
   

امتحانات نهاية العام 20 يونيو للـ 12 ومن الأول 
اإىل احلادي ع�سر 21 منه وللتعليم امل�ستمر 16 مايو

••   دبي- حم�شن را�شد

قررت وزارة الرتبية والتعليم، عقد امتحانات نهاية العام الدرا�سي 
اجلاري2020-2021، يف املدار�س احلكومية واخلا�سة التي تتبع 
20 يونيو املقبل لطلبة الثاين ع�سر مب�سارية  املنهاج ال��وزاري، يوم 
العام واملتقدم، ويوم 21 من ال�سهر ذاته لطلبة ال�سفوف الأول اإىل 

احلادي ع�سر.
»تعليم« موؤخراً،  املدر�سي،  للتعليم  الإم��ارات  يف وقت قررت موؤ�س�سة 
عقد اإمتحانات نهاية العام الدرا�سي اجلاري 2020-2021، لطلبة 
التعليم امل�ستمر املتكامل، مب�ساراته "الدرا�سة املنزلية، والأكادميية، 
وحمو الأمية"، لل�سف الثاين ع�سر خالل الفرتة من 16 24- مايو 
املقبل، حيث يوؤدي الطلبة المتحان  »ح�سوريا« يف مراكز حمددة، 

مع اإلزامية اجراء م�سحة الأنف قبل الذهاب اإىل المتحان.
الدرا�سي  للف�سل  الزمنية  ال��رجم��ة  تفا�سيل  يف  ج��اء  م��ا  وبح�سب 
ال�سفوف  طلبة  ت�ستهدف  التي  اجل���اري،  الك��ادمي��ي  للعام  الثالث، 
اإج��راء الإختبار املركزي اخلتامي  اإىل الثاين ع�سر، تقرر  من الأول 
 20 يوم  مب�ساراته،  ع�سر  الثاين  لطلبة  العام"،  نهاية  "امتحانات 
يونيو املقبل، وتبداأ الختبارات املركزية لطلبة ال�سفوف من الأول 
اإىل احلادي ع�سر يوم 21 يونيو، ويتحدد موعد انتهاء المتحانات 

وفقا لعدد املواد يف كل م�سار وتوزيع الأيام.
وت�ستهدف الختبارات مواد املجموعة A  التي ت�سم اللغتني  العربية 
والجنليزية والريا�سيات، مواد العلوم بفروعها »الكيمياء والفيزياء 
املقبل  يوليو   25 يوم  ال�سيفية،  الف�سول  برنامج  ويبداأ  والحياء«، 
لطلبة جميع ال�سفوف، ويبداأ تقييم الف�سول ال�سيفية يف يوم 15 

اأغ�سط�س املقبل.

الرئي�س الرو�سي يلقي خطابه ال�سنوي اأمام اجلمعية الفيدرالية يف مو�سكو.  )رويرتز(

الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد

نائب قائد املجل�س الع�سكري خالل موؤمتره ال�سحفي  )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون امللكة اإليزابيث الثانية بيوم ميالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل �ساحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة 
املتحدة لريطانيا العظمى واأيرلندا ال�سمالية وذلك مبنا�سبة يوم ميالد 

جاللتها.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �ساحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية.

ي�ضت�ضيفها الرئي�س الأمريكي يومي 22 و23 اأبريل اجلاري:

حممد بن را�سد ي�سارك يف قمة القادة حول املناخ 
وي�ستعر�س روؤية الإمارات لدعم العمل املناخي

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ي�����س��ارك 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« يف 
ق��م��ة ال���ق���ادة الف��رتا���س��ي��ة حول 
الرئي�س  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  امل��ن��اخ 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن يومي 22 
�سموه  وي�ستعر�س  اأب��ري��ل  و23 
روؤية  ال��ق��م��ة  اأم����ام  كلمته  خ���الل 
ب�ساأن  دولة الإمارات وطموحاتها 

العمل من اأجل املناخ.
تاأتي م�ساركة �سموه يف القمة اإىل 
جانب اأربعني من قادة الدول التي 
تقوم بدور فاعل وموؤثر يف جهود 
املناخ،  تغري  لتداعيات  الت�سدي 
التحديات  اأن حتول  والتي ميكن 

اإىل فر�س للجيل القادم.
مكانتها  الإم���ارات  دول��ة  ور�سخت 
ال���رائ���دة يف ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي من 
خ���الل حت��دي��د م�����س��ارات مبتكرة 
منخف�س  اقت�ساد  اإىل  للو�سول 
املا�سي  دي�سمر  ففي   .. الكربون 
دول���ة  اأول  الإم���������ارات  اأ���س��ب��ح��ت 

اأكد اأن مو�ضكو �ضرتد �ضريعا وبق�ضوة على اأي ا�ضتفزازات اأجنبية

بوتن يحذر الغرب من جتاوز خطوط رو�سيا احلمراء
•• مو�شكو-وكاالت:

فالدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ح��ذر 
ب��وت��ني ال��غ��رب ام�����س الأرب���ع���اء من 
لرو�سيا  احلمراء  اخلطوط  جت��اوز 
�سريعا  ���س��رتد  م��و���س��ك��و  اإن  ق��ائ��ال: 
وبق�سوة على اأي ا�ستفزازات اأجنبية 
�ستجعل من يقدمون عليها يندمون 

على اأفعالهم.
تاأتي ت�سريحات بوتني يف وقت متر 
فيه العالقات مع الوليات املتحدة 
اأوكرانيا  ب�سبب  واأوروب��ا بتوتر حاد 
األي�سكي  امل�سجون  املعار�س  و�سحة 

نافالني.
وقال بوتني يف خطاب حالة الحتاد 
نريد  مبجل�سيه  للرملان  ال�سنوي 
فعال  ن��ري��د  ول   ... ع��الق��ات طيبة 

حرق اجل�سور.
اأحدهم  اأ�����س����اء  اإذا  ل��ك��ن  واأ�����س����اف 
اأنه عدم  تف�سري ح�سن نوايانا على 
حرق  واع���ت���زم  ���س��ع��ف  اأو  اك�����رتاث 
فعليهم  تفجريها  اأو  اجل�سور  هذه 
 ... �سيكون  رو�سيا  رد  اأن  يعلموا  اأن 

و�سريعا وقا�سيا.
واأو����س���ح ب��وت��ن اأن رو���س��ي��ا ه��ي من 
حت�����دد اأي������ن ���س��ي��ك��ون ذل�����ك اخلط 

الأحمر يف كل حالة على حدى.

انقالب  تنظيم  كمحاولة  خ��ط��ورة، 
اغتيال  وحم���اول���ة  ب��ي��الرو���س��ي��ا،  يف 

رئي�س هذا البلد.
ما  اأب���رز  الت�سريحات  ه��ذه  ومت��ث��ل 
ا�ستغرق  ال�����ذي  اخل���ط���اب  يف  ج����اء 
78 دقيقة وان�سب يف معظمه على 
ت�سدي رو�سيا جلائحة كوفيد19- 
الناجمة  الق��ت�����س��ادي��ة  وامل�����س��اع��ب 

عنها.
املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  و�سهدت 
رو�سيا  ب��ني  امل��واج��ه��ة  ت�����س��اع��دا يف 
وال������دول ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ول اإن 
الآلف من  مو�سكو حت�سد ع�سرات 

اجلنود قرب اأوكرانيا.
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  واأع����ل����ن  ه�����ذا 
املناعة  لتحقيق  ي�سعى  اأنه  الأربعاء 
اجلماعية �سد وباء كوفيد19- يف 
باإنتاج  م�سيدا  اخل��ري��ف،  يف  رو�سيا 

بالده ثالثة لقاحات.
يرتدي  "التلقيح  اإن  ب��وت��ني  وق���ال 
اليوم اأهمية كرى  لل�سماح بتطوير 

املناعة اجلماعية يف اخلريف".
واأ�ساف اأن علماءنا حققوا اخرتاقا 
ثالثة  رو�سيا  ل��دى  والآن  حقيقيا 
ل����ق����اح����ات ف���ع���ال���ة ����س���د ف���ريو����س 
كورونا، مبا يف ذلك لقاحها الرائد 

�سبوتنيك-يف.

و���س��دد ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ع��ل��ى اأن 
�سيندمون  ا�ستفزازات  اأي  منظمي 
ع��ل��ى اأف��ع��ال��ه��م ب��ال�����س��ك��ل ال����ذي مل 
ي���ن���دم���وا ع��ل��ي��ه ع��ل��ى ����س���يء لفرتة 

طويلة.
ومنفتح  ودي  بلد  رو�سيا  واأ���س��اف: 
لكن  احلقيقيني،  الأ���س��دق��اء  على 
باإجراء  اأحدهم  رغبة  عدم  حال  يف 

التعجرف،  لهجة  واخ��ت��ي��اره  ح���وار 
طريقة  دائما  رو�سيا  �ستجد  حينها 

للدفاع عن موقفها.
الودية  غري  الأعمال  قائال:  وتابع 
�سد رو�سيا ل تتوقف. اإننا نت�سرف 
يف هذا ال�سدد باأق�سى درجات �سبط 
النف�س. يف كثري من الأحيان ل نرد 
على الأفعال غري الودية فح�سب بل 

وعلى الوقاحة ال�سريحة اأي�سا.
العقوبات،  مل�����س��األ��ة  ب��وت��ن  وت��ط��رق 
اعتاد  اجل��م��ي��ع  اأن  ي���ب���دو  ف���ق���ال: 
عقوبات  ف���ر����س  مم���ار����س���ة  ف���ع���ال 
�سيا�سية،  ب���دواف���ع  ق��ان��ون��ي��ة  غ���ري 
على  الإرادة  ل��ف��ر���س  وحم������اولت 
الآخرين بالقوة، لكن هذه املمار�سة 
اأك����ر  �����س����يء  اإىل  الآن  ت���ت���ده���ور 

فتحه الق�ضاء الع�ضكري

تون�س: حتقيق يف اتهام الرئي�س بتلقي متوياًل اأمريكيًا!

بعد اإجراء انتخابات حرة ودميوقراطية تنظم يف غ�ضون 18 �ضهرا 

املجل�س الع�سكري يف ت�ساد يتعهد بت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية
معارك متوا�ضلة يف ماأرب.. ومقتل 4 من كبار قيادات امللي�ضيات

املبعوث الأمريكي: دعم اإيران للحوثيني كبري وفتاك
•• اليمن-وكاالت:

باليمن  اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  ليندركينج  تيم  قال 
لأع�ساء الكوجنر�س اأم�س الأربعاء اإن دعم اإيران حلركة 
دليل  واإن��ه ل يوجد  اليمنية كبري جدا وفتاك  احلوثي 
حل  اإىل  التو�سل  دع��م  ت��ري��د  ط��ه��ران  اأن  على  حقيقي 
لل�سراع. واأ�ساف ليندركينج �سرنحب بقيام اإيران بدور 
بناء، اإذا كانوا على ا�ستعداد لذلك. لكنه قال مل نلحظ 

اأي موؤ�سر على ذلك.
ويف ح���ني ت�����س��ه��د ج��ب��ه��ات غ���رب م�����اأرب م���ع���ارك عنيفة 
وم��ت��وا���س��ل��ة، و����س���ط خ�����س��ائ��ر ب�����س��ري��ة وم����ادي����ة كبرية 
للحوثيني، ك�سفت م�سادر ع�سكرية، اأن 4 من القيادات 
قتلوا  رتبة عميد  ينتحلون  مليلي�سيات احلوثي  امليدانية 
اجلي�س  مع  مواجهات  يف  مرافقيهم  من  الع�سرات  مع 
ال�ساعات  خ��الل  م���اأرب  غ��رب  ال��ك�����س��ارة  بجبهة  اليمني 

العماري  اأن كال من ح�سن عبداهلل  واأو�سحت  املا�سية. 
اأحمد حميي  وجنم الدين حممد فا�سل و�سليم يحيى 
ال��دي��ن وج����الل ع��ب��داهلل ال���رزام���ي ق��ت��ل��وا ك��م��ا مت اأ�سر 
القيادي احلوثي اأحمد �سالح العماد الذي كان قد ظهر 
�سابق  وق��ت  يف  للحوثيني  تابعة  تلفزيونية  ق��ن��اة  على 

يتوعد اأنه لن ي�سوم رم�سان اإل يف مدينة ماأرب.
اأن ط��ائ��رات حت��ال��ف دع��م ال�سرعية  امل�����س��ادر  اأك���دت  كما 
ا���س��ت��ه��دف��ت ب���غ���ارات م��رك��زة ت��ع��زي��زات ق��ت��ال��ي��ة وب�سرية 
م���اأرب،  ���س��م��ال  اجل��دع��ان  جبهة  يف  احل��وث��ي  مليلي�سيات 
القتالية  الآل��ي��ات  معظم  ت��دم��ري  ع��ن  الق�سف  واأ���س��ف��ر 

للميلي�سيات ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنها.
ي�سار اإىل اأنه قبل يومني، اأكدت م�سادر ميدانية، م�سرع 
اإحدى  وقائد  احلوثي  ميلي�سيا  �سفوف  يف  ب��ارز  قيادي 
جبهاتها امل�ستعلة يف املعارك الدائرة غرب ماأرب، �سرقي 

اليمن.

•• الفجر - تون�س

تون�س  يف  الع�سكري  ال��ق�����س��اء  ف��ت��ح 
النائب  ذك��ره��ا  م��زاع��م  يف  حتقيقا 
ن�سره  ف��ي��دي��و  يف  اخل���ي���اري  را����س���د 
الرئي�س  فيها  اتهم  في�سبوك  على 
ومتويل  دع���م  بتلقي  ���س��ع��ّي��د  ق��ي�����س 
لتعزيز  اأمريكية(  )جهات  خارجي 
قرطاج  ق�سر  ايل  و�سوله  حظوظ 
اأكده  2019، وفق ما  يف انتخابات 
لالأنباء  اف��ري��ق��ي��ا  ت��ون�����س  ل��وك��ال��ة 
باأنه مت  اأف��اد  ال��ذي  ف��وزي الدعا�س 
النيابة  اأم�����ام  ك�����س��اه��د  ا���س��ت��دع��اوؤه 
بعد  الع�سكري،  بالق�ساء  العمومية 
احلملة  اإدارة  اخلياري  له  ن�سب  اأن 
واتهمه  �سعيد،  لقي�س  النتخابية 

•• ت�شاد-وكاالت:

ن�سر  ان�����ت�����ق�����ايل،  م����ي����ث����اق  اأع�����ل�����ن 
اللكرتوين  املوقع  على  الأرب��ع��اء، 
اجلرنال  اأن  ال��ت�����س��ادي��ة،  للرئا�سة 
رئي�س  دي����ب����ي  اإدري�������������س  حم���م���د 
الذي  النتقايل  الع�سكري  املجل�س 
والده  وفاة  الثالثاء، عقب  تاأ�س�س 
اإدري�س ديبي، �سيتوىل مهام رئي�س 

اجلمهورية.
اإدري�������س ديبي،  واجل�����رنال حم��م��د 
ال���ت�������س���ادي،  ����س���اب���ط يف اجل���ي�������س 
وي��رتاأ���س امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة جلهاز 
املعروفة  الدولة،  ملوؤ�س�سات  الأم��ن 
لدى الت�ساديني باحلر�س الرئا�سي. 
كذلك فاإن حممد البالغ من العمر 
الأعلى  القائد  �سيكون  عاما،   37
ح�سبما  ت�ساد،  يف  امل�سلحة  للقوات 

ذكرت فران�س بر�س.
الثالثاء  ع����نّي  ق���د  حم��م��د  وك�����ان 
ج����رنال   14 م����ر�����س����وم  مب����وج����ب 
اآخ���ري���ن ق��ري��ب��ني ج���دا م��ن وال���ده 

عند م�ضتويات مل يعرفها �ضلفه:
مائة يوم من رئا�سته: �سعبية بايدن يف حالة جيدة!

•• الفجر - بيري مارتن* –ترجمة خرية ال�شيباين

مع اقرتابه من اليوم املائة من رئا�سته، تظل ن�سبة الر�سا عن جو بايدن عند 
م�ستويات مل يرها �سلفه... عند توليه ال�سلطة عام 1933، كان فرانكلني 
ديالنو روزفلت، قد وعد بحزمة غري م�سبوقة من الإجراءات يف اأول 100 
اإي��الء اأهمية ك��رى لأداء  ي��وم ل��ه، ومل تخب اآم��ال��ه. ومنذ ذل��ك الوقت مت 
يوم  بايدن  و�سي�سل جو  لإدارت��ه��م.  الأوىل  الفرتة  الأمريكيني يف  الروؤ�ساء 
ا، وعلى الأقل، عندما يتعلق الأمر  اجلمعة اإىل 100 يوم وهو م�سغول اأي�سً

بالدعم ال�سعبي، ميكن القول اإنه اجتاز الختبار.      )التفا�سيل �س15(

طريق  ع��ن  اأج��ن��ب��ي��ة  اأم����وال  بت�سّلم 
ل��ف��ائ��دة رئي�س  ب���ري���دي���ة،  ح������ّوالت 
ال���دول���ة، وب�����اأّن ل��دي��ه وث��ائ��ق تثبت 

النتقايل،  امل��ج��ل�����س  يف  ال����راح����ل 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  الهيئة  وه��ي 
النتقال ملدة 18 �سهرا حتى اجراء 

انتخابات حرة ودميوقراطية.
ت�ساد،  يف  الع�سكري  املجل�س  واأك���د 
الأرب����ع����اء، م��وا���س��ل��ت��ه ال��ع��م��ل على 
مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل 

الرئي�س ديبي.

ذلك. وقال الدعا�س »مت ا�ستدعائي 
املحكمة  ل������دى  ك�������س���اه���د  ال�����ي�����وم، 
الع�سكرية.      )التفا�سيل �س13(

وقال املجل�س الع�سكري يف موؤمتر 
���س��ح��ف��ي، اإن������ه ي�����س��م��ن الل����ت����زام 
اأنه  على  و�سدد  الدولية،  باملواثيق 

�سي�سلم ال�سلطة حلكومة مدنية.
للحوار  ال���دع���وة  امل��ج��ل�����س  وج����دد 
بني خمتلف الأطراف املتنازعة يف 
البالد، وال�ستمرار يف العمل على 

مكافحة الإرهاب.

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

مواقــيت ال�صالة
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خالد بن حممد بن زايد يطلع على 
اإجنازات جمل�ص اأبوظبي لل�شباب

اأخبار الإمارات

براغ تهدد بطرد جميع 
الدبلوما�شيني الرو�ص 

عربي ودويل

�شحيفة اإ�شبانية: حممد �شالح 
املحرتف العربي الأف�شل يف التاريخ

الفجر الريا�شي

اللجنة الرباعية تطالب بان�سحاب 
فوري للقوات الأجنبية من ليبيا 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

والأمم  العربية  ال��دول  جامعة  ت�سم  التي  ليبيا  ب�ساأن  الرباعية  اللجنة  طالبت 
القوات  جلميع  ف��وري  بان�سحاب  الفريقي  والحت���اد  الأوروب����ي  والحت���اد  املتحدة 

الأجنبية من ليبيا.
ودعا بيان �سادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عر الفيديو اىل المتثال التام 
حلظر ال�سالح والن�سحاب الفوري وغري امل�سروط لكافة القوات الأجنبية واملرتزقة 
من كافة اأرا�سى ليبيا ب�سكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها 

الوطنية وا�ستقاللها و�سالمة اأرا�سيها.
وحظر ال�سالح مفرو�س على ليبيا منذ عام 2011 عندما اأطاحت انتفا�سة مبعمر 

القذايف، لكن يتم انتهاكه ب�سكل كبري منذ ذلك احلني.
20 األف مقاتل اأجنبي يف ليبيا معظمهم قوات  وتقّدر الأمم املتحدة انت�سار نحو 

من تركيا ومرتزقة من رو�سيا و�سوريا وت�ساد وال�سودان.

بخف�س  ت���ل���ت���زم  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
النبعاثات يف جميع القطاعات 
قدمت  ع��ن��دم��ا  الق���ت�������س���ادي���ة 
املحددة  ال��ث��ان��ي��ة  م�ساهماتها 
العامة  الأم����ان����ة  اإىل  وط��ن��ي��ا 
امل���ت���ح���دة  الأمم  لت����ف����اق����ي����ة 

الإطارية ب�ساأن تغري املناخ.
الثانية  امل�������س���اه���م���ات  وت����وؤك����د 
املحددة وطنيا على طموح دولة 
با�ستمرار  التزامها  الإم��ارات و 
خ���ف�������س ان����ب����ع����اث����ات ال�����غ�����ازات 

الدفيئة.  )التفا�سيل �س2(

ــثــوري الإيـــراين  احلــر�ــس ال
ينقل �سواريخ اإىل ريف الرقة

•• بريوت-وكاالت:
اأعلن رئي�س جمل�س ال�سعب ال�سوري 
ب�سار  الرئي�س  تقدم  �سباغ،  حموده 
اإىل  الأ�سد، الأربعاء، بطلب تر�سيح 

من�سب رئي�س اجلمهورية.
ال�سعب،  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  واأ������س�����ار 
املحكمة  م����ن  ك���ت���ب   3 ت��ل��ق��ي  اإىل 
الد�ستورية العليا تعلمه بتقدمي كل 
من ب�سار الأ�سد ومهند ندمي �سعبان 
اإىل  طلبات  ���س��وان،  موفق  وحممد 
ملن�سب  اأنف�سهم  برت�سيح  املحكمة 
ذكرت  م��ا  وف��ق  اجلمهورية،  رئي�س 

وكالة الأنباء ال�سورية )�سانا(.
الرو�سية  ال��ت��ح��رك��ات  م��ع  وت��زام��ن��اً 
قاعدة  ب��اإن�����س��اء  واملتمثلة  الأخ����رية 
ع��ن��د احل������دود الإداري���������ة ب���ني دير 
ميلي�سيا  ق���ام���ت  وال����رق����ة،  ال������زور 
ال���ث���وري الإي�������راين بنقل  احل���ر����س 
دفعة �سواريخ من امليادين اإىل ريف 

الرقة ال�سرقي.
يف التفا�سيل، اأفادت م�سادر املر�سد 
ال�������س���وري حل��ق��وق الإن�������س���ان،، باأن 
الإيراين  الثوري  احلر�س  ميلي�سيا 
املا�سية،  ال�����س��اع��ات  خ����الل  ق���ام���ت 
باإخراج �سواريخ اإيرانية ال�سنع من 
�سمن الأ�سلحة املخزنة داخل اأقبية 
قلعة الرحبة الأثرية غرب الفرات، 
وعمدت اإىل حتميلها �سمن �ساحنة 
اخل�سار  لنقل  خم�س�سة  جت��اري��ة 

والفاكهة، وذلك يف اإطار التمويه .

معركة كوفيد ت�ساهم يف �سعبيته

اإندوني�سيا تبحث عن غوا�سة 
مفقودة تقل53 فردا 

•• جاكرتا-رويرتز:

قال قائد اجلي�س يف اإندوني�سيا لرويرتز اإن البحرية 
�سخ�سا   53 تبحث عن غوا�سة مفقودة على متنها 
اختفت الأربعاء وتطلب م�ساعدة اأ�سرتاليا و�سنغافورة 

املجاورتني يف البحث.
وقال متحدث با�سم البحرية اإن الغوا�سة كيه.اآر.اآي 
بتدريب  تقوم  كانت  ال�سنع  الأملانية  ناجنال402- 
با�ستخدام الطوربيدات يف املياه �سمايل جزيرة بايل 

لكنها مل تر�سل نتائجه كما كان متوقعا.
ل��روي��رتز يف  ه���ادي جتاهجانتو  ق��ائ��د اجلي�س  وق���ال 
ر�سالة ن�سية ما زلنا نبحث يف مياه بايل على م�سافة 

�سخ�سا.  53 عن  بايل  من  كيلومرتا  الغوا�سة وهي تنطلق من القاعدة البحرية يف �سورابايا96 
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اأخبـار الإمـارات

مهرجان اأبوظبي يفتتح اأم�سياته الرم�سانية حتت �سعار الأخّوة الإن�سانية: رقّي واأمل
•• اأبوظبي-الفجر:

�سمن اأعمال التكليف احل�سري والإنتاج اخلا�س، ويف دورته الثامنة ع�سرة، 
وبرعاية   ،2021 اأبوظبي  الآن«، قدم مهرجان  يبداأ  »امل�ستقبل  �سعار  حتت 
الثالثاء  الأول  اأم�س  الرئي�سي �سركة مبادلة لال�ستثمار »مبادلة«  ال�سريك 
يف اأوىل اأم�سياته الرم�سانية »الأخوة الإن�سانية.. رقي واأمل«، ال�سوت الآ�سر 
احلميم، بطبقة التينور القادم من مكة املكّرمة، املغني مروان فقي، يف عر�س 
خا�س حتت عنوان »وجد« بالتعاون مع "اأكادميية هبة القوا�س"، وذلك عر 

من�سات مواقع التوا�سل الجتماعي التابعة للمهرجان.
التي  القوا�س،  هبة  د.  والأكادميية  وال�سوبرانو  املو�سيقية،  املوؤلفة  واأ�سرفت 
قادت اأع�ساء من الأورك�سرتا الفلهارمونية اللبنانية، على العر�س اخلا�س 
بالتنقالت  يتميز  عربي  �سوت  اإىل  فيه  اجلمهور  ا�ستمع  وال���ذي  »وج���د«؛ 
ال�سعودي  الرخيم واجلميل للمغني  العالية والقرار  ال�سعبة بني الطبقات 

مروان فقي.
واأكدت »القوا�س«، �سعادتها بال�سراكة املتميزة مع جمموعة اأبوظبي للثقافة 
القوا�س، عر توجيه  اأكادميية هبة  اأبوظبي من خالل  والفنون ومهرجان 

عدد من الفنانني على اختالف جمالتهم، بدءاً بالغناء الأوبرايل والعربي 
اأ�ساليبهم  وتطوير  مواهبهم  و�سقل  ال��ب��وب،  ومغّني  للمن�سدين  و���س��وًل 
اخلا�سة يف الغناء امللهم، م�سيفة »نت�سارك اليوم رحلة مواهب جديدة من 

اململكة العربية ال�سعودية تنطلق من اأبوظبي لتجوب اإىل العامل قريباً«.
وتفاعاًل  م�ساركة  �سهدت  التي  الرم�سانية،  الأم�سية  خالل  »فقي«،  وتاألق 
وا�سعاً من اجلمهور، عر من�سات مواقع التوا�سل الجتماعي، يف اأداء اأغنية 
ومن  با�سحيح،  رام��ي  ال�سعودي  املو�سيقي  وتوزيع  تاأليفه  من  فيك«،  »اأتيه 
�سعر ندى احلاج. الأغنية التي تتميز بتظهريها للموروث احلجازي بلحن 
�سرقي عربي،  حملها التوزيع الورك�سرتايل اإىل اأبعاٍد خمتلفة عن الأغنية 
اأع�ساء من  اأورك�سرتالياً مع  املو�سيقى  ال�سائد.  �سجلت  العربية مبفهومها 
الأورك�سرتا الفيلهارمونية اللبنانية يف املتحف الوطني اللبناين، وكلماتها 
ب�سوت فقي يف متحف مدينة العلوم بالطيبات يف اململكة العربية ال�سعودية؛ 
لي�سكال معاً قطعة فنية فريدة تعر عن التناغم التام، وتوؤكد على مفهوم 

الوحدة الإن�سانية، الذي يخرتق حدود املكان والزمان.
مهرجان  يف  امل�ساركة  »اإنَّ  »فقي«،  قال  اأبوظبي،  مهرجان  يف  م�ساركته  وعن 
اأبوظبي تعد اإ�سافة وفر�سة كبرية يل نظراً ملا ي�سكله املهرجان من ثقل ثقايف 

املو�سيقى  خدمة  يف  املتفردة  ر�سالته  اإىل  بالإ�سافة  وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً 
اإىل اجلمهور، مبا حتتويه من ثقافة وقيم  اإي�سالها  العربية، والعمل على 
ت�سامح و�سالم وانفتاح على الآخر«، موؤكداً »اأن جتربته احلالية مع مهرجان 
الغنائية  والقوالب  القيود  التحرر من  اأبوظبي خمتلفة ومميزة من حيث 

اجلاهزة. «
التوجيه  �ساهمت يف  التي  القوا�س،  للدكتور هبة  �سكره  »فقي«، عن  واأع��رب 
والإر����س���اد وال��رع��اي��ة ال��ف��ن��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل الإ����س���راف ع��ل��ى ال��ع��ر���س وقيادة 
التجلي  م��دى  تعك�س  ف��ري��دة  بطريقة  فنية  ر�سالة  لإي�سال  الأورك�����س��رتا؛ 
اأج��م��ع بتحديات  ال��ع��امل  ال���ذي مي��ر فيه  ال��وق��ت  »اأن���ه يف  وال�����س��م��و، م�سيفاً 
والأخّوة  املحبة  ر�سالة  اإي�سال  وتكثيف  التكاتف  اإىل  جميعاً  نحتاج  خمتلفة 

من خالل اأ�سواتنا وهذا ما يهدف اإليه املهرجان«.
اأبريل   24 ال�سبت  يوم  رم�سان  فعاليات  �سل�سلة  املقبل من  املوعد  و�سيكون 
مع الفنان حممد خريان الزهراين والذي �سيجمع ما بني املوروث الثقايف 

العربي والأوبرا الغربية يف عر�س خا�س بعنوان "اأثري".
واأمل«،  رق��ي  الإن�سانية..  »الأخ���وة  رم�سان  حملة  فعاليات  �سل�سلة  وت��ن��درج 
»الأخ���وة  �سعار  حت��ت   ،2021 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  فعاليات  ب��رن��ام��ج  �سمن 

الإن�سانية رقي واأمل«، وتت�سمن اأداء رقمياً مب�ساركة نخبة من كبار الفنانني 
واملبدعني، لأكر من 25 اأغنية وابتهاًل لأحد ع�سر �ساعراً وكاتباً، يوؤديها 

ثمانية من�سدين ومطربني برفقة 60 مو�سيقياً.
وميكن للراغبني يف ال�ستمتاع بالعر�س اخلا�س بالتينور ال�سعودي مروان 
»الأخوة  الرم�سانية  للحملة  املختلفة  العرو�س  عن  املزيد  معرفة  اأو  فقي، 
الإن�سانية.. رقي واأمل«، زيارة من�سات مواقع التوا�سل الجتماعي، اأو �سفحة 
https:// :فعاليات رم�سان التابعة للمهرجان من خالل الرابط التايل
abudhabifestival.ae/programme/ramadan-

.series/?lang=ar
ع�سرة-  الثامنة  ن�سخته  يف   ،2021 اأبوظبي  مهرجان  اأن  ذك��ره،  واجلدير 
والتي ت�ستمر على مدار عام كامل- يدمج بني العرو�س التقليدية والعرو�س 
يتميز مبجموعة  كما  الرقمية،  التقنيات  اأحدث  على  املعتمدة  الفرتا�سية 
من  اأك��ر  من  فنان   500 مب�ساركة  وامل��ع��ار���س،  الأداء  عرو�س  من  فريدة 
اإنتاجاً جديداً  و12  الأوىل،  للمرة  عاملياً  16 عر�ساً  بلداً، ف�ساًل عن   50
تكليف  اأع��م��ال   4 جانب  اإىل  م�سرتكة،  عاملي  اإن��ت��اج  اأع��م��ال  و8  للمهرجان، 

ح�سري، وجولة غنائية حول العامل.

