب �سبكة كمبي�تر عاملية يف جمال الرتفيه؛ 
اإن�ساء وتط�ير واإنتاج وت�زيع حمت�ى ترفيهي واملعنى به حمت�ى ال��سائط املتعددة والر�س�م املتحركة ولقطات الفيدي� 
امل��سيقي  والرتفيه  الك�ميديا   والدراما  تعر�ص  التي  امل�ستمرة  وامل�سل�سلت  الفيدي�  الثابتة ومقاطع  وال�س�ر  والن�س��ص 
والريا�سة وال�سحة والعافية والبث الإخباري مبا�سرة عرب الإنرتنت اأو م�زعة على الأجهزة الإلكرتونية املحم�لة؛ خدمات 
امل�ستخدم�ن؛  ين�سئه  ال��ذي  واملحت�ى  الفيدي�  ملقاطع  بيانات  قاعدة  الإن��رتن��ت  على  مبا�سرة  ت�فر  بها  واملعنى  الرتفيه 

خدمات الرتفيه ، واملعنى بها ت�فر مقاطع فيدي� غر قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت اأو �سبكات الت�سالت الأخرى
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351178     بتاريخ : 2021/05/17
رقم الأول�ية: 082024

تاريخ الأول�ية: 2020/11/20
البلد الأول�ية: جامايكا

با�س��م: �سناب انك.
وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

برامج تطبيقات الكمبي�تر القابلة للتنزيل لله�اتف املحم�لة وم�سغلت ال��سائط املحم�لة واأجهزة الكمبي�تر املحم�لة، 
واملعنى بها برامج لإن�ساء وحترير وم�ساركة واإر�سال ال�س�ر الرقمية ومقاطع الفيدي� وال�س�ر والرم�ز التعبرية وال�س�ر 
الرمزية والرم�ز التعبرية والن�س��ص وحمت�ى ال�اقع املعزز للآخرين عرب �سبكة الكمبي�تر العاملية؛ برامج الكمبي�تر 
املتعددة  ال��سائط  وحمت�يات  والن�س��ص  والبيانات  والفيدي�  ال�س�ت  من  خم�س�سة  ت��سيات  اإن�ساء  يف  ل�ستخدامها 
الأخرى؛ برامج الكمبي�تر ل�ستخدامها يف ت�سغيل ملفات ال�س�ت والفيدي� وال��سائط املتعددة وتنظيمها وتنزيلها ونقلها 
والن�س��ص  والفيدي�  ال�س�ت  حمت�ى  ونقل  وت�زيع  ت�سليم  يف  ل�ستخدامها  الكمبي�تر  برامج  ومراجعتها؛  ومعاجلتها 
والبيانات  املعل�مات  من  للبحث  قابلة  بيانات  ق�اعد  لإن�ساء  الكمبي�تر  برامج  بالرتفيه؛  ال�سلة  ذات  املتعددة  وال��سائط 
لق�اعد بيانات ال�سبكات الجتماعية من نظر اإىل نظر؛ برامج الكمبي�تر لتمكن امل�ستخدمن من برجمة وت�زيع ال�س�ت 
والفيدي� والبيانات والن�س��ص وحمت�يات ال��سائط املتعددة الأخرى مبا يف ذلك امل��سيقى واحلفلت امل��سيقية ومقاطع 

الفيدي� والرادي� والتلفزي�ن والأحداث الثقافية والربامج التعليمية واملتعلقة بالرتفيه عرب �سبكات الت�سال
و�سف العلمة: عبارة عن كلمات SNAP SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
امل�دعة حتت رقم : 351179     بتاريخ : 2021/05/17

رقم الأول�ية: 082024
تاريخ الأول�ية: 2020/11/20

البلد الأول�ية: جامايكا
با�س��م: �سناب انك.

املتحدة  ال���لي��ات   ،90405 كاليف�رنيا  م�نيكا،  �سانتا  ن���رث،  ل���ب  دوغ��ل���ص  دون��ال��د   2772 وعن�انه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

و�سبكات  الإنرتنت  عرب  الثالثة  لأط��راف  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�سهيل  والإع���لن؛  الدعاية 
الت�سال

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات SNAP SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 350726               بتاريخ : 2021/05/06
رقم الأول�ية: 90303619

تاريخ الأول�ية: 2020/11/06
البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك 
وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 38

�سبكات  ع��رب  املالية  للبيانات  الإل��ك��رتوين  النقل  اأي   ، نظر  اإىل  نظر  م��ن  ال�سبكي  الكمبي�تر  خ��دم��ات 
الت�سالت الإلكرتونية

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PayString باحرف لتينية  على ي�سارها ر�سمة دائرة ت�سع منها اأربع 
خط�ط بالل�ن الأ�س�د والأبي�ص  والأزرق والأرج�اين والربتقايل والخ�سر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 350728               بتاريخ : 2021/05/06
رقم الأول�ية: 90303619

تاريخ الأول�ية: 2020/11/06
البلد الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك 
وعن�انه: 315 م�نتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سك� ، كاليف�رنيا 94104 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لت�فر من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل معاملت التح�يلت عرب �سبكة 
الكمبي�تر؛ تخزين البيانات الإلكرتونية واملعنى بها تخزين العملة الفرتا�سية

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PayString باحرف لتينية  على ي�سارها ر�سمة دائرة ت�سع منها اأربع 
خط�ط بالل�ن الأ�س�د والأبي�ص  والأزرق والأرج�اين والربتقايل والخ�سر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351173     بتاريخ : 2021/05/17
رقم الأول�ية: 082023

تاريخ الأول�ية: 2020/11/20
البلد الأول�ية: جامايكا

با�س��م: �سناب انك.
وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

برامج تطبيقات الكمبي�تر القابلة للتنزيل لله�اتف املحم�لة وم�سغلت ال��سائط املحم�لة واأجهزة الكمبي�تر املحم�لة، 
واملعنى بها برامج لإن�ساء وحترير وم�ساركة واإر�سال ال�س�ر الرقمية ومقاطع الفيدي� وال�س�ر والرم�ز التعبرية وال�س�ر 
الرمزية والرم�ز التعبرية والن�س��ص وحمت�ى ال�اقع املعزز للآخرين عرب �سبكة الكمبي�تر العاملية؛ برامج الكمبي�تر 
املتعددة  ال��سائط  وحمت�يات  والن�س��ص  والبيانات  والفيدي�  ال�س�ت  من  خم�س�سة  ت��سيات  اإن�ساء  يف  ل�ستخدامها 
الأخرى؛ برامج الكمبي�تر ل�ستخدامها يف ت�سغيل ملفات ال�س�ت والفيدي� وال��سائط املتعددة وتنظيمها وتنزيلها ونقلها 
والن�س��ص  والفيدي�  ال�س�ت  حمت�ى  ونقل  وت�زيع  ت�سليم  يف  ل�ستخدامها  الكمبي�تر  برامج  ومراجعتها؛  ومعاجلتها 
والبيانات  املعل�مات  من  للبحث  قابلة  بيانات  ق�اعد  لإن�ساء  الكمبي�تر  برامج  بالرتفيه؛  ال�سلة  ذات  املتعددة  وال��سائط 
لق�اعد بيانات ال�سبكات الجتماعية من نظر اإىل نظر؛ برامج الكمبي�تر لتمكن امل�ستخدمن من برجمة وت�زيع ال�س�ت 
والفيدي� والبيانات والن�س��ص وحمت�يات ال��سائط املتعددة الأخرى مبا يف ذلك امل��سيقى واحلفلت امل��سيقية ومقاطع 

الفيدي� والرادي� والتلفزي�ن والأحداث الثقافية والربامج التعليمية واملتعلقة بالرتفيه عرب �سبكات الت�سال
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351175     بتاريخ : 2021/05/17
رقم الأول�ية: 082023

تاريخ الأول�ية: 2020/11/20
البلد الأول�ية: جامايكا

با�س��م: �سناب انك.
وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

الدعاية والإعلن؛ ت�سهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات لأطراف الثالثة عرب الإنرتنت و�سبكات الت�سال
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
امل�دعة حتت رقم : 351180     بتاريخ : 2021/05/17

رقم الأول�ية: 082024
تاريخ الأول�ية: 2020/11/20

البلد الأول�ية: جامايكا
با�س��م: �سناب انك.

وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 38
خدمات البث؛ خدمات بث التدفق؛ خدمات الت�سالت ال�سلكية والل�سلكية واملعنى بها النقل الإلكرتوين 
لل�س�ر امل�س�رة والفيدي� والن�س��ص وامل��سيقى وال�س�ت والر�س�مات والر�س�م املتحركة وال�س�ر والأعمال 
البث عرب  الرتفيه؛ خدمات  واملعل�مات يف جمال  والبيانات  والر�سائل  املتعددة  ال��سائط  الفنية وحمت�ى 
اإلكرتونًيا  والنقل  علمات  وو�سع  وعر�ص  ون�سر  حتميل  بها  واملعنى  الأخ��رى  الت�سال  و�سبكات  الإنرتنت 
واملعل�مات  والتلفزي�ن  امل��ت��ع��ددة  ال��سائط  وحم��ت���ى  املتحركة  وال��ر���س���م  وال��ر���س���م��ات  والفيدي�  لل�س�ر 
والفيدي�  لل�س�ت  والإر���س��ال  الإن��رتن��ت  عرب  والبث  والبث  بالتدفق  البث  والبيانات؛  وال�س�ر  والر�سائل 
ال��سائط  وحم��ت���ى  املتحركة  الق�سرة  والق�س�ص  وال��ع��رو���ص  الرمزية  وال�����س���رة  وال�س�ر  وال��ر���س���م��ات 

ال�سمعية والب�سرية عرب الإنرتنت اأو �سبكات الت�سال الأخرى
و�سف العلمة: عبارة عن كلمات SNAP SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351182     بتاريخ : 2021/05/17
رقم الأول�ية: 082024

تاريخ الأول�ية: 2020/11/20
البلد الأول�ية: جامايكا

با�س��م: �سناب انك.
وعن�انه: 2772 دونالد دوغل�ص ل�ب ن�رث، �سانتا م�نيكا، كاليف�رنيا 90405، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

اأخرى  الإنرتنت مقاطع فيدي� وحمت�يات رقمية  الفيدي�؛ ت�فر مبا�سرة عرب  انتاج  الن�سر؛  خدمات ترفيهية؛ خدمات 
لل��سائط املتعددة غر قابلة للتنزيل يف طبيعة احللقات التليفزي�نية والأفلم الق�سرة والر�س�مات وال�س�ر التي حتت�ي 
اأو متعلق به؛ ت�فر معل�مات ترفيهية  على �س�ت و/اأو فيدي� و/اأو عمل فني و/اأو ن�ص من م�سل�سل تلفزي�ين م�ستمر 
التلفزي�نية  وال��ربام��ج  املتحركة  ال�س�ر  جم��الت  يف  عاملية  كمبي�تر  �سبكة  عرب  الإن��رتن��ت  عرب  مبا�سرة  وب�سرية  �سمعية 
ومقاطع الفيدي� ومقاطع الفيدي� امل��سيقية وامل��سيقى؛ ت�فر املعل�مات عرب �سبكة كمبي�تر عاملية يف جمال الرتفيه؛ 
اإن�ساء وتط�ير واإنتاج وت�زيع حمت�ى ترفيهي واملعنى به حمت�ى ال��سائط املتعددة والر�س�م املتحركة ولقطات الفيدي� 
امل��سيقي  والرتفيه  الك�ميديا   والدراما  تعر�ص  التي  امل�ستمرة  وامل�سل�سلت  الفيدي�  الثابتة ومقاطع  وال�س�ر  والن�س��ص 
والريا�سة وال�سحة والعافية والبث الإخباري مبا�سرة عرب الإنرتنت اأو م�زعة على الأجهزة الإلكرتونية املحم�لة؛ خدمات 
امل�ستخدم�ن؛  ين�سئه  ال��ذي  واملحت�ى  الفيدي�  ملقاطع  بيانات  قاعدة  الإن��رتن��ت  على  مبا�سرة  ت�فر  بها  واملعنى  الرتفيه 

خدمات الرتفيه ، واملعنى بها ت�فر مقاطع فيدي� غر قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت اأو �سبكات الت�سالت الأخرى
و�سف العلمة: عبارة عن كلمات SNAP SPOTLIGHT باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351569         بتاريخ : 2021/05/21

با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 9

برنامج كمبي�تر قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف طلب و دفع لجل و تتبع ت�سليم جمم�عة متن�عة من 

ال�سلع ال�ستهلكية

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة GOPUFF باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  داي�دب�تا انرتنا�سي�نال
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351570         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 35
خدمات الطلب عرب الإنرتنت التي تتميز مبجم�عة متن�عة من ال�سلع ال�ستهلكية؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تعر�ص جمم�عة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهلكية؛ خدمات الدعاية والإعلن 
الدعاية  خدمات  الإن��رتن��ت؛  على  اإلكرتونية  ات�سالت  �سبكة  عرب  للآخرين  الإع��لن��ات  ن�سر  بها  واملعنى 
الإلكرتونية؛  الت�سال  �سبكات  عرب  للآخرين  اخل��دم��ات  و  ال�سلع  وت�س�يق  ترويج  بها  واملعنى  والإع���لن 
وا�سعة  ملجم�عة  امل�ستهلك  منتجات  عن  معل�مات  تعر�ص  الإن��رتن��ت  على  حا�س�بية  بيانات  قاعدة  ت�فر 
ت�فر  واخلدمات؛  لل�سلع  والبائعين  للم�سرتين  الإنرتنت  عرب  �س�ق  ت�فر  ال�ستهلكية؛  املنتجات  من 
واملعنى  املنتجات  معل�مات  ت�فر  ال�ستهلكية؛  املنتجات  من  وا�سعة  جمم�عة  ي�سم  الإنرتنت  عرب  �س�ق 
التجارية؛  للأغرا�ص  ال�ستهلكية  املنتجات  من  وا�سعة  ملجم�عة  والت��سيات  واملراجعات  التقييمات  بها 
ت�فر م�قع ويب يعر�ص معل�مات عن املنتجات ال�ستهلكية ملجم�عة وا�سعة من املنتجات ال�ستهلكية؛ 
خدمات ولء العملء والع�س�ية وخدمات ع�س�ية نادي العملء للأغرا�ص التجارية و / اأو الرتويجية و / 
اأو الإعلنية؛ تقدمي برامج مكافاآت حتفيزية للعملء من خلل اإ�سدار ومعاجلة ق�سائم ال�لء لل�ستخدام 

املتكرر لل�سركات امل�ساركة
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة GOPUFF باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351571         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 39
ال�ستهلكية  وال�سلع  وامل�سروبات  اخلفيفة  وال�جبات  الأطعمة  ت��سيل  خدمة  الب�سائع؛  ت��سيل 

والأدوات املنزلية عند الطلب
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة GOPUFF باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351572         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 42
خدمات برجمية غر قابلة للتنزيل ل�ستخدامه يف طلب و دفع لجل و تتبع ت�سليم جمم�عة متن�عة 

من ال�سلع ال�ستهلكية 
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة GOPUFF باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351573         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 9
برنامج كمبي�تر قابل للتنزيل ل�ستخدامه يف طلب و دفع لجل و تتبع ت�سليم جمم�عة متن�عة من 

ال�سلع ال�ستهلكية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة go باحرف لتينية  بالل�ن البي�ص على خلفية بالل�ن الزرق

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  داي�دب�تا انرتنا�سي�نال
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351574         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 35
خدمات الطلب عرب الإنرتنت التي تتميز مبجم�عة متن�عة من ال�سلع ال�ستهلكية؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تعر�ص جمم�عة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهلكية؛ خدمات الدعاية والإعلن 
الدعاية  خدمات  الإن��رتن��ت؛  على  اإلكرتونية  ات�سالت  �سبكة  عرب  للآخرين  الإع��لن��ات  ن�سر  بها  واملعنى 
الإلكرتونية؛  الت�سال  �سبكات  عرب  للآخرين  اخل��دم��ات  و  ال�سلع  وت�س�يق  ترويج  بها  واملعنى  والإع���لن 
وا�سعة  ملجم�عة  امل�ستهلك  منتجات  عن  معل�مات  تعر�ص  الإن��رتن��ت  على  حا�س�بية  بيانات  قاعدة  ت�فر 
ت�فر  واخلدمات؛  لل�سلع  والبائعين  للم�سرتين  الإنرتنت  عرب  �س�ق  ت�فر  ال�ستهلكية؛  املنتجات  من 
واملعنى  املنتجات  معل�مات  ت�فر  ال�ستهلكية؛  املنتجات  من  وا�سعة  جمم�عة  ي�سم  الإنرتنت  عرب  �س�ق 
التجارية؛  للأغرا�ص  ال�ستهلكية  املنتجات  من  وا�سعة  ملجم�عة  والت��سيات  واملراجعات  التقييمات  بها 
ت�فر م�قع ويب يعر�ص معل�مات عن املنتجات ال�ستهلكية ملجم�عة وا�سعة من املنتجات ال�ستهلكية؛ 
خدمات ولء العملء والع�س�ية وخدمات ع�س�ية نادي العملء للأغرا�ص التجارية و / اأو الرتويجية و / 
اأو الإعلنية؛ تقدمي برامج مكافاآت حتفيزية للعملء من خلل اإ�سدار ومعاجلة ق�سائم ال�لء لل�ستخدام 

املتكرر لل�سركات امل�ساركة
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة go باحرف لتينية  بالل�ن البي�ص على خلفية بالل�ن الزرق

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265
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عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

ج�������اءت امل�������س���ارك���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
اجلزائرية  الربملانية  النتخابات 
اجلديد  الربملان  اأع�ساء  لختيار 
والغم��ص  ال��ق��ل��ق  م��ن  اأج�����اء  يف 
ح�������ل ج�������دوى ال����س���ت���ح���ق���اق يف 
ال�سيا�سية  الأزم�����ة  م���ن  اخل�����روج 
منذ  ال��ب��لد  ف��ي��ه��ا  تتخبط  ال��ت��ي 
ع��ام��ن، وم�ستقبلها يف  اأك��ر م��ن 
ظ��ل ت���ق��ع��ات ب��ربمل��ان ه��ج��ن لن 
ق�������ادراً ح��ت��ى ع��ل��ى حماية  ي���ك����ن 

نف�سه.
ع��رب��ي��ة �سادرة  ���س��ح��ف  وب��ح�����س��ب 
اأم�����ص الأح���د  ب��ات خيار العتذار 
ع���ل���ى ج������دول حترك  م���ط���روح���اً 
ال��رئ��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين امل��ك��ّل��ف �سعد 
مرتبط  والأم������������ر  احل�������ري�������ري، 
ال��ت��ي بداأها  امل�����س��اورات  مب��روح��ة 
مفتي  �����س����م����اح����ة  م������ع  حم����ل����ي����اً 
عبد  ال�سيخ  اللبنانية  اجلمه�رية 
اللطيف دريان واملجل�ص الإ�سلمي 
جمل�ص  ورئي�ص  الأع��ل��ى  ال�سرعي 
الن�اب نبيه بّري الذي ا�سطدمت 
رئي�ص  بتعنت  اجل��دي��دة  م��ب��ادرت��ه 
جربان  احلر”  ال�طني  “التيار 
با�سيل،  ج����ربان  ال��ن��ائ��ب  ب��ا���س��ي��ل 
الذي  العربي  امل��ح���ر  م��ع  وعربياً 

ينتمي اإليه«.

عزوف �صعبي
ذكرت �سحيفة “العرب” اللندنية 
لل�سلطات  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��دف  اأن 
ال�ستحقاق  اإجن��اح  اجلزائرية ه� 
الن���ت���خ���اب���ي وجت����دي����د ال���ربمل���ان 
ال�سرعية  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  “بقطع 
املعار�سة  وم�����س��ارك��ة  ال�سعبية” 
عزوف  عن  ف�سًل  مقاطعتها،  اأو 
�سعبي بلغ حد املقاطعة اأو امل�ساركة 
)حمافظات(  ولي��ات  يف  املحدودة 

القبائل �سمال �سرق البلد.
واأ��������س�������ار ال����رئ����ي���������ص اجل�����زائ�����ري 
ت�سريح  يف  ت����ب�����ن  ع���ب���دامل���ج���ي���د 

ال�سلطة،  �سّخرتها  التي  الق��رتاع 
عليها  �سعيف  اإق��ب��ال  �ُسّجل  حيث 
اأن  ول�����  الأوىل،  ال�����س��اع��ات  م��ن��ذ 
التلفزي�ن احلك�مي حاول تقدمي 
وهي  املقب�لة،  امل�ساركة  عن  �س�ر 
�س�ر قال نا�سط�ن معار�س�ن اإنها 
ل�”عنا�سر من الأمن واجلي�ص يف 
بالقرتاع  ل��ه��ا  اأوع�����ز  م���دين  زّي 

لإيهام الراأي العام«.