ي�ضت�ضيفها الرئي�س الأمريكي يومي 22 و23 اأبريل اجلاري:

حممد بن را�سد ي�سارك يف قمة القادة حول املناخ و ي�ستعر�س روؤية الإمارات لدعم العمل املناخي

•• دبي-وام:

ي�سارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف قمة القادة الفرتا�سية حول 
املناخ التي ي�ست�سيفها الرئي�س الأمريكي جو بايدن يومي 22 و23 اأبريل 
وي�ستعر�س �سموه خالل كلمته اأمام القمة روؤية دولة الإمارات وطموحاتها 

ب�ساأن العمل من اأجل املناخ.
اأربعني من قادة الدول التي تقوم  تاأتي م�ساركة �سموه يف القمة اإىل جانب 
بدور فاعل وموؤثر يف جهود الت�سدي لتداعيات تغري املناخ، والتي ميكن اأن 

حتول التحديات اإىل فر�س للجيل القادم.
ور�سخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة يف العمل املناخي من خالل حتديد 
دي�سمر  ففي   .. الكربون  منخف�س  اقت�ساد  اإىل  للو�سول  مبتكرة  م�سارات 
املا�سي اأ�سبحت الإم��ارات اأول دولة يف املنطقة تلتزم بخف�س النبعاثات يف 
املحددة  الثانية  م�ساهماتها  قدمت  عندما  القت�سادية  القطاعات  جميع 
تغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  العامة  الأم��ان��ة  اإىل  وطنيا 

الطاقة  ح�سة  ب��زي��ادة  البداية  يف  التزمت  حيث  باري�س  اتفاق  منذ  املناخي 
النظيفة اإىل %24 من اإجمايل مزيج الطاقة بحلول عام 2021، قبل اأن 

تبادر لرفع هذا الهدف لحقا اإىل %50 بحلول عام 2050.
الدولية  امل�����س��ارك��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  �سعي  م��ع  و 
دولة  تعتر  امل��ن��اخ،  تغري  ت��داع��ي��ات  م��ن  احل��د  ال��ت��ع��اون يف  �سبل  ل�ستك�ساف 
الإمارات �سريكا اأ�سا�سيا يف هذا املجال من خالل جهودها التي ت�سمل خف�س 
على  ع��الوة  ال��الزم،  التمويل  وتوفري  املبتكرة  احللول  وتطوير  الإنبعاثات 

تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغري املناخي.
و يف وق��ت �سابق من ه��ذا ال�سهر ع��ززت الإم���ارات دوره��ا ال��ري��ادي يف جمال 
العمل املناخي من خالل ا�ست�سافتها للحوار الإقليمي حول املناخ مب�ساركة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا،  10 من القت�سادات الرئي�سية يف منطقة 
اإىل جانب املبعوث الرئا�سي الأمريكي ل�سوؤون التغري املناخي، جون كريي، 
ورئي�س الدورة ال�ساد�سة والع�سرين ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 

لتغري املناخ /COP 26/، األوك �سارما.
وركز احلوار على رفع الطموحات املناخية متهيدا لنعقاد موؤمتر الأطراف 

املناخ.
وتوؤكد امل�ساهمات الثانية املحددة وطنيا على طموح دولة الإمارات و التزامها 
با�ستمرار خف�س انبعاثات الغازات الدفيئة و�سول اإىل ن�سبة %23.5 عن 
اإجماليا  خف�سا  يعادل  ما  وه��و   ،2030 لعام  لالأعمال  العتيادي  الو�سع 

لالنبعاثات بنحو 70 مليون طن.
الطاقة  على  الع��ت��م��اد  زي���ادة  النبعاثات  خلف�س  الإم����ارات  جهود  وت�سمل 
وتخزينه،  وا�ستخدامه  الكربون  التقاط  تكنولوجيا  يف  والتو�سع  النظيفة، 
امل�ستدامة،  الزراعة  وتعزيز  الأزرق،  للكربون  البيئية  النظم  على  واحلفاظ 

وتطبيق اأنظمة اإدارة النفايات ال�سديقة للبيئة.
و تعتر دولة الإمارات رائدة يف املنطقة يف جمال تبني �سيا�سات عامة فاعلة، 
الأخ�سر،  القت�ساد  على  تركز  التي  القت�ساد  تنويع  �سيا�سة  ذل��ك  يف  مبا 
املتجددة  القدرات يف جمال الطاقة  وتنويع م�سادر الطاقة من خالل بناء 
احل�سري  والتخطيط  والنقل  الطاقة  كفاءة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  والنظيفة، 

امل�ستدام.
و كانت " الإمارات " اأي�سا يف طليعة دول املنطقة على �سعيد �سيا�سات التغري 

ع��ام يعتر حا�سما على �سعيد  وذل��ك يف  القادم  يف غال�سكو خ��الل نوفمر 
العمل املناخي.

و�ستكون قمة القادة للمناخ حمطة رئي�سة قبل انعقاد موؤمتر الدول الأ�طراف 
/COP 26/ وتهدف اإىل زيادة الفر�س لتحقيق نتائج عملية ملمو�سة يف 

العمل املناخي العاملي خالل املوؤمتر.

•• اأبوظبي-وام:

اجتمع �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي 
اأبوظبي  اأبوظبي التنفيذي، مع اأع�ساء جمل�س  اأبوظبي رئي�س مكتب  لإمارة 

ال�سباب للدورتني 2019 - 2021 و 2021 - 2023.

التي  واملبادرات  واطلع �سموه على اإجنازات املجل�س للدورة 2019 - 2021 
اأطلقها والتي نتج عنها فر�س جديدة لل�سباب للتميز والإب��داع، وهناأ �سموه 
املتميزة يف خدمة مبادرات  املنتهية على جهودهم  ال��دورة  املجل�س يف  اأع�ساء 
وم�ساركتهم  ال�سباب  دعم  موا�سلة  على  وحثهم  دورتهم،  مدة  خالل  ال�سباب 
املجل�س  باأع�ساء  �سموه  القيمة. ورحب  التجربة  املكت�سبة من هذه  اخل��رات 

والبناء  املحققة  النجاحات  مبوا�سلة  ووجههم   2023  -  2021 ل��ل��دورة 
عليها وتو�سيع نطاقها، كما اأكد على اأهمية عمل املجل�س مع الهيئات واجلهات 
احلكومية وتفعيل جمال�س ال�سباب يف اجلهات ل�سمان ا�ستمرارية نفع املبادرات 
وا�ستدامة اأثرها. واأكد �سموه اإميان حكومة اأبوظبي باأهمية ت�سجيع ومتكني 
طريقة  على  توؤثر  قد  التي  املوا�سيع  كافة  يف  الفاعلة  امل�ساركة  من  ال�سباب 

حياتهم اليوم وم�ستقباًل، والرتحيب بالأفكار ووجهات النظر اجلديدة التي 
ت�سيف اإىل حوارات القائمة وينتج عنها فر�س مبتكرة.

وقال �سموه اإن املبادرات التي اأطلقها ونفذها جمل�س اأبوظبي لل�سباب يف دورة 
تظهر مدى التاأثري الكبري الذي ميكن للتقدم والتغيري   2021  -  2019

حتقيقه، موؤكداً اأن ال�سباب هم ال�سفراء احلقيقيون لأبوظبي.

•• اأبوظبي- وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات 
وعزلهم  لهم  املخالطني  و   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة اإجراء 191،886 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 
اأف�سل واأحدث تقنيات  املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام 

تو�سيع  و  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
حالة   1،931 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
جميعها  خمتلفة  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
جمموع  ليبلغ  ال��الزم��ة  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

احلالت امل�سجلة 502،791 حالة.
اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني بتداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا    كما 

امل�ستجد و بذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،561 حالة.

تعازيها  وخ��ال�����س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة     واأعربت 
امل�سابني  جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  لذوي  وموا�ساتها 
واأهابت باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سمانا ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  واأعلنت الوزارة اأي�سا عن �سفاء 1،898 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا و تعافيها التام من اأعرا�سه بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة 
منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 485،078 

تقدمي  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأخ���رى  جهة  م��ن  ح��ال��ة. 
111،176 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
 9،900،002 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  ليبلغ 

جرعة و مبعدل توزيع للقاح بلغ 100.10 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  ال��وزارة توفري لقاح كوفيد19- و�سعياً  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول للمناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأجرت 191,886 فح�ضا ك�ضفت عن 1,931 اإ�ضابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,898 حالة جديدة من كورونا 
تقدمي 111,176 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل ال�ضاعات الــ 24 املا�ضية

اجتمع مع اأع�ضاء جمل�س اأبوظبي لل�ضباب 

خالد بن حممد بن زايد يطلع على اإجنازات املجل�س خالل دورة 2019 - 2021 ورحب باأع�ساء الدورة اجلديد

•  الإمارات اأول دولة يف املنطقة تلتزم بخف�س النبعاثات يف جميع القطاعات القت�سادية 
 COP 26  تقدم العمل املناخي متهيدا للدورة الـ 26 ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ ت�سريع  يف  للم�ساهمة  القمة  يف  ت�سارك  •  الإمارات 

اإىل العمل املناخي الطموح وامل�ستمر على اأنه فر�سة للنمو القت�سادي يف الدولة والعامل تنظر  • الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�سارقة توؤهل الباحثني عن عمل يف  الإدارة ال�سرتاتيجية للموارد الب�سرية

•• ال�شارقة -الفجر:

التاأهيلي  الرنامج  بال�سارقة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اختتمت 
اإليه  "الإدارة ال�سرتاتيجية للموارد الب�سرية" ، الذي انت�سب 
حملة التخ�س�سات الإدارية واملوارد  من  عمل  عن  باحثاً   44
بال�سارقة،  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  نظام  يف  املدرجني  الب�سرية 
من جميع مدن ومناطق الإم��ارة يف مدينة ال�سارقة واملنطقة 

الو�سطى واملنطقة ال�سرقية.
ال��ت��دري��ب الف��رتا���س��ي ع��ر برنامج ال��رن��ام��ج بتقنية  وع��ق��د 
املحاور  من  العديد  وتناول   ،    Microsoft Teams
والتخطيط  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  الإدارة  وظ��ائ��ف  اأب���رزه���ا:  ال��ه��ام��ة 
ملمار�سات  التاريخي  والتطور  والتوجيه،  والتوظيف  والرقابة 

املوارد الب�سرية. وعرف احل�سور مبفهوم اإدارة املوارد الب�سرية 
كوحدة تنظيمة وكعلم و وظيفة موؤ�س�سية. وتطرق اإىل الفل�سفة 
احلديثة و�سمات النموذج الفكري اجلديد لإدارة املورد الب�سري. 
وركز على اجلدارات الوظيفية كمقيا�س اأ�سا�سي يف الوظائف. 
كما تناول تخطيط املوارد الب�سرية واأهميته والعوامل املوؤثرة 
فيه ، وتوقعات الطلب على املوارد الب�سرية وتقنيات التنبوؤ بها 
والتوظيف وال�ستقطاب.  وبدورها ت�سع دائرة املوارد الب�سرية 
اخلطط امل�ستدامة لتنمية وتاأهيل �سريحة الباحثني عن عمل 
وذلك   ، الإم���ارة  يف  الب�سرية  امل���وارد  م�ستقبل  ي�سكلون  الذين 
الب�سري.  امل��ال  راأ����س  لتطوير  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  �سمن 
الدائرة �سل�سلة م�ستمرة من الرامج  ومن هذا املنطلق تنفذ 
وتطوير  عمل  عن  الباحث  كفاءة  برفع  تعنى  التي  التاأهيلية 

مهاراته وجتهيزه لالنخراط يف �سوق العمل. وت�سمم الرامج 
واملعايري  وامل��ن��اه��ج  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات  وف���ق  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
املعتمدة حملياً وعاملياً لتحقق الأهداف املن�سودة منها. ويقدم 
هذه الرامج مدربون متخ�س�سون وخراء يف جمال التنمية 
عمل  عن  للباحثني  التوجيه  تاأمني  بهدف  واملهنية؛  الب�سرية 
التي متكنهم  الأ�سا�سية  باملهارات  و�سقل قدراتهم، وتزويدهم 
من احل�سول على الوظائف، ودخول بيئة العمل بقوة وثبات. 
م�سنفة  عمل  ع��ن  للباحث  التاأهيلية  ال��رام��ج  حزمة  وت��ق��دم 
وال�سلوكية،  التخ�س�سية،  ال��رام��ج  اأب��رزه��ا  منظومات،  اإىل 
وبرامج تطوير الذات. والدبلومات املهنية املنفذة بالتعاون مع 
جامعة ال�سارقة، والرامج التاأهيلية التاأ�سي�سية كرامج اللغة 

. ICDLالإجنليزية و

ا�ضتهدف التعريف باأف�ضل توجهات التعاون الدويل وممار�ضته 

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية تنظم برناجمًا تدريبيًا ملنت�سبي ال�سلك الدبلوما�سي الإثيوبي

وموظفي الأمم املتحدة، اإىل جانب 
الأ�سا�سي  الفهم  م��ق��وم��ات  ت��ق��دمي 
التي  امل�ستدامة  التنمية  لأه����داف 
ف�ساًل  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اعتمدتها 
الق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط  عن 
وعدم  الفقر،  ك�:  املعا�سرة  العاملية 
البيئي،  والتدهور  واملناخ،  امل�ساواة، 

والزدهار وال�سالم، والعدالة.

الثنائية  ال�����س��راك��ات  ذل���ك  يف  مب���ا 
وال��ث��الث��ي��ة وامل���ت���ع���ددة الأط������راف، 
القطاعني  بني  ال�سراكات  وكذلك 

العام واخلا�س. 
وناق�س الرنامج التدريبي حماور 
ال�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  م��ث��ل:  اأخ����رى، 
امل�ساعدات  ك�����س��ي��ا���س��ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
اخل�����ارج�����ي�����ة ل�����دول�����ة الإم�������������ارات، 

الدبلوما�سيون اإىل تدريب وتطوير 
م�ستمر. ويف اأكادميية اأنور قرقا�س 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، ن��ح��ن ���س��ع��داء مبا 
وتعليمي  تدريبي  نهج  من  نقدمه 
م��ب��ت��ك��ر وم��ت��ك��ام��ل وي�����س��ك��ل نقطة 
لل�سلك  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك���ب���رية  اه��ت��م��ام 
الإمارات  دول��ة  داخ��ل  الدبلوما�سي 

وخارجها".

الثقافات  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ث��ق��ايف 
امل����ت����ع����ددة، واجل����ه����ود ال���دول���ي���ة يف 

مكافحة العنف والتطرف.
والرنامج التدريبي م�سّمم ليقدم 
جمموعة من الأه��داف واملرتكزات 
متكني  �ساأنها  من  التي  التعليمية 
اأو�سع  امل��ت��درب��ني م��ن ام��ت��الك فهم 
ال�سرتاتيجية،  ال�سراكات  لأهمية 

برناردينو  �سعادة  اأكد  جانبه،  ومن 
ل��ي��ون م��دي��ر ع����ام اأك���ادمي���ي���ة اأن����ور 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة، خالل  ق���رق���ا����س 
الدور  على  ال��رن��ام��ج،  ع��ن  حديث 
اجلوهري الذي يحظى به التدريب 
قائاًل:  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  م��ه��ن��ة  يف 
حولنا  الدبلوما�سية  عامل  "يتطور 
���س��ري��ع��ة، ول���ذل���ك، يحتاج  ب�����س��ورة 

دولة  فيها  جنحت  التي  وامل��ج��الت 
الإمارات مثل متكني املراأة، والبنية 
التقنية،  وامل�������س���اع���دة  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 

وامل�ساريع الوطنية.
كما تعرف الدبلوما�سيون امل�ساركون 
يف الرنامج على الإطار التاريخي 
للتوا�سل  والتحليلي  وال�سيا�سي 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��ف��ع��ال م��ع ممثلي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  ا�ست�سافت 
وزارة  مع  بالتعاون  الدبلوما�سية، 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�������دويل، 
لأع�ساء  مكثفاً  تدريبياً  برناجماً 
الإثيوبي  الدبلوما�سي  ال�سلك  من 
على م���دار ث��الث��ة اأي���ام، ت��رك��ز على 
اأف�سل املمار�سات والتوجهات املتبعة 

يف جمالت التعاون الدويل.
وي����ع����د ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذا ال����رن����ام����ج 
هاماً  ت���ط���وراً  ال��ت��دري��ب��ي اجل���دي���د 
التدريب  ومم���ار����س���ات  ب���رام���ج  يف 
ال�������ذي ت���ق���دم���ه اأك����ادمي����ي����ة اأن������ور 
مت  اإذ  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة،  ق���رق���ا����س 
للدبلوما�سيني  خ�سي�ساً  اإع����داده 
غ��ري الإم��ارات��ي��ني وج���رى تقدميه 
اأ�سكال  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  اف��رتا���س��ي��اً، 
ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني الإم�������ارات 
العربية املتحدة وجمهورية اإثيوبيا 
وي�ستند  ال��دمي��ق��راط��ي��ة.  ال�سعبية 
ال����رن����ام����ج ع���ل���ى خ��م�����س��ة حم����اور 
الدويل، وجتربة  التعاون  رئي�سية: 
ال�سباب،  الإم����ارات يف متكني  دول��ة 
الوعي  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

الثنائية  العالقات  �سعيد  على  اأما 
واإثيوبيا، فقال  الإم��ارات  بني دولة 
ال�سام�سي،  حممد  �سلطان  �سعادة 
التنمية  ل�����س��وؤون  ال���وزي���ر  م�����س��اع��د 
الإم�����ارات  دول����ة  "داأبت  ال��دول��ي��ة: 
عالقاتهما  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  واإث��ي��وب��ي��ا 
يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية يف ع���دد من 
امل��ت��ب��ادل، وياأتي  ال��ت��ع��اون  جم���الت 
هذا الرنامج التدريبي مع ال�سلك 
لي�سيف  الإث��ي��وب��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
تاريخ  يف  اأخ�������رى  ب�������ارزة  ع���الم���ة 

العالقات املتنامية بني البلدين".
قرقا�س  اأن�����ور  اأك���ادمي���ي���ة  وت��ع��ت��ر 
الأ�سا�سية  امل��ن�����س��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
تطوير  جمال  يف  الفّعال  للتدريب 
قدرات دبلوما�سيي امل�ستقبل والقادة 
وتهّيئ  ت�����دّرب  ف��ه��ي  احل��ك��وم��ي��ني. 
الدبلوما�سيني ال�سباب لتويل مهام 
وم��ن��ا���س��ب وظ��ي��ف��ي��ة مت��ك��ن��ه��م من 
تعزيز �سمعة بالدهم وبناء عالقات 
اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال����دويل، 
م��ن خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه م��ن مناهج 
متكاملة  تدريبية  وبرامج  تعليمية 
من  مم��ك��ن  ق���در  اأع��ل��ى  اإىل  ت�سعى 
واملعرفية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���خ���رج���ات 

الأر�سيف الوطني ينظم موؤمترًا عن الرتجمة يف الع�سر الرقمي
•• اأبوظبي-الفجر:

تنظيم  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  يعتزم 
حتت  للرتجمة  افرتا�سي  موؤمتر 
�سعار "الرتجمة يف الع�سر الرقمي 
وحتديات  احلديثة  التقنيات  بني 
التا�سع  يف  التاريخي"  ال���ن�������س 
والع�سرين من يونيو املقبل، وذلك 
بالرتجمة  اهتمامه  من  انطالقاً 

واملراكز العلمية للم�ساركة يف هذا 
�سيتم تنظيمه عر  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
واأن  التفاعلية،  التوا�سل  تقنيات 
ي��ر���س��ل ك��ل م�����س��ارك م��ل��خ�����س��اً عن 
بحثه بحدود ال� 300 كلمة باللغة 
العربية اأو الإجنليزية، مع بياناته 
الوطني  الأر����س���ي���ف  اإىل  ك���ام���ل���ة، 
اأب����ري����ل   25 اأق���������س����اه  م����وع����د  يف 
الإلكرتوين:  اجلاري على الريد 

كعملية فكرية كفيلة بنقل الرتاث 
لها من  وم��ا  الأمم،  ب��ني  ال��ف��ك��ري 
الإن�سانية،  امل���ع���ارف  من���و  يف  اأث����ر 
وتعزيزاً للرتجمة ك�سرورة ملحة 
يف نقل العلوم وال�ستفادة منها يف 

اإثراء ذاكرة الأجيال.
الأر�سيف  دع����ا  الإط�������ار  ه����ذا  ويف 
ال������وط������ن������ي خ�����������راء ال����رتج����م����ة 
واملخت�سني والباحثني يف اجلامعات 

العربية  اجل��زي��رة  ال�ست�سراقية: 
الثقافة  يف  ال����ع����رب����ي  واخل����ل����ي����ج 
املحلي:  ال��رتاث  ترجمة  الغربية، 
اإىل  م��رتج��م��اً  الإم�����ارات�����ي  الأدب 

الإجنليزية.
ال�سيد  ق�����ال  امل����وؤمت����ر  ه�����ذا  وع�����ن 
اإدارة  م����دي����ر  احل�����م�����ريي  ح���م���د 
املعرفية:  واخل����دم����ات  ال���ب���ح���وث 
الرتجمة  الوطني  الأر�سيف  يويل 
كبرياً  اه��ت��م��ام��اً  ف��ك��ري��ة  ك��ع��م��ل��ي��ة 
مكتبته  اإث�����راء  ويف  اإ����س���دارات���ه  يف 
ال�سلة  ذات  ال���ق���ي���م���ة  ب���ال���ك���ت���ب 
اإىل حفظ  ت��رم��ي  ال��ت��ي  ب��اأه��داف��ه 
ال���وط���ن، وه���و يتطلع عر  ذاك����رة 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
الع�سر  يف  ال��رتج��م��ة  واق����ع  ع��ل��ى 
التحديات  بع�س  وعلى  احل��دي��ث، 
التي تواجهها، وذلك ت�سجيعاً على 
الإ�سهام يف تفعيل حركة الرتجمة 
املثمرة التي حتافظ على م�سمون 
ال��ن�����س وق��ي��م��ت��ه، وه���ذا ال��ن��وع من 

.NATC@na.ae
يف  "الرتجمة  م��وؤمت��ر  ويت�سمن 
التقنيات  ب���ني  ال��رق��م��ي  ال��ع�����س��ر 
احل�����دي�����ث�����ة وحت�������دي�������ات ال���ن�������س 
هي:  حم����اور  ع�����س��رة  التاريخي" 
والذكاء  الآلية  الرتجمة  ت�سابكات 
الرتجمة  مع�سلة  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
القدمية  ال���وث���ائ���ق  ال��ت��اري��خ��ي��ة: 
ال��ع��ومل��ة وطرائق  اآل��ي��ات  من���وذج���اً، 
الرقمي،  ال��ع�����س��ر  يف  ال���رتج���م���ة 
ترجمة  وال�����ه�����وي�����ة:  ال����رتج����م����ة 
وال�سرديات  ال�����س��ف��اه��ي  ال���ت���اري���خ 
اللغوية  الإ���س��ك��ال��ي��ات  ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
والثقافية يف الرتجمة التحريرية 
وال�������س���ف���وي���ة، امل��ع��ن��ى ال�����س��ائ��ع يف 
الرتجمة: نقل الثقافة الإ�سالمية 
حتديات  الأخ��������رى،  ال���ل���غ���ات  اإىل 
ترجمة اللهجات املحلية والعامية 
الرتجمة  ال��ف��رع��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ات 
الألفية  يف  احل���������س����ارات  وح�������وار 
والجتاهات  الرتجمة  اجل��دي��دة، 

و�ساعدت  ال���رتج���م���ة،  جم�����ال  يف 
زيادة  على  احلديثة  التكنولوجيا 
الكفاءة والإنتاجية ووفرت الكثري 

من الوقت. 
واأ�����س����اف: وق����د ح��ر���س��ن��ا يف هذا 
الأر�سيف  �سينظمه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
ال���وط���ن���ي )ع����ن ب���ع���د( ع��ل��ى تنوع 
املحاور لكي ت�ستقطب جوانب من 

الرتجمة ي�ستدعي من املرتجم اأن 
يتعدى  ا�ستيعاباً  الن�س  ي�ستوعب 
م�سامينه  اإىل  والأ���س��ل��وب  ال�سكل 
واأف��ك��اره، ما يتطلب مهارة فكرية 
ولغوية فائقة، ويرقى اإىل م�ستوى 
الإب�������داع، وه����ذا م��ط��ل��وب ج����داً يف 
اأح���دث فيه  ع�سرنا احل��ايل ال��ذي 
كبرياً  حت�����وًل  ال���رق���م���ي  ال���ت���ط���ور 

����س���وؤون ال��رتج��م��ة وحت��دي��ات��ه��ا يف 
اهتمامنا  مع  وامل�ستقبل،  احلا�سر 
ال����ك����ب����ري ب����ال����ت����اري����خ وال����������رتاث، 
وبالرتجمة ال�سفوية والتحريرية، 
وذلك كله مبا ين�سجم مع امل�سلحة 
ثقافتنا  وت�������س���دي���ر  ال���وط���ن���ي���ة، 
وح�سارتنا للعامل، وتعزيز البحث 

العلمي بالثقافات الأخرى. 
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اإىل  لالن�سمام  ج��دي��دة  م�سروعات  " خم�سة  دب��ي   2020 " اإك�سبو  اخ��ت��ار 
موؤخرا  الرنامج  اأطلقها  دع��وة  اإث��ر  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  برناجمه 

للتقدم مبقرتحات ملواجهة حتديات "كوفيد19-".
و�سملت امل�سروعات اجلديدة جهازا قابال لالرتداء ُي�سدر اإنذارا للمحافظة 
على م�سافة التباعد الجتماعي، وبرناجما اأردنيا يعني املجتمعات ال�سعيفة 

على بناء �سركات عر الإنرتنت اأثناء الإغالق املفرو�س ب�سبب اجلائحة.
وبذلك، ت�ساف املبادرات املنتقاة بعناية اإىل 45 م�سروعا حاليا تعتمد اأف�سل 
حملي  نطاق  على  ذة  واملنفَّ والفعالة  الب�سيطة  حلولها  لت�سهم  املمار�سات، 
الواردة  تلك  فيها  مب��ا  العاملية،  التحديات  اأك��ر  م��ن  جمموعة  معاجلة  يف 
لتحقيق  عامليا م�سمما  17 هدفا  ت�سم  التي  امل�ستدامة،  التنمية  اأجندة  يف 

ال�سالم والزدهار للنا�س ولكوكب الأر�س.
وتاأتي الإ�سافات اجلديدة يف الوقت الذي حتتفل فيه الأمم املتحدة باليوم 
النبوغ  لتكرمي  اجل��اري،  اأبريل   21 يوافق  ال��ذي  والبتكار  لالإبداع  العاملي 
املجتمعات  م�ساعدة  يف  الأ�سا�سي  ودوره��م��ا  الإب��داع��ي،  والقت�ساد  الب�سري 

طيلة فرتة الوباء.
وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل 
، املدير العام لإك�سبو 2020 دبي، رئي�سة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 

اأجل  اأنه من  الكرى  العاملية  التحديات  تبعات  اأو�سحت  " لقد  امل�ستدامة: 
بناء م�ستقبل اأف�سل، علينا اأن نعمل يدا بيد، ب�سفتنا جمتمعا عامليا واحدا. 
وجُت�سد تو�سعة برنامج اأف�سل املمار�سات العاملية هدف اإك�سبو املتمثل يف جمع 
امل�ستقبل‘ –  ’توا�سل العقول و�سنع  العامل معا - مبا يتما�سى مع �سعارنا 
لدفع عجلة التغيري الإيجابي ودعم امل�سروعات القادمة من خمتلف اأنحاء 