رهان التغيري
ليلى  ال��ك��ات��ب��ة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ب���ع���ن����ان  ب������ن ه�����دن�����ة يف م�����ق�����ال 
يف  التغير”  وره�����ان  “اجلزائر 
�سحيفة “البيان” اأن النتخابات 
متثل  اجل����زائ����ر  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
اخ���ت���ب���اراً ح��ق��ي��ق��ي��اً ل��ل�����س��ل��ط��ة، يف 
العملية  و�سفافية  ن��زاه��ة  �سمان 
على  واحل������ف������اظ  الن����ت����خ����اب����ي����ة، 
روح  بكل  وخياراته  ال�سعب  �س�ت 

املكلف  الرئي�ص  وتاأكيد  اللبناين 
اللبنانية  احل���ك����م���ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
كل  اأن  احلريري،  �سعد  اجلديدة، 
اخليارات مطروحة على الطاولة، 
واأنه لن ينفرد باتخاذ اأي خيار من 
هذه اخليارات، �س�اء با�ستمراره يف 
مهمته التي ا�ستمدها من الربملان 
اأو بالعتذار عن التاأليف من دون 
الع�دة اإىل رئي�ص املجل�ص النيابي 
ال�سرعي  وامل���ج���ل�������ص  ب�����ري  ن��ب��ي��ه 
احلك�مات  وروؤ�����س����اء  الإ����س���لم���ي 

ال�سابقن.
ول������ف������ت احل��������ري��������ري ب���ح���دي���ث���ه 
املجل�ص  ك��ا���س��ف  اأن����ه  لل�سحيفة 
منذ  وواردة  ���س��اردة  بكل  ال�سرعي 
بت�سكيل  لتكليفه  الأوىل  اللحظة 
امل��ف��ت��ي دريان  احل��ك���م��ة، وا���س��ع��اً 
تفا�سيل  يف  امل��ج��ل�����ص  واأع�������س���اء 
ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي اع��رت���س��ت��ه، وما 
على بري  وان�سحبت لحقاً  زالت، 

م�����س���ؤول��ي��ة، ك��ل ف��ر���س��ة لإح����داث 
التغير، من خلل اإفراز جمل�ص 
���س��ع��ب��ي وط��ن��ي ج���دي���د، ن��اب��ع من 
النظام  ال�سعب، ومنع رجال  اإرادة 
با�ستقرار  ال��ع��ب��ث  م���ن  ال�����س��اب��ق 
واأمن البلد. ل �سيما اأن املنتخبن 
ال�سابقن مل يك�ن�ا عند م�ست�ى 
جاوؤوا  وق��د  ال�سعبية،  التطلعات 

نتيجة تف�سي املال الفا�سد.
وذكرت ال�سحيفة اأن اجلزائري�ن 
�سعبة،  مب��رح��ل��ة  م�����روا  ال���ذي���ن 
فقدوا  وال��ف�����س��اد،  ال����رداءة  كر�ست 
تلك  ويرف�س�ن  الإدارة،  يف  الثقة 
ال�س�رة التي جتعل الأم��ر جمرد 
ت�ظف  عابرة”،  انتخابية  “ورقة 
عند الق��رتاع، بل حري�س�ن على 
ف���ر����ص م�����س��ار ال��ت��غ��ي��ر ع��ل��ى كل 
اأي طرف  الأ����س���ع���دة، جت��ع��ل م��ن 
م�س�ؤوًل يف معادلة البناء ال�طني، 
والنطلق  وحم���ك����م���اً.  ح��اك��م��اً 

احلك�مة اأن احلق�ق الأ�سا�سية �سيتم 
�سمانها واأن برامج مكافحة التطرف 
غر كافية يف م�اجهة التهديد الذي 
ل� جنت  النا�ص. وحتى  بع�ص  ي�سكله 
الإرهابية  ال��ه��ج��م��ات  م���ن  ���س���ي�����س��را 
اأوروب��ا، فاإن التهديد ما  التي �سربت 
زال “مرتفعا” ح�سب ال�سلطات التي 
ذكرت اأنه “يف 2020 حدثت عمليتا 
طعن لدوافع اإرهابية على الأرجح يف 
م�رجي�ص ول�غان�«. من جهة اأخرى، 
على  ال�س�ي�سري�ن  ي�افق  اأن  يت�قع 
الذي  ك�فيد-19  م��ك��اف��ح��ة  ق��ان���ن 
اإ�سافية  �سلحيات  احل��ك���م��ة  مينح 
على  اآث���اره  وتخفيف  ال���ب��اء  ملكافحة 

املجتمع والقت�ساد.

عن  بعيداً  البناء،  نح�  ال�سحيح 
نظام “الك�تات«.

اجل����ذري  الإ�����س����لح  اأن  واأك�������دت 
وال��ت��غ��ي��ر امل��ن�����س���د، ل��ن ي��ك���ن اإل 
الد�ست�رية،  املحطات  ه��ذه  مبثل 
باعتبارها املدخل الآمن للممار�سة 
واإدارة  ال�سليمة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
احل��ك��م يف اأو���س��ع م����داه، ل��ك��ن من 
ال�سروري اأن تك�ن عملية التغير 
دائ����م����ة وم�������س���ت���م���رة، ����س���ام���ل���ة، ل 
تنح�سر يف تغر �سخ�ص ب�سخ�ص، 
نهج  واإمن����ا  ب���اأخ���رى،  م�ؤ�س�سة  اأو 
��ده��ا م����ب����ادرات فتح  ث���اب���ت، جت�����سِّ
م�ساحاته،  ب��ك��ل  ال���ع���اّم  ال��ف�����س��اء 
الآراء  الفاعلن من خمتلف  اأمام 

والجتاهات.

اخليارات مطروحة
�سحيفة  ت���ن���اول���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
ال�������س���اأن  الأو�سط”  “ال�سرق 

تذليلها،  ج���اه���داً  ي���ح���اول  ال����ذي 
مبدياً كل مرونة وانفتاح من دون 
اأن يلقى حتى ال�ساعة اأي جتاوب، 
يف اإ�سارة اإىل ال�سلبية التي يتعاطى 
بها رئي�ص “التيار ال�طني احلر” 

جربان با�سيل مع مبادرته.
واأكد )احلريري( كما ُنقل عنه، اأن 
و�س�ًل  النهيار،  اإىل  ذاهب  البلد 
اإىل ال�سق�ط، وقال اإن “من يعيق 
ت�����س��ك��ي��ل احل���ك����م���ة ي���راه���ن على 
النهيار،  ه��ذا  م�س�ؤولية  حتميلي 
�سيلحق  تاأخر  اأي  ف��اإن  وبالتايل 
الأ����س���رار، ويكبد  م��ن  م��زي��داً  بنا 

البلد اأكلف غالية«.

�صاحيات با�صيل
“اجلمه�رية  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
الإع���لم  من�سق  ب���اأن  اللبنانية” 
ال�سلم  عبد  امل�ستقبل”  “تيار  يف 
ب���اأن خ��ي��ار الإعتذار  اأك���د  م������س��ى، 

الدلء  عقب  لل�سحافة  مقت�سب 
بن�سبة  مهتم  “غر  اإن���ه  ب�س�ته 
يك�ن  اأن  يهمه  م��ا  واإن  امل�����س��ارك��ة 
ال������ربمل������ان اجل������دي������د ي����ع����رب عن 
ت�سريح  وه����  منتخبيه”،  اإرادة 
ا�ستباقي لن�سبة م�ساركة �سعبية يف 
ال�ستحقاق تك�ن بعيدة عن اآمال 
للنتخابات  واملر�سحن  ال�سلطة 

النيابية.
يف  الأول  الرجل  ت�سريح  وي�حي 
رفع  ت��ري��د  ال�سلطة  ب���اأن  ال��دول��ة 
احل����رج ع���ن ن��ف�����س��ه��ا م���ن هاج�ص 
اأّرق�����ه�����ا خلل  ال������ذي  امل�������س���ارك���ة 
امل��ا���س��ي��ة، وجتاوز  ال���س��ت��ح��ق��اق��ات 
اللفت  ال�سعبي  ال��ع��زوف  ج���دار 
م��ن��ذ تنحي  ال�����س��ل��ط��ة  خل����ي����ارات 
عبدالعزيز  ال�������س���اب���ق  ال���رئ���ي�������ص 
اأبريل)ني�سان(  يف  ب���ت��ف��ل��ي��ق��ة 

.2019
و�سادت حالة من الفت�ر يف مكاتب 

الدولية. ومينح هذا القان�ن ال�سرطة 
و���س��ي��ل��ة ل��ل��ت��ح��رك ب�����س��ه���ل��ة اأك����رب يف 

م�اجهة “اإرهابي حمتمل«.
بف�سل هذا القان�ن، �ستك�ن ال�سرطة 
اأف�سل  ب�سكل  مراقبتهم  على  ق���ادرة 
واإجبارهم  حت��رك��ات��ه��م  م���ن  واحل�����د 
من  ب��دءا  مقابلت،  يف  امل�ساركة  على 
���س��ن ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة. واع���ت���ب���ارا من 
���س��ن اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة مي��ك��ن فر�ص 
الإقامة اجلربية على امل�ستبه به ملدة 
ت�سعة اأ�سهر، مب�افقة املحكمة. ويرى 
اأنه ل  املعار�س�ن الي�ساري�ن للقان�ن 
ي��ح��رتم احل��ق���ق الأ���س��ا���س��ي��ة وحق�ق 
حق�ق  ت�������راث  وي���ع���ر����ص  الإن���������س����ان 
وت�ؤكد  للخطر.  ال��ب��لد  يف  الإن�����س��ان 

•• جنيف-اأ ف ب

ال�س�ي�سري�ن  ال���ن���اخ���ب����ن  ي������ديل 
ب��اأ���س���ات��ه��م ح���ل ع��دد م��ن الق�سايا 
ال�ساخنة مثل تعزيز مكافحة الإرهاب 
للآفات  ال�سناعية  امل��ب��ي��دات  وح��ظ��ر 
ال���زراع���ي���ة. وت��غ��ل��ق م���راك���ز الق����رتاع 
اأب�ابها ظهر الأحد لأن اأغلبية كبرة 
جدا من الناخبن �س�تت عن طريق 

الربيد يف الأ�سابيع الأخرة. 
وا�سحة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ت��دع��م  اأن  وي��ت���ق��ع 
باإجراءات  خا�سا  قان�نا  ال�سكان  من 
ال�سرطة ملكافحة الإرهاب على الرغم 
الأطراف  من  العديد  حت��ذي��رات  من 
العف�  ومنظمة  املتحدة  الأمم  بينها 

على جدول حترك  بات مطروحاً 
احلريري،  �سعد  املكّلف  الرئي�ص 
بالإعتذار  القرار  اأن ح�سم  م�ؤكداً 
اأو الإ����س���ت���م���رار يف  ع���ن ال��ت��ك��ل��ي��ف 
خم����ا�����ص ال���ت���األ���ي���ف ����س���ي���ك����ن يف 
غ�������س����ن ال���ي����م���ن امل���ق���ب���ل���ن، يف 
�سعد  املكّلف  الرئي�ص  اقتناع  ظ��ل 
الت�افق  ب��ا���س��ت��ح��ال��ة  احل����ري����ري 
مي�سال  اجل��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����ص  م���ع 
تنازل عن �سلحيات  ال��ذي  ع���ن 
لرئي�ص  اجل����م����ه�����ري����ة  رئ����ا�����س����ة 
جربان  احلر”  ال�طني  “التيار 
با�سيل الذي ح�ل ق�سر بعبدا اإىل 

م�ؤ�س�سة حزبية.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأّن الرئي�ص 
ل��ن يقبل  امل��ك��ّل��ف �سعد احل��ري��ري 
كان  رمب��ا  ل��ل��ف��راغ.  البلد  بت�سليم 
اهلل”  ل�”حزب  م���ط���ل���ب  الأم��������ر 
ل��ك��ن احلريري  وب��ا���س��ي��ل،  وع�����ن 
ي��رى وج���ب ك�سر حلقة اجلم�د، 
باملعاير  ال��ك��ام��ل  ال��ت��م�����س��ك  م���ع 
ع�ن  معاير  ورف�ص  الد�ست�رية 
وبا�سيل، ما يعني اأنه يف حال قرر 
رئي�ص  اأي  مهمة  ف����اإّن  الإع���ت���ذار، 
لعدم  ج��داً  �سعبة  �ستك�ن  مكّلف 
ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ن��زول حت��ت �سقف 
حددها  التي  الد�ست�رية  املعاير 
مفتي  عليها  وب�����س��م  احل���ري���ري، 
الإ�سلمي  واملجل�ص  اجلمه�رية 
ال�سرعي الأعلى الذي اأ�سدر بياناً 
الرئي�ص  ���س��لح��ي��ات  ع���ن  م��ه��م��اً 

املكّلف الد�ست�رية«.
“حزب  اأن  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
ع�����ن  م�����ع  ت����ن����اغ����م  ع����ل����ى  اهلل” 
وب��ا���س��ي��ل، ول��� ك��ان ي��ري��د حك�مة 
ف��ع��ًل ل��ك��ان ع����ن وب��ا���س��ي��ل ت�قفا 
عن التعطيل، لكن يبدو اأن الفراغ 
حاجة ل�”حزب اهلل”، واأمينه العام 
عن  ع��رب  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سّيد 
الأخ���ر، انطلقاً  ذل��ك يف كلمه 
ي��ع��ط��ي احل����زب  ال����ف����راغ  اأن  م����ن 
نافذة لت��سيع نطاق الدويلة على 

ح�ساب الدولة«.

انتخابات »فاترة« يف اجلزائر.. و�سنة لبنان يخرج�ن عن ال�سمت

جن�ب اإفريقيا تعّلق ا�ستخدام ملي�ين جرعة من لقاح ج�ن�س�ن  •• جوهان�صربغ-اأ ف ب

وقت  للتطعيم يف  برناجمها  اإط���لق  ت��ع��ّر  ال��ت��ي  اإف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن���ب  اأعلنت 
ا�ستخدام ملي�ين جرعة من  تعليق  الأح��د  ثالثة،  وبائية  جتتاحها م�جة 
اآند ج�ن�س�ن ب�سبب خماوف ب�ساأن حدوث تلّ�ث يف م�سنع  لقاح ج�ن�س�ن 

يف ال�ليات املتحدة.
واأعلنت اإدارة الغذاء والدواء الأمركية اجلمعة اأنها اأبلغت �سركة ج�ن�س�ن 
اأن ملين اجلرعات من لقاحها امل�ساد لك�فيد-19 املنتج  اآند ج�ن�س�ن 
�ساحلة  غ��ر  بالتيم�ر  مدينة  يف  باي��س�ل��سنز”  “اإمرجنت  من�ساأة  يف 

لل�ستخدام.
املنتجات  تنظيم  “هيئة  اأف��ادت  وال���دواء،  الغذاء  اإدارة  ق��رار  وبعد مراجعة 
ال�سحية يف جن�ب اإفريقيا” يف بيان باأنها قررت “عدم ال�سماح با�ستخدام 

اأمنية  لتدابر  كانت خمّزنة يف خمترب خا�سع  نح� ملي�ين جرعة(  )اأي 
م�سددة تابع ل�سركة “اأ�سنب” لت�سنيع الأدوية يقع يف ميناء اإليزابيث.

ب��راءات الخ��رتاع للقاحات  اإلغاء  املدافعة عن  ال��دول  اإفريقيا من  وجن�ب 
ك�فيد مبا ي�سمح لكل بلد باإنتاجها بتكاليف اأقل.

يف  املنعقدة  ال�سبع  جمم�عة  لقمة  رام��اف���زا  �سريل  ال��ب��لد  رئي�ص  وق��ال 
علينا  لل�باء،  ح��دا  ون�سع  النا�ص  حياة  �سننقذ  كنا  “اإذا  الأح��د  بريطانيا 
ت��سيع وتن�يع الت�سنيع وت�فر املنتجات الطبية اللزمة لعلج ومكافحة 

ومنع ال�باء لأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�ص ويف اأ�سرع وقت«.
لقاح  م��ن  ج��رع��ة  ملي�ن   31 ت�سم  �سحنة  على  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن���ب  وتعتمد 

اللقاحات املنتجة با�ستخدام دفعات من امل�اد الدوائية غر املنا�سبة«.
ني�سان/اأبريل  يف  م�ؤقتا  الإن��ت��اج  باإيقاف  “اإمرجنت”  م�سنع  ت�جيه  ومت 
لقاح  اإنتاج  امل�ستخدمة يف  امل���اد  اأن دفعات من  تاأكيد  اأ�سابيع من  بعد عدة 

ج�ن�س�ن اآند ج�ن�س�ن كانت مل�ثة مبك�نات من لقاح اأ�سرتازينكا.
دفعة،  كل  يف  للجرعات  الدقيق  العدد  ج�ن�س�ن  اآن��د  ج�ن�س�ن  حت��دد  ومل 
لكن من املعروف اأنها تعني ب�سعة ملين اجلرعات. ول تزال اإدارة الغذاء 

والدواء تنظر يف ما اإذا كانت �ست�سمح باإعادة فتح امل�سنع.
وبينما اأقّر بالنتكا�سة التي تعّر�ص لها برنامج التطعيم يف جن�ب اإفريقيا، 
قال وزير ال�سحة مام�ل�ك� ك�باي-نغ�بان ال�سبت اإن بلده لديها دفعتان 

للم�ساعدة يف تطعيم  واح��دة  الذي يعطى بجرعة  اآند ج�ن�س�ن  ج�ن�س�ن 
30 ملي�ن جرعة من لقاح  اأّمنت  59 ملي�نا. كما  �سكانها البالغ عددهم 
فايزر/باي�نتيك، اإل اأن تخزين هذا اللقاح يتطلب درجات حرارة منخف�سة 
للغاية ويعطى بجرعتن. وذكرت “هيئة تنظيم املنتجات ال�سحية يف جن�ب 
اإفريقيا” باأن �سحنة جديدة ت�سم 300 األف جرعة من لقاح ج�ن�س�ن اآند 
و�سيتم  �سلمتها  الأمركية من  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  “حتققت  ج�ن�س�ن 

بالتايل اإطلقها و�سحنها اإىل جن�ب اإفريقيا«.
و�سبق اأن عّلقت احلك�مة التطعيم باللقاح يف ني�سان/اأبريل بعدما �سّجلت 

حالت نادرة لتخّر الدم يف ال�ليات املتحدة.
لقاح  ملي�ن جرعة من   1،5 من  اأك��ر  تلقي  رف�ست  �سباط/فرباير،  ويف 
املحلية  الن�سخة  �سد  فعاليته  م��دى  ب�ساأن  لل�سك�ك  نظرا  اأ�سرتازينيكا 

املتحّ�رة للفرو�ص.

اأوروبا ت�سنف منظمة تركية »اإرهابية«.. وت�سع اأنقرة مبرمى النريان
•• عوا�صم-وكاالت

ت�قع خرباء ومراقب�ن اأن ت�سهد الأيام القليلة املقبلة ت�ساعد غر م�سب�ق 
الأوروبية ب�سبب ن�ساط الأوىل  ال��دول  املمتدة بن تركيا وعدد من  للأزمة 
يف دعم الإره��اب واإي���اء عنا�سره، خا�سة بعد قرار الربملان الأوروب��ي الذي 
ق�ائم  على  الرتكية  الرمادية  الذئاب  حركة  ب���اإدراج  املا�سي  الأرب��ع��اء  �سدر 

التنظيمات الإرهابية.
واأقر الربملان الأوروبي الأربعاء  املا�سي تقريرا ي��سي ب��سع تنظيم الذئاب 
الرمادية الق�مي الرتكي املتطرف على قائمة الحتاد الأوروبي للمنظمات 

الإرهابية وذلك بعد 8 اأ�سهر من حظره يف فرن�سا.
الأوروب���ي عن  ال��ربمل��ان  الإ�سباين يف  الع�س�  ال��ذي قدمه  التقرير  وج��اء يف 
بالن�سبة  اأن��ه   2021 19 ماي�  اأم���ر يف  �سان�سيز  نات�س�  احل��زب ال�سرتاكي 

اإىل احلك�مة الرتكية يجب �سحق اأي انتقاد بكل ال��سائل، واأن يك�ن جلالية 
اأجنبية تاأثر يف اأوروبا فه� اأمر طبيعي وم�سروع، لكن امل�سكلة هي يف اأن جزءا 
اأنقرة. وتعترب  باأوامر تاأتي مبا�سرة من  من هذه اجلالية يت�سرف �سيا�سياً 
منظمة الذئاب الرمادية، اجلناح الع�سكري حلزب احلركة الق�مية اليميني 
املتطّرف ب�سكل غر ر�سمي، �سريك وحليف حزب العدالة والتنمية الرتكي 

احلاكم
الإرهاب  مكافحة  ودرا���س��ات  لل�ستخبارات  الأوروب���ي  املجل�ص  رئي�ص  ووف��ق 
جا�سم حممد كانت احلك�مة الفرن�سية قد حلت منظمة “الذئاب الرمادية” 
يف البلد مطلع �سهر ن�فمرب 2020 بدع�ى اأنها تثر التمييز والكراهية 
الأملاين  ال��ربمل��ان  اإىل  امل��ق��دم  الطلب  رح��ب  وق��د  ع��ن��ف،  اأع��م��ال  يف  و�سالعة 
اأخرى  تتبع دول  اأن  بالأمل يف  املنظمة وربط ذلك  الفرن�سي مع  بالت�سرف 

النم�ذج الفرن�سي.