العامل والتي حتتاجها املجتمعات الآن ".
للواقع  مغرّية  ملمو�سة  حلول  امل�سروعات  هذه  " تقدم  معاليها:  واأ�سافت 
با�ستعرا�سها  فخورون  ونحن  احلالية،  اجلائحة  تفر�سها  التي  للتحديات 
اإك�سبو 2020 دبي، كونه من�سة عاملية فريدة وحا�سنة موؤثرة لالأفكار  يف 
"�سيف دي�ستان�س"، وهو جهاز قابل  امل�سروعات اجلديدة  اجلديدة." ت�سمل 
ال�سوتية  الإن�����ذارات  ي�ستخدم  البلجيكية،  ل��وب��و���س  �سركة  م��ن  ل��الرت��داء 
وال�سوئية والهتزازية للتحذير يف حال جتاوز م�سافة التباعد الجتماعي، 
وموؤ�س�سة "بروجكت ماجي"، التي تتخذ من الإمارات مقرا، وابتكرت "ماجي 
باكيت"، وهو اخرتاع اآمن، منخف�س التقنية والتكلفة، اأنتجه اأ�سحاب الهمم 

يف غانا، لدعم ممار�سات غ�سل اليدين الآمنة يف املجتمعات الريفية.
وتت�سمن الإ�سافات اأي�سا م�سروع "�ستات بيوت"، الذي يعمل ب�سكل مبا�سر 
مع املجتمعات ال�سعيفة يف الأردن، ل �سيما الن�ساء العامالت من منازلهن 
يف ظل اإجراءات الإغالق اأثناء الوباء، وطّور امل�سروع برنامج تدريب مهني 
لتخريج "�سانعات" معتمدات، ينتجن املالب�س وال�سلع امل�سنوعة يدويا من 

"ميك�سي"  للم�سروع  ال�سقيقة  الإلكرتونية  التجارة  بيعها عر من�سة  اأجل 
من   500 على  يزيد  ما  فيها  معتمدة  �سبكة  "ميك�سي"  حتى الآن، ت�سم 
"ال�سانعات" الالتي يجّهزن خمتلف الطلبات من منازلهن - مبا ي�ساعدهن 
على دخول �سوق العمل وتنمية اأعمالهن عر الإنرتنت وتوفري دخل اإ�سايف 

لأ�سرهن.
وقال معايل دمييرتي كريِكنتز�س، الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�س: 
وم�ساركة  ل�ستعرا�س  من�سات  بكونها  الدولية  اإك�سبو  معار�س  تتميز   "
يف  الأف��راد  حياة  يف  حقيقية  حت�سينات  اإىل  تف�سي  التي  امللهمة  امل�سروعات 
من  الن�سخة  هذه  بحما�س  يوؤيد  للمعار�س  ال��دويل  واملكتب  العامل.  اأنحاء 
يف  تاأتي  التي  العاملية،  املمار�سات  " لأف�سل  دب��ي   2020 " اإك�سبو  برنامج 
احللول  من  �سل�سلة  وجتمع  "كوفيد19-"،  تبعات  لتجاوز  املنا�سب  الوقت 
امل��ب��ت��ك��رة وال�����س��ام��ل��ة وال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه م��ا ت��ف��ر���س��ه اجل��ائ��ح��ة من 
الأر�س،  وكوكب  النا�س  خلري  املوؤثرة  احللول  تبادل  عر  جديدة.  حتديات 
ميكننا مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها معا." اأثناء الدعوة لتقدمي 
 ،2020 مقرتحات م�سروعات ترتبط يفريو�س كورونا، بدءا من �سبتمر 
جمالت  غطت  دول���ة،   78 يف  م�سروعا   318 م��ن  م�ساركات  اإك�سبو  تلقى 
تركيز خم�سة، وهي الرقمنة؛ والتعليم وتنمية املهارات؛ وال�سحة والعافية؛ 

واملياه وال�سرف ال�سحي والنظافة؛ وحماية �سبل العي�س.
 2020 اإك�سبو  �سريك   ، �سي�سكو  من  تتاألف  حتكيم  جلنة  امل�ساركات  قّيمت 

العاملية  اخلريية  واملوؤ�س�سة  ر�سمي؛  اأول  �سريك  فئة  من  الرقمية  لل�سبكات 
التي تتخذ من دبي مقرا "دبي العطاء"؛ وموئل الأمم املتحدة، وهو برنامج 
امل�ستدامة.  احل�����س��ري��ة  والتنمية  الب�سرية  للم�ستوطنات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
للمراجعة والعتماد من جانب  تقييما  امل�ساركات  اأعلى  ذلك  بعد  وخ�سعت 

املكتب الدويل للمعار�س ومعهد جامعة كامريدج لريادة ال�ستدامة.
انطلق برنامج اأف�سل املمار�سات العاملية يف عام 2018 حتت �سعار "خطوات 
بتكليف  التزام  وهو  م�ستدام"،  لأث��ر  ب�سيطة  حلول  كبرية:  قفزات  �سغرية، 
اإك�سبو  2010 باأن تعمل جميع معار�س  من املكتب الدويل للمعار�س عام 
الدولية على اإبراز حلول ملمو�سة ميكن حماكاتها وتكييفها وتو�سيع نطاقها 
لإحداث اأثر عاملي اأكر، مبا ي�سلط ال�سوء على دور اإك�سبو الدويل بو�سفه 

من�سة موؤثرة لإلهام التغيري ودفع م�سرية التقدم الب�سري.
2022، حيث  31 مار�س  اإىل   2021 اأكتوبر   1 2020 من  اإك�سبو  يقام 
اأثناء  يدعو الزوار من �ستى اأقطار العامل للم�ساهمة يف �سنع عامل جديد، 
ا�ستك�ساف ابتكارات من �ساأنها اأن تغري واقعنا وحتدث تاأثريا اإيجابيا هادفا 

يف النا�س وكوكبنا معا.
ميكن معرفة املزيد عن امل�سروعات اخلم�سة من الرابط التايل ..
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 )PO6618587( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفر
رايف  امل������������دع������������و/  ف�������ق�������د 
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رقم  0504146965

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل������دع������و/ جن���ي���ب اهلل 
ب����اك���������س����ت����ان   ، خ����������ان  ب����������دل 
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اأخبـار الإمـارات

اأول جهة حكومية يف العامل حتقق الفئة البالتينية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حت�سل على العتماد الدويل يف اإدارة املعرفة والأيزو يف نظام اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية 

معهد دبي الق�سائي.. توظيف الذكاء ال�سطناعي لتحقيق البتكار يف التدريب الق�سائي
•• دبي-الفجر:

يف الوقت الذي بات فيه العامل ي�سهد تطوراً تكنولوجياً هائاًل وحتولت 
فقد  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ظ��ل  امل���ج���الت، يف  رق��م��ي��ة يف خمتلف 
كمحّرك  امل�سهد  ت�سني  ال��ب��ل��وك  وتقنيات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت�����س��ّدر 
اأ�سا�سي للريادة والزدهار ومنو اقت�ساد امل�ستقبل خالل ال�سنوات املقبلة. 
الق�سائي  دب��ي  معهد  تبنى  فقد  قانونية،  حكومية  موؤ�س�سة  وباعتباره 
الق�سائية،  التدريبية  براجمه  تطوير  يف  منهجيته  ووا�سل  امل�سار،  هذا 
وتوظيف التقنيات املتطورة يف توفري املزيد من اخلدمات وحتقيق اأق�سى 
اأن  روؤيتنا  والت�سريعي، انطالقاً من  القانوين  الفائدة والوعي  قدر من 

تكون دبي مركزاً اإقليمياً للتميز القانوين والعديل.

اإن البتكار يف معهد دبي الق�سائي يعّد اأحد اأبرز القيم التي نتبناها، اإىل 
جانب الثقة والحرتافية، والتي ن�سعى من خاللها اإىل مواكبة توجهات 
القيادة الر�سيدة لدبي ودولة الإمارات، التي انفردت عن باقي دول العامل 
بوجود ا�سرتاتيجية وطنية للذكاء ال�سطناعي، ت�سعى من خاللها اإىل 
تطوير وتنظيم اأدوات تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي بحيث تكون جزءاً 
ل يتجزاأ من منظومة العمل احلكومي يف الدولة مبا ي�سهم يف مواجهة 
امل�ستويات  املت�سارعة وحتقيق تطور نوعي يف الأداء العام على  املتغريات 
كافة عر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومت�سلة تت�سدى للتحديات 
اأوًل باأول وتقدم حلوًل عملية و�سريعة تت�سم باجلودة والكفاءة، وت�سهم 

يف حتويل دبي اإىل املدينة الأ�سعد والأذكى عاملياً.
التام مع  التوافق  اإىل  اإطار �سعيه  لقد حر�س معهد دبي الق�سائي، ويف 

الإجراءات الحرتازية املتعلقة بجائحة كوفيد19-، التي اأقرتها اجلهات 
مرافقه  لكافة  كاملة  �سيانة  اإج���راء  على  ال��دول��ة،  يف  املعنية  احلكومية 
"مايكرو�سوفت تيم" بالتعاون  الإدارية والتعليمية، ومت اعتماد برنامج 
مع "دبي الذكية"، لتخويل مديري الإدارات تنظيم الجتماعات الدورية 
الالزمة مع موظفيهم ومتابعة العمل عن بعد، وبف�سل هذه الرتتيبات 
والفنية  الإداري��ة  اأعماله  ا�ستمرارية  �سمان  من  املعهد  متكن  جمتمعة، 
كافة  وتنفيذ  املعهد  يف  والعاملني  املوظفني  ب�سوؤون  يتعلق  ما  فيها  مبا 

التعليمات ال�سادرة اإليه من جهات الخت�سا�س.
الكفاءة يف  دب��ي يف تقدمي من��وذج ع��ايل  اإم���ارة  ع��ام فقد جنحت  وب�سكل 
ت��وظ��ي��ف ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف ال��ع��م��ل ال��ق�����س��ائ��ي، وذل���ك ت��زام��ن��اً مع 
التف�سي العاملي جلائحة كوفيد19-، والذي لعب دوراً يف حتقيق �سرعة 

وتخفيف  العادلة،  املُحاكمة  ب�سمانات  الإخ��الل  دون  الدعاوى  يف  البت 
العبء على املحاكم، واحلد من عدد الدعاوى املُحالة اإليها، وال�ستجابة 
التقا�سي واخت�سار  اإجراءات  التي تقت�سي تب�سيط  العملّية  لالعتبارات 

الوقت واجُلهد والنفقات على اأطراف الدعوى اجلزائية.
والبتكار  ل��الإب��داع  العاملي  باليوم  العامل  فيه  يحتفي  ال��ذي  الوقت  ويف 
2021، فال بّد من التاأكيد على اأن تطبيقات واأجهزة الذكاء ال�سطناعي 
�ستفر�س واقعا جديداً مليئا بالفر�س والتحديات لت�سكل خالل الأعوام 
اأ�سا�سها  الب�سرية،  وت��اري��خ  حياة  يف  نوعية  ونقلة  ف��ارق��ة  عالمة  املقبلة 
الإمارات  ودول��ة  دب��ي  بتميز  مطلقة  ثقة  على  ونحن  والبتكار،  الب��داع 
وتوؤهلها  التي متتلكها  والقدرات  التحتية  البنية  بف�سل  املجال،  هذا  يف 

لتحقيق الريادة.

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح�سلت 
ال����ع����امل على  ك�������اأول ج���ه���ة ح��ك��وم��ي��ة يف 
املعرفة  اإدارة  يف  ال��ع��امل��ي  الع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة 
 GC Mark-knowledge(
درجة  حم��ق��ق��ة   ،)Management
الفئة البالتينية وهي اأعلى درجة يف فئات 
اإىل  بالإ�سافة  بال�سهادة،  اخلا�سة  التقييم 
الأيزو  ملوا�سفة  العاملية  املطابقة  �سهادات 
املوؤ�س�سات  اإدارة  لنظام   21001:2018
يف   10015:2019 والأي��زو  التعليمية، 
وتنمية  الكفاءات  لإدارة  الإر���س��ادات  جمال 

الأفراد.

وب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذي اأج����راه 
من  للتحقق  املحكمني  م��ن  خ���راء  ف��ري��ق 
واملعايري  ال����س���رتاط���ات  ل��ك��اف��ة  الم��ت��ث��ال 
�سهادة  م��ن��ح  مت  امل���ع���ت���م���دة،  وامل���م���ار����س���ات 
جهات  من  جمموعة  متثل  التي  املطابقة 
 DQS العتماد يف اأوروبا مثل جمموعة
اعتماد  جم���ال  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإداري���ة،  واملوا�سفات  الأنظمة  وت�سديق 
واملركز  ال��ع��امل��ي��ة،   IQ-net وم��ن��ظ��م��ة 
العتماد  ���س��ه��ادة  وت�سلم  للتميز،  الأمل����اين 
الدكتور  �سعادة  الآي���زو  و���س��ه��ادات  ال���دويل 
يو�سف حممد ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة 
رئي�س جلنة  ال�سحية  للخدمات  الإم��ارات 
احلمريي  �سقر  ال�سيد  بح�سور  البتكار، 

الرئي�س  والتطوير  التدريب  مركز  مدير 
التنفيذي لالبتكار.

بيئة موؤ�ض�ضية حمفزة لالبتكار واملعرفة
واأ�����س����اد ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف حممد 
ال�����س��رك��ال ب��ه��ذه الإجن������ازات ال��ت��ي جت�سد 
حر�س وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع على 
ال�سحية  الرعاية  الرتقاء بجودة خدمات 
املقدمة واللتزام مبعايري اجلودة العاملية 
كمنهج عمل، يف اإطار �سعيها لتغدو موؤ�س�سة 
رائدة م�ستدامة ومبتكرة، يف توظيف املزيد 
لتطوير  العاملية  واملمار�سات  التقنيات  من 
وتاأهيل  وامل����ع����رف����ة،  الب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة 
ال����ك����وادر وال���ك���ف���اءات ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، وت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة دول����ة 
ال�سحي  امل��ج��ال  يف  التناف�سية  الإم������ارات 
مبا ين�سجم مع توجهات القيادة الر�سيدة 

وروؤية مئوية الإمارات 2071، 
واأ�سار �سعادة الدكتور ال�سركال اإىل اأهمية 
يف  البالتينية  الفئة  على  ال���وزارة  ح�سول 
اإدارة املعرفة كاأول جهة حكومية يف العامل، 
ال����ذي ج����اء ب��ال��ت��زام��ن م���ع اح��ت��ف��اء دولة 
الإمارات ب�سهر القراءة الوطني، مبا يوؤكد 
موؤ�س�سية  بيئة  ب��ن��اء  على  ال����وزارة  ح��ر���س 
حمفزة لالبتكار واملعرفة والبحث وتر�سيخ 
ثقافة املعرفة والبتكار يف بيئة العمل، من 
خالل توفري خدمات تدريبية مبوا�سفات 
عاملية، وم�سادر معتمدة عاملية يف التدريب 

ذك��ي��ة تواكب  ن��ظ��م تعلم  وب��ن��اء  وامل��ع��رف��ة، 
�سراكات  وت��ع��زي��ز  امل�ستقبلية،  ال��ت��غ��ريات 

حملية وعاملية فاعلة يف هذا املجال.

برامج تدريب عاملية
من جانبه اأكد �سقر احلمريي، اأن ح�سول 
اإجنازاً  يعتر  ال�سهادات  ال��وزارة على هذه 
تاأكيداً  احل��اف��ل،  ل�سجلها  ي�ساف  نوعياً 
يف  العاملية  املمار�سات  اأع��ل��ى  تطبيق  على 
تدريب وتاأهيل الكوادر الطبية والإدارية 
التدريب  ب��رام��ج  ا���س��ت��ق��ط��اب  م��ن خ���الل 
والتي  عاملياً،  واملعتمدة  املتميزة  ال�سحي 
الأداء لدى  ت�ساهم يف رفع كفاءة وج��ودة 
والإدارية  والتمري�سية  الطبية  ال��ك��وادر 

املتطورة  التحتية  البنية  من  بال�ستفادة 
وتقنيات التدريب والت�سغيل مما ينعك�س 
ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
و�سعادة  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات 

املتعاملني.
على  احل���������س����ول  اأه����م����ي����ة  اإىل  م���������س����رياً 
املوظفني  وت�سجيع  حتفيز  يف  "الآيزو" 
اإجناز  على  والتطوير  التدريب  مركز  يف 
اأف���ك���ار اب��ت��ك��اري��ة ت��رف��د العمل  وت���ق���دمي 
املعرفة،  اإدارة  وال�سحي وتر�سخ  املوؤ�س�سي 
الو�سائل  اب��ت��ك��ار  جم����ال  يف  وخ�����س��و���س��اً 
املعتمدة  التدريبية  والأدوات  واملمار�سات 
يف  العاملية  والنظم  التقنيات  اأح��دث  على 

هذا املجال. 

فريق عمل دبي الالنقدية يعقد اجتماعه الثاين لالطالع على التقدم املحرز يف ت�سميم خارطة طريق دبي الالنقدية

ي�سكل قفزة  بالكامل، ما  ل ورقية 
جتارب  تطوير  م�سرية  يف  نوعية 
امل��دي��ن��ة، وبالأخ�س  الف����راد ح��ول 
ويتيح  احل��ك��وم��ي��ة،  اخل���دم���ات  يف 
ت��ط��ب��ي��ق ال��رق��م��ن��ة ال�����س��ام��ل��ة على 
وحتى  بدايتها  م��ن  ال��دف��ع  جتربة 
نهايتها، خارجًيا وداخلًيا يف جميع 

اجلهات. 
اليوم  " نعمل  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
الوثيق  وبالتعاون  الذكية  دب��ي  يف 

طريق دبي الالنقدية، حتت روؤية 
ور����س���ال���ة وج������دول زم���ن���ي حم���دد، 
والآمن  ال�سل�س  النتقال  لتمكني 
وال�سامل نحو مدينة لنقدية، كما 
مف�سل،  ب�سكل  اخل���ارط���ة  ت��و���س��ح 
وموؤ�سرات  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
وال���ب���ي���ان���ات  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  الأداء 

ال�سرورية للم�سروع. 
نا�سر،  اآل  ي��ون�����س  ���س��ع��ادة  واأك������د 
م�ساعد املدير العام لدبي الذكية، 

بيانات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الالنقدية  دب���ي  م���ب���ادرة  اأن  دب���ي، 
يف  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  اإىل  ت�سعى 
لتكون  امل��ت��ق��دم��ة  امل�����دن  م�����س��اف 
امل���دي���ن���ة الأذك�������ى والأ����س���ع���د حول 
ال�����ع�����امل، ع����ر الن����ت����ق����ال الآم�����ن 
والناجح نحو جمتمع غري نقدي، 
ومت���ك���ني جت���رب���ة دف�����ع ���س��ل�����س��ة يف 
عملية  دع���م  ج��ان��ب  اإىل  الإم������ارة، 
حكومة  اإىل  دب���ي  ح��ك��وم��ة  حت���ول 

•• دبي –الفجر: 

الالنقدية"  "دبي  م��ب��ادرة  �سمن 
وبهدف تطوير خطة عمل حمكمة 
لتحويل جميع معامالت الدفع يف 
نقدية،  غري  من�سات  اإىل  الإم���ارة 
نظم فريق عمل "دبي الالنقدية" 
اج��ت��م��اع��ه ال���ث���اين، ل��ب��ح��ث  �سبل 
�سياغة حلول اآمنة و�سل�سة و�سهلة 
ت�سمل  اخلطة،  �سمن  ال�ستخدام 
اأه���داف  امل��ج��الت وت��واك��ب  جميع 

م�سرية التحول الرقمي لدبي. 
م��ن معايل  ك��ل  الج��ت��م��اع  وح�سر 
�سالح،  اآل  ���س��ال��ح  ع��ب��دال��رح��م��ن 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة بحكومة 
دب��������ي، وم�����ع�����ايل ع�����ب�����داهلل امل�����ري 
القائد العام ل�سرطة دبي، ومعايل 
ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر 
الطرق  لهيئة  امل��دي��ري��ن  جم��ل�����س 
�سامي  و�����س����ع����ادة  وامل�����وا������س�����الت، 
ال����ق����م����زي، م����دي����ر ع�����ام ال����دائ����رة 
القت�سادية يف دبي، و�سعادة هالل 
املري، مدير عام دائرة ال�سياحة يف 
دبي، و�سعادة حمد بوعميم، مدير 
اأحمد بن  دب��ي، و�سعادة  عام غرفة 
العليا  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  م�سحار، 

م����ب����ادرة دب�����ي ال���الن���ق���دي���ة، على 
ت��ق��دمي ك���ل م���ا ي��ل��زم م���ن خرات 
يف  ورد  ما  حتقيق  ل�سمان  وجهود 
يوّجه  ال��ذي  ال�سامل  العمل  اإط��ار 
الن���ت���ق���ال الآم������ن وال���ن���اج���ح نحو 
جمتمع غري نقدي، ويلقي ال�سوء 
كاحلوكمة  التمكني  ع��وام��ل  على 
التي  امل���ن���اف���ع  وي�����رز  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
للحكومات  التحّول  ه��ذا  يقدمها 

والأفراد وال�سركات.
بالتقّدم  �سالح  اآل  م��ع��ايل  واأ���س��اد 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����الل  امل��ن��ج��ز 
خارطة  "تكفل  واأ����س���اف:  ال�سنة، 
الطريق حتقيق النتقال املدرو�س 
ن���ح���و جم��ت��م��ع غ����ري ن���ق���دي وفق 
حكومة  ت��ك��ون  اأن  ُينتظر  معايري 
دبي ال�سباقة عاملًيا اإىل اإر�سائها يف 
النا�سئ حديًثا، والذي  املجال  هذا 
�سوى  حالًيا  به  تفّكر  اأو  تتبناه  ل 
العامل.  ح���ول  م���ع���دودة  ح��ك��وم��ات 
و�سوف نوا�سل بتوجيهات �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
العمل مع �سركائنا من  رع��اه اهلل، 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 

ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات، و���س��ع��ادة ي��ون�����س اآل 
لدبي  العام  املدير  م�ساعد  نا�سر، 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  الذكية، 
و���س��ع��ادة في�سل بن  دب����ي،  ب��ي��ان��ات 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  �سليطني 
و�سعادة  القت�سادي،  ل��الأم��ن  دب��ي 
التنفيذي  امل����دي����ر  ل����وت����اه  و�����س����ام 
اإىل  الذكية،  دب��ي  حكومة  ملوؤ�س�سة 
امل�ساركة  التنفيذية  الفرق  جانب 
من خمتلف اجلهات احلكومية يف 

الإمارة. 
ومت خالل الجتماع اطالع فريق 
خالل  املنجز  التقدم  على  العمل 
والذي   ، ال�سنة  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
مت من خالله ر�سم خارطة طريق 
جمتمع  نحو  امل��درو���س  لالنتقال 
غري نقدي بالتعاون مع القطاعني 
ت�سكل  حيث  واخل��ا���س،  احلكومي 
ه���ذه اخل��ارط��ة ح��ج��ر الأ���س��ا���س يف 
مبادرة "دبي الالنقدية"، كما اأنها 
جميع  حت��دد  ا�سرتاتيجية  وثيقة 
ال��ت��ي يقودها  امل���ب���ادرات واجل��ه��ود 
الفجوات  ل�����س��د  ال���ع���م���ل،  ف���ري���ق 
ال���الزم���ة لن��ت��ق��ال الإم�������ارة نحو 

جمتمع غري نقدي.
وتندرج املبادرات اخلا�سة بخارطة 

من  ال�سرتاتيجيني  �سركائنا  مع 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
دف����ع مبتكرة  اأُط�����ر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  ت��وظ��ف 
واآمنة  تقدمي خدمات غري نقدية 
وت�ستهدف  القطاعات  كافة  تغطي 
ال�����س��رائ��ح، وت��ع��زز اجلهود  ج��م��ي��ع 
وترية  لت�سريع  للجهات  امل�سرتكة 
نحو  وال�سل�س  الناجح  دب��ي  حت��ول 
اأن  م�سيفاً  ن��ق��دي.  غ��ري  جمتمع 
�ستعمل  ال��الن��ق��دي��ة  دب���ي  م���ب���ادرة 
خالل املرحلة املقبلة، على �سياغة 
البنية  لتاأ�سي�س  طموحة  مبادرات 
التحتية الالزمة وتهيئة الظروف 
العملة  ا�ستخدام  ل��وق��ف  املنا�سبة 
دب�������ي، ما  ال���ن���ق���دي���ة يف جم���ت���م���ع 
يدفعها قدماً يف م�سريتها لت�سبح 
املدينة الأذك��ى والأ�سعد على وجه 

الأر�س. 
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، و�������س������ف م����ع����ايل 
�سالح،  اآل  ���س��ال��ح  ع��ب��دال��رح��م��ن 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة بحكومة 
لدبي  ال����ث����اين  الج����ت����م����اع  دب�������ي، 
م�سرًيا  "املثمر"،  ب����  ال��الن��ق��دي��ة 
امل��ال��ي��ة وجميع  دائ���رة  اإىل ح��ر���س 
بتنفيذ  املعنية  احلكومية  اجلهات 

امل�سرية  ه�����ذه  اإجن�������اح  ���س��ب��ي��ل  يف 
املباركة".

القمزي،  �سامي  �سعادة  اأفاد  بدوره 
التنمية  دائ������������رة  ع��������ام  م�����دي�����ر 
القت�سادية يف دبي: "يعمل فريق 
عمل "دبي الالنقدية" وفق خطة 
خارطة  ل��و���س��ع  م���درو����س���ة  ع��م��ل 
نحو  النتقال  لهذا  دقيقة  طريق 
جم���ت���م���ع غ�����ري ن����ق����دي وحت���وي���ل 
طرق  اإىل  دب��ي  يف  ال��دف��ع  عمليات 
دفع غري نقدية ب�سكل اآمن و�سهل 
ومبا يغطي كافة قطاعات املدينة، 
جهود  ت���وح���ي���د  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال�سلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
حتول  وت���رية  ت�سريع  ي�سمن  مب��ا 
دبي الناجح وال�سل�س نحو جمتمع 
غري نقدي. وتلتزم اقت�سادية دبي 
ال�سرتاتيجي  دوره����ا  خ���الل  م��ن 
الرئي�سية  امل�����ح�����رك�����ات  ك�����اأح�����د 
النقدي،  غ����ري  الق���ت�������س���اد  ن���ح���و 
من  ال�سركاء  خمتلف  مع  بالعمل 
القطاعني العام واخلا�س لتحقيق 
"دبي  لفريق  الرئي�سية  الأه���داف 
الت�سارع  مع  متا�سياً  الالنقدية"، 
املدفوعات  نحو  التوجه  يف  العاملي 

الرقمية".

تنفيذي دبي يعتمد تاأ�ضي�س جمل�س تنمية املوارد الب�ضرية الإماراتية

حمدان بن حممد : حممد بن را�سد جعل ال�ستثمار يف تنمية راأ�س املال الب�سري عن�سرا رئي�سا يف �سناعة م�ستقبل اأف�سل
يف القطاع اخلا�س وتوفري فر�س وظيفية للجميع والإ�ضرتاتيجية  النوعية  الوظائف  يف  الإماراتيني  عدد  زيادة  على  • نعمل 

•• دبي -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
الإماراتي  الب�سري  امل��ال  راأ����س  تنمية  يف  ال�ستثمار  اأن  التنفيذي،  املجل�س 
يوليها  التي  الأول��وي��ات  مقدمة  يف  ت��اأت��ي  اأم���ور  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ومتكني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اهتماما خا�سا وت�سكل غايات رئي�سية 
الرئي�س  املحرك  الب�سري  امل��ال  راأ���س  باعتبار  احلكومي،  العمل  اأجندة  على 
للتنمية ال�ساملة امل�ستدامة، ولأثر ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية الوطنية يف 

زيادة النمو القت�سادي.
كما اأكد �سموه �سرورة توفري خطط اإ�سرتاتيجية وت�سخري كافة الإمكانيات 
موؤثرا  م�ساهما  ليكون  الب�سري  للعن�سر  الكامنة  الطاقات  لتوظيف  املتاحة 
يتما�سى  واملعرفة ومبا  والتنوع  البتكار  اإىل  ي�ستند  تناف�سي  اقت�ساد  بناء  يف 
اأن حتقيق هذه  اإىل  �سموه  م�سريا  للم�ستقبل،  وروؤيتها  الإم��ارة  تطلعات  مع 
ك�سريك  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  اإل  يكتمل  ل��ن  الأه���داف 

اأ�سا�سي يدعم اجلهود الوطنية لالرتقاء بالعن�سر الب�سري الإماراتي.
�سموه  تراأ�سه  ال��ذي  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
ال�سيخ مكتوم بن  �سمو  دبي، بح�سور  ببلدية  البلدي  املجل�س  اليوم، يف مقر 
املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
التنفيذي حيث اعتمد املجل�س حزمة من القرارات واملبادرات الإ�سرتاتيجية 
خمتلف  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف��اءات  م�ساهمة  تعزيز  يف  ت�سب  ال��ت��ي 
لأبرز  وفقا  ل��الإم��ارة  التحتية  البنية  وتطوير  الإ�سرتاتيجية،  القطاعات 

املعايري العاملية.
وقال �سمو ويل عهد دبي : " �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
جعل من ال�ستثمار يف تنمية راأ�س املال الب�سري اأداة مهمة للتطوير والتنمية 
بالقدرات  الرتقاء  �ساأن  ومن   .. اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  يف  رئي�سا  وعن�سرا 
احلثيثة  وم�ساعيها  املتوا�سلة  احلكومة  جهود  يعزز  اأن  الوطنية  واخل��رات 
لتطوير راأ�س مالها الب�سري ل�سمان م�ستقبل م�ستدام، وخلق فر�س متنوعة 
زيادة  على  وتعمل  القت�سادية  م�ساركتهم  من  وتزيد  ال�سباب  دور  من  تعزز 

جاذبية القطاع اخلا�س بني الإماراتيني " .

واأ�ساف �سموه : " زيادة عدد الإماراتيني يف الوظائف النوعية والإ�سرتاتيجية 
يف القطاعات ذات الأولوية وتوفري فر�س وظيفية للجميع يعزز من امل�ساركة 
القت�سادية الفعالة لالإماراتيني وهو ما يجب الرتكيز عليه .. وحكومة دبي 
تعمل للم�ستقبل وفق نهج ا�ست�سرايف �سامل للخروج باإ�سرتاتيجيات تتكامل 
فيها الروؤى واجلهود وحتاكي جممل التحديات والطموحات امل�ستقبلية وما 
اإليه من تقدم وري��ادة، ومن هذا املنطلق ترز اأهمية تعزيز امل�سارات  نتطلع 
التعليمية ب�سكل يحاكي جهود تطوير راأ�س املال الب�سري باعتبارها اأحد اأهم 

املحاور التي تدعم متكني الأجيال".
تتوا�سل  املهارات هي رحلة  والتطوير من  امل�ستمر  " التعليم   : �سموه  وتابع 
على  قدرتنا  وم���دى  الب�سري  امل���ال  راأ����س  تطوير  اإىل  ت�ستند  احل��ي��اة،  م��دى 
ت�سميم مناذج تعليمية مبتكرة وتركز على جودة التعليم النوعي والعتماد 
توفري  اإىل  و�سول  املبكرة  الطفولة  مراحل  من  الطالب  مهارات  بناء  على 
الكفاءات  التعلم مدى احلياة، لإعداد  باإ�سرتاتيجيات  نظام تعليمي مرتبط 
الإماراتية ملرحلة تنموية تعزز ريادة الإمارات يف جميع القطاعات احليوية 

والنوعية".
- جمل�س تنمية املوارد الب�ضرية الإماراتية.

واعتمد املجل�س التنفيذي برئا�سة �سمو ويل عهد دبي ت�سكيل جمل�س تنمية 
تاأهيل  دب��ي يف  دع��م جهود  �سيعمل على  وال���ذي  الإم��ارات��ي��ة  الب�سرية  امل���وارد 
قدرات  وتطوير  الإم��ارات��ي��ة،  الب�سرية  امل���وارد  وا�ستدامة  وتوظيف  وت��دري��ب 
الإماراتية،  الب�سرية  للموارد  لتكون عامال جاذبا  الإمارة وقطاعها اخلا�س 
اإىل تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بني اجلهات احلكومية واخلا�سة  اإ�سافة 
الإ�سرتاتيجية  وال��ت��وج��ه��ات  ال�سيا�سات  لر�سم  الحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة  وب��ني 

للتوطني يف القطاع اخلا�س وقيا�س التقدم يف تنفيذها ب�سكل م�ستمر.
هيئة  �ستعمل  الإم��ارات��ي��ة،  الب�سرية  امل����وارد  تنمية  جمل�س  اأع��م��ال  ول��دع��م 
املعرفة والتنمية الب�سرية على تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيني يف 
جميع مراحل التعليم وفقا ملتطلبات التخطيط وبالتن�سيق مع دائرة املوارد 
تطوير  على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  والعمل  دب��ي،  حلكومة  الب�سرية 
وب�سكل  ومراحله  اأنواعه  بكافة  الإماراتيني  الطلبة  تعليم  خمرجات  ج��ودة 
اإع��داد درا�سات للمواءمة بني  اإىل  اإ�سافة  العمل،  يتوافق مع متطلبات �سوق 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  العمل  �سوق  احتياجات  م��ع  التعليم  ب��رام��ج  ت�سميم 

واملهني  الأك��ادمي��ي  التوجيه  و�سيا�سات  برامج  وتطوير  املعنية،  واملوؤ�س�سات 
اإىل  العمل م�ستقبال،  الفاعلة يف �سوق  امل�ساركة  للطلبة الإماراتيني ل�سمان 
جانب العمل مع موؤ�س�سات التعليم العايل واملهني واملعاهد التدريبية للتاأكد 
من توفر الرامج املطلوبة لتاأهيل الإماراتيني العاملني واملقبلني على �سوق 

العمل وتطوير برامج داعمة للتحاقهم بهذه املوؤ�س�سات.
حتديث  على  دب��ي  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  �ستعمل  ال�سياق  ذات  ويف 
التوطني،  واإ�سرتاتيجية  لالإماراتيني  الب�سرية  امل��وارد  تنمية  اإ�سرتاتيجية 
وتوظيف  العاملة  القوى  الب�سري، وتخطيط  املال  راأ�س  وتخطيط  وتطوير 
راأ�س املال الب�سري من خالل ا�ستطالع احتياجات �سوق العمل على م�ستوى 
اإىل  اإ�سافة  والطلب،  العر�س  وحتديد  الإ�سرتاتيجية  والقطاعات  الإم���ارة 
تطوير برامج والتن�سيق والتعاون مع اأرباب العمل يف القطاعات الإ�سرتاتيجية 
لرفع ن�سبة الإماراتيني العاملني يف هذه القطاعات وو�سع ال�سيا�سات الداعمة 
وتطوير برامج و�سيا�سات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتن�سيق مع هيئة 
املعرفة والتنمية الب�سرية، وتطوير الرامج التوجيهية لالإماراتيني لزيادة 
يف  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق  العمل  �سوق  يف  وامل�ساركة  النخراط  ن�سبة 
توفري الفر�س الوظيفية ال�سرتاتيجية درا�سة واقرتاح التعديالت اخلا�سة 
التعديالت  واق����رتاح  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  و�سيا�سات  الجتماعية  بال�سيا�سات 
اخلا�سة ب�سيا�سات واأنظمة العمل. واعتمد املجل�س التنفيذي خالل الجتماع 
اإ�سرتاتيجية دبي مدينة �سديقة للدراجات الهوائية حيث مت ت�سكيل فريق 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة   : ي�سم  ال��روؤي��ة  لتحقيق  م�سرتك  حكومي  عمل 
و�سرطة دبي وبلدية دبي وجمل�س دبي الريا�سي واللجنة العليا للت�سريعات 
والأنظمة  القوانني  تطوير  على  للعمل  وذل��ك  العامة  النيابة  اإىل  اإ�سافة 
وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية اإذ يبلغ طول م�سارات الدراجات الهوائية يف 
الإمارة حوايل 463 كم وي�سمل ذلك امل�سارات الرتفيهية وامل�سارات امل�سرتكة 
لي�سل الرقم املحقق اإىل 13.6 كم لكل 100 األف ن�سمة. وتت�سمن اخلطة 
 2025 حتى  دره��م  مليون   400 ح��وايل  تبلغ  بقيمة  رئي�سية  مبادرة   18
بالإ�سافة اإىل ال�ستمرار بتحديث الت�سريعات ل�سمان مواكبتها للتقدم الذي 
ي�سهده القطاع، حيث تطمح اخلطة اأن تكون مدينة دبي �سمن اأف�سل مدن 
العامل كمدينة �سديقة للدراجات الهوائية، ورفع ن�سبة ا�ستخدام الدراجات 
الهوائية من اإجمايل الرحالت ملختلف و�سائل التنقل، اإ�سافة اإىل ال�ستمرار 

�سكان  كافة  خلدمة  الهوائية  للدراجات  التحتية  البنية  وتهيئة  تطوير  يف 
م�سارات  تنوع  على  والرتكيز  مرتفعة،  مرورية  �سالمة  مب�ستويات  الإم���ارة 
الدراجات الهوائية تنقل، ترفيه، ريا�سة  لتلبية احتياجات املدينة امل�ستقبلية 

بهدف و�سول اأطوال امل�سارات اإىل 668 كم.
�سمولية  �سمان  على  التحتية  البنية  بتوفري  يتعلق  فيما  اخل��ط��ة  وت��رك��ز 
املخطط العام مل�سارات الدراجات الهوائية احلايل لكافة مناطق دبي، اإ�سافة 
تكامل و�سائل  العمراين يت�سمن عنا�سر  للت�سميم  �سامل  دليل  اإىل تطوير 
جانب  اإىل  الهوائية،  ال��دراج��ات  وخ��دم��ات  متطلبات  فيها  مبا  امل��رن  التنقل 
م�سارات  توفري  ل�سمان  ال��ط��رق  مقاطع  بع�س  ت�سميم  وحت��دي��ث  مراجعة 
وخدمات  الالزمة  ال�سيانة  وخدمات  املرافق  وتوفري  الهوائية،  ال��دراج��ات 

الإ�سعاف على م�سارات الدراجات الهوائية.
الدراجات من  اإىل  الو�سول  زي��ادة فر�س  العمل على  �سيتم  ال�سياق  ذات  ويف 
اخلدمة  مناطق  ل��زي��ادة  ال�سوق  اإىل  اإ�سافية  �سركات  دخ��ول  ت�سجيع  خ��الل 
ال���دراج���ات امل�سرتكة يف الإم�����ارة، وع��م��ل م��راج��ع��ة دورية  واأع����داد وم��واق��ف 
وتطوير  العامة،  امل��راف��ق  يف  الهوائية  للدراجات  التنظيمية  لال�سرتاطات 
وربط الأنظمة التكنولوجية /الأنظمة املالحية واخلدمية/ ل�سمان التكامل 
بني الأنظمة التقنية املتعلقة بكافة اجلهات املعنية، لتعزيز ت�سجيع الأندية 

الريا�سية واملجتمعية على ت�سكيل فرق ريا�سية للدراجات الهوائية .
احلمالت  تكثيف  �سيتم  املجتمع  اأف����راد  ملختلف  ا�ستثنائية  جت��رب��ة  وخل��ل��ق 
التوعوية باأهمية التنقل بالدراجات ومنافعها على ال�سحة العامة والبيئة، 
وتوفري قنوات رقمية تعنى بن�سر كافة املعلومات و�سروط ال�سالمة وخرائط 
م�سارات الدراجات الهوائية والكهربائية وتوفري بيانات منافذ بيعها املعتمدة 
يف الإمارة وبلغات متعددة، اإ�سافة اإىل تكثيف احلمالت التثقيفية والتوعوية 
اإطالق  اإىل جانب  و�سمعية/،  الدراجات /مرئية  ب�سالمة قائدي  تهتم  التي 
باأمان  ال��دراج��ات  رك��وب  كيفية  ح��ول  امل��دار���س  م�ستوى  على  توعوية  حملة 
وت��دري��ب الأط��ف��ال وال��ت��الم��ذة على ق��واع��د م�����س��ارات ال��دراج��ات والإ�سارات 

املرورية املنت�سرة يف طرق الإمارة.
اطلع  قد  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأن  اإىل  ي�سار 
عند و�سوله اإىل مقر بلدية دبي على املخطط التطويري لإمارة دبي للعام 

.  1976
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات - التي ُت�سرف على اإدارة برنامج "منحة ال�سيخ حممد 
بن زايد للتعليم العايل " - اأم�س،  اأ�سماء الطالب امل�ستفيدين من املنحة لهذا 

العام.
وقد ح�سل على منحة عام 2021 خم�سة طلبة وهم:

وال�سيا�سة من جامعة  البيئية  العلوم  املعمري - ماج�ستري يف  - مرمي عبداهلل 
جونزهوبكنز

- مرمي عمر بن حيدر- ماج�ستري العلوم يف ال�سحة العامة )ال�سحة النف�سية( 
من كلية كينجز - لندن يف اململكة املتحدة

- علياء �سلطان الغفلي - ماج�ستري يف ت�سميم الأثاث من جامعة البوليتكنيك 
يف ميالنو باإيطاليا

- اميان عبداهلل امل�سعبي – ماج�ستري يف البيئة: ديناميكيات الأقاليم واملجتمعات 
من جامعة ال�سوربون اأبوظبي

جامعة  م��ن  الإكلينيكي  النف�س  علم  يف  ماج�ستري   - الها�سمي  حممد  ن��وره   -
الإمارات العربية املتحدة

املجالت  درا�ستهم يف  اإكمال  الإماراتيني من  الطلبة  اإىل متكني  املنحة  وتهدف 
التي تلبي الحتياجات الإ�سرتاتيجية لدولة الإمارات، ويقدم الرنامج فر�سة 
اأو الدكتوراه يف تخ�س�سات التعليم والدرا�سات  احل�سول على درجة املاج�ستري 
العامة،  والإدارة  ال�سحية  والرعاية  وال�سياحة،  املتاحف،  ودرا�سات  الجتماعية، 

والبيئة والهند�سة، والهند�سة والإدارة النووية، واملالحة اجلوية والف�سائية.
هذا  اإن   .. الإم���ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي  طالب  اأحمد  وق��ال 
الإماراتيني  الطلبة  دع���م  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  يج�سد  ال��رن��ام��ج، 
واإعدادهم ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�سرين .. م�سريا اىل اأن الرنامج 
التي ركزت حتديداً على ت�سجيع الطلبة  التعليمية  املنح  اأوائ��ل برامج  يعد من 
على اإكمال درا�ستهم العليا يف املجالت التي ت�سهم يف حتقيق التنمية القت�سادية 

امل�ستدامة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الطلبة  من  نخبة  ت�سمل  العام  ه��ذا  منحة  على  احلا�سلني  قائمة  اأن  واأ���س��اف 

الإماراتيني املتفوقني، منوها بحر�س املوؤ�س�سة على دعمهم لالرتقاء بدرا�ستهم 
الأكادميية اإىل اأعلى امل�ستويات.

من جانبه قال الدكتور ناجي واكيم – نائب مدير جامعة زايد بالإنابة .. اإن " 
منحة ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل " املخ�س�سة خلريجي جامعة زايد 
خمتلف  يف  العليا  درا�ساتهم  باإكمال  الراغبني  للخريجني  مهمة  فر�سة  متثل 
التخ�س�سات الأكادميية يف اأرقى اجلامعات املحلية والعاملية، الأمر الذي ينعك�س 
اإيجاباً على مهاراتهم ويزودهم بكفاءات جديدة تدعم م�سريتهم العلمية واملهنية 
م�ستقباًل.     كما ت�سب هذه املنحة يف اإطار دعم القيادة احلكيمة لل�سباب من 
خالل ال�ستثمار يف الكفاءات ال�سابة ورفد القت�ساد الوطني بالكوادر الالزمة". 
وقد بلغ اإجمايل الطلبة امل�ستفيدين من " منحة ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم 
العايل " والتي امتدت على مدى عقد كامل 78 خريجاً وخريجة من جامعة 
زايد .. اإ�سافة اإىل الطلبة اخلم�سة املقبولني يف هذه الدفعة كان قد التحق 58 
طالبا برنامج املاج�ستري فيما التحق 15 طالبا برنامج الدكتوراه ممن اأكمل 

درا�ساتهم العليا يف اأرقى اجلامعات املحلية والعاملية.

•• دبي-الفجر: 

را�سد  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�س�سة  نظّمت 
املتميز  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل 
ملتقى "حوار بني معلمني وخراء 
من الدول العربية واللجنة الدولية 
املعنية مب�ستقبل الرتبية والتعليم" 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  الف��رتا���س��ي 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
"اليون�سكو"،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
وذل����ك ي���وم ال��ث��الث��اء امل���واف���ق 20 

اإبريل اجلاري. 
�سبيل  يف  احل������وار  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي 
"اإطار  واأه�����������داف  روؤى  حت���ق���ي���ق 
عام  حتى  بالتعليم  اخلا�س  العمل 
من  اع��ت��م��اده  مت  ال���ذي   "2030
بالتوافق  اليون�سكو  منظمة  ق��ب��ل 
70 وزي����راً وممثاًل  اأك���ر م��ن  م��ع 
والأمم  الأع�����������س�����اء،  ال��������دول  ع����ن 
امل����ت����ح����دة، وال�������وك�������الت امل���ت���ع���ددة 

واملجتمع  اجل�����وان�����ب،  وال���ث���ن���ائ���ي���ة 
الإقليمية،  وامل���ن���ظ���م���ات  امل�������دين، 
وم����ه����ن ال����ت����دري���������س، والأو�������س������اط 
ال�سباب  عن  وممثلني  الأك��ادمي��ي��ة، 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س. وه���دف امللتقى 
املمار�سات  لأف�����س��ل  ال��و���س��ول  اإىل 
من  ال��ع��امل  مت��ّك��ن  ال��ت��ي  والأدوات 
توظيف قدراته مبختلف الظروف 
اأف�سل  وف��ق  تعليم  توفري  ل�سمان 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وت���ق���دمي فر�س 

تعليم مت�ساوية للجميع.
امل�������س���اورات التي  واأت����اح����ت ج��ل�����س��ة 
من�سة  على  دقيقة   90 ا�ستغرقت 
حوارات  لعقد  الفر�سة  "زووم"، 
ب����ني اأع���������س����اء ال���ل���ج���ن���ة ال���دول���ي���ة 
والتعليم  الرتبية  املعنية مب�ستقبل 
وم��ع��ل��م��ني وخ�������راء ب����ارزي����ن من 
�سعادة  وه�����م،  وخ���ارج���ه���ا  امل��ن��ط��ق��ة 
"اأنطونيو نوفوا"، �سفري الرتغال 
اللجنة  وع�����س��و  ال��ي��ون�����س��ك��و  ل����دى 

الدولية - مبادرة م�ستقبل الرتبية 
احلو�سني،  وجن������وى  وال���ت���ع���ل���ي���م، 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب���الإن���اب���ة يف 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة 
وك����ري���������س����ت����ني ������س�����ف�����وت، امل����دي����ر 
يف  "علمني"  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والفائزة  العربية  م�سر  جمهورية 
لتنمية  اليون�سكو  حمدان  بجائزة 
 ،2020 ع����ام  ع���ن  امل��ع��ل��م��ني  اأداء 
واإل���ي�������س���ا ج����وي����را، م��وؤ���س�����س��ة كلية 
فيالدلفيا فايل يف املك�سيك وع�سو 
- مبادرة م�ستقبل  الدولية  اللجنة 
الرتبية والتعليم، وحلمي حمدان، 
ت��رب��وي يف الحتاد  خ��ب��ري وم����درب 
الفل�سطينيني،  للمعلمني  ال���ع���ام 
وملك زعلوك، مدير معهد ال�سرق 
باجلامعة  العايل  للتعليم  الأو�سط 
و�سبحي  ب���ال���ق���اه���رة،  الأم���ري���ك���ي���ة 
م�ستقبل  م����ب����ادرة  م���دي���ر  ط���وي���ل، 
باليون�سكو.  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 

معلمني  ب����ني  "احلوار  وت�����ن�����اول 
واللجنة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  وخ����راء 
الرتبية  مب�ستقبل  املعنية  الدولية 
حلقت  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  والتعليم" 
ب�سبب  امل��در���س��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ن��ظ��م 
»كوفيد19-«،  ج���ائ���ح���ة  ت��ف�����س��ي 
 63 اأك��ر من  واأث��اره��ا التي طالت 
م��ع��ّل��م وم��ع��ّل��م��ة يف جميع  م��ل��ي��ون 
اأنحاء العامل. و�سّلط احلوار ال�سوء 
على التحديات التي تواجهها النظم 
للتكيف  تاأهبها  مدى  يف  التعليمية 
ب�سرعة مع املتطلبات املتغرية. ومع 
التعليم  ن��ظ��م  امل��ف��اج��ئ يف  ال��ت��ح��ول 
املعلمون  التعلم عن بعد، وجد  اإىل 
تقليدية  غ���ري  ب��ي��ئ��ات  يف  اأن��ف�����س��ه��م 
ت��ت��ط��ل��ب م���ا ه���و اأك�����ر م���ن جمرد 
تطبيق مناهج رقمية وطرق واأدوات 
ر���س��خ��ت اجلائحة  ح��ي��ث  ت��دري�����س، 
ا�ستمرارية  على  احل��ر���س  ���س��رورة 
للمعلمني،  املهني  التطوير  عملية 

والتعلم  النف�سي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
الج��ت��م��اع��ي امل��ع��ن��وي ل��ه��م، وتعزيز 
العمل  امل��ع��ل��م��ني وظ�����روف  ح��ق��وق 
اخلا�سة بهم، بالإ�سافة اإىل البحث 
التعليم  احتياجات  وتقييم  امل�ستمر 

والتعلم املتغرية ب�سرعة.
وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور جمال 
ملوؤ�س�سة  ال���ع���ام  الأم������ني  امل���ه���ريي، 
لالأداء  اآل مكتوم  را�سد  بن  حمدان 
املوؤ�س�سة  "ت�سعى  املتميز:  التعليمي 
موؤاتياً  م��ن��اخ��اً  خ��ل��ق  ن��ح��و  دائ���م���اً 
للتقريب بني وجهات النظر وتبادل 
املمار�سات بهدف  واأح��دث  اخلرات 
لتح�سني  اإيجابية  لنتائج  الو�سول 
ج���ودة التعليم واإح����داث ق��ف��زات يف 
ه��ذا امللف احل��ي��وي وال�����س��روري يف 
ومتثل   وال��ع��امل.  املنطقة  م�ستقبل 
املوؤ�س�سة حلوار بني معلمني  رعاية 
واللجنة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  وخ����راء 
الرتبية  مب�ستقبل  املعنية  الدولية 

والتعليم تاأكيداً على دورنا الريادي 
وحتقيقاً لروؤية املغفور له باإذن اهلل 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان 
ال�ستثمار  – يف  ثراه  اهلل  – طيب 
يف ال�����ك�����وادر ال��ب�����س��ري��ة م����ن اأج����ل 
بالعلم  تت�سلح  جديدة  اأجيال  خلق 
واملعرفة". واأ�ساف املهريي:"متثل 
رعايتنا للحوار بني اللجنة الدولية 
والتعليم  الرتبية  املعنية مب�ستقبل 
العالقة  ذات  الأط�����راف  وخم��ت��ل��ف 
كبرية  اإ�سافة  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
حوارات  اإث����راء  يف  م�ساهماتنا  اإىل 
الإقليمي  امل�ستويني  على  التعليم 

املوؤ�س�سة  ا�ست�سافت  حيث  والعاملي، 
ع�سر  ال����ث����اين  ال��������دويل  امل����ن����ت����دى 
ب�����س��اأن ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة وال���ذي 
ينظمه فريق العمل اخلا�س املعني 
ما  وه����و   ،2019 ع����ام  ب��امل��ع��ل��م��ني 
الجتاهات  ب��ني  امل��واءم��ة  يف  �ساهم 
اخلا�سة  ال���ع���امل���ي���ة  وال����ت����ح����دي����ات 
م�ستقبل  م���ب���ادرة  ودع���م  بالتعليم 
اأطلقتها  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
اليون�سكو". وتابع املهريي: "نتطلع 
اإىل  الو�سول  احل���وار يف  اإىل جن��اح 
اإىل  جميعاً  ن�سعى  م��وح��دة  اأه���داف 
اأف�سل  حتقيقها من خالل تطبيق 

بدور  والرت��ق��اء  التعليمية  النظم 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ورف������د  امل���ع���ل���م 
باأحدث الروؤى القائمة على البتكار 
م��ن اأج����ل ط��الب��ن��ا ال��ذي��ن ميثلون 
الب�سرية".  وم�ستقبل  م�ستقبلنا 
لتبادل  وق��ت��اً  وخ�����س�����س��ت اجل��ل�����س��ة 
اأفكار اأع�ساء اجلل�سة والتفاعل مع 
احل�سور عر الإنرتنت من خالل 
طرح اأ�سئلة واإجابات، حيث ت�سمنت 
الفعالية خدمات الرتجمة الفورية 
والفرن�سية  الإجنليزية  اللغات  اإىل 
امل�ساركة  فر�سة  لتاحة  والعربية، 

اأمام اجلميع.

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت نا�سئة ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، 
برناجمني عن ُبعد، بهدف تعميق مفاهيم الرتاث الأ�سيل لدولة الإمارات 
الآباء  حياة  مبالمح  وتعريفهم  منت�سبيها،  نفو�س  يف  املتحدة  العربية 

والأجداد للحفاظ على الرتاث و�سونه.
الإماراتي"،  البحري  ال���رتاث  م��ع  "رحلة  بعنوان  الأول  ال��رن��ام��ج  ج��اء 
بالتعاون مع جمل�س اإرثي للحرف املعا�سرة التابع ملوؤ�س�سة مناء لالرتقاء 
باملراأة، والذي ا�ستمل على حوار �سائق و�سرد ق�س�سي قدمه نا�سر ح�سن 
يف  والتجديف  ال�سعبية  للفنون  ماجد  ابن  رئي�س جمعية  علي  اآل  الكا�س 

اإمارة راأ�س اخليمة.
وتعرف امل�ساركون خالل احلوار الذي اأداره اأمنية عيد، من جمل�س اإرئي 
نا�سئة  مركز  منت�سبي  اأح��د  ال�سام�سي  �سامل  وعبداهلل  املعا�سرة،  للحرف 
املدام، اإىل دور اجلمعية يف الهتمام واحلفاظ واإحياء الرتاث بكل تفا�سيله 
ال��ت��ي ي�سمها املبنى  ال��ق��اع��ات وامل��ت��اح��ف  ونقله ل��الأج��ي��ال، ع��ر ع��دد م��ن 

القطاعات  خمتلف  جت�سد  اأثرية  قطع  ت�سمل  والتي  للجمعية،  الرئي�سي 
الرتاثية، خا�سة ما يرتبط بالرتاث البحري.

اللوؤلوؤ،  على  الغو�س  قّيمة عن رحالت  معلومات  اإىل  امل�ساركون  وا�ستمع 
الرحالت،  ه��ذه  يف  امل�ستخدمة  ال�سفن  واأن����واع  ق��دمي��اً،  ال�سيد  واأدوات 
اللوؤلوؤ من  املحار ل�ستخراج  لفلق  امل�ستخدمة  والأدوات  ال�سيد،  وموا�سم 
جوفه، واأنواع اللوؤلوؤ وكيفية التفريق بني اللوؤلوؤ الطبيعي وال�سناعي من 
حيث امللم�س والوزن واللون وال�سكل، اإ�سافة اإىل طريقة �سنع ِم�سبحة من 

اللوؤلوؤ. 

ال�ضقارة
ويف الرنامج الثاين الذي حمل عنوان "ال�سقارة"، والذي اأقيم بالتعاون 
نائب  علي،  اآل  �سلطان  عبدالعزيز  وقدمه  لل�سقارين،  ال�سارقة  نادي  مع 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي، تعرف امل�ساركون اإىل ريا�سة ال�سيد بال�سقور 
واأهم  الأج��ي��ال،  يتوارثها  التي  املهمة  الرتاثية  الريا�سات  من  ُتعد  التي 

ال�سفات الواجب توافرها يف ال�سقارين.

العربية  الإم��ارات  املنت�سرة يف دولة  ال�سقور  اأن��واع  اإىل  امل�ساركون  وتعرف 
الأمرا�س،  من  ووقايتها  عليها  واحلفاظ  بها  العتناء  وكيفية  املتحدة، 

اإ�سافة اإىل اأهم الأدوات امل�ستخدمة يف ال�سيد بوا�سطتها.

حديث الأر�س
ا�ستمع  اآخر ما بني الع�سور اجليولوجية وال�سخور الر�سوبية  ويف �سياق 
النا�سئة اإىل ق�سة اأ�سل كوكب الأر�س يف حديث �سائق من الدكتور حممد 
ال�سويدي، اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم علوم الأر�س بجامعة خليفة، يف برنامج 
من  ومتكينهم  معارفهم  تنمية  بهدف  وذل��ك  الأر�س"،  "حديث  بعنوان 
اجليولوجية  الظواهر  بع�س  وتف�سري  الزمن،  عر  الأ�سياء  عمر  تقدير 

لالأر�س، مبا يوؤهلهم ملهن علوم الأر�س م�ستقباًل.
الأر�س  لكوكب  التاريخ اجليولوجي  امل�ساركون بني حمطات من  وجتول 
عر معرفة الإجابة عن العديد من الأ�سئلة منها، كم عمر الأر�س، وكيف 
اأ�سباب  اأ�سداف على روؤو���س اجلبال،  اأ�سباب وج��ود   ميكن حتديده بدقة، 

ملوحة مياه البحر، وهل هل �سحيح اأننا نعي�س يف ع�سر جليدي؟ 

وتعرف امل�ساركون اإىل اأ�سل كوكب الأر�س، والعمر اجليولوجي وت�سل�سل 
الأحافري، واأغلفة الأر�س واملحتوى الداخلي لها، ودورات نظام الأر�س ما 

بني الهيدرولوجية ودورات ال�سخور.

عن نا�ضئة ال�ضارقة
تعتر نا�سئة ال�سارقة، التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، 
ملواهب  املبكر  والكت�ساف  والبتكار  الإب���داع  على  تركز  �سبابية  موؤ�س�سة 
ب�سكل  رعايتها  على  والعمل  عاماً   18 اإىل   13 من  الأع��م��ار  يف  النا�سئة 
املهارات  البيئة اجلاذبة لل�سباب ملمار�سة الهوايات وتعلم  م�ستمر، وتهيئة 
عر مراكزها الثمانية املنت�سرة يف خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة، 
القيام  على  وت�ساعدهم  الوطني  ح�سهم  تنمي  التي  باخلرات  وت��زوده��م 
النت�ساب  واأب����واب  الإم���ارات���ي،  باملجتمع  والرت���ق���اء  للنهو�س  ب���اأدواره���م 
الإلكرتوين  خ��الل موقعها  م��ن  ال��ع��ام  م���دار  على  دائ��م��اً  مفتوحة  اإل��ي��ه��ا 
وتطور  ال��ن��ا���س��ئ��ة  م��واه��ب  لتكت�سف   ،WWW.Shjyouth.ae

مهاراتهم وقدراتهم.