وترافق حادث ت�س�يه الن�سب وحظر “الذئاب الرمادية” مع ت�ترات حادة 
يف فرن�سا بن اجلاليتن الأرمنية والرتكية ب�ساأن النزاع يف ناغ�رن� كاراباخ 
ب�”رد حازم”  ا�ستفزاز ت�ّعدت تركيا  باأنها  الفرن�سية  اأنقرة اخلط�ة  و�سفت 

على اخلط�ة الفرن�سية.
ال��رم��ادي��ة.. دولة  “الذئاب  ع��ن���ان:  ن�سرها حت��ت  درا���س��ة  وي��ق���ل حممد يف 
اعتبارها  ممكن  الرتكية،  الرمادية  الذئاب  “منظمة  اإن  اأوروبا”،  يف  الظل 
“جمم�عة ظل مافي�ية” متثل عمليا قتل خارج عن القان�ن ل�سالح حك�مة 
اأردوغان، ت�ستهدف املعار�سة الرتكية، خا�سة من الأكراد والأرمن وغرهم. 
وما �سهدته فرن�سا من اأعمال حتري�ص وكراهية �سد ن�سب اإبادة الأرمن يف 
عام  كرديات  ن�ساء   3 بقتل  املنظمة  ت�رطت  اأن  و�سبق  ذل��ك.  باري�ص يربهن 

2013 يف فرن�سا«.
من  اأوروب����ا  ل���دول  تهديد  م�سدر  متثل  املنظمة  اأن  الأم��ن��ي  اخل��ب��ر  واأك���د 

الداخل، فهي تعمل ب�سكل منظم داخل دول اأوروب��ا، مرجحا اأن تك�ن �سبكة 
عمل مرتابطة بن ع�ا�سم اأوروبا، تتحالف مع اليمن املتطرف والنازية.

وتقرير ال�ستخبارات الأملانية ك�سف عن وج�د اأكر من 11 األف تركي من 
اأع�ساء املنظمة ينتم�ن اإىل اليمن املتطرف فقط يف اأملانيا.

اإث���ارة ال���س��ط��راب��ات داخ���ل الع�ا�سم  ت��راه��ن على  اأن��ق��رة  اأن  وي���ؤك��د حممد 
ال�سيا�سي  والإ���س��لم  ال��رم��ادي��ة  ال��ذئ��اب  م��ن منظمة  واأن احل��د  الوروب���ي���ة، 
التي ي�ستخدمها  ال�سغط  اأوراق  اأن يخف�ص  �ساأنه  اأوروب��ا، من  والإخ���ان يف 

اأردوغان �سد اأوروبا.
واأكد اأن “ما ينبغي العمل عليه ه� البحث عن هذه املنظمة وعن اأن�سطتها يف 
دول اأوروبا ويف دول املنطقة، من اأجل الك�سف عن اأن�سطتها التي تعترب ذراع 
اأردوغان بتهديد وزعزعة المن القليمي والدويل، وحظر اجلماعة من قبل 

الحتاد الأوروبي.

ال�س�ي�سري�ن ي�س�ت�ن ح�ل مكافحة الإرهاب 

الي�نان تن�سر منظ�مة كاملة ملنع الهجرة غري القان�نية 
•• ايفرو�س-اأ ف ب

تغيب ال�سم�ص يف “دلتا اإيفرو�ص”، 
الي�نان  ب��ن  احل���دودي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وت���رك���ي���ا، ف���ي���ب���داأ ح���ار����س���ا ح����دود 
ي����م���ي���ة ملنع  ي�����ن����ان����ي����ان دوري���������ة 
املهاجرين من الدخ�ل ب�سكل غر 

قان�ين عرب النهر.
يك�سر �س�ت �سفارة اإنذار الدورية 
�سرباً  ال�سفق ويطرد  هدوء م�سهد 
يبحر  ال����ردي.  النحام  طي�ر  من 
النهر  يف  احل������دود  ح���ر����ص  زورق 
فيجد عند منعطف جزيرة رملية، 
ق����������ارب م���ط���اط���ي���ة م�����رتوك�����ة يف 
ا�سُتخدمت للعب�ر  ال��سط، بعدما 

من ال�سفة الرتكية.
ع��ل��ى ه����ذه احل�����دود ال���ربي���ة التي 
باتت  كلم،   200 نح�  على  متتد 
ع���دداً  تن�سر  ال��ي���ن��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
امل�سّرة  ال����ط����ائ����رات  م����ن  ك����ب����راً 
تكن�ل�جيا  وو���س��ائ��ل  وال��ك��ام��رات 

اأخرى.
�ُسّيد  ع��ل��ى ط�����ل ج����دار ح���دي���دي 
 40 وط���ل  اأم��ت��ار  خم�سة  بارتفاع 
واأجهزة  ك���ام���رات  ُو���س��ع��ت  ك��ل��م، 
على  فائقة  تكن�ل�جيا  ذات  رادار 
“من  اأع����م����دة مل���راق���ب���ة امل��ن��ط��ق��ة 
القان�ين  ال��دخ���ل غر  اأج��ل منع 
اأكد ال�سابط  وفق ما  ملهاجرين”، 
دمي��ستيني�ص  ال���������س����رط����ة  يف 

كامارغي��ص.
وق�����ال ل���ك��ال��ة ف��ران�����ص ب���ر����ص اإن 
“الهدف ه� اأن نتنّبه باكراً، قبل اأن 

دي�سيبل  ي�����س��در  اأن  ج����داً  امل��ت��ق��دم 
)وح������دات ق��ي��ا���ص ال�������س����ت( اأكر 
مما ت�سدره طائرة نفاثة. واأو�سح 
ه�  “الهدف  اأن  ك���ام���ارغ���ي��������ص 
التهديدات  على  ال��رّد  من  التمكن 
حماولة  واج���ه���ن���ا  ح����ال  يف   )...(
الأرا�����س����ي  اإىل  ج��م��اع��ي��ة  ت�����س��ل��ل 

الي�نانية«.
اأثينا هذا النظام ال�س�تي  ا�سرتت 
ع�سرات  ت��دّف��ق  بعد  للجدل  املثر 
اآلف املهاجرين يف �سباط/فرباير 
عندما   ،2020 -اآذار/م������ار�������ص 

ي�سل )املهاجرون( اإىل احلدود«.
امل���رك���ز  ال�������س���رط���ي يف  واأ�������س������اف 
والهجرة  احلدود  لإدارة  الإقليمي 
�س�رة  على  احل�����س���ل  اأج���ل  “من 
�ستك�ن احلدود  اآين،  ب�سكل  دقيقة 
ب��ك��ام��ل��ه��ا، م��ن دل��ت��ا اإي��ف��رو���ص اإىل 
البلغارية،  ال���ي����ن���ان���ي���ة  احل�������دود 
ا�ست�سعار  ب�����اأج�����ه�����زة  م����راق����ب����ة 

وكامرات حرارية«.
ح�سلت ال�سرطة اأي�ساً على مدافع 
و�سمال  جن�ب  يف  وثّبتتها  �س�تية 
اجلهاز  ل���ه���ذا  مي��ك��ن  اإي����ف����رو�����ص. 

طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ص  فتح 
ال�ساعن  اأم�����ام  ال���ب���اب  اإردوغ��������ان 

للدخ�ل اإىل الحتاد الأوروبي.
النظام  ه��ذا  اأن  كامارغي��ص  اأك���د 
اأنه  م�سيفاً  بعد”  ُي�ستخدم  “مل 
ولي�ص  امل��دى  بعيد  �س�تي  “جهاز 
�سفارة  ����س����ت  ي�������س���در  م���دف���ع���اً. 
مرتفع  )�س�ت(  مب�ست�ى  الإن��ذار 
بهدف منع الدخ�ل غر القان�ين 

للمهاجرين«.
املف��سية  قالت  املا�سي،  الأ�سب�ع 
حيال  “قلقة”  اإن���ه���ا  الأوروب����ي����ة 

واأ�سار  ا�ستخدام مثل هذا اجلهاز. 
اأدالربت  املف��سية  با�سم  متحدث 
مع  “يت�ا�سل  اأن�������ه  اإىل  ي����ان����ز 
هذا  ب�ساأن  الي�نانية”  ال�سلطات 

امل��س�ع.
ببناء  املنطقة  �سكان  معظم  ي�سيد 
لكنهم  ج����دي����د،  ح����دي����دي  ج������دار 

يعتربون اأنه غر كاٍف.
اأغيلداراكي�ص  ب��ان��اي���ت��ي�����ص  اأك���د 
القريبة  اأم���ري���  بلدة  رئي�ص  وه��� 
يغطي  ل  “احلاجز  اأن  النهر،  من 
واأ�ساف  �س�ى جزء من احلدود”. 
حيث  املنطقة،  جيداً  نعرف  “هنا 
التي  ال��ط��رق  يعرب )امل��ه��اج��رون(، 
ي�����س��ل��ك���ن��ه��ا. ل���� ت��ق��ا���س��ي��ن��ا اأج�����راً 
مقابل احلرا�سة، �سنك�ن الأف�سل” 

يف ذلك.
املا�سية،  الثلثة  الأ�سابيع  خ��لل 
اأكر  الي�نانية  ال�سرطة  اأوق��ف��ت 
غ��ر قان�ين  م��ه��اج��راً   170 م��ن 

اإ�سافة اإىل 40 مهرباً.
بح�سب ال�سرطة، ي�ستعن املهّرب�ن 
اأنه  اإذ  املهاجرين  لنقل  بقا�سرين 
يف حال مت ت�قيفهم، تك�ن العق�بة 

خمففة.
و�سّرح قائد حر�ص حدود اإيفرو�ص 
الأيام  “يف  اأن  يالما�ص  فالنتي�ص 
الأخرة، ب�سبب انخفا�ص من�س�ب 
م��ي��اه ال��ن��ه��ر وت��خ��ف��ي��ف اإج������راءات 
الإغلق ال�سارم يف تركيا، لحظنا 
اإعادة تن�سيط ال�سبكات التي تعمل 
يف الدولة املجاورة وزيادة عمليات 

العب�ر«.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351575         بتاريخ : 2021/05/21

با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 39

ال�ستهلكية  وال�سلع  وامل�سروبات  اخلفيفة  وال�جبات  الأطعمة  ت��سيل  خدمة  الب�سائع؛  ت��سيل 

والأدوات املنزلية عند الطلب

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة go باحرف لتينية  بالل�ن البي�ص على خلفية بالل�ن الزرق

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351576         بتاريخ : 2021/05/21
با�س��م: ج�براند�ص انك.

وعن�انه: 537 ان �سارع 3،  فيلديلفيا، بن�سلفانيا 19123، ال�ليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 42
خدمات برجمية غر قابلة للتنزيل ل�ستخدامه يف طلب و دفع لجل و تتبع ت�سليم جمم�عة متن�عة 

من ال�سلع ال�ستهلكية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة go باحرف لتينية  بالل�ن البي�ص على خلفية بالل�ن الزرق

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351580       بتاريخ : 2021/05/22
با�س��م: �سن �ساين اآي بي ال ال �سي

املتحدة  وعن�انه: 1209 اورجن �سرتيت، ك�رب�ري�سن ترا�ست �سنرت، ويلمنجت�ن، ديلوير 19801، ال�ليات 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

برنامج قابل للتنزيل يف طبيعة تطبيق جّ�ال يتميز بالذكاء ال�سطناعي مل�ساعدة امل�ستخدمن يف اأداء املهام 
ال��سائط  حمت�ى  وم�ساركة  والتحرير  والتنظيم  الإخطارات  وت�فر  الأن�سطة  وتخطيط  واإدارة  وتنظيم 
املتعددة الرقمية وتقدمي الت��سيات وكل ذلك يعتمد على حتليل ن�ساط امل�ستخدم وجهات الت�سال وامل�قع 

وال�سبكات الجتماعية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SUNSHINE  باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
داي�دب�تا انرتنا�سي�نال

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 351581       بتاريخ : 2021/05/22
با�س��م: �سن �ساين اآي بي ال ال �سي

املتحدة  وعن�انه: 1209 اورجن �سرتيت، ك�رب�ري�سن ترا�ست �سنرت، ويلمنجت�ن، ديلوير 19801، ال�ليات 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 42

ت�فر ال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غر القابلة للتنزيل مبا�سرة عرب الإنرتنت تتميز بالذكاء ال�سطناعي 
والتنظيم  الإخ���ط���ارات  وت���ف��ر  الأن�سطة  وتخطيط  واإدارة  وتنظيم  امل��ه��ام  اأداء  يف  امل�ستخدمن  مل�ساعدة 
حتليل  على  يعتمد  ذلك  وكل  الت��سيات  وتقدمي  الرقمية  املتعددة  ال��سائط  حمت�ى  وم�ساركة  والتحرير 

ن�ساط امل�ستخدم وجهات الت�سال وامل�قع وال�سبكات الجتماعية
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة SUNSHINE  باحرف لتينية  بالل�ن ال�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل

حتــــــــــــــّول 
عــــمــــلــــيــــة 
ــــــان  ــــــرخ ب
ــة  ــب ــال ــط وم
احلـــكـــومـــة 
املـــــالـــــيـــــة 
اجلــــديــــدة 
ت  ما ا لتز با
وا�ــــصــــحــــة 

حتــظــى  ل 
ــعــبــيــة  بــ�ــص
فرن�صا,  يف 
م�صتنقع و
مــــــايل,  يف 
ـــــــــذا  ـــــــــه ل
�ــصــتــتــوقــف 
عــــمــــلــــيــــة 
ــــــان ــــــرخ ب

حتليل اخباري

حلول مو�صــم الأمطــار يوفــر توقيتـًا جيـًدا ملاكرون, لأن الهجمـات الإرهابيــة تنخف�س عموًمــا خــال هـذه الفتـرة
لإقناع الأوروبيني بدعم فرن�صا يف مكافحة الإرهاب يف اإفريقيا, يجب على ماكرون منحهم �صمانات عملية و�صيا�صية

لهذا حترك
 ماكرون الآن

    كان اإع��لن اإميان�يل ماكرون 
البقاء  ن���ع���ت���زم  “ل  م���ت����ق���ع���ا. 
الرئي�ص  ذك��ر  الأبد”،  اإىل  هناك 
ال���ف���رن�������س���ي يف ن���ه���اي���ة م����اي����� يف 
ج�رنال  ل�  �سحيفة  مع  مقابلة 

دي دميان�ص.
2014، حت�سد عملية   منذ عام 
فرن�سي  ج��ن��دي   5100 ب��رخ��ان 
و�سجلت51  ال�ساحل،  يف منطقة 

قتيًل يف �سف�فها. 
�������س������راع ي�������ؤث������ر ع����ل����ى ال����������راأي 
ال��ع��ام: وف��ًق��ا ل���س��ت��ط��لع ايف�ب 
-ل�ب�ان، ل ي�ؤيد 51 باملائة من 
الفرن�سي  ال��ت��دخ��ل  الفرن�سين 
 .2021 يف م��ايل يف ب��داي��ة ع��ام 
من  العديد  اأن  يبدو  ذل��ك،  وم��ع 

الع�امل قد عّجلت بالعملية:
   - اأدى انقلب العقيد عا�سمي 
غ�يتا يف نهاية ماي�، وه� الثاين 
يف غ�س�ن ت�سعة اأ�سهر، اإىل ت�تر 
وباماك�.  باري�ص  ب��ن  ال��ع��لق��ات 
تعليق  مت  ذل���������ك،  ع����ل����ى  وردا 
العمليات الع�سكرية امل�سرتكة مع 
املا�سي.  الأ���س��ب���ع  املالية  ال��ق���ات 
و����س���رح ال��رئ��ي�����ص ال��ف��رن�����س��ي اأن 
الع�سكري  ب��لده  ح�س�ر  خف�ص 
الط�يل  “ال�ج�د  لأن  ت���ق���رر 
يك�ن  اأن  مي��ك��ن  ل  ل��ف��رن�����س��ا... 
بديل عن ال�ستقرار ال�سيا�سي”، 
م�سددا على اأن فرن�سا ل ميكن اأن 
ت�سارك يف بناء الدول، واأعرب عن 
املحلين،  ال�سركاء  م��ن  اإحباطه 

ول �سيما مايل.
اأعتقد  “ل   وق��ال يف هذا ال�سدد 
�سعب  مكان  نحل  اأن  ميكننا  اأن��ه 
�ساحب �سيادة من اأجل بناء بلده 

له«.
���ا  اأي�������سً ف���رن�������س���ا  ت�����س��ت��ن��ك��ر   -    
املالية  ال�سلطات  م��ع  اخل��لف��ات 
�سيتم  التي  ال�سرتاتيجية  ح���ل 
تبنيها، ففي ال�قت الذي مل تعد 
التفاو�ص  ت��ع��ار���ص  ب��ام��اك���  ف��ي��ه 
اإميان�يل  و�سع  الإره��اب��ي��ن.  مع 
ل�ستئناف  �����س����رًط����ا  م������اك������رون 
اجلي�ص  م��ع  امل�سرتكة  العمليات 
املايل: التزام “وا�سح” لل�سلطات 
الن���ت���ق���ال���ي���ة ب���ع���دم احل��������ار مع 

الإرهابين. 
اأن  ميكننا  “ل  اأن����ه  ع��ل��ى  و���س��دد 
والغم��ص،  اللتبا�ص  من  نعاين 
بعمليات  ال���ق���ي���ام  مي��ك��ن��ن��ا  ول 
م�����س��رتك��ة م��ع ���س��ل��ط��ات ت��ق��رر اأن 
اإىل  التي،  اجلماعات  مع  تتحاور 
ج���ان���ب ذل�����ك، ت��ط��ل��ق ال���ن���ار على 
اأطفالنا...«، م�ؤكدا “ل ح�ار ول 

ت�س�ية«.
لعدم  اآخ������ر  ع���ام���ل  ا����س���ي���ف   -    
الأ�سابيع  يف  ه�����ذا،  ال����س���ت���ق���رار 
الأخرة، ب�فاة الرئي�ص الت�سادي 
اإدري���������ص دي���ب���ي، ال����ذي ك����ان على 
راأ�����ص اإح����دى ال����دول ال��ق��ل��ي��ل��ة يف 
وبالتايل  ق����ي،  بجي�ص  املنطقة 
لعباً رئي�سياً يف امل�سهد الأمني يف 

منطقة ال�ساحل.
   وكما تذكرنا �سحيفة ل�م�ند 

ف����اإن ح��ل���ل م��سم  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
جيًدا  ت���ق��ي��ًت��ا  ي����ف���ر  الأم����ط����ار 
لإميان�يل ماكرون، لأن الهجمات 
الإرهابية تنخف�ص عم�ًما خلل 

هذه الفرتة.