يف دورته اخلتامية

برنامج منحة ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل يعلن 
عن دفعة الطالب امل�ستفيدين لعام 2021

بالتعاون مع منظمة »اليون�ضكو«:

حمدان التعليمية ترعى حوارًا تعليميًا تناول 
م�ستقبل الرتبية والتعليم يف العامل العربي

»نا�سئة ال�سارقة« ُيبحرون يف الرتاث الإماراتي وي�ستمعون اإىل حديث الأر�س

•• دبي-الفجر

العدل  الكاتب  اإدارة  م��دي��ر  احلو�سني  خلف  اأح��م��د  اأو���س��ح 
دبي  العدل يف حماكم  الكاتب  اإدارة  ت�سعى  دب��ي،  يف حماكم 
اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات لإ�سعاد املتعاملني، وذلك �سعياً 
وتقدمي  وال�����س��رع��ة،  ب��ال��دق��ة  تت�سم  ن��اف��ذة  ع��دال��ة  لتحقيق 
اإىل  للو�سول  للمجتمع  الو�سول  مي�سرة  ق�سائية  خدمات 
روؤيتها "حماكم رائدة متميزة عامليا". حيث اأ�سار مدير اإدارة 
خالل  من  خدماته  يقدم  العدل  الكاتب  اأن  العدل  الكاتب 
مراكز خدمات خمتلفة منها: مركز الطوار، مركز الر�ساء، 
اليالي�س  ف���رع  امل���ي���زان،  ف���رع  م����ول، م��رك��ز وايف،  ال��ر���س��اء 

اإىل  النتقال  جانب  اإىل  اخل��ا���س،  العدل  الكاتب  خلدمات 
خارج مراكز اخلدمة ملن يطلب اخلدمة لأ�سحاب الظروف 
�سعياً  امل�ست�سفيات، وذلك  واملر�سى يف  ال�سن  اخلا�سة ككبار 
لتقدمي اخلدمات جلميع فئات املجتمع. واأ�ساف احلو�سني، 
الوكالت  املتعامل هي  عليها  يقبل  التي  اأكر اخلدمات  اأن 
ب��اأن��واع��ه��ا، وع��ق��ود ب��ي��ع احل�����س�����س يف ال�����س��رك��ات، بح�سور 
–الر�ساء  م��ول  –وايف  )ال��ط��وار  اخل��دم��ة  مل��راك��ز  املتعامل 
– الر�ساء مول(، حيث مبجرد و�سول املتعامل اإىل مركز 
على  التدقيق  وي��ت��م  الن��ت��ظ��ار،  رق��م  على  يح�سل  اخل��دم��ة 
املعاملة من قبل الكاتب العدل، ليتم حتويله اإىل التوثيق، 
 247 اإىل  ت�سل  التي  الر�سوم  ودفع  املعاملة  ت�سجيل  ويتم 

درهم، حيث و�سل معدل الوقت امل�ستغرق يف تقدمي اخلدمة 
خالل الربع الأول لعام 2021 اإىل ) 11.6( دقيقة.

وقال احلو�سني، وميكن للمتعامل ح�سول خدمة الوكالت 
عن بعد وذلك من خالل اإر�سال امل�ستندات املطلوبة ت�سديقها 
remot- الل���ك���رتوين ال��ري��د  ال��ع��م��ل ع��ر  ف��ري��ق  اإىل 
التوا�سل،  رق���م  ذك���ر  م���ع   notary@dc.gov.ae
عليها،  والتدقيق  الفريق  قبل  م��ن  املعاملة  ا�ستالم  ويتم 
والأهلية،  للتاأكد من هويته  املتعامل  املرئي مع  والتوا�سل 
حيث يتم اإر�سال الرابط للدفع واإر�سال املعاملة على الريد 
الأ�سلية مبراجعة  الن�سخة  اأخذ  اأو  للمتعامل،  اللكرتوين 

مركز وايف مول.

اإدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي توفر خدماتها جلميع فئات املجتمع
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العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
النجوم  ال�س�����ادة/ح�سانه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املبهره  رخ�سة رقم:1801936 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ريحانه �سيد اليا�س �سيد احمد احل�سينى  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خليفه �سيف حممد بطي املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
وكهرباء  لزينة  ال�س�����ادة/الهيثم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات ذ.م.م  
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1034040 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على احمد �سالمه %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمد �سعيد حمد �سويخ املن�سورى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف �سعيد حم�سن حميد حفيظ املزروعى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منذر حممد حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوابة المارات للخدمات المنية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN - ذ.م.م   رخ�سة رقم:1008635 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فا�سل �سيف �سلطان خمي�س الكعبى %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وادي ال�سدر لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
WADI ALSIDR COMMERCIAL INVESTMENTS L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف المارات تكنولوجي تران�سفر 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف انرتنا�سيونال جولدن جروب �س م خ

Internationai Goiden Group - pjsc

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلر كول لت�سليح 

املكيفات والثالجات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2911383 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سامل هالل حممد ثنى الرا�سدي  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد خلفان خليفة ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ازار للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2646947 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة موزه ح�سن خلف الكعبى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل را�سد نا�سر را�سد الظاهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد دكري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
للت�سويق  ال�س�����ادة/كوارك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحللول التكنولوجية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2994969 
 تعديل �سركاء / اإ�سافة جاد مرتى حيار بن�سبة %20

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 نوح زايد را�سد حممد الزيودى من50% اىل %40

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 يو�سف را�سد عبداهلل را�سد ال�سريدي من 50% اىل %40

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمم�سة املراعي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2137490 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فا�سل حمد حميد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عماد حامد عبدالقادر

تعديل وكيل خدمات / حذف يحيى عبداهلل احمد �سالح جعيول

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

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

فا�سن 
رخ�سة رقم:CN 2768362 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

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

لل�سفر 
رخ�سة رقم:CN 2421525 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

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

لعمال البال�سرت وال�سباغ 
رخ�سة رقم:CN 1069381 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

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

رخ�سة رقم:CN 1750190 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت غيت خلدمات الطباعة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:3771291 

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ارمان اهلل حممد بديع العامل من 5% اإىل %24

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سهيد ال�سالم حممد �ساه جهان من 19 % اإىل %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حميد حممد ر�سيد لل البلو�سى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابو جاهد عمران احمد �سافو

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد ديدار كرمي جويل تالوكدر حممد هارون را�سد تالوكدر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �سعيد طحنون اليماحى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الروج ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2167864 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابو اخلري  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد هالل �سامل حممد الكعبى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ناديه راتب ح�سني ح�سانني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عامر عاظم فايز اهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان حممد �سالح حيدره ال�سعيدى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
ال�ساعرلت�سليح  ال�س�����ادة/رمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املكيفات   رخ�سة رقم:1033763 

تعديل اإ�سم جتاري من /رمي ال�ساعرلت�سليح املكيفات

REEM AL SHAAR A/C REPAIRING

اإىل/ باك عرب لت�سليح املكيفات

  PAK ARAB A/C REPAIRING 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة عثمان عطر للحدادة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:1166578 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على عبداهلل عبدالهادى بامعبد من وكيل خدمات اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / على عبداهلل عبدالهادى بامعبد من 0% اإىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عثمان عطر مياه من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عثمان عطر مياه من 100 % اإىل %49
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة عثمان عطر للحدادة
OSMAN ATAR SMITHERY WORKSHOP

اإىل/ عثمان عطر لل�سيانة العامة ذ.م.م
OSMAN ATAR GENERAL MAINTENANCE L.L.C 

اإىل العني  ال�سام�سي  تعديل عنوان / من العني العني - العقري - بناية - بطي حممد عقيف 
املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 483672 483672 ال�سيد العود حمد العود �سعيد و اخرين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعــــــــــالن
رفيق  حممد  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للحدادة   رخ�سة رقم:1106274 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابو احمد حممد رفيق العلم  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد رفيق العلم فقري حممد
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة حممد رفيق للحدادة

MOHAMMAD RAFIQ SMITHERY WORKSHOP

اإىل / ور�سة النزهة للحدادة
  ALNUZHA SMITHERY WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كا�سل هل لال�ست�سارات التعليميه ذ.م.م
19 - مكتب  الطابق  �سارع حمدان -   ، اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

الغيث برج   ،  1922
CN 1716591 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة   2
، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/21 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/21  - بالرقم:2105009008 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��زام��ن��اً م���ع الح��ت��ف��ال ال��ع��امل��ي بيوم 
مبادلة  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت  الأر�������������س، 
لال�ستثمار؛ �سركة ال�ستثمار ال�سيادي 
�سراكة  اإب���رام  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  حلكومة 
"�سندوق حممد  م��ع  ���س��ن��وات  ل��ث��الث 
الكائنات  ع��ل��ى  للمحافظة  زاي����د  ب��ن 
احلية"، بهدف توفري التمويل الالزم 
امل����ب����ادرات اخلا�سة  م���ن  ع����دد  ل��دع��م 
اأماكن  احل��ي��ة يف  ال��ك��ائ��ن��ات  ب��ح��م��اي��ة 

خمتلفة من العامل. 
و�ستقدم مبادلة مبوجب هذه ال�سراكة، 
مليون   1.5 ق���دره���ا  ���س��ن��وي��ة  م��ن��ح��ة 
اأم��ري��ك��ي ل�����س��ن��دوق حم��م��د بن  دولر 
زايد للمحافظة على الكائنات احلية. 
وتهدف هذه املنحة، التي متتد لثالث 
ال�سندوق  ج��ه��ود  دع���م  اإىل  ���س��ن��وات، 
النباتات  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���رام���ي���ة 
واحل��ي��وان��ات امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���س يف 
اأف��ري��ق��ي��ا واآ����س���ي���ا، م���ع ال��رتك��ي��ز على 
الدول التي ملبادلة و�سركاتها عمليات 
ف��ي��ه��ا، وخ��ا���س��ة ال�����دول ال��ت��ي تواجه 
حت��دي��ات ك��ب��رية يف ه���ذا امل��ج��ال، مثل 
واإندوني�سيا وتايالند وغريها.  غينيا 
نوعها  م��ن  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  ه���ذه  وت��ع��د 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ع��اون بني 
باحلفاظ  املعنية  واجل��ه��ات  ال�سركات 
ب��ه��دف ح��م��اي��ة التنوع  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 

البيولوجي واملحافظة عليه.    
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��راك��ة، قالت 
املنتدب  الع�سو  امل��ب��ارك،  خليفة  رزان 
للمحافظة  زايد  بن  حممد  ل�سندوق 
"يكت�سب  احل����ي����ة:  ال���ك���ائ���ن���ات  ع���ل���ى 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ح��م��اي��ة  م��و���س��وع 
دول  م��ن  العديد  ل��دى  ك��رى  اأهمية 

العامل، ونحن �سعداء بالدخول يف هذه 
مبادلة  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
�سوف  اجل���ه���ود.  ه���ذه  يف  للم�ساهمة 
على  العمل  ال�سراكة من  متكننا هذه 
بالنقرا�س  امل��ه��ددة  الكائنات  حماية 
على م�ستوى العامل، مما يوؤكد الدور 
حماية  يف  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع  ال���ه���ام 
الطريق  ومت��ه��ي��د  احل���ي���وي  ن��ظ��ام��ن��ا 
القادمة.  ل��الأج��ي��ال  اأف�����س��ل  مل�ستقبل 
ومن جانب اآخر، ت�سهم هذه ال�سراكة 

مكانة  ت���ع���زي���ز  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  اأب��وظ��ب��ي 
التمويل  ت��وف��ري  ك��رائ��دة يف  وال��ع��امل��ي 
الالزم من اأجل اإحداث تاأثري اإيجابي 

ملمو�س على م�ستوى العامل."
من جانبه اأ�سار اأحمد الكليلي، الرئي�س 
واملخاطر  لال�سرتاتيجية  التنفيذي 
مبادلة،  يف  "نحن  ق��ائ��اًل:  مبادلة،  يف 
م�سوؤوًل،  ع��امل��ي��اً  م�ستثمراً  وب�سفتنا 
نويل اهتماماً كبرياً باملجتمعات التي 

اليوم  ونفخر  فيها.  ون�ستثمر  نعمل 
ب�����س��راك��ت��ن��ا م���ع ����س���ن���دوق حم��م��د بن 
زايد للمحافظة على الكائنات احلية، 
يتمتع  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  للمكانة  ن��ظ��راً 
ب��ه��ا ال�����س��ن��دوق ومل���ا ظ���ل ي��ق��دم��ه من 
املهددة  الأن���واع  حلماية  كبرية  جهود 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  بالنقرا�س 
اجلديدة  ال�سراكة  هذه  ت�ساهم  �سوف 
التي  احل���ال���ي���ة  ب���راجم���ن���ا  ت��ع��زي��ز  يف 
املجتمعات، ودفع جهودنا  تعنى بدعم 

مثل  حيوية  ق�سايا  ملواجهة  الرامية 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واحل���ف���اظ على 
من  انطالقاً  وذل��ك  احل��ي��ة،  الكائنات 
واإحداث  بال�ستدامة  الدائم  التزامنا 
امل��ج��ت��م��ع��ات على  اإي���ج���اب���ي يف  ت���اأث���ري 

امل�ستويني املحلي والعاملي". 
وتركز ال�سراكة على احلد من املخاطر 
ال��ت��ي ت��ه��دد ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة والبيئة 
هي  ب��ل��دان  وذل��ك يف ثالثة  املحيطة، 
ففي  وت��اي��الن��د.  واإن��دون��ي�����س��ي��ا  غينيا 

حلماية  الأم���وال  توجيه  �سيتم  غينيا 
بالنقرا�س،  م��ه��ددة  بحرية  ك��ائ��ن��ات 
والدولفني  البحرية،  ال�سالحف  مثل 
الأط��ل�����س��ي الأح�����دب، وخ����راف البحر 

الأفريقية.
توظيف  ���س��ي��ت��م  ان���دون���ي�������س���ي���ا،  ويف 
النظام  اأج�����ل ح��م��اي��ة  م���ن  ال��ت��م��وي��ل 
ال�سعب  وخ��ا���س��ة  ال���ب���ح���ري،  ال��ب��ي��ئ��ي 
امل��رج��ان��ي��ة والأع�������س���اب ال��ب��ح��ري��ة، يف 
البيئة  دعم  وكذلك  ماكا�سار،  م�سيق 

احل��ي��وي��ة ال���ري���ة م���ن خ���الل حماية 
اأت�سيه.  مقاطعة  يف  ال��ري��ة  القطط 
الدعم على  تايالند ف�سيرتكز  اأما يف 
حماية "الطيور اخلوا�سة" املهاجرة، 
وخ���ا����س���ة ط����ائ����ر اخل�������س���ر امل����رق����ط، 
ال�سهول  يف  فيها  تعي�س  التي  والبيئة 
�سمال  يف  املانغروف  وغابات  الطينية 
ذو  القند�س  وك��ذل��ك  ت��اي��الن��د،  خليج 
لكائنات حية  اإ���س��اف��ة  ال��ن��اع��م،  ال��ف��رو 
اأخرى تعي�س يف املياه العذبة يف متنزه 

كاينج كرا�سان الوطني. 
�سندوق  اأن  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف  ي�سار 
الكائنات  للمحافظة  زاي��د  بن  حممد 
احل��ي��ة، ه��و وق���ف خ���ريي ت��اأ���س�����س عام 
املعنية  املبادرات  دعم  بهدف   2009
بالنقرا�س  املهددة  الكائنات  بحماية 
ال���ع���امل، وتقدمي  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
البيئة،  على  املحافظة  لأن�سار  الدعم 
الأنواع  حماية  باأهمية  الوعي  وزي��ادة 
عليها.  واملحافظة  احل��ي��ة  وال��ك��ائ��ن��ات 
جهود  دع��م  على  ال�سندوق  ويحر�س 
العامل  م�ستوى  على  الأن����واع  حماية 
ال�سندوق  ق��دم  وق��د  متييز،  اأي  دون 
 2،200 م��ن  لأك��ر  دع��م��اً  الأن  حتى 
م�سروع يف اأكر من 160 دولة حول 

العامل. 

••  ال�شارقة -الفجر

باملجل�س  الأ����س���رة  جل��ن��ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ال���س��ت�����س��اري لإم����ارة ال�����س��ارق��ة خالل 
ح�سوريا  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا 
الأول  اأم�س  ي��وم  م�ساء  بعد من  وع��ن 
خمتلف جهودها يف ا�ستكمال براجمها 
اأهدافها  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  وفعالياتها 
التي اأقرها املجل�س يف �سبيل الهتمام 
يف  دوره��ا  وتنمية  وترابطها  بالأ�سرة 

مواجهة خمتلف التحديات .

بتنظيم جل�سة حوارية  القيام  واأق��رت 
ال�سخ�سيات  م����ن  ع�����دد  ل���ه���ا  ت���دع���ى 
املعنية  احل���ك���وم���ي���ة  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
ب��الأ���س��رة خ��الل الأ���س��ب��وع املقبل حتت 
املعا�سرة  الأ���س��رة  حت��دي��ات   ( م�سمى 
املجتمعية  اجل��ه��ود  ت�سافر  ب��ه��دف   )
خمتلف  يف  الأ���س��رة  دور  وتعزيز  كافة 
يف  تواجهها  ال��ت��ي  امل��ح��وري��ة  الق�سايا 
الوقت الراهن وال�ستعداد للم�ستقبل 

يف كافة املجالت .
علي  فاطمة  �سعادة  الجتماع  تراأ�ست 

املهريي رئي�سة اللجنة و ح�سره �سعادة 
اللجنة  م��ق��رر  امل��ازم��ي  جمعه  ج��ا���س��م 
و  الكتبي  ب��ن حلي�س  ع��ف��راء  و���س��ع��ادة 
و  ال�سام�سي  حم��م��د  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل املر 
الظهوري  الطليع  علي  �سيف  و�سعادة 
و�سعادة  حممد عبداهلل عبدالرحمن 
الري�سي ومن الأمانة العامة للمجل�س 

الإعالمي اإ�سالم ال�سيوي  .
رئي�سة  ه���ن���اأت  الج���ت���م���اع  ب���داي���ة  ويف 
املهريي  علي  فاطمة  ���س��ع��ادة  اللجنة 

اأع�ساء وع�سوات اللجنة بحلول �سهر 
رم�سان الكرمي كما ودعت اإىل تنمية 
ك��اف��ة اجل���ه���ود خل��دم��ة الأ����س���رة وفق 
يف  اجلميع  وم�ساهمة  اللجنة  خطط 
التي يجري  اإجن��اح اجلل�سة احلوارية 

لها التنظيم حاليا .
كافة  اأن  اإىل  امل�����ه�����ريي  واأ��������س�������ارت 
اأ�سدرتها  التي  والقوانني  الت�سريعات 
ال�سارقة  واإم��ارة  الدولة ب�سورة عامة 
جمملها  يف  ت���ه���دف  خ��ا���س��ة  ب�����س��ورة 
اإىل ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

وم�ساعدتها  الأ����س���رة  ح��م��اي��ة  ���س��م��ان 
لتن�سئة اأبنائها وبناتها وكافة اأفرادها 
العطاء  على  قادرين  اأ�سحاء  ليكونوا 
وخدمة الوطن وامل�ساهمة يف تطورها 
كافة  ت�سعى  ل��ذا  ورخائها  وازده��اره��ا 
اإىل حت��ق��ي��ق تلك  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
احلفاظ  اأج���ل  م��ن  الوطنية  ال��غ��اي��ات 
ع��ل��ى الأ�����س����رة ون�����س��ي��ج��ه��ا ���س��د كافة 
اللجنة  ناق�ست  بعدها    . ال��ت��ح��دي��ات 
األيات تنظيم اجلل�سة احلوارية بجانب 
ل�ستكمال  ج��ه��وده��ا  خم��ت��ل��ف  ب��ح��ث 

زي��ارات��ه��ا ل��ع��دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات التي 
تقدمها خدمات لالأ�سرة وذلك خالل 
دور النعقاد العادي الثاين من الف�سل 

مدينة  لت�سمل  ال��ع��ا���س��ر   الت�سريعي 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة ودار 
والعقابية  الإ�سالحية  باملن�ساآت  اأمان 

اخلدمات  لدائرة  والتابعة  بال�سارقة 
الجتماعية يف حكومة ال�سارقة وعدد 

من املوؤ�س�سات الأخرى .

•• ال�شارقة-الفجر

ناق�س مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي 
ال���دويل ل��الأط��ف��ال وال�����س��ب��اب، الذي 
تنّظمه موؤ�س�سة )فّن( املعنية بتعزيز 
لالأطفال  الإع����الم����ي  ال��ف��ن  ودع����م 
واقع  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  والنا�سئة 
ال����ر�����س����وم امل���ت���ح���رك���ة الإم����ارات����ي����ة، 
عن  نّظمها  افرتا�سية  حلقة  خ��الل 

املرئي  ال��ت��وا���س��ل  من�سة  ع��ر  ُب��ع��د، 
الفنانني  ف��ي��ه��ا  وا���س��ت�����س��اف  زووم، 
حارب،  �سعيد  حم��م��د  الإم���ارات���ي���ني 
وف���اط���م���ة امل����ه����ريي، ل��ل��ح��دي��ث عن 
جتربتهما واآخر اأعمالهما وم�ستقبل 
حملياً،  ال���ف���ن���ون  م����ن  ال����ن����وع  ه�����ذا 
وامل�����س��ت��وى ال����ذي ح��ق��ق��ه ح��ت��ى الآن 
وم�����دى ال���دع���م ال�����ذي ي��ح��ظ��ى به، 
وغريها من املحاور.  ا�ستهّل حممد 

اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�سة  ح���ارب  �سعيد 
عمار  الإم���ارات���ي  ال��ك��وم��ي��دي  املمثل 
بداياته  ع���ن  ب��احل��دي��ث  رح���م���ة،  اآل 
قال:" فكرة  ح��ي��ث  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
العمل وطرح م�سل�سل كارتوين كانت 
بالن�سبة يل من �سرب اخليال، لعدة 
باملتطلبات  يرتبط  م��ا  منها  اأ�سباب 
حتتاجها  ال��ت��ي  وامل��ك��ون��ات  والأدوات 
لتجميع فريق عمل يزيد عن 500 

اأنني مل  كما  دول،  ع��ّدة  �سخ�س من 
اأكن وقتها قد اأخرجت اأي عمل فنّي، 
�سيولة  وج����ود  ���س��ع��وب��ة  ج��ان��ب  اإىل 
مادية، خا�سة واأنه اأول عمل بالن�سبة 
لهم، لهذا حر�سنا اأنا وزمالئي على 
اخلرة،  واك��ت�����س��اب  اأنف�سنا  تثقيف 
حالفني  وقد  امل�سل�سل  باإنتاج  وقمنا 
اأ���س��خ��ا���س دعموين،  ب��وج��ود  احل���ظ 
اهتمام  مرحلة  يف  كّنا  اأن��ن��ا  وخا�سة 

دوناً  الثقافية  بال�سناعات  ال��دول��ة 
عن النفطية". 

اأن  اأردت  حــارب:  �ضعيد  حممد 
املجتمع  يف  املــــراأة  قـــّوة  اأظــهــر 

املحلي يف "فريج"
وعن فكرة "فريج" قال ح��ارب: "يف 
واحد من م�ساقات درا�ستي لالإعالم 
مني  ُطِلب  املتحركة  والر�سوم  العام 
بيئتي  اإىل  تنتمي  �سخ�سية  اب��ت��ك��ار 
وتراثي، وكنت مع طالب من جميع 
�سخ�سية  حت���دي���د  ومت  ال���ث���ق���اف���ات، 
�سوى  اأج�����د  ومل  ف��ب��ح��ث��ت  خ����ارق����ة، 
ق�س�س جدي وجدتي، وقد مل�ست اأن 
احلديث كثرياً كان عن جدي فقط، 
القوية  امل���راأة  ه��ذه  اأظ��ه��ر  اأن  واأردت 
ذات الثقل الكبري يف املجتمع فقمت 
بتوثيق اأهمية الن�ساء يف جمتمع بداأ 
اأفراده بحياة قوامها اأب�سط الأدوات 
وانتهى م�سوارهم جرياناً  والأ�سياء، 

لأطول برج يف العامل". 

حممد �ضعيد حارب: �ضعبية الكارتون 
�ضيكون مبو�ضمه الآخر هذا العام

حارب:  �سعيد  حممد  الفنان  وتابع 
هذا  يف  انتاجات  الدولة  يف  "لدينا 
�سعيد  على  متقدمة  الفّني  امل��ج��ال 
باأكملها،  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
ودعم  عر�س  يف  تق�سري  هناك  لكن 
الأعمال الإماراتية من اجلهات التي 
يفرت�س اأن تدعم، و�سعبية الكارتون 

�سيكون باآخر مو�سم له هذا العام". 
وتابع: "نحن نقارن اأنف�سنا باأنف�سنا، 
ك��ون��ن��ا مب�����س��ت��وى ق���وي ع��ل��ى �سعيد 
هناك  ل���ك���ن  امل���ت���ح���رك���ة،  ال����ر�����س����وم 
خ�سو�ساً  وال��ي��وم  ك��ب��رية،  حت��دي��ات 
اعتمدنا  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  ظ����ّل  يف 
الكارتون،  خ��الل  م��ن  التوعية  على 
تثقيفية  م���ادة  امل��ت��ح��رك��ة  ف��ال��ر���س��وم 
وباتت  ال�سغار  ا�ستهدفت  اأ�سا�سية 
للعوائل  م�����س��ام��ي��ن��ه��ا  ت��ق��دم  ال���ي���وم 

والكبار". 

اأواجــــه  فــاطــمــة املـــهـــريي: مل 
�ضعوبات خالل الإنتاج بل بعده

ب����دوره����ا ق���ال���ت ف���اط���م���ة امل���ه���ريي: 
"رغبتي قادتني لدرا�سة اإنتاج ر�سوم 
ال�ستوديوهات  يف  وتدربت  متحركة 
املتحركة،  الر�سوم  اخلا�سة ب�سناعة 
حيث  اإم����ارة،  م�سل�سل  ب���داأت  بعدها 
اأ�سمم  اأن  ال��ق�����س��ة  ق���ب���ل  ح����اول����ت 
���س��خ�����س��ي��ة اإم����ارات����ي����ة خ����ارق����ة ذات 
خ�سو�سية حملية، وبالفعل �سممت 
ة  الق�سّ ب��ب��ن��اء  وق���م���ت  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ح���ول���ه���ا، واق����رتح����ت ال���ف���ك���رة على 
حلقات  خ��م�����س  مت��وي��ل  ومت  ج��ه��ات 

طويلة،  م��دة  عليها  العمل  ا�ستغرق 
لكننا  تقنية  م�سكالت  واجهتنا  وقد 
على  امل�سل�سل  ن�سر  ومت  جت��اوزن��اه��ا 
"مل  وق���ال���ت:  اليوتيوب".  م��ن�����س��ة 
اأواج����ه ���س��ع��وب��ات خ���الل الإن���ت���اج بل 
م��ا ب��ع��د الإن���ت���اج، ف��م��ا ت��ع��ل��م��ن��اه من 
هذه ال�سناعة اأن التلفزيون ي�سرتي 
الدولة  يف  زلنا  وما  العر�س،  حقوق 

ل منتلك �سناعة للر�سوم املتحركة، 
ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود ف��ن��ان��ني يف هذا 
املجال ولكن ينق�سنا وجود معهد اأو 
جهة متخ�س�سة يف حتريك الر�سوم 
اأغلب  ول��دي��ن��ا يف  الأب����ع����اد،  ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�سياق  هذا  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
ب��ال��ر���س��وم��ات ثالثية  اأك���ر  اه��ت��م��ام 

الأبعاد".

من اأجل حماية الكائنات املهددة بالنقرا�س على م�ضتوى العامل

مبادلة تربم �سراكة مع �سندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
مبادلة تلتزم بتقدمي 1.5 مليون دولر اأمريكي �ضنويًا ملدة ثالث �ضنوات لدعم م�ضاريع املحافظة على النباتات واحليوانات املهددة بالنقرا�س

جلنة �سوؤون الأ�سرة باملجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تبحث اأدوارها يف تنظيم 
فعاليات تعزز من دور الأ�سرة  وترابطها ومتكينها من مواجهة خمتلف التحديات 

خالل حلقة افرتا�ضية ا�ضت�ضاف فيها حممد �ضعيد حارب وفاطمة املهريي

»ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب« يناق�س واقع الر�سوم املتحركة الإماراتية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Real Estate Summary 581/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Mohammed Moustafa Azda
Unknown place of residence
The prevailing party /Real Estate Investment Public Corporation
Represented by/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-09-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 465,847 (Four 
Hundred Sixty-Five Thousand Eight Hundred and Forty- Seven Dirhams and 
the interest of 9 % per annum from 19-07-2020 until the full payment, ordered 
him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's 
fees and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be 
appealed within thirty days from the day following publishing this service. The 
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348622           تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.  
�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات قيا�س  الب�سرية  والأدوات 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأقرا�س فيديو  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  اأو ن�سخ ال�سوت 
رقمية متعددة ال�ستعمالت، و�سائط ت�سجيل رقمية اأخرى، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالنقد، اآلت ت�سجيل 
اإخماد النريان،  اأجهزة  البيانات، برجميات حا�سوب،  اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة  النقد، 
اأجهزة ت�سلية ُت�ستعمل مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�س خارجية، جميع برامج وبرجميات احلا�سوب بغ�س النظر 
عن و�سائط الت�سجيل اأو و�سائل البث اأي برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية اأو منقولة اأو مفرغة 
اآليات تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون، اأجهزة ت�سغيل الأقرا�س املدجمة،  من �سبكات حا�سوب بعيدة، 
اأقرا�س مدجمة )�سمعية-ب�سرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، برامج األعاب حا�سوب، اأجهزة 
لالألعاب معدة لال�ستخدام مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�س خارجية، اأقرا�س وبرامج وبرجميات األعاب حا�سوب، 
برامج األعاب حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب حا�سوب  م�سجلة على اأ�سرطة )برجميات(، 
األعاب  للم�سابقات، برامج وبرجميات  التفاعلية و/اأو  التفاعلية و/اأو لالألعاب  للتلفزيونات  برامج حا�سوب 
علب  )برجميات(،  مرجمة  فيديو  األعاب  تفاعلية،  الو�سائط  متعددة  حا�سوب  األعاب  برامج  الكرتونية، 
للنظارات، �سال�سل للنظارات، خيوط للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات، قفازات للغوا�سني، قفازات للوقاية 
من احلوادث، نظارات واقية لالألعاب الريا�سية، اأطقم غري يدوية للهواتف، �سماعات الراأ�س، خوذ واقية، 
خوذ واقية لالألعاب الريا�سة، خوذة للركوب، فواني�س �سحرية، فواني�س ب�سرية، مغناطي�سات، مغناطي�سات 
للزينة، اأقنعة واقية، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(، لبادات الفاأرة، م�ساطر )اأدوات قيا�س(، علب للنظارات، 
�سور  متحركة،  كرتونية  �سور  �سم�سية،  ن��ظ��ارات  )ب�سرية(،  ن��ظ��ارات  للنظارات،  عد�سات  للنظارات،  اأط��ر 
كرتونية متحركة قابلة للتنزيل، �سور كرتونية متحركة يف �سكل اأفالم �سنيمائية، اأفالم كرتونية متحركة، 
برامج الر�سوم املتحركة، اأقرا�س واأ�سرطة فيديو م�سجل بها �سور كرتونية متحركة، اأ�سرطة فيديو م�سجلة 
م�سبًقا حمتوية على ق�س�س خيالية متحركة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة 

يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170454

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348697            تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
لغايات منزلية، مواد  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  القرطا�سية، مواد  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب، 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(، مواد  )عدا 
الكتب )معدات مكتبية(،  واآلت جتليد  اأجهزة  ن�ساف،  املعجن، ورق  الورق  )الرا�سمات(، هياكل �سغرية من 
حروف  م�سفات  كتالوجات،  بطاقات،  تقاومي،  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  كتب،   جتاليد 
مغلفات  كلي�سيهات،  حفر،  كلي�سيهات  نا�سخات،  بيانية،  ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  يوميات،  دفاتر  الطباعة، 
)قرطا�سية(، ن�سرات، مناذج مطبوعة، خرائط جغرافية، حم�سنات جتزيع )اأم�ساط تخطيط(، مطبوعات 
ن�سخ  )اآلت  )اأدل��ة(، هكتوغراف  وُن�سخ تخيطيطية، بطاقات تهنئة، كتب موجزة  بيانية  تخطيطية ور�سوم 
اأحرف  الر�سائل،  ���س��واين  ن�سيجية،  غ��ري  بطاقات  ف��ه��ار���س،  )قرطا�سية(،  دليلية  بطاقات  باجليالتني(، 
اأ�سغال طباعة حجرية فنية، مطبوعات حجرية، جمالت )دوريات(،  الطباعة، حجارة للطباعة احلجرية، 
اأرق��ام الطباعة، دفاتر  اإخبارية دوري��ة، �سحف، دفاتر،  اأدلة )كتب موجزة(، ن�سرات  ورق ن�سخ )قرطا�سية(، 
قطع للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�سية(، كرا�سات، بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم( )معدات ر�سم(، 
دوريات، �سور فوتوغرافية، �سور، اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، 
طباعة  اأجهزة  مطبوعة،  من�سورات  كبرية،  اإع��الن��ات  بريدية،  بطاقات  بريد،  طوابع  )خمططات(،  ِخطط 
متنقلة )لوزام مكتبية(، حروف طباعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، األبومات، لفتات من 
الورق اأو الورق املقوى، تقاومي للمالحظات، تذاكر، م�سل�سالت كرتونية ومطبوعات كرتونية، مواد كرتونية 

مطبوعة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170455

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348709              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�سياط  والع�سي،  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية،  ال�سناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 
للتعبئة،  جلدية  واأج��رب��ة(  )اأكيا�س  حقائب  ظهر،  حقائب  �سغرية،  حقائب  وال�����س��روج،  احليوانات  واأط��ق��م 
لل�سيد(، حقائب مالب�س  )ل��وازم  لل�سيد  للريا�سة، حقائب  للمت�سلقني، حقائب  للتخييم، حقائب  حقائب 
�سفرية، اأكيا�س م�سبكة للت�سوق، اأكيا�س علف، اأحزمة جلدية، حقائب لل�ساطئ، اأحزمة كتف جلدية، �سناديق 
جلدية للقبعات، �سناديق جلدية اأو من األواح جلدية، حمافظ جلدية، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(، 
ال�سما�سي، هياكل  اأو  للمظالت  �سال�سل، هياكل  األ��واح جلدية، جزادين م�سبكة من  اأو من  حمافظ جلدية 
كتف  �سيور  مفاتيح،  علب  ال�سفرية،  للحقائب  مقاب�س  يد،  حقائب  لالأثاث،  جلدية  اأغطية  اليد،  حقائب 
جلدية، �سيور جلدية، �سناديق مو�سيقية، �سما�سي، حمافظ جيب، حقائب حلمل الأطفال، جرابات جلدية 
للحزم، جزادين، حقائب ظهر، حقائب مدر�سية، اأكيا�س ت�سوق، �سيور كتف جلدية، �سيور للزلجات، مقاب�س 
عدة  �سفرية،  حقائب  فارغة(،  تكون  )بحيث  ل��الأدوات  جلدية  اأكيا�س  �سفرية،  حقائب  ال�سفرية،  للحقائب 
�سفرية )م�سنوعات جلدية(، �سناديق ثياب �سفرية، زخارف جلدية لالأثاث، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(، 
مظالت،  ع�سي  م��ظ��الت،  حلقات  ال�سما�سي،  اأو  للمظالت  دع��ام��ات  للمظالت،  مقاب�س  م��ظ��الت،  اأغطية 
مظالت، حقائب �سغرية �سفرية، �سمامات جلدية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري جمهزة(، 
مقاب�س ع�سي اخليزران، مقاب�س ع�سي، قواعد ع�سي، ع�سي، حقائب ت�سوق ذات عجالت، جميع املنتجات 

ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170456

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348717                تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20
الأثاث واملرايا واطارات ال�سور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو الق�سب 
املحار  اأو  الكهرمان  اأو  ال�سدف  اأو  اأو عظم فك احلوت  العاج  اأو  العظام  اأو  ال�سندان  او  ال�سف�ساف  اأو  اأو اخليزران 
اأو من املواد البال�ستيكية، كرا�سي ذات ذراع��ني، ح�ُ�س�ُر لتغيري حفا�سات  اأو املر�سوم وامل��واد البديلة لكل هذه املواد 
الأطفال، من�سات لتغيري حفا�سات الأطفال، �ستائر من اخليزران، براميل غري معدنية، �سالل �سيد ال�سمك، �سالل 
معدنية  غري  تراكيب  لالأ�سّرة،  معدنية  غري  دواليب  للديكور،  خرز  �ستائر  �سالل،  �سكل  على  اأ�سّرة  معدنية،  غري 
)اأث���اث(، ن�سد غري معدنية  اأ���س��ّرة )م��ن اخل�سب(، ن�سد  اأ���س��ّرة، هياكل  البيا�سات(،  ع��دا  ن��وم )م��ا  لالأ�سّرة، فرا�س 
للمالزم، ن�سد العمل، �سناديق غري معدنية، �سناديق من اخل�سب اأو البال�ستيك، �ستائر داخلية للنوافذ )اأثاث(، 
�ستائر داخلية م�سلعة، و�سائد، م�ساند كتب )اأثاث(، اأغطية غري معدنية للقوارير، اأغطية من اخل�سب للقوارير، 
للفرا�سي،  م�ساند  البال�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  �سناديق  للقوارير،  منا�سب  للقوارير،  معدنية  غري  اإغ��الق  اأدوات 
هياكل جذعية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البال�ستيك، اأ�سغال خ�سبية، خزانات كتب )اأثاث(، عربات لأجهزة 
معدنية،  غري  �سناديق  للدمى،  �سناديق  )مقاعد(،  كرا�سي  البال�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  علب  )اأث��اث(،  الكمبيوتر 
خزانات ذات اأدراج، األواح فرم )طاولت(، اأغطية غري معدنية لالأوعية، م�سابك غري معدنية للمالب�س، اأوعية غري 
مالب�س  خزانات  مالب�س،  خزانات  )ط��اولت(،  ن�سد  لالأطفال،  اأ�سّرة  فلني،  �سدادات  والنقل(،  )للتخزين  معدنية 
لل�ستائر،  ق�سبان  لل�ستائر،  م�سابك  لل�ستائر،  قما�سية  غري  حوامل  خزانات،  لالأطفال،  ه��زازة  اأ�سّرة  )للتخزين(، 
للطي، زخارف من  قابلة  كرا�سي  و�سائد،  لل�ستائر،  زينة  لل�ستائر، حبال  بكرات  لل�ستائر،  لل�ستائر، ق�سبان  حلقات 
)اأث��اث(، لوحات عر�س، قوائم عر�س، طاولت جتميل،  الغذائية، مكاتب قائمة، عربات طعام  للمواد  البال�ستيك 
اأو  اخل�سب  من  �سغرية  هياكل  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  كهربائية(  )غري  م��راوح  تطريز،  اإط��ارات  مريحة،  كرا�سي 
اأث��اث، حواجز من اخل�سب لالأثاث، رفوف لالأثاث، �سالل، مرايا  اإط��ارات �سور،  اأو البال�ستيك،  اأو اجلب�س  ال�سمع 
م�سايات لالأطفال، مواد  الأطفال،  لعب  ح�ُ�س�ُر حلظائر  عالية لالأطفال،  كرا�سي  للزينة(،  باليد )مرايا  حممولة 
البال�ستيك  من  اأوعية  ال�سور،  لإط��ارات  قوالب  )للديكور(،  متحركة  قطع  مرايا،  فر�سات،  للنفخ،  قابلة  للدعاية 
اأكيا�س نوم للتخييم، �سوفات،  اأثاث مدار�س، مقاعد،  اأو البال�ستيك،  للتعبئة، خمدات، لوحات اإعالن من اخل�سب 
منا�سب للمالب�س، هياكل من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البال�ستيك، هياكل �سغرية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو 
للخياطني، خزانة منا�سف  اأغطية ط��اولت، ط��اولت، دمى  اأو م�ساند،  البال�ستيك، كرا�سي بدون ظهر  اأو  اجلب�س 
)اأث��اث(، �سواين غري معدنية، م�ساند )اأث��اث(، قواعد للمظالت، اأ�سغال فنية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو 

البال�ستيك، مكاتب كتابة، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170457

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348764           تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�سياط  والع�سي،  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية،  ال�سناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 
للتعبئة،  جلدية  واأج��رب��ة(  )اأكيا�س  حقائب  ظهر،  حقائب  �سغرية،  حقائب  وال�����س��روج،  احليوانات  واأط��ق��م 
لل�سيد(، حقائب مالب�س  )ل��وازم  لل�سيد  للريا�سة، حقائب  للمت�سلقني، حقائب  للتخييم، حقائب  حقائب 
�سفرية، اأكيا�س م�سبكة للت�سوق، اأكيا�س علف، اأحزمة جلدية، حقائب لل�ساطئ، اأحزمة كتف جلدية، �سناديق 
جلدية للقبعات، �سناديق جلدية اأو من األواح جلدية، حمافظ جلدية، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(، 
ال�سما�سي، هياكل  اأو  للمظالت  �سال�سل، هياكل  األ��واح جلدية، جزادين م�سبكة من  اأو من  حمافظ جلدية 
كتف  �سيور  مفاتيح،  علب  ال�سفرية،  للحقائب  مقاب�س  يد،  حقائب  لالأثاث،  جلدية  اأغطية  اليد،  حقائب 
جلدية، �سيور جلدية، �سناديق مو�سيقية، �سما�سي، حمافظ جيب، حقائب حلمل الأطفال، جرابات جلدية 
للحزم، جزادين، حقائب ظهر، حقائب مدر�سية، اأكيا�س ت�سوق، �سيور كتف جلدية، �سيور للزلجات، مقاب�س 
عدة  �سفرية،  حقائب  فارغة(،  تكون  )بحيث  ل��الأدوات  جلدية  اأكيا�س  �سفرية،  حقائب  ال�سفرية،  للحقائب 
�سفرية )م�سنوعات جلدية(، �سناديق ثياب �سفرية، زخارف جلدية لالأثاث، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(، 
مظالت،  ع�سي  م��ظ��الت،  حلقات  ال�سما�سي،  اأو  للمظالت  دع��ام��ات  للمظالت،  مقاب�س  م��ظ��الت،  اأغطية 
مظالت، حقائب �سغرية �سفرية، �سمامات جلدية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري جمهزة(، 
مقاب�س ع�سي اخليزران، مقاب�س ع�سي، قواعد ع�سي، ع�سي، حقائب ت�سوق ذات عجالت، جميع املنتجات 

ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170470

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348739                تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة             

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة عيد 
امليالد، اأكيا�س م�سممة خ�سي�ساً للزلجات واألواح التزلج على املاء، بالونات لعب، كرات للعب، م�سارب للعب، قفازات 
األواح ج�سمية،  األعاب لوحية،  الريا�سية،  للتمارين  ثابتة  دراجات هوائية  البي�سبول )ملحقات لالألعاب(،  م�سارب 
اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، اأقوا�س للرماية، قفازات مالكمة، قوالب بناء )لعب(، األعاب بناء، حامالت �سموع 
ل�سجرة عيد امليالد، بطاقات بنغو، ورق لعب )�سدة(، لعب الداما، رقع �سطرجن، اأكيا�س لعبة الكريكيت، ُدمى، اأ�سرة 
للُدمى، مالب�س للُدمى، ر�ساعات للُدمى، بيوت للُدمى، غرف للُدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال 
يدوية )متارين ريا�سية(، واقيات للكوع )اأدوات ريا�سية(، عجالت للدراجات الهوائية الثابتة اخلا�سة بالتمارين 
الريا�سية، ر�ساعات للُدمى، اأقرا�س طائرة )لعب(، �ساحات للعبة كرة القدم الداخلية، اأدوات تقليد �سوت احليوانات 
للعبة ال�سيد، األعاب، اأجهزة لالألعاب، كرات للعب، م�سارب للعب، عدادات )اأقرا�س( للعب، كرات رخامية اأو زجاجية 
للعب، اأكيا�س للعبة الغولف، مع اأو بدون عجالت، طائرات �سراعية يتعلق بها الراكب، مدافع ِحراب ال�سيد )اأدوات 
ريا�سية(، ع�سي هوكي، زلجات جليد، �ساحات للعبة كرة القدم الداخلية، زلجات م�ستقيمة ذات عجالت، اأحاجي 
ال�سور املقطوعة، طائرات ورقية، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية(، اأقنعة لعب، هواتف نقالة )لعب(، مركبات �سغرية، 
ِحلي للحفالت وللرق�سات )هدايا للحفالت(، ح�سوات حماية )اأجزاء من املالب�س الريا�سية(، بنادق الكرات امللونة 
َبالونات  )اأجهزة ريا�سية(، كرات ملونة )ذخرية لبنادق الكرات امللونة )اأجهزة ريا�سية(، قبعات ورقية للحفالت، 
لعب، ُكرات لعب، ورق لعب )�سدة(، األعاب م�سنوعة من املخمل، ُدمى متحركة، م�سارب، اأمعاء حيوانات للم�سارب، 
ذات عجالت، مناذج  )اأدوات لعب(، زلجات  التحكم فيها ل�سلكياً، خ�سخي�سات  يتم  للم�سارب، مركبات لعب  اأوت��ار 
األواح  م�سغرة ل�سخ�سيات كرتونية )األعاب(، مناذج م�سغرة ملركبات، �سكوترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب(، 
تزلج، زلجات جليد، زلجات م�ستقيمة ذات عجالت، زلجات ذات عجالت، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، نفاخات 
)اأدوات  ال�سباحة، برك �سباحة  اأثناء  األواح للعوم  الدوامة )لعب(، �سرتات لل�سباحة،  فقاقيع �سابون )لعب(، لعبة 
لعب(، وترات )زعانف( لل�سباحة، اأرجوحات، لعبة الدوامة )لعب(، اأقنعة لعب، م�سد�سات لعب، مركبات لعب، ُدمى، 
ُدمى للحيوانات الأليفة املنزلية، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً، مناذج م�سغرة ملركبات، ُدمى �سخ�سيات 
من املطاط والبال�ستيك، األعاب متعلقة بال�سخ�سيات اخليالية، قفازات لالألعاب، دمى حم�سوة، األواح ركوب الأمواج، 
زلجات ركوب الأمواج، حقائب م�سممة خ�سي�ساً للزلجات واألواح ركوب الأمواج، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة 

يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170461

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348748                  تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات الإعالن بالراديو 
والتلفزيون، اخلدمات التي توؤديها موؤ�س�سات دعاية واإعالن متار�س الت�سال باجلماهري اأو الإعالن اأو ال�سهار 
اأو  اأو ن�سخ اأو حترير اأو جتميع  اأو اخلدمات، خدمات ت�سجيل  بكل و�سائل الإع��الم فيما يتعلق بكافة ال�سلع 
تنظيم املرا�سالت والتج�سيالت اخلطية وكذلك ا�ستغالل اأو جتميع اية بيانات ح�سابية اأو اإح�سائية، خدمات 
والتلفزيون،  بالراديو  والإع���الن  بالدعاية  املتعلقة  كتلك  اأخ��رى  بخدمات  يتعلق  فيما  والإع���الن  الدعاية 
وك��الت الدعاية والإع��الن، الدعاية والإع��الن بالطلب الريدي، حتديث مواد الدعاية والإع��الن، تاأجري 
فناين  اأعمال  عر�س  اإدارة  الغري،  ل�سالح  الت�سالت  خدمات  يف  الإ�سرتاكات  تنظيم  الإعالنية،  امل�ساحات 
التمثيل، ل�سق الإعالنات، عر�س �سلع على و�سائط الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، عر�س ال�سلع، الإعالن 
بالريد املبا�سر، ن�سر مواد الدعاية والإع��الن، ن�سخ الوثائق، تنظيم املعار�س والعرو�س التجارية للغايات 
اإعداد  والإع��الن، خدمات  الدعاية  لغايات  العرو�س  القت�سادية، خدمات  التنبوؤات  الإعالنية،  اأو  التجارية 
مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�سحف، الإعالن 
ن�سر ن�سو�س  والإع��الن اخلارجي،  الدعاية  ال��راأي،  اإ�ستطالعات  �سبكات احلا�سوب،  املبا�سرة على  والدعاية 
الدعاية والإعالن، الإعالن بالراديو والتلفزيون، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ترويج املبيعات لالآخرين، 
البحث عن كفالة، كتابة الن�سو�س الإعالنية، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، وجميع اخلدمات 

الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170465

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348750              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
الطرفيات  ع��ر  الإت�����س��الت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  وال��ب��ث  ب��ال��رادي��و  الإذاع���ة  الت�����س��الت، 
احلا�سوبية و�سبكات الألياف الب�سرية والرقيات والتلفون، نقل الر�سائل وال�سور عر احلا�سوب، خدمات 
الأن��ب��اء، خدمات  وك��الت  الت�����س��الت،  ح��ول  اإت�����س��الت(، معلومات  )خ��دم��ات  الإلكرتونية  الن�سرات  لوحات 
النداء الآيل )عر الراديو اأو التلفون اأو و�سائل الإت�سال الإلكرتونية الأخرى(، توفري غرف الدرد�سة عر 
الإنرتنت، توفري قنوات اإت�سال للت�سوق عن بعد، توفري تو�سيالت خا�سة عر �سبكة حا�سوب دولية، تاأجري 
ُبعد،  الإجتماعات عن  ال�سناعية،  الأقمار  البث عر  الال�سلكي ومعدات  الت�سال  واأنظمة  الت�سال  معدات 
خدمات الت�سال الال�سلكي، خدمات البث والإر�سال عر الكبالت والأقمار ال�سناعية، خدمات الإت�سالت 
اإر�سال  الت�سالت،  وربط  توجيه  الال�سلكي،  والت�سال  الت�سالت  معلومات حول  ال�سناعية،  الأقمار  عر 
املرئي،  البث والإر�سال  ال�سوتي، خدمات  الريد  والن�سو�س عن بعد، خدمات  املرئية  الن�سو�س  معلومات 
ال�سوتي،  البث  الال�سلكي،  البث  �سكلية،  املرئية، خدمات  الر�سائل  اإر�سال  املرئي، خدمات  الت�سال  خدمات 
البث عر الأقمار ال�سناعية، البث املرئي، البث الال�سلكي، خدمات البث عر النرتنت، ال�سرتاك يف البث 
التلفزيوين، البث ال�سوتي الرقمي، ت�سغيل مرافق البث، خدمات البث والت�سال التفاعلي، البث التلفزيوين 
املتعلقة بتلفزيون بروتوكول الإنرتنت، بث  البث  التفاعلي، بث الرامج عر النرتنت، خدمات  والإذاع��ي 
اأفالم ال�سور املتحركة عر النرتنت، البث ال�سوتي واملرئي وبث الو�سائط املتعددة عر النرتنت وغريها 
من �سبكات الت�سالت، الت�سال عر البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�سغيل �سبكات الكابالت 
عر  التلفزيون  تدفق  والتلفزيوين،  وال�سوتي  املرئي  التدفق  خدمات  التلفزيون،  واأنظمة  التلفزيونية 
وجميع  والتلفزيونية،  الإذاع��ي��ة  الرامج  بث  من  اأ�سا�سية  ب�سفة  تتكون  التي  اخلدمات  جميع  الن��رتن��ت، 

اخلدمات الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170466

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348742                   تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة             

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
والدهون  الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم 
ال�ساحلة لالأكل، زبدة لب ال�سوكول، زبدة الكاكاو، ق�سدة )منتجات األبان(، ق�سدة خمفوقة، فواكه مغطاة 
بال�سكر، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، رقائق فواكه، هالم )جلي( الفواكه، ق�سور فواكه، فواكه حمفوظة، 
منتجات  معلبة، حليب،  فواكه  الفواكه،  اأ�سا�سها  اأطعمة خفيفة  فواكه مطبوخة،  فواكه،  �سلطة  فواكه،  لب 
حليب، زبدة فول �سوداين، فول �سوداين معالج، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، فطائر بطاطا 

مقلية، لنب رائب )زبادي(، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170462

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348746              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة   
  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
غري  م�سروبات  غازية،  مياه  امل�سروبات،  لعمل  اأخ��رى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من 
كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  خال�سات  كحولية،  غري  كوكتيالت  كحولية، 
ع�سائر فواكه، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل، ليمونا�سة، مياه معدنية 
خ�سراوات  ع�سري  )م�����س��روب��ات(،  طماطم  ع�سري  الينابيع(،  )م���اء  ال�سحية  ال�سرب  م��ي��اه  )م�����س��روب��ات(، 
ال��واردة يف هذه  )م�سروبات(، ماء الليثيا، مياه طبيعية فوارة، مياه )م�سروبات(، جميع املنتجات ولوازمها 

الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170464

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348744                 تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز 
اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج، ب�سكويت، خبز، خبز اإفرجني، كعك، عجينة كيك، م�سحوق كيك، كيك، حلوى، 
كراميل )حلوى(، م�ستح�سرات احلبوب، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، علكة، رقائق )منتجات حبوب(، �سوكول، م�سروبات 
�سوكول مع حليب، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكول، كاكاو، م�سروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، 
حلويات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�سكويت، اأقرا�س �سكرية )حلويات(، لنب جممد )حلويات مثلجة(، قوالب من البقوليات 
عالية ن�سبة الروتني، بوظة )اأي�سكرمي(، جلي فواكه )حلويات(، �سو�س )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، ب�سكويت من 
ال�سعري املنبت )امللت(، مو�سية ال�سوكول، مو�سية حلوى الفاكهة )حلويات(، موزيل، رقائق �سوفان، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان، 
دقيق �سوفان، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، فطائر حمالة )بانكيك(، اأقرا�س حمالة )حلويات(، حلويات فول �سوداين، 
حلويات بالنعناع، بو�سار، مهلبية، اأقرا�س اأرز، هالم ملكي، قر�سلة، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، �سراب )مثلجات(، اأ�سابع 
الفئة  ال��واردة يف هذه  ولوازمها  املنتجات  الوفل، جميع  بالفواكه(، كعكة  تورتات )كيك  ال�سكر،  �سو�س )حلويات(، حلويات 

وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170463

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348726              تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة             

                                            
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع 
اأواين  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )ع��دا  �سبه م�سغول  زج��اج  اأو  زج��اج غري م�سغول  �سلك جلي،  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي، 
زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى، اأحوا�س ا�ستحمام لالأطفال )قابلة للحمل(، زبديات،  
فرا�سي، مناف�س لل�سجاد )اأدوات يدوية(، اأكيا�س تزيني احللويات )اأكيا�س حلويات(، اأوعية لالإ�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ، 
اأكواب، اأدوات لإزالة املكياج، اأقداح، فرا�سي اأظافر، بخاخات عطور، ح�سالت على �سكل حيوانات، زجاج لوحي )مادة خام(، 
اأطباق مائدة  اأطباق مائدة،  اأوعية ت�سريف لل�سابون، حامالت �سابون، زبديات ح�ساء،  ال��ورق، علب �سابون،  �سحون من 
اأواين،  اأ�سنان كهربائية،  اأ�سنان، فرا�سي  وال�سوك واملالعق(، فرا�سي  ال�سكاكني  اأدوات مائدة )ما عدا  ت�ستخدم ملرة واحدة، 
علب  للحلويات،  �سناديق  زجاجية،  �سناديق  للحلويات،  �سناديق  زجاجية،  زب��دي��ات  ق��واري��ر،  امل��ن��زيل،  لالإ�ستخدام  �سالل 
لالأم�ساط، اأم�ساط، اأكواب من الورق اأو البال�ستيك، اأواين خزفية، قوارير، اأكواب للفواكه، اأواين زجاجية، قوارير زجاجية 
)اأواين(، �سناديق للوجبات اخلفيفة، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج، وجميع املنتجات ولوازمها 

الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170458

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348734                 تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة           

           
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مراييل )مالب�س(، �سراويل لالأطفال )مالب�س(، بندانات )مناديل للرقبة(، اأرواب 
�سراويل  اإ�ستحمام،  اأث��واب  اإ�ستحمام،  �سراويل  لالإ�ستحمام،  راأ���س  اأغطية  ا�ستحمام،  �سبا�سب  ا�ستحمام،  �سنادل  ا�ستحمام، 
م�ستديرة  )قبعات  برييه  )م��الب�����س(،  للنقود  اأح��زم��ة  )م��الب�����س(،  اأح��زم��ة  لل�ساطئ،  اأح��ذي��ة  لل�ساطئ،  مالب�س  اإ�ستحمام، 
للراأ�س(،  )اأغطية  قبعات  للمالب�س،  �سيالت  اأح��ذي��ة،  و�ساحات،  ال��ورق،  من  م�سنوعة  غري  لالأطفال  مراييل  م�سطحة(، 
مالب�س للريا�سة البدنية، معاطف، مالب�س للحفالت التنكرية، ف�ساتني، اأغطية لالأذنني )مالب�س(، لوازم معدنية للبا�س 
مالب�س  )مالب�س(،  جاكيتات  للراأ�س،  اأغطية  )مالب�س(،  للراأ�س  اأربطة  قبعات،   )مالب�س(،  قفازات  القدم،  لبا�س  القدم، 
�سراويل  بيجامات،  خارجية،  معاطف  اأفرهولت،  خارجية،  مالب�س  )مالب�س(،  اليدين  لتدفئة  اأغطية  قفازات،  حمبوكة، 
داخلية، جيوب املالب�س، كنزات �سوفية، مالب�س جاهزة، لفاعات، �سالت، قم�سان، اأحذية، تنانري، غطاء للعني عند النوم، 
�سبا�سب، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية(، جوارب ق�سرية، بذلت، �سرتات، اأثواب �سباحة، قم�سان ن�سف كم، اأثواب �سيقة، 
زخارف لبا�س القدم، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، مالب�س داخلية، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة 

يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170460

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348730             تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة          

         
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد، بيا�سات حمام )عدا املالب�س(، بطانيات 
لالأ�سّرة، اأقم�سة فرا�س، اأغطية لالأ�سّرة، اأغطية من الورق لالأ�سّرة، بيا�سات )اأغطية( لالأ�سّرة، �سرا�سف، اأقم�سة، مفار�س 
لال�ستعمال  بيا�سات  بالتجزئة،  تباع  للقبعات،  الن�سيج  من  بطانات  للمخدات،  اأغطية  للموائد(،  )بيا�سات  للموائد  واقية 
املنزيل، اأقم�سة حمبوكة، اأغطية للمخدات، اأكيا�س للمخدات، مفار�س مو�سعية لي�ست من الورق، مالءات )اأن�سجة(، �ستائر 
الن�سيج  اأغطية من  الن�سيج، قما�س �سويف،  )اأغطية(، منا�سف من  للنوم  اأكيا�س  الد�س،  البال�ستيك حلمام  اأو  الن�سيج  من 
لالأثاث، اأغطية من البال�ستيك لالأثاث، اأغطية لالأ�سّرة )�سرا�سف(، اأغطية )�سائبة( لالأثاث، اأقم�سة، منا�سف للوجه من 
الن�سيج، اأن�سجة للمالب�س الن�سائية الداخلية، بطانات )اأن�سجة(، مناديل من الن�سيج للموائد، بيا�سات للموائد لي�ست من 
الورق، مناديل من الن�سيج للموائد، اأغطية للموائد، اأغطية للموائد لي�ست من الورق، مفار�س للموائد لي�ست من الورق، 

اأقم�سة �سوفية، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س بدين.