الأولوية لقوة تاكوبا
    ل تعني نهاية برخان ان�سحاب 
الإرهاب  احل��رب �سد  فرن�سا من 
�سيحدث  ما  ال�ساحل،  منطقة  يف 
كلي  ح�����زم  دون  ت�����راج�����ع...  ه����� 

ونهائي للحقائب.
 وي��������درك اإمي����ان�����ي����ل م����اك����رون 
اأعلن،  عندما  الدقيقة  ال��ف���ارق 

الرئي�ص  ي�����س��ل��م  وب���ذل���ك،  الآن. 
اأع���ز اأم��ن��ي��ات��ه ل��� “اختبار  اإح���دى 

اأوروبا الدفاع. الت�سادم”: 
�سيعتمد  الأوروب��ي��ن  »ان�سمام     
ع���ل���ى م����ا مت���ن���ح���ه ف���رن�������س���ا لهم 
و�سيا�سية”  ع��م��ل��ي��ة  ك�����س��م��ان��ات 
اإي���ل���ي ت��ي��ن��ي��ن��ب��اوم، مدير  ي��ع��ت��رب 
مركز الدرا�سات الأمنية يف املعهد 
الدولية،  ل��ل��ع��لق��ات  ال��ف��رن�����س��ي 
يجب  الع�سكري،  امل�ست�ى  “على 
اأن تبيع باري�ص لربوك�سل وج�ًدا 
ا ولكن قدرة رد فعل  دائًما خمف�سً
)ال�سربات اجل�ية  عاجل ف�رية 
والق�ات اخلا�سة(”،  واملروحيات 

برخان  “نهاية  ي���ن��ي���،   10 يف 
مدى  فعلى  خارجية”.  كعملية 
ق�سارى  ف��رن�����س��ا  ب��ذل��ت  ���س��ه���ر، 
ج�����ه�����ده�����ا لإق��������ن��������اع ج����ران����ه����ا 
الأوروبين بتقا�سم عبء احلرب 
�سد الإرهاب يف منطقة ال�ساحل. 
�سابق  دون  ت��خ��رج  ه��ي  ه��ا  والآن 
اإنذار؟ هجر هذه الأر�ص �سيك�ن 
عام  -قبل  الإليزيه  يف  وارد  غر 
واأثناء  الرئا�سية  النتخابات  من 
انت�سار التهديد الإرهابي -واأ�س�اأ 
لن  ل،   .27 ل�����  ت��ع��ط��ى  اإ������س�����ارة 
منطقة  الفرن�سي  اجلي�ص  يغادر 
“العم�د  �سيبقى  ب��ل  ال�����س��اح��ل، 

باملغامرة يف رمال قطاع ال�ساحل 
فرن�سا  ف��ت��ج��رب��ة  وال�������س���ح���راء. 
ن��ه��اي��ة لها  ال��غ��ارق��ة يف ح���رب ل 
اأنه  ت�ستدعي احل��ذر. ناهيك عن 
املجاورة،  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
باخلارج  ال��ق���ات  ال��ت��زام  يتطلب 
م���اف��ق��ة ال��ربمل��ان. ���س���ء اأخ�سر 
غر حمتمل يف الرنويج اأو اأملانيا 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����س������ص. ويف هذا 
ال�سياق، يجرب اإميان�يل ماكرون 
ب�  ال�اقع -مطالًبا  الأم��ر  �سيا�سة 
ال�سبب  ول����ه����ذا  “الت�ساور”، 
مل ي��ت��م ال��ك�����س��ف ع��ن الأرق�����ام اأو 
اجلدول الزمني للن�سحاب حتى 

�سيحل  ال��ذي  للجهاز  الفقري” 
الرئي�ص  ي����ؤك���د  ب����رخ����ان،  حم���ل 

الفرن�سي.
�سيك�ن  الفرن�سي  الث���ر  ل��ك��ن     
اأق���ل و���س���ًح��ا ع��ل��ى الأر������ص. من 
ح�سدهم  مت  جندي   5100 بن 
“ب�سع  �سيبقى  �سن�ات،   8 طيلة 
مئات” فقط، مدجمن يف الق�ة 
الأخرة،  هذه  تاك�با.  الأوروبية 
ال��ت��ي مت اإن�����س��اوؤه��ا مب���ب���ادرة من 
 ،2020 م�����ار������ص  يف  ف���رن�������س���ا 
مكافحة  رك��ي��زة  نظرًيا  �ست�سبح 
اأن  ب�سرط  املنطقة،  يف  الإره����اب 

يتعاون الأوروبي�ن.

اأق�����رت  امل���ا����س���ي،  ال���رب���ي���ع      يف 
اإح������دى ع�����س��رة دول�����ة ع�����س���، يف 
اإع����لن م�����س��رتك، ب��احل��اج��ة اإىل 
بف�سل  ق�ي”  م��ت��ك��ام��ل  “نهج 
ت��اك���ب��ا. ول��ك��ن ب��ع��د م����رور عام، 
ن�����س��رت ث���لث دول ف��ق��ط رج���اًل 
الق�ات  م���ن   200 ح�����ايل  ب���ن 
ال�س�يد  ال��ف��رن�����س��ي��ة:  اخل��ا���س��ة 
وجمه�رية  ج����ن����دًي����ا(   150(
الت�سيك )60( واإ�ست�نيا )30(، 
اإيطاليا  حالًيا  اإليهم  وان�سمت 
)150 رج��ًل( وقريًبا مائة من 

الدمناركين.
الأوروبين  اإقناع  ال�سعب  من     

املتقاعد  ال���ك����ل����ن���ي���ل  ي���ت����ق���ع 
راف���ائ���ي���ل ب�����رن�����ارد، ال������ذي عمل 
ثلث مرات يف مايل بن 2015 
اإع������ادة  اىل  ي�������س���اف  و2020. 
ال��ه��ي��ك��ل��ة ه���ذه ت��ع��زي��ز م��ا ي�سمى 
بق�اعد “الإ�سقاط” يف ال�سنغال 
ال��ع��اج وب��ن��ن، وه��ي دول  و�ساحل 
جماعات  ع��دة  �سنفتها  �ساحلية 

جهادية كاأهداف جديدة.
   لإق�����ن�����اع الحت��������اد الأوروب���������ي 
احلربي،  امل��ج��ه���د  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
���س��ي��ت��ع��ن ع���ل���ى رئ���ي�������ص ال���دول���ة 
الفرن�سي، بل �سك، منح مقابل. 
ل ���س��ك اأن م�����س��ارك��ة اإ���س��ت���ن��ي��ا يف 
ق�����ة ت��اك���ب��ا ل��ي�����س��ت غ��ري��ب��ة عن 
وج��������د ج����ن�����د ف���رن�������س���ي���ن على 
الرو�سية.  امل��ي���ل  ل��ردع  اأرا�سيها 
دعم  ماكرون  اإميان�يل  “باإمكان 
اآخرين  ل�سركاء  مهمة  م�ا�سيع 
امل�����س��اع��دة يف منطقة  ي��د  م��ق��اب��ل 
تينينباوم.  اإيلي  يتابع  ال�ساحل” 
باملخاطر:  الرهان حمف�ف  لكن 
مثل  ت��اك���ب��ا  ���س��ي��ب��دو  ف�����س��ل،  اإذا 

برخان مكرر.

التهديد ل يزال كبريا
 ل���ق���د ح���ق���ق���ت ف���رن�������س���ا جن���اًح���ا 
يف  داع�������ص  “تنظيم  ���س��د  ك���ب���ًرا 
واملنظمات  الكربى”  ال�سحراء 
مًعا  املتجمعة  ل��ل��ق��اع��دة  ال��ت��اب��ع��ة 
الإ�سلم  دع��م  “جمم�عة  �سمن 
دوامة  اإي��ق��اف  دون  وامل�سلمن”، 
اأغ  اإي��اد  اأن  الآن  ويبدو  الإره���اب. 
دعم  “جمم�عة  رئ��ي�����ص  غ����ايل، 
امل�س�ؤول  وامل�سلمن”،  الإ���س��لم 
ع���ن ال���ع���دي���د م���ن ال��ه��ج��م��ات يف 
والنيجر،  فا�س�  وب�ركينا  م��ايل 
ه� الهدف ذو الأول�ية لربخان. 
الأوىل  الأول�������ي������ة  ه����ي  “هذه 
ال�سخ�ص  ه�  لنا،  بالن�سبة   )...(
اأن ينجح مت��اًم��ا يف  ي��ج��ب  ال���ذي 
حتييده  حتى  اأو  عليه،  القب�ص 
القب�ص  امل��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ن  اإذا مل 
اأكد  املقبلة”،  الأ���س��ه��ر  يف  عليه، 
قائد العمليات اخلا�سة اجلرنال 
اريك فيدو يف 3 ي�ني� على قناة 

فران�ص 24.

تاأبني عملية برخان يف مايل:

اإقناع الأوروبيني رهان ماكرون ال�سعب يف ال�ساحل...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

   اأعلن اإميانويل ماكرون اخلمي�س املا�صي اأن فرن�صا �صتبداأ” حتوًل 
و�صي�صمل  ال�صاحل.  منطقة  يف  الع�صكري  وجودها  “يف  عميًقا 
و”اإقامة  هذا التطور “اإنهاء عملية برخان كعملية خارجية”, 
حتالف دويل ي�صم دول املنطقة وجميع �صركائنا, يركز ب�صكل 

على حد قوله, وتعتزم فرن�صا,  �صارم على مكافحة الإرهاب”, 
ل  وا�صعة  مناطق  تاأمني  ماولة  عن  التوقف  ملمو�س,  ب�صكل 
ت�صتطيع دول ال�صاحل احلفاظ على موطئ قدم فيها, من اأجل 

الرتكيز على املقاومة امل�صتهدفة �صد الإرهابيني.
اجلدول الزمني املتوقع

ي�صرح  ومل  املهمة,  لتطور  موعًدا  ماكرون  اإميانويل  يذكر  مل     

اأخرى  مرة  �صيتوا�صل  اأنه  مو�صًحا  القوات,  تقلي�س  بالتف�صيل 
حول املو�صوع يف نهاية ال�صهر.

 لكن ق�صر الليزيه, قال لوكالة فران�س بر�س يف ختام املوؤمتر 
ال�صحايف, ان “التحولت املعلنة �صتبداأ �صريعا” مع فك ارتباط 

القواعد الأوىل يف �صمال مايل “يف اأفق اخلريف”. 
وتذكر �صحيفة لوموند من جهتها ثاث مراحل:

-اإغــــاق القواعـــد الأولـــى مطلـــع عـــام 2022.  1
2 -تقلي�س بن�صبة 30 باملائة يف القوات العاملة بحلول �صيف 

.2022
 50 بن�صـــــبة  احلاليــــــة  العاملـــة  القـــوة  -تخفيـــ�س   3
 2500 باملائة فـــــي بدايــــــــــة عــــــام 2023 اإلــــى حوالـــــــي 

رجـــــل.

ماكرون.. الهروب من امل�ستنقع

لن حتل فرن�سا حمل ال�سلطة املالية

النقلب وراء ت�تر العلقات

جن�د من عملية برخان يف ميناكا، مايل

اأدى انقالب العقيد عا�سمي غ�يتا يف نهاية ماي�, اإىل ت�تر العالقة بني باري�ش وباماك�
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14 يونيو 2021 العدد 13265

فقد ال�سيد / حممد عبد اهلل قا�سم النعيمي )اإماراتي اجلن�سية( 
�سهادتي ا�سهم �سادرتن من )�سركة منازل العقارية �ص.م.خ(..

1 - رقم ال�سهادة 101321 عدد ال�سهم 300.000 �سهم
2 - رقم ال�سهادة 104254 عدد ال�سهم 10.827 �سهما.

او  اعله  املذك�رة  لل�سركة  ت�سليمهما  يجدهما  ممن  الرجاء 
الت�سال على تلف�ن رقم 0553163160  م�سك�را

العدد 13265 فقدان �سهادات اأ�سهم

بتاريخ 2021/6/14 

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دول�سيز 

للحل�يات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:3882094 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13265 بتاريخ 2021/6/14 

اإعــــــــــان
ال�س�����ادة/كيدز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وي لتجارة امللب�ص
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1291436 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
16/2021/2063 Partial Commercial

Notification of Publication
Details of Notification of Publication

To Defendant : 1- H L G Contracting L.L.C previously,
BIC Contracting L.L.C Currently - Known Residence
Whereas Claimant / Reckli Middle East FZE
Represented by: Rima Abdul Hakim Al jarshi
Filed the case and its subject is claim for an amount of AED 
48,014 «Forty Eight thousand and fourteen UAE Dirhams» 
and legal interests of 12% annually upon the claim date until 
the full payment. Dubai Court of First Instance resolved on 13-
06 - 2021 to assign you for paying the abovementioned amount 
within 5 days upon being informed of the notification to pay the 
abovementioned claim.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
Notification by Publication

Execution No. 207/2021/2957 Commercial Executive
Subject Execution : Execution of the Judgement issued in the lawsuit No. 10/2021 on the claim 
of execution for payment of an amount executed (AED 236324.13), inclusive fees and expenses. 
The Notification Claimant : Al Mulla International Finance Company (KSCC) Closed

Capacity: Notification Claimant
Represented by : Khadija Suhail Hassan Khalfan Assadi - Capacity: Attorney
Parties to be notified:
1- Jassim Mohammed Mendni Mohammed Capacity: Judgement Debtor
2- Takar Textiles Trading Company Capacity: Judgement Debtor
3- Tekar Krishna Kanti Pai  Capacity: Judgement Debtor
4- Thakar Kanti Bhai Pika Bay  Capacity: Judgement Debtor

Residence unknown
Notification subject:
the above-mentioned case of execution is filed against you for order to pay the amount executed 
(AED 236324.13) to the claimant of execution or to the court treasury. Therefore, the court will 
initiate the procedures of execution against you in the event of non-abidance with the above-
mentioned decision within 15 days of publication of this notification.
Head of the department
Yaqoub Mohammed Ahmed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
Notification by Publication

Execution No. 207/2021/2857 Commercial Executive
Subject Execution : Execution of the Judgement issued in the lawsuit No. 6/2021 on the claim 
of execution for payment of an amount executed (AED 307476), inclusive fees and expenses. 
The Notification Claimant : Al Mulla International Finance Company (KSCC) Closed

Capacity: Notification Claimant
Represented by : Khadija Suhail Hassan Khalfan Assadi - Capacity: Attorney
Parties to be notified:
1- Takar Textiles Trading Company Capacity: Judgement Debtor
2- Jassim Mohammed Mendni Mohammed Capacity: Judgement Debtor
3- Tekar Krishna Kanti Pai  Capacity: Judgement Debtor
4- Thakar Kanti Bhai Pika Bay  Capacity: Judgement Debtor

Residence unknown
Notification subject:
the above-mentioned case of execution is filed against you for order to pay the amount executed 
(AED 307476) to the claimant of execution or to the court treasury. Therefore, the court will 
initiate the procedures of execution against you in the event of non-abidance with the above-
mentioned decision within 15 days of publication of this notification.
Head of the department
Mohamed Abdel Rahim Mohammed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
Notification by Publication

In lawsuit No. 207/2021/2970 Commercial Executive
Subject Execution :
Execution of the Judgement issued in the lawsuit No. 9/2021 on the claim of execution for 
payment of an amount executed (AED 570753.08), inclusive fees and expenses.
The Notification Claimant : Al Mulla International Finance Company (KSCC) Closed

Capacity: Notification Claimant
Represented by : Khadija Suhail Hassan Khalfan Assadi - Capacity : Attorney
Parties to be notified:
1- Jassim Mohammed Mendni Mohammed Capacity: Judgement Debtor
3- Tekar Krishna Kanti Pai  Capacity: Judgement Debtor
4- Thakar Kanti Bhai Pika Bay  Capacity: Judgement Debtor

Residence unknown
Notification subject:
the above-mentioned case of execution is filed against you for order to pay the amount executed 
(AED 570753.8) to the claimant of execution or to the court treasury. Therefore, the court will 
initiate the procedures of execution against you in the event of non-abidance with the above-
mentioned decision within 15 days of publication of this notification.
Head of the department
Abdel Rahman Ali Al Shehhi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
COURT OF EXCUTION

Notification by Publication
Execution No. 207/2021/3136 Commercial Executive

Subject Execution: Execution of the Judgement issued in the lawsuit No. 16576 in 2018 
Commercial Plenary from the General Commercial Court issued by the State of Kuwait and 
the judge announced the following: The court ruled to obligate the defendants jointly to pay 
the plaintiff an amount of (50,000 Kuwaiti Dinars) and expenses, and an amount of Three 
Hundred Kuwaiti Dinars for the actual fees mentioned in executive form within the United 
Arab Emirates.
The Notification Claimant : Al Mulla International Finance Company (KSCC) Closed - 
Capacity: Notification Claimant - Capacity: Attorney
Represented by : Khadija Suhail Hassan Khalfan Assadi
Parties to be notified:
1- Jassim Mohammed Mendni Mohammed Capacity: Judgement Debtor
2- Tekar Krishna Kanti Pai   Capacity: Judgement Debtor
3- Thakar Kanti Bhai Pika Bay  Capacity: Judgement Debtor
4- Takar Textiles Trading Company Capacity: Judgement Debtor
Notification subject: the above-mentioned case of execution is filed against you for order to 
pay the amount executed (618335.75) to the claimant of execution or to the court treasury. 
Therefore, the court will initiate the procedures of execution against you in the event of non-
abidance with the above-mentioned decision within 15 days of publication of this notification.
Head of the department 
Jassim Ahmed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
COURT OF EXCUTION

Notification by Publication
Execution No. 207/2021/3228 Commercial Executive

Subject Execution: Execution of the Judgement issued in the lawsuit No. 2505 in 2018 
Commercial Plenary from the General Commercial Court issued by the State of Kuwait and 
the judge announced the following: The court ruled to obligate the defendants jointly to pay the 
plaintiff an amount of (472473.12).
The Notification Claimant : Al Mulla International Finance Company (KSCC) Closed 

Capacity: Notification Claimant
Represented by: Khadija Suhail Hassan Khalfan Assadi - Capacity: Attorney
Parties to be notified:
1- Jassim Mohammed Mendni Mohammed  Capacity: Judgement Debtor
2- Takar Textiles Trading Company  Capacity: Judgement Debtor
3- Tekar Krishna Kanti Pai   Capacity: Judgement Debtor
4- Thakar Kanti Bhai Pika Bay   Capacity: Judgement Debtor

Residence unknown
Notification subject: the above-mentioned case of execution is filed against you for order to pay 
the amount executed (AED 472473.12) to the claimant of execution or to the court treasury. 
Therefore, the court will initiate the procedures of execution against you in the event of non-
abidance with the above-mentioned decision within 15 days of publication of this notification.
Head of the department 
Yaqoub Mohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 6/ 2021  Issue No : 13265
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2021/0003165, Civil (Partial)

To: The convicted person : Qasim Raza Muhammad
On 27/05/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case 
with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following: 
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: The 
Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 10237.83 (Ten thousand two 
hundred thirty-seven dirhams and eighty-three fils) in addition to a legal interest of 
4% to be paid annually on such amount as of the date of claim till the full payment. 
However, such interest shall not exceed the principal with other fees and expenses 
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees.
The award is subject to appeal within the legal term.
Judge / Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed)
(Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice)
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

ال�سابعة  اجل�����ل����ة  م��ن��اف�����س��ات  ب���ع���د 
امل�سرتكة  الآ���س��ي���ي��ة  الت�سفيات  م��ن 
امل���ؤه��ل��ة ل��ل��م���ن��دي��ال ون��ه��ائ��ي��ات اأمم 
اأب��رز عنا�سر  اأن  اأ�سبح وا�سحا  اآ�سيا، 
ال�طني هي  الإم���ارات  متيز منتخب 

الق�ة الهج�مية.
وت��ت��م��ث��ل ه���ذه ال���ق����ة ال��ه��ج���م��ي��ة يف 
اخل���م���ا����س���ي ع���ل���ي م���ب���خ����ت ه�����داف 
وكاي�  ليما،  دي  وفابي�  الت�سفيات، 
تيجايل  و����س���ي���ب���ا����س���ت���ي���ان  ك����ان����ي����دو، 
خ�س��سا  "بيليه"،  جمعه  وحم��م��د 
املجمعة،  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م���رح���ل���ة  يف 
ح��ي��ث جن���ح لع���ب���� الأب���ي�������ص يف هز 
ب�اقع  م����رة،   12 امل��ن��اف�����س��ن  ���س��ب��اك 
و5  تايلند،  يف  و3  ماليزيا،  يف   4
ممتازة  معدلت  وه��ي  اأندوني�سيا  يف 
يف  والفاعلية  ت�ؤكد اأن "ريتم" الأداء 
املنظ�مة الهج�مية يتميز باحلي�ية 
والن�����س��ج��ام واخل���ط����رة ع��ل��ى مرمى 
املناف�سن، مبا يعزز الأمل يف حتقيق 
ف��ي��ت��ن��ام يف اجل�لة  ع��ل��ى  م��ه��م  ف�����ز 
الت�سفيات غدا، يح�سم  الأخ��رة من 
�سدارة املجم�عة ل�سالح "الأبي�ص"، 
اأمم  اإىل  التاأهل مبا�سرة  له  وي�سمن 
النهائية  املرحلة  اإىل  وك��ذل��ك  اآ�سيا، 

من الت�سفيات للم�نديال.
ومما ل �سك فيه اأن الق�ة الهج�مية 
وليدة  لي�ست  الإم����ارات����ي  ل��لأب��ي�����ص 
�س�ء  على  منطقية  لكنها  ال�سدفة 
الهج�مية  امل��ن��ظ���م��ة  لع��ب��ي  ع��ط��اء 
اإن  ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث  يف دوري اخل��ل��ي��ج 
ع��ل��ي م��ب��خ���ت ك��ب��ر ه���دايف املنتخب 
يف  العربي  اخلليج  دوري  ه���داف  ه��� 
هدفا،   25 بر�سيد  الأخ����ر  امل������س��م 
الأه���داف  اأب���رز �سانعي  ان��ه م��ن  كما 

اأي�سا من خلل م�ساهمته امل�ؤثرة يف 
�سناعة 10 اأهداف لفريقه اجلزيرة، 
اأث��ر كبر يف املجمل على  مبا كان له 
دوري  بلقب  الف�ز  اإىل  فريقه  قيادة 
مبا�سرة  وت���اأه���ل���ه  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
اآ�سيا  اأب����ط����ال  دوري  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
يف  للم�ساركة  وكذلك  املقبل،  امل��سم 
ال�س�بر الإماراتي اأمام �سباب الأهلي 

مطلع امل��سم املقبل.
يف ال�قت نف�سه يحتل فيه فابي� دي 

ليما املركز الثاين بن هدايف الدوري 
22 هدفا، حيث قدم واحدا  بر�سيد 
من اأف�سل م�ا�سمه يف نادي ال��سل، 
املنتخب  مع  كبرا  ان�سجاما  واأب���دى 
اله�لندي برت فان  ال�طني بقيادة 
مارفيك ..كما اأن �سيبا�ستيان تيجايل، 

م�ساركته  وبرغم عدم  الن�سر،  لعب 
ك��اأ���س��ا���س��ي يف اجل�����لت الأخ�����رة اإل 
ان���ه ���س��اح��ب ث��ال��ث اأع��ل��ى ر���س��ي��د من 
"الأبي�ص" يف  ب��ن لع��ب��ي  الأه����داف 
 11 دوري اخلليج العربي، بت�سجيله 
ه��دف��اً ه���ذا امل������س��م، وي��ك��م��ل القائمة 

اأي�ساً كاي� كانيدو لعب العن،  معه 
الذي �سجل 7 اأهداف جعلته �ساحب 
راب����ع اأع���ل���ى ر���س��ي��د م���ن ب���ن لعبي 
الدوري،  يف  امل��سم  هذا  "الأبي�ص" 
اإىل جانب لعب �سباب الأهلي ال�ساب 
"بيليه"  ب  ال�����س��ه��ر  ج��م��ع��ه  حم��م��د 

الذي �سجل 5 اأهداف و�سنع هدفن 
برغم انه �سارك يف 11 مباراة فقط 

خلل امل��سم.
وي��ح��ت��ل الأب��ي�����ص الإم����ارات����ي حاليا 
ال�سابعة  املجم�عة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
امل�سرتكة  الآ����س���ي����ي���ة  ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات 

امل����ؤه���ل���ة ل��ل��م���ن��دي��ال ب��ر���س��ي��د 15 
مباريات   7 يف  عليها  ح�سل  نقطة، 
 20 و�سجل   ،2 يف  وخ�سر   5 يف  ف��از 
..فيما   5 �سباكه  وا�ستقبلت  ه��دف��ا، 
الأول  امل��رك��ز  فيتنام  منتخب  يحتل 
نقطة   17 ب��ر���س��ي��د  امل��ج��م���ع��ة  يف 
فاز يف  7 مباريات،  ح�سل عليها من 
هدفا،   11 و�سجل   ،2 يف  وتعادل   5

وا�ستقبل هدفن.
ال�����س��اب��ق��ة ملنتخب  امل���ب���اري���ات  وك���ان���ت 
الإم�����������ارات ق����د ����س���ه���دت ف�������زه على 
ماليزيا 2-1 وعلى اإندوني�سيا 0-5 
قبل اأن يخ�سر يف املباراتن التاليتن 
 ،1-0 وفيتنام   2-1 ت��اي��لن��د  اأم���ام 
وعلى   0-4 م��ال��ي��زي��ا  ع��ل��ى  ف����از  ث���م 
 5 اأندوني�سيا  وعلى   ،1  3- تايلند 
0. ويتاأهل اإىل الدور النهائي من   /
املركز  �ساحب  العامل  كاأ�ص  ت�سفيات 
جانب  اإىل  جم��م���ع��ة،  ك��ل  يف  الأول 
اأف�سل خم�سة منتخبات حت�سل على 
الثماين  املجم�عات  يف  الثاين  املركز 
���� ب��ع��د ���س��م��ان ق��ط��ر ال��ف���ز ب�سدارة 
نتائج  و�سطب   �� اخلام�سة  املجم�عة 
الأخ��ر يف كل  املركز  اأ�سحاب  الفرق 
جمم�عة، كما حت�سل هذه املنتخبات 
نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى 

كاأ�ص اآ�سيا 2023 يف ال�سن.

•• دبي -وام:

م�ساء  الأول  ال�طني  منتخبنا  ع��اد 
للمباراة  حت�سراته  لي�ستاأنف  اأم�ص 
ال�سابعة،  امل��ج��م���ع��ة  يف  الأخ�������رة 
امل�ؤهلة  امل��زدوج��ة  الت�سفيات  �سمن 
 ،2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات  اإىل 
والتي   ،2023 اآ�سيا  كاأ�ص  ونهائيات 
الفيتنامي  امل��ن��ت��خ��ب  ف��ي��ه��ا  ي����اج���ه 
م�ساء   8:45 ال�ساعة  الثلثاء  غدا 

با�ستاد زعبيل بنادي ال��سل.
وك��ان اجلهاز قد فتح ملف م�اجهة 
التي  اأندوني�سيا  مباراة  عقب  فيتنام 
نظيفة  بخما�سية  الأبي�ص  فيها  فاز 
مبا�سرة، واأخ�سع اللعبن جلل�سات 
ا�ست�سفاء بهدف اإزالة الإرهاق الناجم 
جن�م  وتاأهيل  املباريات،  �سغط  عن 
للمباراة  جاهزين  ليك�ن�ا  الأبي�ص 
امل��ه��م��ة اأم����ام ف��ي��ت��ن��ام وال��ت��ي تتطلب 
امل�اجهة  باعتبارها  م�ساعفاً  جهداً 

احلا�سمة يف م�س�ار املنتخب.
تدريباته  "الأبي�ص"  وي����ا����س���ل 
ل��ل��م��ب��اراة، وي�����ؤدي مراناً  ا���س��ت��ع��داداً 

م�ساء الي�م با�ستاد زعبيل، �سيقف من 
جاهزية  على  الفني  اجل��ه��از  خلله 
الإ�سرتاتيجية  وو���س��ع  ال��لع��ب��ن، 
ي�ستهدف  وال��ت��ي  ل��ل��م��ب��اراة  املنا�سبة 
وي�يل  ال���ث���لث،  ن��ق��اط��ه��ا  منتخبنا 
امل�اجهة  امل��ع��اون  م��ارف��ي��ك وج��ه��ازه 
اله��ت��م��ام ال�����لزم، ح��ي��ث ���س��رع منذ 
امل��ن��اف�����ص، وحتليل  درا����س���ة  ف���رتة يف 
ت�سجيلت  خ��لل  اأدائ���ه من  طريقة 

املباريات ال�سابقة.
اأه���م���ي���ة كربى  وت��ك��ت�����س��ب امل�����ب�����اراة 
نتيجتها  اأن  واق����ع  م���ن  ل��ل��ط��رف��ن، 
�ساحب  حت��دي��د  يف  حا�سمة  �ستك�ن 
والذي  امل��ج��م���ع��ة،  يف  الأول  امل��رك��ز 
املقبلة  املرحلة  اإىل  �سيتاأهل مبا�سرة 
انح�سرت  ح��ي��ث  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  م���ن 
املناف�سة بن املنتخبن على املركزين 
بقية  فقدت  اأن  بعد  وال��ث��اين،  الأول 
يت�ساوى  ح��ي��ث  الأم������ل  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ت��اي��لن��د وم��ال��ي��زي��ا يف ر���س��ي��د ت�سع 
ب��ي��ن��م��ا لن��دون��ي�����س��ي��ا نقطة  ن���ق���اط 

وحيدة.
�سعار  رافعاً  املباراة  منتخبنا  ويدخل 

الف�ز حتى يتمكن من انتزاع �سدارة 
مبا�سرة،  التاأهل  و�سمان  املجم�عة 
 17 حيث ميلك املنتخب الفيتنامي 
املجم�عة  ���س��دارة  يف  ت�سعه  نقطة، 
بنقطتن،  "الأبي�ص"  على  متقدماً 
ل���ل���ف����ز لرفع  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي���ح���ت���اج 
ر�سيده اإىل 18 نقطة ويتف�ق على 

فيتنام.
وو����س���ف ع��ل��ي ���س��امل��ن لع����ب و�سط 
الأخرة  امل��ب��اراة  ال���ط��ن��ي،  منتخبنا 
باعتبارها  بامل�سرية،  فيتنام  اأم���ام 
املرحلة  اإىل  مبا�سرة  املنتخب  ت�ؤهل 
العامل  ك��اأ���ص  ت�سفيات  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة 
2022 حال ف�زه، وت�سمن وج�ده 
يف نهائيات كاأ�ص اآ�سيا 2023، م�ؤكداً 
اإجن��از املهمة  قدرتهم كلعبن على 
املجم�عة،  يف  الأول  املركز  باحتلل 
اإىل  املبا�سر  التاأهل  بطاقة  وخطف 

الت�سفيات احلا�سمة.
واأع��رب �ساملن عن احرتامه الكامل 
ملنتخب فيتنام، الذي قدم م�ست�يات 
�سدارة  يف  البقاء  يف  وجن��ح  متميزة 
م��سحا  الآن،  ح���ت���ى  امل���ج���م����ع���ة 

ي�ستهدف  الإم����ارات����ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 
ال�����س��دارة م��ن مناف�سه الذي  ان��ت��زاع 
ي���ت���ف����ق ع��ل��ي��ه ب��ن��ق��ط��ت��ن، وه������ ما 
ي�����س��ع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا اأم�����ام خ��ي��ار وحيد 
التاأهل  لي�سمن  الف�ز  حتقيق  وه��� 
ح�سابات  يف  ال��دخ���ل  دون  م��ب��ا���س��رة 
الأف�����س��ل��ي��ة م���ع ال���ف���رق ال��ت��ي حتتل 

املركز الثاين.
ل��ن تك�ن  اأن املهمة  " ن��درك  وق���ال: 
�سهلة، ونعلم اأن الطريق اإىل �سدارة 
املجم�عة لن يك�ن مفرو�ساً بال�رود، 
ت�ؤكد  ومتمر�ساً  ق�ياً  ن�اجه مناف�ساً 
اأف�سل  يعي�ص  اأن���ه  الأخ���رة  نتائجه 
اأي��ام��ه، ول��ك��ن ورغ���م ك��ل ذل��ك لدينا 
ثقة كبرة يف قدراتنا، ونحن جاهزن 
دعم  ننتظر  فقط  املطل�ب،  لتحقيق 
جمه�رنا الذي نثق يف اأنه لن يق�سر 
معنا، ونحن من جانبنا �سنقاتل بكل 
وفرحة  التاأهل  بطاقة  لنهديه  ق���ة 

م�ستحقة يف نهاية اللقاء".
ع���ب���داهلل رم�سان  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اأهمية  ال����ط���ن���ي،  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب 
على  الف�ز  حتقيق  اأج��ل  من  القتال 

فيتنام يف مباراة الثلثاء، باعتبار اأن 
النت�سار ه� الطريق ال�حيد الذي 
�سدارة  اإىل  الأبي�ص  يق�د  اأن  ميكن 
ان���ت���زاع بطاقة  امل��ج��م���ع��ة وب��ال��ت��ايل 
املقبلة  املرحلة  اإىل  املبا�سر  ال��ت��اأه��ل 
على  رم�سان  و�سدد  الت�سفيات.  من 
حجم  ي��درك���ن  اللعبن  جميع  اأن 
عاتقهم،  ع��ل��ى  امل���ل���ق���اة  امل�������س����ؤول���ي���ة 
اأن اجلماهر تعلق عليهم  ويعرف�ن 
اآماًل عري�سة، وترتقب فرحة كبرة 
يف  اأمله  عن  معرباً  املنتخب،  بتاأهل 
يف  وينجح�ا  الت�فيق  يحالفهم  اأن 
املرحلة  اإىل  وال��ع��ب���ر  ال��ف���ز  حتقيق 
ال��ت�����س��ف��ي��ات، م�سيداً  م��ن  احل��ا���س��م��ة 
ثقته  جم���دداً  املنتخب  عنا�سر  بكل 
باملهمة  القيام  يف قدرة زملئه على 

رغم ق�ة املناف�ص.
�سب�ستيان تيجايل لعب  بدوره عرب 
�سعادته  ع����ن  ال����ط���ن���ي،  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
اخلام�ص  ال��ه��دف  بت�سجيل  الكبرة 
اأندوني�سيا،  اأم��ام  ال�سابقة  املباراة  يف 
اأن�����ه دائ���م���ا ج���اه���ز خلدمة  م�����ؤك����داً 
الفني  اإ�سارة اجلهاز  املنتخب، ورهن 

للأبي�ص  جهده  وتقدمي  للم�ساركة 
م��ت��ى م���ا ط��ل��ب م���ن ذل�����ك، م����ؤك���داً 
ق��ل��ب رج���ل واحد  ع��ل��ى  اأن اجل��م��ي��ع 
اأج�����ل ���س��م��ان تاأهل  وي��ع��م��ل���ن م���ن 

املنتخب اإىل املرحلة املقبلة.
الكبرة  ب��اجل��ه���د  ت��ي��ج��ايل  واأ����س���اد 
لت�فر  امل�س�ؤولن  قبل  املبذولة من 
كل  اأن  م�����ؤك����داً  الح���ت���ي���اج���ات،  ك���ل 

اأداء  على  يحر�س�ن  املنتخب  جن���م 
عالية  م��ع��ن���ي��ة  ب�����روح  ال���ت���دري���ب���ات 
وح��م��ا���ص ك��ب��ر، وي��ت��ن��اف�����س���ن بق�ة 
الت�سكيل  يف  مقعد  ح��ج��ز  اأج���ل  م��ن 
الأ���س��ا���س��ي ل��ل��م��ب��اراة. وخ��ت��م تيجايل 
ب��ال��ق���ل : " الأب��ي�����ص اك��ت�����س��ب ثقة 
اأدينا  ال�سابقة،  الفرتة  خلل  كبرة 
انت�سارات  وحققنا  ج��ي��دة  م��ب��اري��ات 

من  اجل��م��ي��ع،  تكاتف  بف�سل  ك��ب��رة 
اأج����ه����زة ف��ن��ي��ة واإداري����������ة ولع���ب���ن، 
وج��م��ه���ر، وج��دن��ا م�����س��ان��دة مقدرة 
من ع�ساق الكرة الإماراتية، ونت�قع 
منهم م�ؤازرة غر م�سب�قة يف املباراة 
امل��ق��ب��ل��ة، و���س��ن��ب��ذل ك��ل م��ا يف و�سعنا 
جماهرنا  وا���س��ع��اد  امل��ه��م��ة  لإجن�����از 

بالتاأهل".

»الق�ة الهج�مية« اأبرز اأ�سلحة »الأبي�ش« قبل م�اجهة فيتنام احلا�سمة يف الت�سفيات الآ�سي�ية

منتخبنا يرفع درجة ال�ستعداد مل�اجهة فيتنام احلا�سمة

•• اأبوظبي-وام:

افتتح �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان اأم�ص اأكرب �سالة 
الريا�سي مبنطقة  مبادلة  وذلك يف مركز  اأب�ظبي،  بالعا�سمة  ريا�سية 
الباهية، ليك�ن الفرع الثاين ل�سل�سة ال�سالت الريا�سية التابعة للحتاد 

باإدارة نخبة من املدربن املحرتفن.
رافق �سم�ه خلل ج�لته على مرافق ال�سالة كل من �سعادة عبد املنعم 
لرئي�ص  الأول  النائب  والآ�سي�ي،  الإماراتي  الحتادين  رئي�ص  الها�سمي 
نائب  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل  و���س��ع��ادة حممد  للج�جيت�س�،  ال���دويل  الحت���اد 
بن  حميد  حممد  العميد  و�سعادة  للج�جيت�س�،  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ص 
دمل�ج الظاهري ع�س� جمل�ص اإدارة الحتاد، وال�سيد فهد علي ال�سام�سي 

الأمن العام للحتاد.

روؤية  ت�اكب  املهمة  اخلط�ة  ه��ذه  اأن  الها�سمي  املنعم  عبد  �سعادة  واأك��د 
انت�سار ريا�سة اجل�جيت�س� وح�س�رها  الحتاد الإ�سرتاتيجية يف تعزيز 
بعد  اأجيالنا جيل  يرافق  اأ�سل�ب حياة  لت�سبح  بيت،  املجتمع ويف كل  يف 
العاملية ميهد  امل�ا�سفات  املرافق ذات  افتتاح مثل هذه  اأن  واأو�سح  جيل. 
ال��ط��ري��ق ل��دع��م وت��ع��زي��ز م�سرة الح����رتاف اأم���ام ال��ع��دي��د م��ن امل�اهب 

العا�سقة للريا�سة ب�سكل عام واجل�جيت�س� ب�سكل خا�ص.
وتقدم الها�سمي بجزيل ال�سكر والمتنان ل�سم� ال�سيخ حمدان بن حممد 

اللحمدود  ودعمه  للفتتاح  الكرمية  رعايته  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأ�سبحت  التي  اجل�جيت�س�  وخ�س��سا  املختلفة  الريا�سية  للم�ساريع 
عن�انا لتف�ق اأبناء ال�طن واعتلئهم من�سات التت�يج العاملية. وقال " 
اإن الروؤية امل�ستنرة للقيادة الر�سيدة ول�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
والداعم الأكرب مل�سرة الريا�سة الإماراتية متثل خارطة طريق للتف�ق 

والتالق امل�ستدام لأبناء وبنات الإمارات".

باأكر  جم��ه��زة  اأن��ه��ا  حيث  ك��ب��رة  مب��م��ي��زات  اجل��دي��دة  ال�سالة  وتتمتع 
"، ومتارين  " الكاردي�  القلب  بتمارين  ريا�سي خا�ص  200 جهاز  من 
بخ�سارة  يرغب  لكل من  يجعلها مق�سدا حمببا  ال��ذي  الأم��ر  املقاومة؛ 
ال������زن، وت��ق���ي��ة ع�����س��لت اجل�����س��م، ف�����س��ل ع��ن رف���ع م��ع��دلت اللياقة 

البدنية.
وت���ف��ر ال�����س��ال��ة امل��ك���ن��ة م��ن ط��اب��ق��ن، جم��م���ع��ة متن�عة م��ن �سف�ف 
التدريبات اجلماعية والتي تت�سمن متارين على اأجهزة الدراجة الثابتة، 
بالإ�سافة اإىل متارين الي�جا والزومبا، والفن�ن القتالية، واجل�جيت�س�، 

مع تخ�سي�ص ق�سم لل�سيدات ملمار�سة الريا�سة مبا فيها اجل�جيت�س�.
بغرفة  ال��ري��ا���س��ي جمهز  م��ب��ادل��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل  الحت���اد  رئي�ص  واأ���س��ار 
"�ساونا"، وغرفة بخار، وغرف لتبديل امللب�ص، واأنه �سيتم قريباً افتتاح 

فروع جديدة تابعة لهذه ال�سل�سلة يف اإمارة دبي ومدينة العن.