  ال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170459

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348777              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة          
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع 
اأواين  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )ع��دا  �سبه م�سغول  زج��اج  اأو  زج��اج غري م�سغول  �سلك جلي،  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي، 
زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى، اأحوا�س ا�ستحمام لالأطفال )قابلة للحمل(، زبديات،  
فرا�سي، مناف�س لل�سجاد )اأدوات يدوية(، اأكيا�س تزيني احللويات )اأكيا�س حلويات(، اأوعية لالإ�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ، 
اأكواب، اأدوات لإزالة املكياج، اأقداح، فرا�سي اأظافر، بخاخات عطور، ح�سالت على �سكل حيوانات، زجاج لوحي )مادة خام(، 
اأطباق مائدة  اأطباق مائدة،  اأوعية ت�سريف لل�سابون، حامالت �سابون، زبديات ح�ساء،  ال��ورق، علب �سابون،  �سحون من 
اأواين،  اأ�سنان كهربائية،  اأ�سنان، فرا�سي  وال�سوك واملالعق(، فرا�سي  ال�سكاكني  اأدوات مائدة )ما عدا  ت�ستخدم ملرة واحدة، 
علب  للحلويات،  �سناديق  زجاجية،  �سناديق  للحلويات،  �سناديق  زجاجية،  زب��دي��ات  ق��واري��ر،  امل��ن��زيل،  لالإ�ستخدام  �سالل 
لالأم�ساط، اأم�ساط، اأكواب من الورق اأو البال�ستيك، اأواين خزفية، قوارير، اأكواب للفواكه، اأواين زجاجية، قوارير زجاجية 
)اأواين(، �سناديق للوجبات اخلفيفة، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج، وجميع املنتجات ولوازمها 

الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348779                 تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد، بيا�سات حمام )عدا املالب�س(، 
بطانيات لالأ�سّرة، اأقم�سة فرا�س، اأغطية لالأ�سّرة، اأغطية من الورق لالأ�سّرة، بيا�سات )اأغطية( لالأ�سّرة، �سرا�سف، 
اأقم�سة، مفار�س واقية للموائد )بيا�سات للموائد(، اأغطية للمخدات، بطانات من الن�سيج للقبعات، تباع بالتجزئة، 
من  لي�ست  مو�سعية  مفار�س  للمخدات،  اأكيا�س  للمخدات،  اأغطية  حمبوكة،  اأقم�سة  املنزيل،  لال�ستعمال  بيا�سات 
من  منا�سف  )اأغطية(،  للنوم  اأكيا�س  الد�س،  حلمام  البال�ستيك  اأو  الن�سيج  من  �ستائر  )اأن�سجة(،  م��الءات  ال��ورق، 
)�سرا�سف(،  لالأ�سّرة  اأغطية  لالأثاث،  البال�ستيك  اأغطية من  لالأثاث،  الن�سيج  اأغطية من  �سويف،  قما�س  الن�سيج، 
بطانات  الداخلية،  الن�سائية  للمالب�س  اأن�سجة  الن�سيج،  من  للوجه  منا�سف  اأقم�سة،  ل��الأث��اث،  )�سائبة(  اأغطية 
اأغطية  للموائد،  الن�سيج  ال��ورق، مناديل من  لي�ست من  للموائد  بيا�سات  للموائد،  الن�سيج  )اأن�سجة(، مناديل من 
املنتجات  اأقم�سة �سوفية، وجميع  ال��ورق،  لي�ست من  للموائد  ال��ورق، مفار�س  لي�ست من  للموائد  اأغطية  للموائد، 

ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222
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اعتبار  على  الأوروب����ي  الحت���اد  فران�س”  “وي�ست  �سحيفة  ح�ست 
رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ان��ت��ه��اك��ات  مل��واج��ه��ة  اأول��وي��ة  التمويل 

اأردوغان، وذلك قبل العقوبات ب�سبب حقوق الإن�سان وو�سع املراأة.
اأردوغ��ان للوفد  وتعليقاً على ا�ستقبال الرئي�س الرتكي رجب طيب 
باملحّلل  ال�سحيفة  ا�ست�سهدت  )ن��ي�����س��ان(،  اأب��ري��ل   6 يف  الأوروب�����ي 
املجل�س  رئ��ي�����س  اأدب  لقلة  اأ���س��ف  ال���ذي  م��ار���س��ان  ل����وران  ال��ف��رن�����س��ي 
اأور�سول  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  جت��اه  مي�سال  �سارل  الأوروب���ي 
بو�سوح،  ظهرت  مي�سال  وقاحة  اأن  ال�سحيفة  وراأت  ديرلين.  فون 
“ال�سلطان”.  ل�  مبت�سماً  راأوه  الذين  �سدم  اخل�سي�س  �سلوكه  اأن  اإذ 
رمبا يكون منح نف�سه الكر�سي لأن الأمر يتوافق مع قوانني الدولة 
الرتكية الإ�سالمية. ولكن بعيداً عن هذه املهزلة، قالت ال�سحيفة 
اإن جمرد اإدانة كراهية هذا ال�سخ�س للن�ساء غري كافية ل�سرح لهجة 
ب�سرعة  اأوروب���ا  ا�ستجابة  �سبب  فهو  راأي��ه��ا  املحري يف  اأم��ا  اأردوغ����ان. 
تركيا.  مبقاطعة  تهديدات  اأطلقت  بعدما  “الديكتاتور”،  لدعوة 
التي  الرابحة  الالجئني  خميمات  ورق��ة  ميلك  اأردوغ����ان  لأن  فهل 
هدد با�ستخدامها عدة مرات؟ ولكن هذا ال�سالح هو �سيف ذو حّدين، 
اإىل  الأوروب��ي �ستوؤدي  �سها الحتاد  التي خ�سّ املليارات  اأن خ�سارة  اإذ 
رمبا  اذاً؟  الأوروب��ي��ني  ح��رك  ال��ذي  فما  ال��رتك��ي.  القت�ساد  انهيار 
يوافق  هل  �سيوفها،  ُتهني  �سخ�سية  مع  ولكن  الدبلوما�سية،  تكون 

الأوروبيني على لقائه يف عقر داره؟.

قال حر�س ال�سواحل الفلبيني اأم�س الأربعاء اإن �سفينة �سحن جنحت 
قبالة جنوب الفلبني مما اأ�سفر عن مقتل اأربعة من اأفراد طاقمها.

ومت اإنقاذ �سبعة من اأف��راد الطاقم يف حني جاري البحث عن ت�سعة 
ال�سفينة  اأخلوا  الطاقم  اأف��راد  اإن  ال�سواحل  حر�س  وقال  مفقودين. 
اخلام  النيكل  تنقل  كانت  التي  اأو�سني”  جريت  �سيبو  “اإل.�سي.تي 
ديل  �سوريجاو  اإقليم  الديزل قبل جنوحها يف  واألفي لرت من وقود 
لرويرتز  ال�سواحل  بحر�س  امل�سوؤول  روزالي�س  جيلي  وق��ال  نورتي. 
الأم��واج على  بها  األقت  اأن  بعد  عليها  الأربعة ُعر  القتلى  اإن جثث 
ال�ساطئ يف حني مت اإنقاذ اأفراد الطاقم ال�سبعة يف اأجزاء خمتلفة من 
ال�سفينة كانت  اأن  الإقليم اجلنوبي بعد و�سولهم للياب�سة. واأ�ساف 
متوقفة لتجنب اأمواج عاتية قبالة اإقليم اآخر لكن تردد اأن مر�ساتها 
ُك�سرت فجرفتها املياه وجنحت. وت�سهد املنطقة طق�سا �سيئا ب�سبب 
الإع�سار �سوريجاي الذي اأو�سل �سرعة الرياح اإىل 195 كيلومرتا 
ثالثة  وف��اة  الأربعاء  الكوارث  مواجهة  م�سوؤولو  واأعلن  ال�ساعة.  يف 
اأ�سخا�س واإ�سابة ع�سرة يف املناطق التي �سهدت رياحا عاتية وما زال 
20 عا�سفة  نحو  الفلبني  وت�سهد  اإي��واء.  الآلف يف مراكز  ع�سرات 

مدارية �سنويا.

 
و�سف الرئي�س الأمريكي جو بايدن احلكم باإدانة ديريك ت�سوفني، 
فلويد مبدينة  الأ�سود جورج  املواطن  بقتل  املتهم  ال�سابق  ال�سرطي 
بالوليات  ال��ع��دال��ة  ط��ري��ق  يف  هائلة”  “خطوة  ب��اأن��ه  منيابولي�س، 
املتحدة. كان ال�سرطي الأبي�س ت�سوفني قد جثم بركبته لأكر من 
ت�سع دقائق على عنق فلويد )46 عاما( عند اإلقاء القب�س عليه يف 
مايو اأيار املا�سي يف واقعة اأطلقت العنان لحتجاجات يف اأنحاء العامل 
املحلفني  هيئة  ووج���دت  العرقية.  وامل��ظ��امل  ال�سرطة  وح�سية  على 
املكونة من 12 ع�سوا اأن ت�سوفني )45 عاما( مذنب يف تهم القتل 
الثالث املن�سوبة اإليه بعد ال�ستماع على مدى ثالثة اأ�سابيع لأقوال 
45 �ساهدا. وقال بايدن يوم الثالثاء يف ت�سريحات اأذيعت تلفزيونيا 
واأ�ساف  “كان قتال يف و�سح النهار على مراأى وم�سمع العامل كله”. 
الرئي�س  وم�سى  بلدنا«.  جبني  على  و�سمة  املمنهجة  “العن�سرية 
الأمريكي قائال اإن الحتجاجات التي �سهدتها الوليات املتحدة بعد 
مقتل فلويد كانت �سيئا مل ت�سهده البالد منذ حركة احلقوق املدنية 

واإنها وحدت ال�سعب مبختلف اأعراقه.

عوا�شم

بروك�شيل

مانيال

وا�شنطن

هل اغتالت اإ�سرائيل
 نائب قائد فيلق القد�س؟

•• وا�شنطن-وكاالت

وفاة  الإيرانية عن  الرواية  الأمريكية يف  تاميز  نيويورك  �سّككت �سحيفة 
نائب قائد فيلق القد�س حممد ح�سني زاده حجازي، بجلطة قلبية.

اأن جنل  اإل  قلبية،  القد�س بجلطة  فيلق  قائد  نائب  وف��اة  واأعلنت طهران 
قيادي بارز يف فيلق القد�س غرد على تويرت م�سككاً يف هذه الرواية.

وقالت ال�سحيفة اإن ال�سكوك يف الرواية الر�سمية زادت ب�سبب ت�سريحات 
�سعبة  مهام  ب�سبب  “مات  اإن��ه  فيها  ق��ال  ال��ث��وري  احل��ر���س  با�سم  متحدث 
واأن حجازي اأ�سيب بفريو�س كورونا امل�ستجد، ناهيك عن تعر�سه  للغاية”، 
القرن  ثمانينيات  يف  الإيرانية،  العراقية  احل��رب  يف  الكيماوية  لالأ�سلحة 
املا�سي. واإذا ثبتت فر�سية اغتيال حجازي، ف�سيكون ثالث �سخ�سية مهمة 
تتعر�س للت�سفية منذ مطلع 2020، عندما قتل قائد فيلق القد�س قا�سم 
�سليماين، ب�سربة اأمريكية يف العراق، وتبعه بعد ذلك مقتل العامل النووي 
الإيراين، حم�سن فخري زاده. وفيما كان مقتل �سليماين بتنفيذ اأمريكي، 
ا�سميهما  اأن  خا�سًة  اإ�سرائيل،  اإىل  حجازي،  وحتى  زاده  اغتيال  ي�سري  قد 
وردا يف وثائق للجي�س الإ�سرائيلي، فزاده يعتر مهند�س الرنامج النووي 

الع�سكري، وحجازي كان م�سوؤوًل عن برامج ال�سواريخ الدقيقة.
الهجمات والغتيالت، قد تعني وجود  “�سل�سلة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وتلفت 
�سبكة اإ�سرائيلية يف اإيران يدعهما جوا�سي�س اإيرانيون تعجز اأجهزة النظام 
وهو ما حتدث به �سراحة رئي�س املركز ال�سرتاتيجي يف  عن حتديدها”، 

جمل�س ال�سورى، عندما قال اإن البالد اأ�سبحت “مالذاً للجوا�سي�س«.
ورغم اأن اإ�سرائيل مل ُتعلن م�سوؤوليتها عن اأي من هذه احلوادث والهجمات، 
اإل اأن تقريراً اآخر ن�سرته جملة “فورين اأفريز” ي�سف ما يحدث ب� “حرب 

ظل اإ�سرائيلية” ت�ستهدف اإيران.

كم �سربة تلقت اإيران بانفجار نطنز؟

اجلي�س الأمريكي يبحث اإعادة التمو�سع باملنطقة 

م�سر تعلن العدد الر�سمي لقتلى حادث »قطار طوخ«
قائد  بينهم  �سخ�سا،   23 بحب�س  اأم��ر  العام  النائب  اإن  البيان  وق��ال 

القطار وعاملون وم�سوؤولون بال�سكك احلديدية.
وجاء القرار “نتيجة لإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانني والقرارات 
واللوائح والأنظمة بعد اإخاللهم اإخالًل ج�سيًما مبا تفر�سه عليهم 
اأ�سول وظائفهم، وت�سببهم بغري عمد يف ح�سول حادث لإحدى و�سائل 
�س الأ�سخا�س الذين بها للخطر ون�ساأ عنه  النقل العامة الرية عرَّ
موت واإ�سابة بع�سهم، ف�ساًل عن اإهمال البع�س الآخر من املتهمني 
وتدخل  بها  لبع�سهم  معهود  ع��ام��ة  اأم����وال  وا���س��ت��خ��دام  �سيانة  يف  
بها  النتفاع  َل  عطَّ نحٍو  على  اخت�سا�سهم  وا�ستخدامها يف  �سيانتها 
وعر�س �سالمتها و�سالمة الأ�سخا�س للخطر، مما ترتب عليه وقوع 
حادث ن�ساأ عنه وفاة واإ�سابة اأكر من �سخ�س، وارتكاب اآخرين جرائم 

تزوير يف حمررات ر�سمية وا�ستعمالها وال�سرتاك فيها«.
وهو  احل���ادث  ل��وق��وع  مبدئي  ت�����س��وٍر  اإىل  ال��ع��ام��ة  النيابة  وتو�سلت 
�سقوط عدة عربات من القطار رقم )949( اأثناء �سريه اأمام )قرية 
�سريط  القليوبية؛ خلروجها من  بنها مبحافظة  �سندنهور( مبركز 
اأدى  مما  عنها  عجالتها  قواعد  بع�س  وانف�سال  احلديدية  ال�سكة 

لنقالبها.
ويف اإط��ار حتقيق النيابة العامة يف احل��ادث كانت قد انتقلت ملعاينة 
وقواعد  امل��ن��ق��ل��ب��ة  ب��ال��ع��رب��ات  ال��الح��ق��ة  ال��ت��ل��ف��ي��ات  فتبينت  م��وق��ع��ه 
عجالتها، وعاينت �سريط ال�سكة احلديدية باملوقع واأثبتت ما تبينته 
من مالحظات عليه لتف�سريًها فنيًّا، وكذا عاينت اأبراج املراقبة على 
طول �سريط ال�سكة باملوقع لبيان حالة الإ�سارات ال�سوئية فيها قبل 

وقوع احلادث، وكذا غرف ر�سد حركة التحويالت بال�سريط لبيان 
اإذا م��ا ك��ان ق��د حل��ق بها اأي اأع��ط��ال ُقبيل وق��وع احل���ادث، وحتفظت 
على بيان بخطط ال�سيانة والتجديدات للبنية الأ�سا�سية واجلرارات 
 2020 باملنطقة حمل احلادث لعامي  املتحركة اخلا�سة  والعربات 
جهاز  ذاك��رة  بطاقة  على  حتفظت  وك��ذا  ا،  فنيًّ لفح�سها  2021؛  و 

املكابح والتحكم الآيل ATC اخلا�س بالقطار لفح�سه فنيًّا.
حديد  ل�سكك  القومية  الهيئة  رئي�س  با�ستدعاء  العام  النائب  واأم��ر 
الفني  باملكتب  امل�سكلة  العمليات  غرفة  اأم���ام  اأق��وال��ه  ل�سماع  م�سر 
للنائب العام، ويف �سوء القرار ال�سادر بندبه يف وظيفة اأخرى، اأمر 
حاليًّا  املن�سب  ه��ذا  �سغل  َم��ن  وا�ستدعاء  با�ستدعائه  ال��ع��ام  النائب 

ل�سوؤالهما اأمام غرفة العمليات، وجاٍر ا�ستكمال التحقيقات.

 •• القاهرة-وكاالت

الق�سبان  اأن ح��ادث خ��روج قطار ع��ن  امل�����س��ري،  ال��ع��ام  النائب  اأع��ل��ن 
23 �سخ�سا واإ�سابة  اأ�سفر عن مقتل  �سمايل القاهرة الأحد املا�سي 
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اإن القطار كان يف طريقه  وقالت هيئة ال�سكك احلديدي������ة امل�سرية 
 4 خرج����ت  حي�ن  بالدلت�������ا،  املن�سورة  مدينة  اإىل  القاه������رة  م��ن 
املحلي  بالتوقيت  ظ��ه��را   1:54 ال�����س��اع��ة  الق�سبان  ع��ن  عرب������ات 
�سمايل  كيلومرتا   40 نحو  بعد  على  بتوقيت غرينت�س(   11:54(
القاهرة. وكانت ال�سلطات قد ذكرت يف البداية اأن 11 قتلوا واأ�سيب 
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•• عوا�شم-وكاالت

الإيرانية  ال�������س���وؤون  حم��ل��ل  و����س���ف 
حممودي  ح�سن  اأو���س��ط��ي��ة  وال�����س��رق 
من�ساأة  الذي �سرب  الكبري  النفجار 
اأبريل -ني�سان   11 نطنز النووية يف 
ال��ت��ح��ول يف جولة  ب��ن��ق��ط��ة  اجل�����اري 
املحادثات اجلديدة بني اإيران والدول 

الغربية.
اإيران  تلقت خطط  النفجار،  وبفعل 
حتتاج  وه��ي  خطرية  �سربة  النووية 
اإىل ما ل يقل عن ت�سعة اأ�سهر للعودة 
ال�سربة. مع تعطل  الو�سع قبل  اإىل 
قوية  اأداة  الإي��ران��ي��ون  خ�سر  املن�ساأة، 
الدويل  املجتمع  لبتزاز  جهودهم  يف 
لن����ت����زاع امل����زي����د م����ن ال����ت����ن����ازلت يف 

املحادثات اجلارية.

املر�ضد حمبط
“اأمريكان  موقع  يف  حم��م��ودي  كتب 
اأي�ساً  ت�سبب  الن��ف��ج��ار  اأن  ثينكر” 
الإي����راين  للمر�سد  ق��وي��ة  ���س��رب��ة  يف 
يتدخل  ال��ذي  خامنئي  علي  الأع��ل��ى 
يف  املرتقبة  الرئا�سية  النتخابات  يف 

يونيو -حزيران املقبل.
الإي����راين م��ن الن��ه��ي��ار، الأمر  اق���رتاب القت�ساد  م��ع 
وا�سعة،  وتظاهرات  اجتماعياً  ا�سطراباً  يثري  الذي قد 
اأمل خامنئي اأن توؤدي املفاو�سات اجلارية يف فيينا اإىل 
رفع الرئي�س جو بايدن جميع العقوبات عن اإيران، مبا 
والتقدم  نطنز  انفجار  لكن  متنف�ساً،  القت�ساد  يعطي 

البطيء يف املفاو�سات اأحبطا توقعات خامنئي.

تهديدات لي�ضت جديدة
قد ي�ستخدم النظام الإيراين التهديدات والروباغندا 
املثال  �سبيل  املنطقة. حدث ذلك على  لزرع اخلوف يف 
يف 2018 حني هدد خامنئي والرئي�س الإيراين ح�سن 
روحاين باإغالق م�سيق هرمز اإذا ُمنعت اإيران من بيع 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ال�����س��رق الأو�سط  ال���ق���وات الأم��ريك��ي��ة يف  ق���ال ق��ائ��د 
اجلرنال كينيث ماكينزي اإن اجلي�س الأمريكي �سيبداأ 
من  اأفغان�ستان  م��ن  قريبة  ع��دة  دول  م��ع  مفاو�سات 
اإعادة متو�سع القوات يف املنطقة بعد ان�سحابها  اأجل 
م��ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان ب��ه��دف م��ن��ع ���س��ع��ود ج��دي��د لتنظيم 

القاعدة.
ل��ل��ج��ي�����س الأمريكي  امل���رك���زي���ة  ال���ق���ي���ادة  ق��ائ��د  وق����ال 
“ن�ستعد  الكونغر�س  يف  ا�ستماع  جل�سة  يف  )�سنتكوم( 
املنطقة  الإره��اب يف  ملكافحة  ملوا�سلة عملياتنا  حاليا 
التي ت�سعى  العنيفة  املتطرفة  املنظمات  ل�سمان بقاء 
حتت  الأفغانية  النائية  املناطق  يف  البقاء  اأج��ل  م��ن 

�سغط ومراقبة م�ستمرين«.
عمليات  موا�سلة  من  التمكن  هو  الهدف  اأن  واأو�سح 
الأفغانية  الأرا�����س����ي  ف����وق  وال����س���ت���ط���الع  امل���راق���ب���ة 
ب��ع��د ان�����س��ح��اب ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ال��ت��ي دخلت 
 2001 اأيلول-�سبتمر   11 اأفغان�ستان بعد هجمات 
التي تبناها تنظيم القاعدة يف ذلك احلني بدعم من 

حركة طالبان.
ومع اأن احلركة وعدت مبنع اأي هجوم على الأرا�سي 

�ستكون تهديدات اإيران جوفاء اأكر.
ويف مقابلة على التلفزيون الر�سمي، اأعلن رئي�س مركز 
البحوث الرملانية يف اإيران علي ر�سا زاكاين “فقدان 
معظم من�ساآت التخ�سيب” م�سيفاً اأن “عدة اآلف من 
اأج��ه��زة ال��ط��رد ت�����س��ررت وُدم����رت خ��الل ح���ادث نطنز، 
ووعد امل�سوؤولني احلكوميني برتكيب من�ساآت متطورة، 

كان وعداً كاذباً«.
يف  بكرة  منت�سرون  “اجلوا�سي�س  اأي�ساً  زاك��اين  وق��ال 
وا�سفاً  بعينها،  ا�ستخبارية  وكالة  ت�سمية  دون  اإيران” 

الو�سع مبقلق.

انق�ضامات وتبادل اتهامات
يف هذه الأثناء، �سدد روحاين على اأن النظام يف حاجة 

نفطها اإىل دول اأخرى. ويف 23 يوليو )متوز( 2018، 
توجه روحاين اإىل ترامب قائاًل، اإن “اأي �سخ�س يفهم 
نفط  ���س��ادرات  �سيوقف  اإن���ه  ي��ق��ول  ل  قلياًل  ال�سيا�سة 
هرمز،  وم�سيق  امل�����س��ائ��ق،  م��ن  ال��ع��دي��د  لدينا  اإي����ران. 
اأن  فاأعلن  روح���اين  بتعليقات  خامنئي  اأ���س��اد  اأح��ده��ا«. 
قول الرئي�س “اإذا مل ُي�سّدر النفط الإي��راين، فعندها 
هي مالحظات  املنطقة”  دول��ة يف  اأي  ُي�سدر نفط  لن 

مهمة تعك�س �سيا�سة النظام«.
حت��دى ت��رام��ب ك��الم اإي����ران واأث��ب��ت��ت الأخ����رية اأن��ه��ا ل 

متلك الإرادة ول القوة لتنفيذ تهديدها.

وعود كاذبة... جوا�ضي�س منت�ضرون
يرى حممودي اأنه مع ت�سرر من�ساأة نطنز ب�سكل كبري، 

واأكد اجلرنال الأمريكي اأنه “عندما نكون قد غادرنا 
حاليا  القائم  البيئي  النظام  ه��ذا  منلك  ول  ال��ب��الد 
)...( لن يكون ذلك م�ستحيال ولكنه �سيكون �سعبا«.

الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  مدير  وكان 
وليام برينز اأكد الأ�سبوع املا�سي اأنه “عندما ين�سحب 

يخ�سى  الأجنبية،  ال��ق��وات  ان�سحاب  بعد  الأم��ريك��ي��ة 
اجلي�س الأمريكي اأن ي�سمح ان�سحاب التحالف بعودة 
جماعات متطرفة مثل القاعدة اأو تنظيم داع�س، مع 

خطر انهيار احلكومة الأفغانية.
ا�س��تماع  جل�س������ة  خ�������الل  الع�سكري  امل�سوؤول  وق��������ال 
امل�����س��ل��ح��ة يف جم��ل�����س النواب  ال��ق�����������������وات  اأم�����ام جل��ن��ة 
و�سيتوا�سل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ج��م��ي��ع  يف  “�سننظر 
و�س�����ع  ميكننا  اأين  و�سنناق�س  معهم  دبلوما�س���������يونا 
لدين����ا  لي�س  الآن  “حتى  اأنه  موؤكدا  املوارد”،  ه���������ذه 

اتفاق من هذا النوع«.
اإعادة  حجم  حتديد  ع��ن  ماكينزي  اجل���رنال  وامتنع 
يعتزم  اإنه  قال  لكنه  املعنية  البلدان  اأو  هذه  النت�سار 
“بحلول  اأو�سنت  لويد  الدفاع  لوزير  خيارات  تقدمي 

نهاية ال�سهر” اجلاري.
وحت����دث ع���ن اح��ت��م��ال ���س��ن غ�����ارات ج��وي��ة م���ن دول 

جماورة. 
“يتطلب دعما  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  اإن  وق���ال 
كبريا من اأجهزة ال�ستخبارات”، مذكرا باأن الوليات 
الذي  الن�����س��ح��اب  م��ع  ال��دع��م  ه���ذا  �ستفقد  امل��ت��ح��دة 
وينتهي  اأي��ار/م��اي��و  م��ن  الأول  يف  ي��ب��داأ  اأن  يفرت�س 

بحلول 11 اأيلول/�سبتمر.

عليه  ردت  العقوبات.  لرفع  للت�سوية 
�سحيفة مقربة من احلر�س الثوري 
كاتبة اأن “موا�سلة هذا الت�سرع، غري 
تخلق  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  امل��رر 
ال�سادة،  اأن  ع��ن  ال��داخ��ل  يف  ت�����س��وراً 
امل�������س���وؤول���ني يف ح���ك���وم���ة روح������اين، 
ي�������س���ع���ون ل����س���ت���خ���دام امل���ف���او����س���ات 

لأغرا�س انتخابية«.
ذلك،  ولتحقيق  “بالتايل،  واأ�سافت 
ولتجاهل  ل��الرجت��ال  م�ستعدون  هم 
لل�سيا�سة  ال���ع���ري�������س���ة  اخل����ط����وط 

اخلارجية«.
خامنئي  مك�سب  اأن  حم��م��ودي  ت��اب��ع 
اإمكانية حتميل  من كارثة نطنز هو 
الف�سائل املوالية له حكومة روحاين 
امل�سوؤولية عنها، وهي التي زعمت اأن 
“انتهكت اخلطوط  حكومة روحاين 

احلمراء يف التفاو�س مع الغرب«.

ما يخ�ضاه الف�ضيالن 
بني  احل����رب  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  اأ����س���ار 
طبيعة  تعك�س  طهران  يف  الف�سيلني 
املتفجرة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ظ����روف 
يخ�ساها  ظ�����روف  وه����ي  اإي��������ران،  يف 

الطرفان.
م�سرية  ثالث  يف  املتقاعدون  جتمع  الن��ف��ج��ار،  ي��وم  يف 
اح��ت��ج��اج��ي��ة ك��ب��رية مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ع���ام اجل���دي���د يف 27 
وطالبوا  احل��ك��وم��ة  بف�ساد  امل��ت��ظ��اه��رون  ن���دد  م��دي��ن��ة. 
وكانوا  امل�ستحقة.  التقاعدية  رواتبهم  على  باحل�سول 
الكثري  �سمعنا  لقد  ال��ي��وم،  بعد  ن�سوت  “لن  يهتفون 
امل�سوؤولون  اأي  “اإنهم،  اأي�ساً  وهتفوا  الأكاذيب”.  من 

احلكوميون، يكذبون، عدونا هنا، هو لي�س اأمريكا«.
ب�سرعة،  تتحرك  ال�سطرجن  قطع  اأن  حم��م��ودي  ذك��ر 
مع  ال��دول��ي��ة.  امل��ن��اورات  و  الداخلية  ال�سغوط  ب�سبب 
النهيار.  على  القمعي  النظام  يو�سك  احل��ظ،  دخ��ول 
واحدة  م��رة  باللعبة  ال��ف��وز  على  م�سمم  اإي����ران  �سعب 

ولالأبد.

على  احل��ك��وم��ة  ق���درة  �ستت�ساءل  الأم��ريك��ي  اجلي�س 
لكنه وعد باأن حتتفظ  جمع املعلومات والتهديدات”. 

وكالة ال�ستخبارات “بقدرات” يف اأفغان�ستان.
وقال برينز اإن “بع�سها �سيبقى هناك وبع�سها �سيتم 

اإحداثه«.