حمدان بن حممد بن زايد يفتتح اأكرب �سالة ريا�سية يف اأب�ظبي
• املرفق اجلديد ثمرة للتعاون بني احتاد اجلوجيت�صو ومبادلة لا�صتثمار 

• الها�صمي : خطوة رائدة تواكب تطلعات الحتاد يف تعزيز ح�صور اللعبة بني اأو�صع �صريحة جمتمعية
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•• دبي-الفجر:

نظم جمل�ص دبي الريا�سي ور�سة عمل 
بعن�ان  املرئية  الت�سال  و�سائل  عرب 
)�سبل التاأثر الجتماعي للم�سرفن 
وامل�����درب�����ن  الإداري��������������ن  ����س���ل����ك  يف 
واللعبن(، بالتعاون مع هيئة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع ب���دب���ي، وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
باأندية  والإداري���ن  امل�سرفن  تط�ير 
و���س��رك��ات ك��رة ال��ق��دم ب��دب�����ي، و�سمن 
تط�ير  برنامج  م��ن  الثانية  املرحلة 
الك�ادر الإدارية العاملة يف اأندية دبي 

وال�سركات الريا�سية.
وحا�سر يف ور�سة العمل د. ح�سن علي 
م�سيح خبر قطاع التنمية والرعاية 
املجتمع،  تنمية  هيئة  يف  الجتماعية 
م�سرًفا   45 ح�س�ر  ال�ر�سة  و�سهدت 
من اأندية و�سركات كرة القدم يف دبي 
الأجهزة  15 من  اإىل عدد  بالإ�سافة 
الإدارية امل�سرفة على فرق ومنتخبات 

�سرطة دبي.
وت�سمنت ال�ر�سة التعريف مبفه�مي 
املعل�ماتي  الج���ت���م���اع���ي  ال����ت����اأث����ر 
وطرق  املعياري  الجتماعي  والتاأثر 

ت�����اأث��ره��م��ا ع��ل��ى ���س��ل���ك الإداري�������ن 
اأمثلة  ذكر  مع  واللعبن،  واملدربن 
الطريقتن  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى  تطبيقية 
والتغير  الإي���ج���اب���ي  الأث�����ر  ت���رك  يف 

املطل�ب. 
وتعد هذه اأوىل ور�ص العمل والدورات 
برنامج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  �سمن 
لتط�ير  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي  جم��ل�����ص 
اأندية  يف  للعاملن  الإداري����ة  ال��ك���ادر 
دب����ي وال�����س��رك��ات ال��ري��ا���س��ي��ة، الذي 
الدورات  العديد من  تنظيم  يت�سمن 
لأع�ساء  وال��ت��ط���ي��ري��ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

والإداري����ن  امل�سرفن  م��ن  ال��ربن��ام��ج 
مم����ن اج�����ت�����ازوا م���رح���ل���ة اخ���ت���ب���ارات 

ال�سخ�سية  ال�سمات  وتقييم  الكفاءات 
التي اأقيمت بالتعاون مع مركز تقييم 
يف  الب�سرية  امل����ارد  ب��دائ��رة  الكفاءات 

حك�مة دبي. 
�سيتم  ال���ت���ي  ال���������دورات  اأب�������رز  وم�����ن 
مع  بالتعاون  ال��ربن��ام��ج  يف  تنظيمها 
امل��سم  خ���لل  املجتمع  تنمية  هيئة 
تط�ير  يف  دورة  امل��ق��ب��ل،  ال��ري��ا���س��ي 
داخل  ال��لع��ب��ن  و���س��ل���ك  �سخ�سية 
وخارج امللعب، وكيفية اإدارة �سل�كيات 
العنف  م���ث���ل  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال���لع���ب���ن 
والتنمر وغرها، ودورة تعزيز حماية 

الطفل وجعل الأندية الريا�سية بيئة 
الإداري����ن  و���س��رح ميثاق عمل  اآم��ن��ة، 
اللعبن  م��ع  التعامل  يف  وامل��درب��ن 
دورات  تخ�سي�ص  �سيتم  كما  الق�سر، 
خللها  ���س��ي��ت��م  وال����ت����ي  ل���لع���ب���ن، 
و�سع  وع�����ن  ب��ح��ق���ق��ه��م  ال���ت���ع���ري���ف 
والجتماعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأه������داف 

وكيفية حتقيقها.
الربنامج عدة حم��اور مهمة  وي�سمل 
يف ت���ط����ي���ر ال�����س��خ�����س��ي��ة وامل����ه����ارات 
من  والإداري�����ن  للم�سرفن  العملية 
ال�سرتاتيجي،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب��ي��ن��ه��ا: 

م��ه��ارات ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق، ال��ق��درة على 
والقدرة  الت�ا�سل  التغير،  م�اكبة 
الإدارة  والق����ن����اع،  ال��ت��ف��او���ص  ع��ل��ى 
تط�ير  اإىل  وت����ه����دف  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
الريا�سين  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اأ���س��ال��ي��ب 
مبختلف الأعمار وفق اأحدث اأ�ساليب 
احلا�سل  والتط�ر  الريا�سية  الإدارة 

يف جميع املجالت.
تنظيم  ا  اأي�سً الربنامج  يت�سمن  كما 
ور�ص عمل ودورات تدريبية بالتعاون 
ال�سحة  وه���ي���ئ���ة  دب�����ي  حم���اك���م  م����ع 
ور���ص ع�سف  �سيتم عقد  بدبي، حيث 

على  للتعرف  دب��ي  حماكم  م��ع  ذهني 
الأندية  ت�ساعد  التي  املتطلبات  اأه��م 
و�سركات كرة القدم يف تط�ير ك�ادرها 
املجل�ص،  �سم� رئي�ص  ق��رار  مبا يخدم 
هيئة  م��ع  دورات  تنظيم  �سيتم  فيما 
ال�سحة بدبي تتناول ج�انب التغذية 
الريا�سي  الأداء  ع���ل���ى  وت����اأث����ره����ا 
والتعريف بالتغذية ال�سليمة، و�سيتم 
مع  م�ستمرة  ت���ا���س��ل  ق��ن���ات  اإن�����س��اء 
الأندية لن�سر ثقافة التغذية ال�سليمة 
�سحية  معل�مات  اإر���س��ال  خ��لل  م��ن 

تتعلق بالريا�سين.

•• دبي -الفجر

العام لحت��اد الإم���ارات لكرة  التقى حممد عبداهلل ه��زام الظاهري الأم��ن 
ب��سبيتا  ارا  ال�سيدة ماييكي  الأح��د  اأم�ص  باخل�انيج   الحت��اد  القدم، مبقر 
نهاية  وذل��ك عقب  ال��ق��دم،  لكرة  الأندوني�سي  ل��لحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ن  نائب 
م�ساركة املنتخب الأندوني�سي يف الت�سفيات املزدوجة امل�ؤهلة اإىل كاأ�ص العامل 
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وت���ط���رق ال��ل��ق��اء اإىل ال��ع��لق��ات ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي ت��رب��ط الحت�����اد الإم���ارات���ي 
التعاون بن الحتادين مبا يحقق م�سلحة  بالأندوني�سي، ومناق�سة فر�ص 
يف  اخل���ربات  بتبادل  البلدين،  يف  ال��ق��دم  ك��رة  تط�ير  يف  وي�سهم  الطرفن 
خمتلف املجالت، وال�سعي لت�قيع اتفاقية تعاون م�سرتك تهدف اإىل مزيد 

من التن�سيق بن اجلانبن يف امل�ستقبل القريب.
وقال بن هزام اإن اللقاء ياأتي يف اإطار تعزيز العلقات بن الحتادين، م�ؤكداً 
التعاون مع الحت��ادات ال�طنية  حر�ص الحت��اد الإم��ارات��ي على مد ج�س�ر 

لكرة القدم يف القارة الآ�سي�ية، والطلع على التجارب املختلفة �سعياً ملزيد 
من التط�ير.

من جانبها رحبت ماييكي ارا ب��سبيتا نائب الأمن العام للحتاد الأندوني�سي 
احتاد  مع  والتعاون  العلقات  لتعزيز  العظيمة  الفر�سة  بهذه  القدم،  لكرة 
ال�سابعة  املجم�عة  ملباريات  املميز  بالتنظيم  م�سيدة   ، القدم  لكرة  الإم��ارات 
الفر�سة  لها  اأتاحت  الزيارة  اأن  م�ؤكدة   ، امل�سرتكة  الآ�سي�ية  الت�سفيات  يف 

لل�ق�ف على العمل الكبر الذي يق�م به احتاد الإمارات. 

كرة  بتط�ير  اخلا�سة  وال���روؤى  الأف��ك��ار  الي�م  لقاء  خ��لل  "تبادلنا  وقالت: 
القدم يف البلدين، حيث يتطلع كل الحتادين اإىل تاأ�سي�ص علقة متينة من 
خلل اإج��راءات ملم��سة، بدًء من ت�قيع مذكرة تفاهم، وناأمل اأن ن�ستقبل 
�سعادة  اأكر  و�سنك�ن  اأندوني�سيا،  لزيارة  الإماراتي  الحتاد  وفد  القريب  يف 

با�ستقبال اأ�سقائنا من الإمارات".
املالية والإدارية  لل�س�ؤون  امل�ساعد  العام  الأمن  اللقاء حمد اجلنيبي  ح�سر 

وعمر يربودي الأمن العام امل�ساعد لل�س�ؤون الفنية بالحتاد.

•• دبي-وام:

الن�سر  ن������ادي  لع����ب����ات  ت�������س���درت 
البط�لة ال�سيفية الأوىل املفت�حة 
للري�سة الطائرة التي نظمها نادي 
دبي  جمل�ص  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الن�سر 
الطائرة،  الري�سة  وجلنة  الريا�سي 
واأقيمت مبارياتها على مدار ثلثة 
95 لع���ب���ة من  اأي��������ام، مب�������س���ارك���ة 
امل�اطنات وال�افدات ب�سالة ال�سيخ 

را�سد بن حمدان اآل مكت�م بدبي.
وه���ن���اأ غ�����ازي امل�����دين رئ��ي�����ص جلنة 
الإمارات للري�سة الطائرة اللعبات 
التنظيم  ع��ل��ى  واأث����ن����ى  ال���ف���ائ���زات 
الح�����رتايف ل��ل��ح��دث ..م�����ؤك����دا اأنه 
حقق اأهدافه و�سط اأج�اء تناف�سية 
ق�ية، عك�ست امل�ست�ى الرفيع الذي 

و�سلت اإليه اللعبة.
�سيحفز  النجاح  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ل��ع��ب��ة �سمن  الأن����دي����ة لع���ت���م���اد 

الدعم  "�سنقدم  وق���ال:  اأن�سطتها، 
اللعبة،  ن�سر  الذي ي�سهم يف  اللزم 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع الحت��������اد ال������دويل 
دبي"،  يف  الري�سة  وق��ت  ل�"برنامج 
الإجراءات  املثايل  التطبيق  ونثمن 

البط�لة  التي �سهدتها  الحرتازية 
للحفاظ على �سلمة اجلميع".

اإىل  ال���ب���ط����ل���ة  وح�������س���ر اخ����ت����ت����ام 
جانب غ��ازي امل��دين ك��ل م��ن اأحمد 
اجلناحي الرئي�ص التنفيذي للجنة 

الألعاب الريا�سية اجلماعية بنادي 
اإب���راه���ي���م مدير  ال��ن�����س��ر، وج��ع��ف��ر 
تط�ير اللعبة يف دبي ممثل الحتاد 
ال���������دويل، ون�������س���ري���ن ب����ن دروي�������ص 
الن�سائية  الأن�����س��ط��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����ص 

البط�لة،  م�سرفة  الن�سر  ب��ن��ادي 
و�سهاد ع�ي�ص مدربة فريق الن�سر، 
الفني  امل����دي����ر  ط���ي���ف����ر  وحم����م�����د 
ال���ط���ائ���رة، وعدد  ل��ل��ج��ن��ة ال��ري�����س��ة 
م��ن اأول��ي��اء ام���ر ال��لع��ب��ات وجرت 

مرا�سم التت�يج يف احتفالية مميزة 
الإجراءات  لتطبيق  اأي�سا  خ�سعت 

الحرتازية.
وح�����س��دت لع���ب���ات ال��ن�����س��ر معظم 
مناف�سات  ففي  ال��ب��ط���لت،  األ��ق��اب 

فردي امل�اطنات فازت باملركز الأول 
ال��لع��ب��ة رو���س��ة ال��ه��اج��ري، وحلت 
ثانية زميلتها اأمل ي��سف وهما من 
يف  النجار  وب�سرى  الن�سر،  لعبات 

املركز الثالث من اأب�ظبي.

فاز  امل�اطنات  زوجي  مناف�سات  ويف 
رو�سة  ال��لع��ب��ت��ن  الأول  ب��امل��رك��ز 
الهاجري، واأمل ي��سف من الن�سر 
�سما  ل��لع��ب��ت��ن  ال����ث����اين  وامل����رك����ز 
ع����ب����داهلل م����ع ه���ن���د اجل���ن���اح���ي من 
الأول  باملركز  وفازت  اأي�سا.  الن�سر 
يف مناف�سات الفردي بفئة ال�افدات 
حلت  فيما  اإ�سكندر،  اري��ن  اللعبة 
وحققت  خان،  تابيه  اللعبة  ثانية 
ال��لع��ب��ة مدهامينا  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
ينت�سنب  وج��م��ي��ع��ه��ن  ���س��ان��دراب��ي��ان 
مناف�سات  ..ويف  ال��ن�����س��ر  ل���ن���ادي 
الزوجي  الأول  باملركز  فاز  الزوجي 
دي�سي،  نيدهن  من  املك�ن  الهندي 
اكادميية  م���ن  ب���راك�������ص  و���س��اك��ث��ي 
املركز  يف  وج����اء  الأول،  ال��ري��ا���س��ي 
الك�سندر  اري�����ن  ال����زوج����ي  ال���ث���اين 
والثالث  الن�سر،  من  كاث�ن  والينا 
للزوجي اكان�ا راج ومادوهميتا من 

الن�سر.

�صمن املرحلة الثانية من برنامج جمل�س دبي الريا�صي لتطوير الكوادر الإدارية بالأندية

45 م�سرًفا من اأندية دبي يف ور�سة عمل ح�ل تنظيم عمل الإداريني واملدربني

بن هزام يلتقي نائب الأمني العام لالحتاد الأندوني�سي لكرة القدم

لعبات الن�سر يت�سدرن امل�سهد يف البط�لة ال�سيفية املفت�حة الأوىل للري�سة الطائرة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

للفن�ن  ال��������دويل  الحت��������اد  رح������ب 
 )IMMAF( ،القتالية املختلطة
الإمارات  يف  ع�س�  اأح��دث  بان�سمام 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، مم��ث��ل يف احتاد 
القتالية  وال���ف���ن����ن  اجل���ج��ي��ت�����س��� 

املختلطة.  
تاريخي  ب����دور  الإم�������ارات  وحت��ظ��ى 
القتالية  الفن�ن  ريا�سة  تط�ير  يف 
املختلطة )MMA( وت�ستهر عاملًيا 
 MMA �با�ست�سافتها لفعاليات ال
والفن�ن القتالية الرائدة، بالأخ�ص 
اأب����ظ���ب���ي ودب�����ي، حيث  اإم����ارت����ي  يف 
دولية  ���س��م��ع��ة  اأب����ظ���ب���ي  اك��ت�����س��ب��ت 

كعا�سمة للج�جيت�س� يف العامل.   
يهدف احتاد الإم��ارات للج�جيت�س� 
الذي  املختلطة  القتالية  وال��ف��ن���ن 
يك�ن  اأن  اإىل  ح��دي��ًث��ا،  ت�سكيله  مت 
ه�اة  لكل  وال��داع��م  الر�سمي  املنظم 

املنطقة،  MMA يف  ال�  وحمرتيف 
وتط�ير  اإدارة  عن  م�س�ؤوًل  ويك�ن 

الريا�سة فنياً وتنظيمياً.  
 ك���م���ا ي��خ��ط��ط الحت��������اد ال������ذي مت 
تط�ير  ل��ت��ع��زي��ز  ح���دي���ث���اً  ت�����س��ك��ي��ل��ه 
حملياً  املختلطة  القتالية  ال��ف��ن���ن 
اإىل جنب مع  ودولياً جنباً  واإقليمياً 

ريا�سة اجل�جيت�س�.  

للفنون  ــدة  ــدي اجل العا�صمة   
القتالية املختلطة

املنعم  عبد  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ال�����س��ي��د ال��ه��ا���س��م��ي، رئ��ي�����ص احت���اد 
والفن�ن  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س���  الإم�������ارات 

القتالية املختلطة:  

يف  ع�������س���ً�ا  ن�����س��ب��ح  اأن  "ي�سعدنا 
القتالية  ل��ل��ف��ن���ن  ال����دويل  الحت����اد 
ونحن   ،)IMMAF( امل��خ��ت��ل��ط 
على يقن من قدرتنا على التحليق 
بهذه الريا�سة يف الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة وال����ع����امل ك���م���ا ف��ع��ل��ن��ا مع 
روؤية  بف�سل  اجل�جيت�س�،  ريا�سة 
ال�سيخ حممد  ال�سم�  ودعم �ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة 
والريا�سين  ال����ري����ا�����س����ة  راع�������ي 
اأع�ساء  ع���ن  وب��ال��ن��ي��اب��ة  ،وب��ا���س��م��ي 
 IMMAF جمل�ص الإدارة، اأهنئ
امل�����س��ت��م��ر يف حماية  ع��ل��ى جن��اح��ه��م 
املختلطة  القتالية  الفن�ن  وتعزيز 

م���ن ب���ن ال���ع���دي���د م���ن الإجن�������ازات 
الأخرى.  

الإمارات  اأن  يعلم اجلميع  واأ�ساف: 
للفن�ن  وج��ه��ة  اأ���س��ب��ح��ت  احل��ب��ي��ب��ة 
اأب�ظبي  القتالية املختلطة، وُتعرف 
بالعا�سمة اجلديدة للفن�ن القتالية 
العا�سمة  اإنها  جانب  اإىل  املختلطة 
نحن  و  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س���،  ال���ع���امل���ي���ة 
عازم�ن على البناء على هذا النجاح 
املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ن���ن  ون�����س��ر 
وم�ست�يات  ج�����ان����ب  ج��م��ي��ع  ع����رب 

جمتمعاتنا."  
اأعترب كريث براون رئي�ص  وب��دوره 
القتالية  للفن�ن  ال����دويل   الحت���اد 
الإمارات  احت��اد  ان�سمام  املختلطة، 

القتالية  وال���ف���ن����ن  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س��� 
امل��خ��ت��ل��ط��ة ن��ق��ط��ة حت����ل مل��زي��د من 
 "MMA" ال���  لريا�سة  التط�ير 

يف ال�سرق الأو�سط.  
وقال: "ان�سمام الإمارات يفتح الباب 
التي  ال��ك��ث��رة  ال��ف��ر���ص  اأم���ام بع�ص 
اأع�سائنا  مع  تط�يرها  اإىل  نتطلع 
خا�ص  ب�سكل  اأ�سكر  اأن  اأود  اجل���دد، 
للج�جيت�س�  الإم��ارات  رئي�ص احتاد 
�سعادة  املختلطة  القتالية  والفن�ن 
اإىل جانب  ال��ه��ا���س��م��ي،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د 
 IMMAF اإدارة  جمل�ص  ع�س� 
و���س��ام اأب����ي ن����ادر، م��ن اأج����ل عملهم 
الإمارات  احتاد  ان�سمام  تنفيذ  على 
القتالية  وال���ف���ن����ن  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س��� 

 IMMAF اىل  امل����خ����ت����ل����ط����ة 
واإب�ساره الن�ر.".  

وك��م��ا  اأع���رب و���س��ام اأب��ي ن���ادر، ع�س� 
جمل�ص اإدارة الحتاد الدويل للفن�ن 
القتالية املختلطة واملدير الإقليمي 
لآ�سيا عن �سعادته البالغة بان�سمام 
احتاد المارات للج�جيت�س� والفن�ن 
القتالية املختلطة اإىل عائلة الحتاد 

الدويل للفن�ن القتالية املختلطة.  
"اإن دول��ة الإم���ارات العربية  وق��ال: 
ال�سرق  رائ���دة يف  امل��ت��ح��دة ه��ي جهة 
الأو�����س����ط ل���س��ت�����س��اف��ة اأح�������داث ال� 
ال�  MMA على نطاق وا�سع مثل 
الكثرين،  نظر  يف  والآن   ،UFC
اأ����س���ب���ح���ت ال��ع��ا���س��م��ة ال���ع���امل���ي���ة لل� 
جزيرة  اأح��������داث  ب���ع���د   MMA

 UFC Fight Island النزال
���س��ه��دن��ا جناًحا  ل��ق��د  الأ���س��ط���ري��ة. 
حمليا  اجل�جيت�س�  لريا�سة  هائًل 
عبد  �سعادة  بقيادة  ودول��ي��ا،  وق��اري��ا 
اأن  م��ن  واث��ق  واأن���ا  الها�سمي،  املنعم 
اأمينة  اأي���ٍد  يف   MMA ال���  ريا�سة 
حتت رعايته ومن خلل فريق عمل 

الحتاد.

65 نقطة،  لينارد وب�ل ج�رج ما جمم�عه  �سجل ك�اهي 
ليظهرا اأن فريق ل��ص اأجنلي�ص كليربز ما زال ميلك روحاً 
132-106 يف  اأول على ي�تا جاز  قتالية، ومينحاه ف�زاً 
نهائي  ن�سف  م�اجهات  �سل�سلة  يف  بينهما  الثالثة  امل��ب��اراة 
املنطقة الغربية لدوري كرة ال�سلة الأمركي للمحرتفن.

واأنهى لينارد املباراة مع 34 نقطة و12 متريرة حا�سمة، 
31 نقطة لكليربز ال��ذي مل يكن لديه  فيما �سّجل ج���رج 
جمال للخطاأ يف مباراة ال�سبت التي ح�سرها نح� ثمانية 

اآلف �سخ�ص على ملعبه و�سط مدينة ل��ص اأجنلي�ص.
وقال مدرب كليربز تايرون ل� "اأحتاج اإىل اأف�سل لعبن 

لدي لأق�م بذلك. لقد هياأوا الأر�سية للآخرين".
وو�سع كليربز نف�سه يف خطر داهم بعد خ�سارته اأول 
اأوف"  "بلي  الإق�سائي  الثاين  ال��دور  من  مباراتن 
دائرة  م��ن  ي��خ��رج  ومل  ال��غ��رب��ي��ة،  املنطقة  �سل�سلة  يف 

امل�ساعب بعد اإذ اأن ي�تا جاز اأنهى امل��سم املنتظم 
يف املركز الأول يف املنطقة مع 53 ف�زاً.

الإفادة  كليربز  �سيحاول  لكن 
م�����ن ع����ام����ل الأر������������ص يف 

املباراة الرابعة بينهما الي�م الثنن.
قال ج�رج بعد املباراة اإنه كان يتمتع بالذهنية ال�سحيحة 
ط�ال املباراة. واأ�ساف "لقد ح�سلت على الت�سديدات التي 
على  بال�سغط  يتعلق  كله  الأم��ر  بها.  ومت�ّسكت  بها،  اأرت��اح 

دفاعهم والبقاء بالذهنية الهج�مية ط�ال ال�قت".
واأ�ساف ريجي جاك�س�ن والفرن�سي نيك�ل بات�م 17 نقطة 

لكل منهما للم�ساهمة يف ف�ز كليربز.
غ��اب عن  ال��ذي  ك�نلي  مايك  اإىل  م��ن جهته  ج��از  وافتقد 
يف  لإ�سابة  الت�ايل  على  الثالثة  مباراته 

اأوتار الركبة.
نقطة،   30 ميت�سل  دون���ف��ان  و�سجل 
لكنه غاب عن الدقائق ال�سبع الأخرة 

بعد الت�اء يف كاحله الأمين.
وخرج ميت�سل من املباراة يف منت�سف 
الربع الرابع بعدما بدا وكاأنه اأ�سيب 
يف كاحله جم��دداً. طلب ه� نف�سه 
ال��ع���دة اإىل امل��ب��اراة يف وقت 

واأبقاه  ذلك  �سنايدر رف�ص  م��درب جاز ك�ين  لكن  متاأخر، 
على مقاعد البدلء.

وكان ميت�سل البالغ 24 عاماً ميلك مت��سط ت�سجيل 41 
نقطة قبل املباراة الثالثة، بعدما �سجل 37 نقطة يف املباراة 

الثانية و45 نقطة يف املباراة الأوىل.
الأق��ل يف  35 نقطة على  ي�سجل  اأول لع��ب جل��از  واأ�سبح 
مال�ن  ك��ارل  اإجن��از  اأوف منذ  البلي  متتالية يف  مباريات 
الأدوار  خ���لل  متتالية  م��ب��اري��ات  ث���لث  يف  �سجل  ع��ن��دم��ا 

الإق�سائية عام 1988.
وت�قع ميت�سل اأن يك�ن جاهزاً 

للم�ساركة يف املباراة املقبلة.
وقال "اأنا بخر. اأردت الع�دة 
للمخاطرة  داع������ي  ل  ل���ك���ن 
متاأخرين  ك��ن��ا  لأن���ن���ا  ب��ذل��ك 
نقطة   18 اأو   16 ب����ف����ارق 

وقتها. �ساأك�ن بخر".

ترحيب دويل ب�صم الفنون القتالية املختلطة لحتاد اجلوجيت�صو

عبداملنعم الها�سمي: عازم�ن على النجاح يف ن�سر وتط�ير اللعبة

كليربز يقاوم ويقّل�ش الفارق مع جاز 
••  اأبوظبي-الفجر

ا�ستعر�ست احللقة  11 لربنامج كن ريا�سياً على م�اقع 
الت�ا�سل الجتماعي  اجله�د الكبرة التي تنفذها �سرطة 
للأحداث   الريا�سية   بالأن�سطة  اله��ت��م��ام   يف  اأب���ظ��ب��ي  
والتي تت�سمن نح� 15 بط�لة وم�سابقة ريا�سية  تهدف 
اإىل ا�ستثمار طاقات ال�سباب وحماية جيل امل�ستقبل  ودعم 
تتبعه  الذي  والتط�ير  الريادة  نهج  التقدم �سمن  م�سرة 

القيادة العامة يف خمتلف جمالت عملها .
اإدارة  مدير  املن�س�ري  �سعيد  علي  الدكت�ر  العقيد  واأك��د  
الريا�سة   اأه��م��ي��ة  املجتمع   اأم���ن  بقطاع  الأح����داث  رع��اي��ة 
ودورها الكبر يف العملية التاأهيلية للأحداث، حيث ت�سجع 
احلدث على �سغل وقت فراغه مبا ينفعه نف�سيا وج�سديا 
 ، الريا�سية  للأن�سطة  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  م�سيداً 

واإ�سراك الريا�سين املتميزين يف البط�لت املختلفة.
امل�سرف  من  للحدث  ا�ستقبالها   ومنذ  الإدارة   اأن  وذك��ر   
ينتقل   ث��م   يتم تعريفه على مهامه وواجباته    املخت�ص  
والجتماعين  النف�سين  الخت�سا�سين  م��ع  ل��ق��اء  اإىل 
واخت�سا�سي الأ�سرة  لدرا�سة  احلالة  وبعدها يتم ت�جيهه 
للهتمام مبهاراته  وقدراته  و�سقلها  وفقا ملنهاج علمي 

متخ�س�ص.
 واأو�سح  املقدم  را�سد �سغر البل��سي نائب مدير مركز 
ان  الب�سرية   امل���ارد  بقطاع  ال�سرطية  الريا�سية  الرتبية 
زيارة  فريق برنامج  كن ريا�سي   تركت اثراً اإيجابيا كبرا 
انعك�ص  على رفع الروح املعن�ية  للأحداث  وحتفيزهم على 
وخمت�سن    معتمدين   مدربن  اإ���س��راف   حتت  الريا�سة  
اإىل تفاعل  الأح��داث  بحما�سة  اأب�ظبي .  واأ�سار  ب�سرطة 
كبرة مع الأن�سطة الريا�سية   والتي  ت�سهم بدور كبر يف 
تفريغ طاقاتهم  وتعزيز التفكر الإيجابي وزيادة  القدرات  

يف اإيجاد احلل�ل الفعالة ملا قد يعرت�سهم من مع�قات. 
فرع  النقيب حممد عبدالرحيم احل��سني  مدير  ولفت   
ال�سرطة الريا�سية  باإدارة رعاية الأحداث   اإىل  الهتمام 
الكبر الذي ت�ليه �سرطة اأب�ظبي با�ستغلل اأوقات فراغ 
الأحداث ورفع م�ست�ى لياقتهم البدنية وتنمية مهاراتهم.  
وذكر املدرب اأحمد احلمادي لربنامج كن ريا�سياً  اأنه يتم 
برنامج  تخ�سي�ص  ي��ت��م  ث��م  وم���ن  ���س��ام��ل  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
ريا�سي لكل حدث   على ح�سب ه�ايته واإمكانياته وقدراته 
ومن حلظة الإف��راج عن احل��دث   يتم متابعته  يف املجال 
الريا�سي وم�ساعدته يف الن�سمام لناٍد ريا�سي والتعريف  

باإمكانياته  الريا�سية .

�سرطة اأب�ظبي تنفذ 15 بط�لة ريا�سية 
لتاأهيل الأحداث ج�سديًا ونف�سيًا

•• رافينكا -وام:

حقق دييغ� اأولي�سي دراج فريق الإمارات للدراجات اله�ائية 
بعد  �سل�فينيا  ج�لة  من  الرابعة  املرحلة  يف  مميزاً  ف���زاً 
انقطاعه عن ال�سباقات منذ بداية امل��سم ب�سبب الإ�سابة. 
وحّل اأولي�سي يف املركز الأول يف ال�سباق متقدماً على زميله 

يف الفريق تادي ب�جات�سار الذي حل يف املركز الثاين.
ومت��ك��ن ف��ري��ق الإم������ارات م��ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�����س��ب��اق يف 
حلظة حا�سمة، حيث فر�ص الدراج�ن وترة �سباق عالية 
بط�ل  ت�سلق  /م�سافة  رافينكا  منحدر  اإىل  و�س�لهم  مع 
9كم  بعد  على   10.8% يبلغ  ان��ح��دار  ومبعدل  2.7كم 
من خط النهاية/، ما اأدى اإىل انق�سام املجم�عة املتقدمة 
املتقدمة  املجم�عة  وت�سمنت  ال��دراج��ن.  بع�ص  وت��راج��ع 
ب�جات�سار،  الإم���ارات، هم  فريق  دراج��ن من   4 اجلديدة 
وب�لنك، ومايكا واأولي�سي، حيث متكن الأخر من تقدمي 
"2.4كم  غ�ريكا  ن�فا  يف  الت�سلق  م�سافة  على  مميز  اأداء 
انطلق  ب��ع��د  وذل���ك   ،"13.3% يبلغ  ان���ح���دار  مب��ع��دل 

مركز  احتلل  يف  �ساعداه  اللذين  ومايكا  ب�لنك  زميليه 
كما  امل�سار.  من  100م  اآخ��ر  يف  ال�سرعة  �سباق  يف  متقدم 
قدم كل من رافال مايكا ويان ب�لنك اأداء ق�ياً يف املرحلة، 
حيث ح��ل راف���ال يف امل��رك��ز ال��راب��ع، بينما ح��ل ب���لن��ك يف 

املركز العا�سر.
من  الأخ����رة  امل��رح��ل��ة  يف  للم�ساركة  ال���دراج����ن  وي�ستعد 
اجل�لة، والتي تقام على م�سار م�ست�ى بط�ل 175.3كم 
ويحتل  مي�ست�،  ن�ف�  اإىل  و�س�ًل  لي�بليانا  من  انطلقاً 
 1:21 ب��ف��ارق  ال��ع��ام  الت�سنيف  ���س��دارة  ب�جات�سار  ت���ادي 

دقيقة عن زميله دييغ� اأولي�سي.
و قال دييغ� اأولي�سي الذي حقق ف�زه الأربعن يف م�سرته 
الريا�سية: "اأنا �سعيد بهذا الف�ز الذي جاء لينع�ص اآمايل 
يف امل��سم احلايل بعد �ستاء قا�ٍص، ومب�ست�ى اللياقة الذي 
م��ن ج��دي��د. كنت  ال�سباقات  ال��ف���ز يف  م��ن  بف�سله  متكنت 
ج�لة  من  اأ�سب�ع  اآخ��ر  يف  م�ساركتي  منذ  بالف�ز  متفائًل 
اإيطاليا، ومتكنت من ال�ستفادة من لياقتي وحتقيق هذه 

النتيجة بف�سل دعم جميع زملئي يف الفريق".

• كرييث براون: ان�صمام الإمارات يعزز من فر�س التطوير   
• و�صام اأبي نادر:الحتاد اجلديد يف اأيٍد اأمينة  

اإجناز جديد لـ »الإمارات للدراجات« يف ج�لة �سل�فينيا



معركة على منت طائرة مع راكب هدد باإ�سقاطها
اندلعت معركة على منت طائرة كانت مت�ّجهة من مدينة ل��ص 
بهب�ط  القيام  على  اأجربها  ما  اأتلنتا،  اإىل  الأمريكية  اأجنل��ص 
ا�سطراري. وزاد تعقيد الأمر عندما هاجم اأحد الركاب م�سيفة 

وهدد باإ�سقاطها، وفق ما اأفادت ال�سلطات.
ووقعت احلادثة  اأول اأول اأم�ص اجلمعة  بينما ي�سافر الأمريكي�ن 
جّ�ا اأكر من اأي وقت م�سى منذ بدء ال�باء ويف وقت ازدادت فيه 
ال�سيطرة" ب�سكل كبر،  ب�"ركاب خارجن عن  املرتبطة  احل���ادث 

وتثر معظمها خلفات ب�ساأن و�سع الكمامات.
ويف اآخر حادث من هذا الن�ع، وقعت ا�سطرابات يف مقّدم طائرة 

اإعلمية. وتقارير  الطران  �سركة  وفق  رحلة "دلتا 1730"، 
وبينما دخل الراكب يف �سجال مع امل�سيفن مكررا اأنه "�سي�سقط 
الطائرة"، دعا الطّيار "جميع الرجال القادرين على ذلك ج�سديا" 

اإىل امل�ساعدة.
و���س��ارع ع���دد م��ن الأ���س��خ��ا���ص، بينهم ط��ّي��ار خ���ارج اأوق����ات عمله، 
بعد  فيه  جنح�ا  اأم��ر  وه���  ال��راك��ب  على  ال�سيطرة  يف  للم�ساعدة 

عراك عنيف مت ت�س�يره بالفيدي� جزئيا، وفق ال�سرطة.

لتحقيق م�ساهدات على في�سب�ك .. األق�ا طفال برتعة 
األقت اأجهزة الأمن امل�سرية القب�ص على �سباب قام�ا باإلقاء طفل 
يف املياه لت�س�ير فيدي� له وه� ي�ستغيث من اأجل ن�سره على م�اقع 
ل�سفحاتهم  عالية  م�ساهدة  ن�سب  وحتقيق  الجتماعي  الت�ا�سل 
�سعيا للربح املادي من وراء ذلك، بح�سب م�سدر اأمني. امل�سدر قال 
مل�قع "�سكاي ني�ز عربية" اإن اأجهزة الأمن ر�سدت تداول مقطع 
فيدي� على بع�ص ال�سفحات مب�قع الت�ا�سل الجتماعي في�سب�ك 
باأحد  ويلقيانه  الأط��ف��ال  باأحد  مي�سكان  �سخ�سان  خلله  يظهر 
البحرة.  مبحافظة  دمنه�ر  �سرطة  ق�سم  بدائرة  املائية  املجاري 
من  البحرة  اأم��ن  مبديرية  الأمنية  الأجهزة  متكنت  وبالفح�ص 
مقيم�ن  اأ�سخا�ص  ثلثة  اأن��ه��م  وتبن  ال�اقعة  مرتكبي  حتديد 
بدائرة مركز �سرطة دمنه�ر، حيث قام اثنان منهما باإلقاء الطفل 
امل��ح��م���دي��ة، بينما قام  ل��رتع��ة  امل��ائ��ي  امل��ج��ري  املجني عليه مب��ي��اه 
الثالث بت�س�يرهما بهاتفه املحم�ل، ثم قفز اأحدهم باملياه عقب 
املتهمن  �سبط  مت  اأن��ه  امل�سدر  واأك���د  وا�ستخرجه.  الطفل  اإل��ق��اء 
اأحدهم  وقيام  ال�اقعة،  بارتكاب  اعرتف�ا  ومب�اجهتهم  الثلثة، 
في�سب�ك  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  الفيدي�  مقطع  ببث 
فقد  للم�سدر  ووفقا  م��ادي��اً.  وال�ستفادة  م�ساهدة  ن�سب  لتحقيق 
اأن��ه طالب مقيم  وتبن  عليه  املجني  الطفل  �سخ�سية  مت حتديد 
بدائرة مركز �سرطة دمنه�ر وب�س�ؤاله اأكد عدم معرفته للمتهمن 
اأك��دوا له عقب ا�ستخراجه من  واأنه ف�جئ مبا فعل�ه معه واأنهم 

املياه اأنهم ارتكب�ا ال�اقعة على �سبيل املزاح معه.

هن�د يت�سرع�ن لــ»ك�رونا ماتا« لتنقذهم من الفريو�ش
�سّيد قروي�ن هن�د مزارا "للإلهة ك�رونا"، وت�سرع�ا اإليها طمعا 

يف "تدخل اإلهي" يق�سي على الفرو�ص القاتل.
اأوت�����ار برادي�ص  واب��ت��ه��ل امل��ت��دي��ن���ن يف ق��ري��ة ���س���ك��لب���ر ب���لي��ة 
ال�سمالية يف �سل�اتهم، وو�سع�ا مياها مقد�سة وزه�را عند املزار 
الأ�سفر الزاهي الذي و�سع�ا فيه معب�دتهم الإلهة "ك�رونا ماتا" 
قبل اأيام. وقالت قروية ُتدعى �ساجنيتا: "قد جتلب بركاتها بع�ص 

الراحة للقروين ولقريتنا وللجميع"، ح�سبما نقلت "رويرتز".
وت�سررت الهند ب�سدة من ارتفاع عدد الإ�سابات بفرو�ص ك�رونا 

يف اأبريل وماي�، لكن هناك م�ؤ�سرات على حت�سن ال��سع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف يثري ذه�ل العلماء.. ن�سيج من ع�سر الفايكنغ
قطعة �سغرة من ن�سيج �س�يف مطرز بنية الل�ن ُعر عليها يف الرنويج م�ؤخًرا، قد يعتربها البع�ص لل�هلة الأوىل 
قطعة ن�سيج مهملة، لكنها يف حقيقة الأمر ُتعد اكت�ساًفا اأذهل علماء الآثار، اإذ تع�د اإىل ع�سر الفايكنغ، منذ األف 
عام تقريًبا. وُيعد ع�سر الفايكنغ فرتة هامة يف التاريخ الأوروبي، وخا�سة اأوروبا ال�سمالية والتاريخ الإ�سكندنايف، 
ومتتد من اأواخر القرن الثامن حتى القرن احلادي ع�سر، وعن طريق احلرب التجارة جاب الفايكنغ الرنويجي�ن 

اأوروبا من ال�سمال و�س�ًل جلن�ب املت��سط.
للعل�م  الرنويجية  باجلامعة  اجلامعي  املتحف  يف  اأوي���ن  اإي��ري��ن  روث  الآث���ار  عاملة  تق�ل  امل��ذه��ل  الكت�ساف  وع��ن 
اأن  اأنك ل ت�ستطيع  اأمر غر معتاد لدرجة  "اإن العث�ر على املن�س�جات املطرزة من ع�سر الفايكنغ  والتكن�ل�جيا 

ت�سدق اأنه اأمر حقيقي.
وتتابع: "اأولئك الذين يعمل�ن يف جمال الآثار ي�سعدون اإذا وجدوا قطعة قما�ص ط�لها �سم يف �سم واحد، لكن يف 
هذه احلالة لدينا ما يقرب من 11 �سم من بقايا الن�سيج، كما اأن اكت�ساف عملية التطريز ذاتها يعد اأمًرا فريًدا 

متاًما".
كان هذا الكت�ساف فريًدا جًدا لدرجة اأن اأويان مل ت�سدق ما راأته من خلل عد�سة املجهر، فتق�ل: املن�س�جات املطرزة 
  Mammengravenو Oseberg من ع�سر الفايكنغ �سيء نعرفه فقط من عدد قليل من املقابر الفخمة، مثل

يف الدمنارك".
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املعاجل�ن التقليدي�ن يتح�ل�ن اإىل العامل الفرتا�سي 
تلتقط املعاجلة التقليدية ماخ��سي ملجتي عظاما وت�سع هاتفها الذكي 
على حامل ثلثي الق�ائم... فعلى غرار معظم ال"�سانغ�ماز" يف جن�ب 
اإفريقيا، هي تقّدم منذ ظه�ر فرو�ص ك�رونا جل�سات طق��ص الأجداد عرب 
مطب�عات  ج�هان�سربغ،  يف  بها  اخلا�سة  ال�ست�سارات  غرفة  يف  النرتنت. 
تقليدية وجل�د حي�انات على الأر���ص فيما يحرتق بع�ص البخ�ر ببطء. 
الت�ترات  العلج على  اإح��دى طالبات  الهاتف، تطلعها  �سا�سة  ومن خلل 
العائلية التي ت�ؤثر عليها. ويلجاأ الكثر من �سكان جن�ب اإفريقيا بانتظام 
�سخ�ص  اإىل  ي�سر  م�سطلح  وه���  ب�"غ�غ�"،  امل��ع��روف��ن  الأ���س��خ��ا���ص  اإىل 
نزاعات  م��ن  ع��دة  ب��اأم���ر  ي�ست�سرونه  �سنه،  كانت  مهما  ب��اح��رتام،  يحظى 
الذين  بالأع�ساب  املعاجل�ن  وه����ؤلء  اأح���لم.  وتف�سر  واأم��را���ص  وق���رارات 
وو�سطاء  م�ست�سارين  دور  ي���ؤدون  الزول�،  "�سانغ�ماز" بلغة  عليهم  يطلق 

جمتمعين، وقد ذهب البع�ص اإىل حد اعتبارهم عرافن.
ال��ب��داي��ة، لديها  ك��ان��ت م�سككة يف  ال��ت��ي  ع��ام��ا   37 البالغة  امل��ع��اجل��ة  وه���ذه 
ورغم  وي���ت��ي���ب.  واإن�ستغرام  في�سب�ك  على  حمرتفة  �سخ�سية  ح�سابات 
ا�ست�ساراتها م�ستمرة  املتعلقة بفرو�ص ك�رونا، فاإن ن�سف  القي�د  تخفيف 

ِمن ُبعد، وهي اأو�سحت اإن ذلك ي�فر عليها ال�قت.
وبف�سل التكن�ل�جيا، اأ�سبح لديها الآن زبائن يف دبي واإيطاليا و�سريلنكا. 
لإجراء  مطلقا  الكمبي�تر  اأو  الهاتف  اأ�ستخدم  مل  ك�فيد،  "قبل  وق��ال��ت 

ا�ست�سارة" رغم اأنها متار�ص املهنة منذ اأكر من ع�سر �سن�ات.

عري�سة على الإنرتنت: يا بيزو�ش ا�سرتي ل�حة امل�ناليزا
الإنرتنت  على  عري�سة  ت�قيع  يف  الأ�سخا�ص  من  متزايدة  اأع��داد  �ساركت 
التي  امل�ناليزا  ل�حة  ب�سراء  بيزو�ص،  جيف  الأم��رك��ي،  امللياردير  تطالب 
ني�ز"  "ف�ك�ص  �سبكة  وذك��رت  نافن�سي.  لي�ناردو  ال��راح��ل  الفنان  ر�سمها 
العرائ�ص  م�قع  يف  العري�سة  على  وقع�ا  الأ�سخا�ص  مئات  اأن  الأمركية 
ال�سهر "ت�سينغ دون اأورغ" . وكتب اأحدهم يف العري�سة ال�ساخرة "اأن اأحدا 
اإىل اتخاذ  باأن جيف بيزو�ص بحاجة  امل�ناليزا، ون�سعر  اأكل  مل يتمكن من 
قرار وحتقيق ذلك". وكتب اآخر: "اأ�سعر باأن هذا �سيء يحتاجه املجتمع، اإذ 
نريد منك القيام بالت�سحية من اأجل املجتمع". ول�حة امل�ناليزا ال�سهرة 
احلك�مة  ومت��ل��ك  ب��اري�����ص،  يف  ال��ل���ف��ر  متحف  يف  دائ���م  ب�سكل  م��ع��رو���س��ة 
الفرن�سية ح�سرا حق الت�سرف بها. ول يبدو اأن جيف بيزو�ص راغب حتى 
اأن��ه يعد من  اأو اقناء اعمال فنية لفتة، رغ��م  الآن يف دخ���ل جم��ال الفن 

اأثرى اأثرياء العامل اإذ ميتلك ما يرب� على 200 مليار دولر.
ويخطط بيزو�ص بعد تخليه عن معظم مهامه الإداري��ة اخل��روج يف رحلة 
ق�سرة خارج الك�كب، يتج�ل فيها لنح� 11 دقيقة يف الف�ساء اخلارجي.

وبعد 30 عاما من اإدارة �سركة "اأمازون" عملق التجارة الإلكرتونية، قرر 
م�ؤ�س�سها ومديرها التنفيذي جيف بيزو�ص التنحي جانبا.

تعيد ت�سميم ديك�ر منزلها 
ب�سفقات من في�ش ب�ك

اإعادة  من  بريطانية  �سيدة  متكنت 
م��ن��زل��ه��ا اجلديد  دي���ك����ر  ت�����س��م��ي��م 
من  حتتاجه  م��ا  ب�����س��راء  م�ستعينة 
الجتماعي  الت�ا�سل  م���ق��ع  على 
انف�سالها  ب��ع��د  وذل���ك  ب����ك  في�ص 
ع��ن زوج���ه���ا.  وك��ان��ت اأن��ي��ت��ا تين�ص 
من  ب�سل�سلة  م��رت  قد  عاماً(   45(
امل�ساكل، بداأت بطلقها من زوجها 
الزوجية، وفقدت  ملنزل  ومغادرتها 
وظيفتها كم�سيفة طران، وخ�سرت 
بال�سرطان  ت�فيت  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا 
الزوجية.  ع��لق��ت��ه��ا  ان��ه��ي��ار  ب��ع��د 
يف  ك��ان��ت  تين�ص  ال�سيدة  اأن  ورغ���م 
قررت  لكنها  للغاية،  �سعب  و�سع 
املغادرة وخلق حياة جديدة لنف�سها 
ولطفلتها ديزي البالغة من العمر 
اأربع �سن�ات، واأذهل جناحها يف بناء 
منزلها اجلديد كاأم عازبة مبيزانية 
حمدودة للغاية م�ستخدمي م�اقع 
طلب  حيث  الجتماعي،  الت�ا�سل 
اآخرون  واأ�ساد  الكثرون ن�سيحتها 
اأن���ي���ت���ا، من  ب��ن��ج��اح��ه��ا. و ن�����س��رت 
مذهلة  �س�ًرا  �سي�ساير،  ويدني�ص، 
مل��ن��زل��ه��ا ت��ظ��ه��ر غ����رف امل���ن���زل قبل 
والفرق  ال��ت��ج��دي��د،  عمليات  وب��ع��د 
الذي حققته بلم�ساتها ال�سخ�سية.
غرفة  ب���ت���ج���دي���د  اأن���ي���ت���ا  وق����ام����ت 
ن���م��ه��ا م��ن غ��رف��ة ع��ادي��ة وخالية 
اإىل ج��ن��اح ف��اخ��ر، م��ع ث��ري��ا بقيمة 
 12.5( اإ���س��رتل��ي��ن��ي��ة  جنيهات   10
20 جنيه  بقيمة  دولر( وم�سابيح 
ول�ًحا  دولر(   25( اإ���س��رتل��ي��ن��ي 
30 جنيه  م��ق��اب��ل  رائ���ًع���ا  اأم���ام���ًي���ا 
اإ�سرتليني )37.5 دولر(، وعرت 
ع��ل��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��اً ع���ل���ى ف��ي�����ص ب�ك 

ومتجر اأي باي الإلكرتوين.

م�جة �سخرية.. ترامب 
وال�سروال املقل�ب

حت�ل الرئي�ص الأمريكي ال�سابق 
دون��ال��د ت��رام��ب، مل��ادة خ�سبة من 
اأن  "ت�يرت" ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��ن��ك��ات 
بارتدائه  امل�ساهدين  بع�ص  ادعى 
���س��روال��ه م��ق��ل���ب��ا خ���لل خطابه 
كارولينا  ن���رث  ولي��ة  م�ؤمتر  يف 

للحزب اجلمه�ري.
واألقى ترامب ي�م ال�سبت املا�سي، 
اأول خ��ط��اب ع���ام ر���س��م��ي ل��ه منذ 
م�ؤمتر العمل ال�سيا�سي املحافظ 
غرينفيل  م���رك���ز  يف  ف���رباي���ر  يف 
كارولينا  ولي����ة  يف  ل��ل��م���ؤمت��رات 

ال�سمالية.
واأم�سى جزءا كبرا من خطابه 
تعامل  طريقة  انتقاد  يف  امل��ط���ل 
ال��رئ��ي�����ص ج���� ب���اي���دن م���ع اأزم����ة 
وال�سيا�سة  والق��ت�����س��اد  احل����دود 
اخلارجية، وكرر ادعائه اأن تزوير 
الناخبن على نطاق وا�سع ت�سبب 

يف هزميته يف انتخابات 2020.
"ت�يرت"  اإىل  امل�ساهدون  وت�جه 
�سباح ي�م اأم�ص الأحد، لل�سخرية 
اأن وث���ق مقطع  ب���ع  ت���رام���ب  م���ن 
����س���روال مقل�با  ارت�����داء  ف��ي��دي��� 

خلل اخلطاب.
"ت�يرت"  وان��ت�����س��ر ه��ا���س��ت��اغ ع��رب 
با�سم "TrumpPants#" حيث 
امل�ستخدمن  م��ن  الآلف  ���س��ارك 
من  ت�سخر  التي  والنكات  امليمات 

�سرواله.

بايدن يحت�سي ال�ساي مع امللكة اإليزابيث 
يحت�سي الرئي�ص الأمريكي ج� بايدن وزوجته جيل ال�ساي 
مع امللكة اإليزابيث يف قلعة وند�س�ر يف نهاية قمة جمم�عة 
يف  بريطانيا  زي��ارة  الأمريكي  الرئي�ص  يختتم  فيما  ال�سبع، 

اأول ج�لة دولية منذ ت�ليه من�سبه.
يف  وزوج��ت��ه  ب��اي��دن  ع��ام��ا(   95( بريطانيا  ملكة  وت�ستقبل 
األف  من  يقرب  ما  منذ  املالكة  العائلة  منزل  القلعة،  باحة 
عام، حيث ق�ست معظم وقتها منذ تف�سي جائحة فرو�ص 

ك�رونا.
حر�ص  �سيق�م  و�س�لهما  بعد  اإنهما  بكنجهام  ق�سر  وق��ال 
ال�سرف باإلقاء التحية امللكية و�سيتم عزف الن�سيد ال�طني 

الأمريكي.
زيارتهما  خ��لل  وزوج��ت��ه  بايدن  مع  بالفعل  امللكة  والتقت 
لربيطانيا عندما ا�ست�سافت حفل ا�ستقبال لقادة جمم�عة 
الطرف  على  ك�رن�ال  يف  اجلمعة  م�ساء  وزوجاتهم  ال�سبع 

اجلن�بي الغربي من اإجنلرتا حيث عقدت القمة.
وق���ال���ت ج��ي��ل ب���اي���دن ب��ع��د و���س���ل��ه��م��ا اإىل ب��ري��ط��ان��ي��ا ي�م 
اخلمي�ص "اأتطلع اأنا وج� للقاء امللكة... هذا جزء مثر من 

زيارتنا".

ت�ستيقظ من غيب�بة لتجد نف�سها اأجنبت طفاًل
ا�ستيقظت امراأة اإيطالية دخلت يف غيب�بة ملدة 10 اأ�سهر 
بعد اإ�سابتها بن�بة قلبية لتجد نف�سها قد اأجنبت طفًل.

وكانت كري�ستينا روزي )37 عاًم( من ت��سكانا باإيطاليا 
قلبية  بن�بة  اأ�سيبت  الأخ��رة عندما  اأ�سهرها  حامًل يف 
يف ي���ل��ي��� )مت�����ز( م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، واجن��ب��ت طفلها 
تزال  ل  كانت  بينما  ال��ط���ارئ  ق�سم  يف  قي�سرية  بعملية 
اأ�سهر ط�يلة ا�ستيقظت كر�ستينا من  يف الغيب�بة. وبعد 
ذكر  ما  بح�سب  ماما،  نطفتها  كلمة  اأو  وكانت  الغيب�بة، 

زوجها غابرييل �س�ت�سي )42 عاماً(.
اإنه �سمع ه� ووال��دة ال�سيدة روزي  وقال ال�سيد �س�ت�سي 
�سريرها.  ب��ج��ان��ب  ك��ان��ا  ب��ي��ن��م��ا  الأوىل  بكلمتها  ت��ن��ط��ق 
"مل نت�قع ذلك. لقد كانت فرحة حقيقية بعد  واأ�ساف 
ابنتها  �سماع  اإن  روزي  وال���دة  وق��ال��ت  املعاناة".  ه��ذه  ك��ل 
يف  اإن�سربوك  من  بالقرب  عيادة  اأخ��رى يف  م��رة  تتحدث 
واأ�سافت  الثانية"،  للمرة  "ولدتها  مبثابة  ك��ان  النم�سا 
وهم  قدميها  على  لل�ق�ف  اإعادتها  يريدون  "الأطباء 
مقتنع�ن باإمكانيات كري�ستينا". وقال ال�سيد �س�ت�سي اإن 
ب�  وتبتلع دون م�ساعدة فيما و�سفه  الآن  تتنف�ص  زوجته 

ح�سبما ذكرت �سحيفة ذا تاميز.  "املعجزة"، 

ت�ستعد ل�لدة طفلها الـ15 
ت�ستعد �سيدة اأمريكية وزوجها ل�ستقبال طفلهما ال�15، بعد 

اأن اأجنبت الزوجة ت�ائم ثنائية وثلثية وخما�سية.
�ساحبة  كارين  اأن  "مرور" الربيطانية،  �سحيفة  وذك��رت 
بانتظار  ع��ام��ا(   49( دي��ري��ك���  دي����ن  وزوج��ه��ا  ع��ام��ا،  ال�40 
م�ل�دهم اجلديد. وك�سفا عن ذلك من خلل امل��سم اجلديد 
 Doubling Down with( من برنامج تلفزي�ن ال�اقع
the Derricos( على قناة TLC الأمريكية. وح�سب م�قع 
دال�ص  الأول  ت�اأمهما  ا�ستقبل  الزوجن  فاإن  �سن"،  "ذا 
وداريز  دينيك�  اخلما�سي  ال��ت���اأم  ث��م  اأع�����ام(،   10( ودينفر 
اأع����ام(. كذلك رزق��ا بعدها  ودي���ين وداي�سيان وداي��نت )8 
اأع���ام(، لكن كارتر  بالت�اأم الثلثي دييز ودي�ر وكارتر )3 
فارق احلياة بعد �ساعات من ولدته. ويف عام 2019، رزقت 
داو�سن  الثلثي  الت�اأم  لينجبا  اآخ��ر،  بحمل  ودي���ن  كارين 

ودي اآرين ودايفر، لي�سل اإجمايل اأطفالهما اإىل 14.

حكاية خياط اأ�سبح م�سمم اأزياء زعماء اأفريقيا
نطاق  على  امللب�ص  بخياطة  املهنية  بداأ م�سرته  بعدما 
دول  روؤ�ساء  اأ�سبح خياط  اأبيدجان،  اأحياء  اأحد  يف  �سيق 

اأفريقية بف�سل طم�حه ومثابرته.
العاج وب�ركينا  �ساحل  املتحدر من  اأوي��دراوغ���  باتيه  اإنه 
فا�س� الذي حقق هذا النجاح بف�سل طم�حه ومثابرته، 
ويحتفل بالذكرى اخلم�سن لإطلق علمته التجارية، 
اأرج���اء  يف  امل������س��ة  ن�سر  اأج���ل  "معركته" م��ن  م���ا���س��ل 
القارة. وقال الرجل املعروف با�سم باتيه اأو خلل م�ؤمتر 
�سحفي عقده اأخرا يف اأحد فنادق اأبيدجان الكبرة "قبل 
خم�سن عاما، مل اأكن اأت�س�ر اأنني �ساأ�سل اإىل هنا. هذا 
مذهل". بج�سمه الط�يل املم�س�ق وقم�سانه املل�نة التي 
يتحلى  عاما   70 البالغ  الرجل  ي��زال  ل  �سهرته،  �سنعت 
بالت�ا�سع رغم التقدير العاملي الذي اأو�سله للتعاون مع 

دار دي�ر الفرن�سية ال�سهرة �سنة 2019.

حفل زفاف العري�ش ا�سرتاكية بح�س�ر �سي�عية ولينينية
خلل  الهندية  ن���ادو  تاميل  ولي���ة  ت�ستعد 
ل��زف��اف غريب من  الأ���س��ب���ع،  نهاية  عطلة 
ن�عه، يتميز بالأ�سماء غر املعتادة للعري�ص 

و�سقيقيه.
و�سيح�سر ال�سغر "مارك�سية" زفاف عمه 
"ا�سرتاكية" اإىل جانب �سقيقيه "�سي�عية" 
اأ. م�هان  اأولد  و"لينينية" يف الهند، وهم 
ال�سكرتر املحلي للحزب ال�سي�عي الهندي 

يف تاميل نادو.
وقال م�هان ل�كالة "فران�ص بر�ص": "ولد 
ابني الول اأثناء انهيار الحتاد ال�س�فياتي، 
ويف كل مكان يف الأخبار، كنت اأقراأ اأن هذه 

نهاية ال�سي�عية".
واأ�ساف: "لكن لي�ص هناك نهاية لل�سي�عية 
�سّميت  لذلك  م���ج���دون،  الب�سر  اأن  طاملا 

م�ل�دي الأول �سي�عية".
واأطلق على ولديه التالين ا�سَمي "لينينية" 

"مارك�سية" يبلغ  �سّماه  ول��دا  اأجن��ب  ال��ذي 
خم�سة اأ�سهر، و"ا�سرتاكية"، العري�ص.

التي  ال��زف��اف  اإىل  ال��دع���ة  �س�ر  وانت�سرت 
على  واملنجل  املطرقة  �سعار  عليها  يظهر 

و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.
ماماتا  بي.  فهي  "ا�سرتاكية"،  عرو�ص  اأم��ا 
با�سم  تيمنا  جدها  �سّماها  التي  بانرجي، 
البنغال  ولي����ة  ب����ارز يف  ي�����س��اري  ���س��ي��ا���س��ي 

الغربية.
ف��اإن��ه لي�ص ه��ن��اك �سيء  وب��ح�����س��ب م���ه��ان 
اإذ اأطلق بع�ص  اأبنائه،  اأ�سماء  غر عادي يف 
اأولدهم مثل م��سك�  "رفاقه" اأ�سماء على 
ورو�سيا وفيتنام وت�سيك��سل�فاكيا. لكنه اأقّر 
تعر�س�ا  "�سي�عية"،  خ�س��سا  اأولده،  باأن 
مل�سايقات اأحيانا يف املدر�سة، كما رف�ص اأحد 
امل�ست�سفيات قب�ل "�سي�عية" عندما كان يف 

الثالثة من العمر.

عاملة ت�صري حتت تركيب فني للمظات امللونة بينما خففت احلكومة القيود و�صط جائحة فريو�س كورونا يف مومباي.ا ف ب

�سريين عبد الن�ر: ا�ستقت 
لنف�سي القدمية 

يف  والأ����س����د  ب��الأب��ي�����ص  ���س���رة  الن�ر   عبد  اللبنانية  �سرين  الفنانة  ن�سرت 
اأطلت فيها بل�ك عف�ي  الت�ا�سل الجتماعي،  �سفحتها اخلا�سة على م�قع 
لنف�سي  "ا�ستقت  فيه:  كتبت  بتعليق  ال�س�رة  �سرين  واأرفقت  ق�سر،  ب�سعر 

القدمية التي كانت ل حتمل هماً ول تبايل اأمراً" .
اأ�سبحت  "تاليا" التي  ابنتها  بعيد ميلد  احتفلت م�ؤخراً  قد  �سرين  وكانت 
يف العا�سرة من عمرها. ون�سرت �سرين عرب �سفحاتها اخلا�سة على م�اقع 

الت�ا�سل الجتماعي جمم�عة من ال�س�ر مع ابنتها "تاليا" وهي حتت�سنها.
وعّلقت �سرين عبد الن�ر على ال�س�ر معرّبة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة 

:"اأمرتي �سار عمرها 10 �سنن
ما عم �سدق كيف مرق�. اإن�ساء اهلل العمر كله يا قلبي اأنِت".