 براغ تهدد بطرد جميع الدبلوما�سيني الرو�س 
•• براغ,-اأ ف ب

����س���ادق ال���رمل���ان ال��ت�����س��ي��ك��ي على 
م���وق���ف احل���ك���وم���ة ال���ت���ي ه����ددت 
الدبلوما�سيني  ج��م��ي��ع  ب���ط���رد 
بارتكاب  مو�سكو  متهمة  ال��رو���س 
م�سبوق”  غ��ري  اإره���اب���ي  “هجوم 
ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا يف ال��ع��ام 2014 
الأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  ودع�����ت 
الت�سامن  اإىل  الأوروبي  والحتاد 

معها.
والداخلية  وزي��ر اخلارجية  وك��ان 
كتب  هامات�سيك  ي���ان  الت�سيكي 
لأي  م�ستعد  “اأنا  في�سبوك  على 
���س��يء، ح��ت��ى ل��ل��ب��دء م��ن ال�سفر. 
جميعا  �سرن�سلهم  اأننا  يعني  ه��ذا 

اإىل بلدهم«.
على  الت�سيكي  ال��رمل��ان  و���س��ادق 
ه������ذا امل����وق����ف م�������س���اء ال���ث���الث���اء 
بناء  “اإعادة  اإىل  احلكومة  داعيا 
رو���س��ي��ا الحتادية  م��ع  ال��ع��الق��ات 
يف  الدبلوما�سيني  ع��دد  وتقلي�س 
كبري  ب�سكل  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 

تطبيقا ملبداأ املعاملة باملثل«.
واأع�����ل�����ن ي������ان ه���ام���ات�������س���ي���ك اأن����ه 
الرو�سي  ال�����س��ف��ري  ���س��ي�����س��ت��دع��ي 
الأربعاء  زمييف�سكي  األ��ك�����س��ن��در 
لإب��الغ��ه ب���اإج���راءات ج��دي��دة بعد 

رو�سيا  دب���ل���وم���ا����س���ي���ا   18 ط�����رد 
�سريني.  ع��م��الء  ب���راغ  اعترتهم 
وردت مو�سكو على الإجراء بطرد 

20 دبلوما�سيا ت�سيكيا.
ودع����ا خ��ام��ات�����س��ي��ك دول الحت���اد 
اإىل  الأطل�سي  واحللف  الأوروب���ي 
“اتخاذ اإجراءات جماعية” لطرد 
كدليل  ال���رو����س  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

على الت�سامن مع براغ.
م�ساء  احللف  يف  م�سوؤول  واأع��ل��ن 
جمهورية  “�سفري  اأن  ال��ث��الث��اء 
�سمال  جم���ل�������س  اأب����ل����غ  ت�����س��ي��ك��ي��ا 
احللف(  دول  )���س��ف��راء  الطل�سي 
بتنظيم  احل�����ل�����ف�����اء  و�����س����ي����ق����وم 

اخلارجية  وزي����ر  م���ع  م�������س���اورات 
وق��ت لح��ق من هذا  الت�سيكي يف 

ال�سبوع«.
احللف  اأع���������س����اء  اأن  واأ�������س������اف 
�سلوك  مواجهة  يف  “مت�سامنون 
يزعزع  ال�����ذي  اخل���ط���ري  رو����س���ي���ا 

ال�ستقرار«.
ال�27  ال����دول  م��ن   21 وت��ن��ت��م��ي 
الأع�����س��اء يف الحت����اد الأوروب�����ي، 

اإىل حلف �سمال الأطل�سي.
وات���ه���م���ت ب�������راغ ال����س���ت���خ���ب���ارات 
ت�سبب  تفجري  بتدبري  الرو�سية 
ب�����س��ق��وط ق��ت��ي��ل��ني يف الأرا�����س����ي 
اإن  وقالت   .2014 يف  الت�سيكية 

العميالن  هما  التفجري  منفذي 
لندن  ت�ستبه  ال��ل��ذان  ال��رو���س��ي��ان 
باأنهما مرتبطان بت�سميم العميل 
�سريغي  ال�سابق  امل��زدوج  الرو�سي 
�سكريبال يف 2018. وقال رئي�س 
بابي�س  اأن��دري��ه  الت�سيكي  ال���وزراء 
اإن النفجار “هجوم اإرهابي غري 

م�سبوق” يف بالده.
الت�سيكية  احل���ك���وم���ة  وذك��������رت 
ا�ستخباراتي  ت��ق��ري��ر  ع���ن  ن��ق��ال 
لال�ستخبارات  عمالء  اإن  ال�سبت 
متورطون  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 
يف  للذخرية  م�ستودع  انفجار  يف 
جمهورية  ����س���رق  ف��ريب��ي��ت��ي��ت�����س��ي 
الت�سيك يف ت�سرين الأول-اأكتوبر 

.2014
واأ���س��ف��ر ه��ذا الن��ف��ج��ار ع��ن مقتل 
�سخ�سني واأ�سرار مادية ج�سيمة.

ال�سرطة  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
رجلني  عن  تبحث  اإنها  الت�سيكية 
رو�سيني  �سفر  ج����وازي  ي��ح��م��الن 
ب��ا���س��م��ي امل�����س��ت��ب��ه ب��ت��ورط��ه��م��ا يف 

حماولة ت�سميم �سكريبال.
الثنني  ب��اب��ي�����س  اأن����دري����ه  وق�����ال 
يف  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  ال��ذخ��رية  اإن 
اأ�سلحة  ت��اج��ر  ميلكها  الن��ف��ج��ار 
اأ�سلحة  ي��ب��ي��ع  اإن�����ه  ق����ال  ب��ل��غ��اري 

لكيانات تقاتل �سد رو�سيا.

 رو�سيا وكوبا ت�سعيان لتوثيق 
»ال�سراكة ال�سرتاتيجية«

•• هافانا-اأ ف ب

اأجرى الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ات�سال هاتفيا بزعيم كوبا ميغيل 
البلدين،  بني  ال�سرتاتيجية”  “ال�سراكة  تعزيز  �سبل  لبحث  دياز-كانيل 
وف��ق م��ا ذك���رت اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة يف ت��غ��ري��دة على ت��وي��رت اأع���اد ح�ساب 

ال�سفارة الرو�سية يف هافانا ن�سرها.
وجاءت املكاملة يف اليوم التايل لتويل دياز-كانيل من�سب ال�سكرتري الأول 
للحزب ال�سيوعي الكوبي خلفا لراوول كا�سرتو، وهو املن�سب الأكر نفوذا 
لالحتاد  رئي�سية  حليفة  م�سى  فيما  كانت  التي  ال��واح��د  احل��زب  دول��ة  يف 
ال�سوفياتي اإبان احلرب الباردة. و�سغل راوول كا�سرتو وقبله �سقيقه فيديل 
من�سب ال�سكرتري الول للحزب لأكر من �ستة عقود. واأكد بوتني ودياز-
كانيل خالل الت�سال “رغبتهما امل�سرتكة يف تعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية، 

واأي�سا تن�سيق اجلهود ملكافحة انت�سار كوفيد-19«.
اأع��رب فيه عن  بيان  �سابق يف  الكرملني قد هناأ دياز-كانيل يف وقت  وك��ان 

الرغبة يف “تطوير حوار ثنائي بّناء” بني البلدين.
ويف حني ت�سعى رو�سيا لتوثيق عالقاتها مع هافانا، تراجعت عالقات كوبا 
مع الوليات املتحدة اىل اأدنى م�ستوياتها بعد ت�سديد الرئي�س ال�سابق دونالد 
ترامب العقوبات على اجلزيرة يف اأعقاب تخفيفها خالل عهد باراك اأوباما. 
القت�ساد  تراجع  وباء كورونا يف  تبعات  اىل  بالإ�سافة  العقوبات  و�ساهمت 
الكوبي بن�سبة %11 عام 2020. ويف خطابه الأخري اأمام احلزب اجلمعة 
املا�سي اأكد كا�سرتو “ا�ستعداده لإجراء حوار حمرتم وبناء عالقة من نوع 
جديد مع الوليات املتحدة” ولكن دون اأن تتخلى كوبا عن “مبادئ الثورة 
�ساكي اجلمعة  الأبي�س جني  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت  وال�سرتاكية«. 
املا�سي اإن الوليات املتحدة ل تخطط لأي تغيري فوري يف �سيا�ستها جتاه 

كوبا التي �ستوا�سل الرتكيز على “دعم الدميقراطية وحقوق الإن�سان«.
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عربي ودويل

بحماية القانونني الدويل والرتكي. من املرجح اأن يواجه �سهراب زاده 
عقوبة الإعدام اإذا اأعيد اإىل اإيران.

ويف نف�س اليوم الذي اعتقل فيه �سهراب زاده، احُتجز اأربعة اآخرون من 
واإ�سماعيل  �سحايف،  وزينب  ف��رج،  ليلي  هم  الإيرانيني،  اللجوء  طالبي 
فتاحي، وحممد بوركباري، يف دنيزيل ب�سبب م�ساركتهم يف الحتجاجات 
الأخرية �سد ان�سحاب تركيا من اتفاقية دولية حتمي الن�ساء من العنف 
األ��ف لج��ئ، يعي�سون يف   39 اإي��راين، بينهم  األ��ف   67 الأ�سري. وهناك 
تاأ�سرية.  دون  �سنوياً  تركيا  الإيرانيني  ال�سياح  ماليني  ويدخل  تركيا. 
مئات  جل��اأ  مت�ساعدة،  قمع  حملة  الأت���راك  املعار�سون  ي��واج��ه  وبينما 
املا�سي،  العقد  م��دار  تركيا على  اإىل  والأوي��غ��ور  الإيرانيني  الآلف من 
املنفيني  م��الذ  تركيا  �سمعة  تعر�ست   ، ذل��ك  وم��ع  بلدانهم.  م��ن  ه��رب��اً 
ال�سني،  ثم  كازاخ�ستان  اإىل  لأويغور  ترحيل  �سل�سلة عمليات  بعد  لهزة 

رحلوا  اإيرانياً   33 اأن  املا�سي  العام  اأوردت يف  الريطانية  تاميز”  “ذا 
اإىل بالدهم من تركيا، بينهم �سديقان، �سعيد متجيدي وحممد رجبي 
اللذان حكم عليهما بعد ذلك بالإعدام ب�سبب م�ساركتهما يف احتجاجات 
ُرح��ل��وا يف  اآخ��ري��ن  اإيرانيني  �سبعة  يقل عن  ل  ما  اأن  ويعتقد   .2019

ال�سنوات الثالث املا�سية، موجودون اليوم يف �سجون يف بالدهم.
ورداً على �سوؤال عن الإيرانيني اخلم�سة املحتجزين حالياً، قال م�سوؤول 
تركي رفيع: “تركيا ل تنوي ترحيل اأياً من املذكورين اإىل اإيران. ومن 

ومل يك�سف الدولة الثالثة. املمكن، مع ذلك اإر�سالهم اإىل بلد ثالث”. 
قال بو�س برجامايل، وكيل املعتقلني الأربعة: “مل حتدد دولة ثالثة يف 
قرار الرتحيل، والإجراءات الق�سائية م�ستمرة. بغ�س النظر عن البلد، 
فاإن الرتحيل �سيكون غري قانوين. كما اأن من غري القانوين اأن يظل 

موكلي يف مركز الحتجاز اأثناء هذه العملية«.

•• لندن-وكاالت

قالت �سحيفة “غارديان” الريطانية اإن املعار�سني الإيرانيني يف تركيا 
اآمناً لهم بعد ما يبدو اأنه موجة  مل يعودوا واثقني اأنها ل تزال مالذاً 
جديدة من العتقالت واأوامر بالرتحيل التي ت�ستهدف طالبي اللجوء 
31 عاماً وهو نا�سط �سيا�سي  اأف�سني �سهراب زاده،  الإيرانيني. تعر�س 
كردي، للتعذيب واحلب�س النفرادي 7 اأعوام يف ال�سجن يف اإيران قبل 
الفرار عند نقله اإىل امل�ست�سفى وعبوره احلدود اإىل تركيا يف 2016 ، 
قبل اأن تلحق به زوجته يف العام املوايل. واعتقل �سهراب زاده هذا ال�سهر 
اإ�سكي�سهري للح�سول  بعد زيارة روتينية ملركز �سرطة حملي يف مدينة 
على اأوراق �سفر، ووجهت له تهمة تهديد الأمن القومي الرتكي. ويقول 
وكيله املحامي حممود قا�سان، اإنه مل يحظ باحرتام و�سعه لجئاً يتمتع 

كما  وبكني.  اأنقرة  بني  الأف��ق  تلوح يف  التي  املجرمني  ت�سليم  ومعاهدة 
اأُعيد اأع�ساء من جماعة الإخوان امل�سلمني اإىل م�سر.

ويقول الإيرانيون يف تركيا اإنهم يعي�سون اأي�ساً يف خوف متزايد ب�سبب 
فالدولتان  وط��ه��ران،  اأن��ق��رة  بني  معقدة،  كانت  واإن  الوثيقة،  العالقة 

تربطهما عالقات جتارية واأمنية قوية.
وقالت زوجة �سهراب زاده، فريي�سته كاجنافاري، 28 عاماً، اإنها وزوجها 
للحكومة  عمالء  اأنهم  يعتقدون  رج��ال  من  متكررة  مل�سايقات  تعر�سا 
الإيرانية خالل وجودهم يف تركيا. وا�سطرتهم الهجمات على منزلهم 
تركيا،  هادئة يف  “ع�سنا حياة  وقالت:  م��رات.  ع��دة  العنوان  تغيري  اإىل 
اتباع  على  حري�سني  كنا  اإلينا،  النتباه  لفت  يف  رغبة  لدينا  تكن  ومل 
اآمن.  مكان  يف  طبيعية  حياة  هو  نريده  ما  امل�سيف...كل  البلد  قواعد 
ابننا«. وكانت �سحيفة  اأخ�سى ب�سدة على زوجي وعلى م�ستقبلنا وعلى 

موجة جديدة من العتقالت لإيرانيني يف تركيا

••نيودلهي-اأ ف ب

األفي  م��ن  اأك���ر  ال��ه��ن��د  يف  �سجلت 
وحواىل  كوفيد-19  ب�سبب  وف��اة 
خالل  ج��دي��دة  اإ�سابة  األ��ف   300
اأك���ر  ���س��اع��ة يف واح������دة م���ن   24
الأرق������ام ال��ي��وم��ي��ة يف ال��ع��امل منذ 
بيانات  ح�������س���ب  ال������وب������اء،  ب����داي����ة 

ر�سمية.
اإىل  ال�سحة  وزارة  اأرق����ام  وت�����س��ري 
التي  اجل���دي���دة  ا���س��اب��ات  ع���دد  اأن 
�سجلت بلغ 295 األفا يف ال�ساعات 

العدد  ي��رف��ع  م��ا  الأخ�����رية  ال24 
 15،6 اإىل  لالإ�سابات  الإج��م��ايل 
الوفيات  اأما عدد  الهند.  ميونا يف 
اإجمايل عدد  لي�سل   2023 فبلغ 
اإىل  بحياتهم  ال��وب��اء  اأودى  الذين 

182 األفا و553 �سخ�سا.
م�ساء  التلفزيون  بثه  خ��ط��اب  ويف 
ال���ث���الث���اء، ط��ل��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال���ه���ن���دي ن����اري����ن����درا م�������ودي من 
اجلهود  م��ن  مزيد  ب��ذل  مواطنيه 
يف مواجهة كورونا من اأجل جتنب 
اإج�����������راءات ع�����زل ج����دي����دة خالل 

مرتبطة  خ���ط���رية  ���س��ح��ي��ة  اأزم�����ة 
واأك��د مودي  للوباء.  ثانية  مبوجة 
الرتفاع  م��ن��ذ  الأول  خ��ط��اب��ه  يف 
الهند  اأن  الإ����س���اب���ات  يف  ال��ك��ب��ري 
1،3 مليار  التي يبلغ عدد �سكانها 
كبرية  “معركة  ت��خ��و���س  ن�����س��م��ة، 
“الو�سع  اإن  وق��ال  اأخرى”.  م��رة 
ك���ان حت��ت ال�����س��ي��ط��رة ق��ب��ل ب�سعة 
الثانية  امل���وج���ة  وج�����اءت  اأ���س��اب��ي��ع 
م��ث��ل اإع�����س��ار«. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال�سحي  ونظامها  مدنها  ازدح���ام 
الآن  حتى  الهند  متكنت  املتهالك، 

•• رانغون-رويرتز

لالنقالب  مناه�سون  ن�سطاء  نظم 
احتجاجات   م��ي��امن��ار  يف  ال��ع�����س��ك��ري 
باإطالق  للمطالبة  الأرب���ع���اء  اأم�����س 
اعتقلهم  ال���ذي���ن  ال�����س��ج��ن��اء  ����س���راح 
حني  يف  احل��اك��م  الع�سكري  املجل�س 
حكومة  �سرعية  ع��دم  املجل�س  اأع��ل��ن 

وحدة وطنية �سكلها معار�سوه.
ا�ستيالء  منذ  اأزم��ة  ميامنار  وت�سهد 
واإطاحته  ال�����س��ل��ط��ة  ع��ل��ى  اجل��ي�����س 
بحكومة اأوجن �سان �سو ت�سي املنتخبة 
تخرج  اإذ  ���س��ب��اط،  ف���راي���ر  اأول  يف 

املناه�سة  الح���ت���ج���اج  م���ظ���اه���رات 
لالنقالب يوميا تقريبا على الرغم 
املجل�س  ي�سنها  وح�����س��ي��ة  حملة  م��ن 

الع�سكري على معار�سيه.
ال�سجناء  م�����س��اع��دة  راب���ط���ة  وق���ال���ت 
حقوقية،  منظمة  وهي  ال�سيا�سيني، 
اإن قوات الأمن قتلت 738 فردا منذ 
3300 معتقل  النقالب واأن هناك 
يف الوقت الراهن منهم 20 �سدرت 
���س��ده��م اأح���ك���ام ب����الإع����دام. وت����داول 
التوا�سل  مواقع  على  �سورا  النا�س 
لن�سطاء  الأرب������ع������اء  الج���ت���م���اع���ي 
ي��رت��دون قم�سانا زرق���اء وي��رف��ع كل 

اأحد ال�سجناء.  منهم يدا عليها ا�سم 
وي���ح���ي���ي امل���ح���ت���ج���ون ب���ارت���دائ���ه���م 
النا�سط  ذك���رى  ال���زرق���اء  القم�سان 
الدميقراطية  امل��داف��ع عن  وي��ن تني 
عاما   19 مل��دة  �سجنه اجلي�س  ال��ذي 
وت����ويف ي���وم 21 اأب���ري���ل ن��ي�����س��ان عام 
2014 . وبعد اإطالق �سراحه تعهد 
الفراج  حلني  اأزرق  قمي�س  بارتداء 

عن جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني.
التلفزيون  ذك��ر  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
امل���دع���وم م���ن اجل��ي�����س اأم�������س  الأول 
الداخلية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  الثالثاء 
وحدة  حكومة  �سرعية  ع��دم  اأع��ل��ن��ت 

لكن  ن�سبيا.  ال��وب��اء  م��واج��ه��ة  م��ن 
�سهدت  املا�سية  القليلة  الأ�سابيع 

جتمعات حا�سدة.
الأ�سخا�س يف  فقد �سارك ماليني 
املهرجان الديني الهندو�سي كومبه 
�سيا�سية  جتمعات  ونظمت  م��ي��ال، 
ومباريات  فخمة  زف���اف  وح��ف��الت 
ري���ا����س���ي���ة. وذك������رت ال�����س��ح��ف اأن 
امل�سادة  الأ�سا�سية  الأدوي����ة  اإن��ت��اج 
لفريو�س كورونا تباطوؤ اإن مل يكن 
واملناق�سات  امل�سانع  بع�س  علق يف 
اخلا�سة مب�سانع اإنتاج الأك�سجني 

تاأخرت.
اأق����رب����اء م��ر���س��ى لدفع  وي�����س��ط��ر 
م���ب���ال���غ ك���ب���رية ل�������س���راء الأدوي�������ة 

والأك�سجني يف ال�سوق ال�سوداء.
دلهي  ح����ك����وم����ة  رئ����ي���������س  وك����ت����ب 
اأرف���ي���ن���د ك��ي��ج��ري��وال ال�����ذي عزل 
ثبتت  اأن  ب���ع���د  ال���ث���الث���اء  ن��ف�����س��ه 
اإ�سابة زوجته بكورونا، يف تغريدة 
اأن بع�س  الأرب���ع���اء  ال��ث��الث��اء  ل��ي��ل 
امل�ست�سفيات يف املدينة الكبرية “مل 
�سوى  الأوك�سجني  من  متلك  تعد 

كميات تكفي لب�سع �ساعات«.
حاليا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وتن�سح 
حتى  ال���ه���ن���د  اإىل  ال�����س��ف��ر  ب���ع���دم 
تطعيمهم  مت  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س 
بريطانيا  اأ�سافت  بينما   ، بالكامل 

الهند اإىل “لئحتها احلمراء«.
ونيوزيلندا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  وح��ظ��رت 

الرحالت اجلوية من الهند.

امل���ع���ار����س���ون. وكان  ���س��ك��ل��ه��ا  وط��ن��ي��ة 
بالدميقراطية،  املطالبون  ال�سا�سة 
املنحل،  الرملان  من  اأع�ساء  ومنهم 
ق���د اأع���ل���ن���وا ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ت�سم 
�سان �سو ت�سي املعتقلة منذ النقالب 
الحتجاجات  ق����ادة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وزعماء الأقليات العرقية.
اأخ�����رى ق����ال متحدث  ن��اح��ي��ة  وم����ن 
با�سم اجلي�س اإن اجلرنال مني اأوجن 
الع�سكري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ه��الي��ن��ج 
يف  ال�����س��ب��ت  ي���وم  اج��ت��م��اع��ا  �سيح�سر 
جنوب  دول  راب��ط��ة  لزعماء  جاكرتا 

�سرق اآ�سيا )اآ�سيان(.

األفا وفاة بكورونا خالل 24 �ساعة يف الهند 

�سحف عربية: اإ�سرائيل تخو�س حربًا غري مبا�سرة لعرقلة التفاق النووي •• عوا�شم-وكاالت

ي���ح���ت���د ال�����������س�����راع الإي������������راين-
امل��ل��ف النووي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى 
الذي اأ�سبح مثاراً للجدل، م�سعاًل 
البلدين  الع�سكرية بني  املناورات 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ���س��ع��ي  ب���ع���د 
للعودة التفاق الذي ان�سحب منه 
ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�س 
اأبيب من  2017، وحت��ذر تل  يف 
معلنة  الأمريكية  العودة  عواقب 
متتالية  ���س��رب��ات  ت��وج��ي��ه  نيتها 
ت�����س��ت��ه��دف ب���ه���ا ق���ل���ب امل�������س���روع 

النووي الإيراين.
ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�س 
الأرب���ع���اء، ف���اإن اإ���س��رائ��ي��ل واإي���ران 
عن  بعيداً  �سفن  ح��رب  تخو�سان 
املواجهة املبا�سرة، كون البلدين ل 

يتحمالن عواقب تلك احلرب.

حتذيرات اإ�ضرائيلية
“العرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
األفي  م���ن  اأك�����ر  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة، 
�سابط اإ�سرائيلي متقاعد حذورا 
جو  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة 
التفاق  اإىل  ال���ع���ودة  م��ن  ب��اي��دن 
ال���ن���ووي م���ع اإي�������ران، يف وق����ت ل 
ع�سكريون  خ���راء  ف��ي��ه  ي�ستبعد 
ع�سكرية  �سربة  اأبيب  تل  توجيه 
النووية  امل���ن�������س���اآت  اإىل  ج���وي���ة 
يف  وا�سنطن  م�ست  اإذا  الإيرانية 
اإحياء التفاق النووي مع طهران 
دون الأخذ بعني العتبار املخاوف 

الإ�سرائيلية.
الإ�سرائيليون  ال�����س��ب��اط  ووّق����ع 
�ساغها  ر�سالة  على  امل��ت��ق��اع��دون 
والأم����������ن  ال�������دف�������اع  “منتدى 
الإ�سرائيلي”، ووجهها اإىل البيت 
موؤ�س�سة  ه��و  واملنتدى  الأب��ي�����س. 
�سباطاً  ت�����س��م  ح��ك��وم��ي��ة  غ����ري 
واأجهزة  اجل��ي�����س  يف  متقاعدين 

خمابرات اإ�سرائيلية.
قلقهم  “عن  امل��وق��ع��ون  واأع������رب 
وا�سنطن وعّدة دول  من م�ساعي 
اأوروبية لإنعا�س التفاق النووي، 
و���س��ط جت��اه��ل خم����اوف دول يف 

ال�سفقة  م���ن  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
املحتملة”.

وك�������س���ف���ت ت����ق����اري����ر اإع����الم����ي����ة 
اتخذت  اإي������ران  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
م��وؤخ��راً ع��دة خ��ط��وات ق��د ت�سمح 
ل��ه��ا ب�����اأن ت��خ��ت�����س��ر ب�����س��ك��ل كبري 
تطوير  �سي�ستغرقه  الذي  الوقت 
النظام  ق����رر  اإذا  ن������ووي،  ����س���الح 
عن  اإعالنها  رغم  اإليه،  الندفاع 
اتفاق  ب�ساأن  التفاو�س  رغبتها يف 

نووي جديد.
واأ�سارت التقارير اإىل اأن حتركات 
ذلك  الأخ���������رية، مب����ا يف  اإي��������ران 
املخ�سب  ال���ي���وران���ي���وم  ت��ك��دي�����س 
منخف�س الدرجة وتركيب اأجهزة 
ط��رد م��رك��زي م��ت��ط��ورة وتو�سيع 
النووية  امل��ن�����س��اآت  م���ن  ال���ع���دي���د 
اليورانيوم  تخ�سيب  وم��ت��اب��ع��ة 
وم����وؤخ����راً   %60 م�����س��ت��وى  اإىل 
الإعالن عن خطط لإنتاج معدن 
تعني  املفاعل،  لوقود  اليورانيوم 
الأ�سول  ن��ح��و  اإي�����ران  ت��وّج��ه  اأن 

النووية اآخذ يف الزدياد.

حرب قر�ضنة 
“الوطن”  ������س�����ح�����ي�����ف�����ة  يف 
ظافر  الكاتب  يقول  البحرينية، 
ح���رب  “اإن  ال���ع���ج���م���ي،  حم���م���د 
ال��ق��ر���س��ن��ة ت���ع���ود ل��ل��ب��ح��ار مرة 
اأب���ي���ب وطهران  ت���ل  ب���ني  اأخ�����رى 
�سفن  ا�ستهداف  ت��ب��ادل  مت  حيث 
والإيرانية،  الإ�سرائيلية  ال�سحن 
اإيرانية  �سفينة   12 وت��ع��ر���س��ت 
لهجمات اإ�سرائيلية منذ 2019، 
عن  اإ�سرائيل  اأعلنت  املقابل  ويف 
ت��ع��ر���س ن�����س��ف ه����ذا ال���ع���دد من 
�سفنها للهجوم الإيراين يف خليج 
واملحيط  ال���ع���رب  وب���ح���ر  ع���م���ان 
�سوؤالني:  ي��ط��رح  مم���ا  ال��ه��ن��دي، 
ح���روب  ت��ب��ع��ات  وم����ا  الآن،  مل�����اذا 
واإ�سرائيل  اإي��ران  بني  القرا�سنة 

على اخلليج!«.

ك كل من طهران ووا�سنطن  مت�سُّ
اإيران  ت�سرتط  ب�سروطهما حيث 
للعودة  الأمريكية  العقوبات  رفع 
فيما  ال����ن����ووي����ة،  لل���ت���زام���ات���ه���ا 
ترف�س الوليات املتحدة تخفيف 
ال�������س���غ���وط ق���ب���ل ال����ت����زام اإي������ران 
بتعهداتها مبوجب اتفاق 2015 
ب���ف���ر����س قيود  ي��ق�����س��ي  وال�������ذي 
الإيراين  النووي  الرنامج  على 
للمجموعة  ����س���م���ان���ات  م���ق���اب���ل 
الدولية باأن اإيران لن ت�سعى اإىل 

تطوير �سالحها النووي«.
النووي  “التفاق  اأن  واأو���س��ح��ت 
وجت�������ري   2015 مت  ال�����������ذي 
اإعادة  ب�سدد  مكثفة  م��ف��او���س��ات 
واإي����ران   1+5 دول  ب��ني  تفعيله 
التي  امل����خ����اط����ر  ب���ع�������س  ي���ح���م���ل 
املنطقة  دول  م���ن���ه���ا  ت���ت���وج�������س 
العربي  اخلليج  دول  وخ�سو�ساً 
ت�سرف  وث���ي���ق���ة  ي���ع���د  اأن������ه  رغ�����م 
ولكن  امل����ت����ح����دة  الأمم  ع���ل���ي���ه���ا 
الرتكيز  يف  ي���ك���م���ن  ال����ت����خ����وف 
ع���ل���ى امل����ل����ف ال�����ن�����ووي وجت���اه���ل 
امل���ه���ددات الإي��ران��ي��ة الأخ����رى يف 
البالي�ستية  كال�سواريخ  املنطقة 
جوارها  يف  امل�ستمرة  والتدخالت 
امل�ستمرة  وال��ه��ج��م��ات  الإق��ل��ي��م��ي 
اململكة  يف  ال��ط��اق��ة  من�ساآت  على 
بوا�سطة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
من  امل��دع��وم��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيا 
اإيران يف اليمن، وبالتايل فاإن دول 
يف  اإ���س��راك��ه��ا  على  ت�سدد  املنطقة 
اأية مفاو�سات ت�سمن م�ساحلها 
ال�سالح  خطر  مهددات  وجتنبها 
املت�سرر  كونها  الإي��راين  النووي 

الأول من هذا اخلطر«.

تهديد حوثي مركب
اأم��ني يف مقال  اأميل  الكاتب  اأك��د 
“ال�سرق الأو�سط”،  له ب�سحيفة 
اأن “التهديد احلوثي بات تهديداً 
مركباً ولي�س ب�سيطاً؛ فبامتالك 

ويقول العجمي، “ميكننا تف�سري 
ح����رب ال�����س��ف��ن اأن���ه���ا ك���ج���زء من 
الدفاعية  الدولتني  ا�سرتاتيجية 
فكالهما  اجل����ب����ه����ات،  ب����اإب����ع����اد 
حرباً.  حتتمل  ل  ه�سة  جبهاتها 
طهران  اإن  ال����ق����ول  مي���ك���ن  ك���م���ا 
ت��ع��ت��زم ف��ت��ح ج��ب��ه��ة ب��ح��ري��ة �سد 
تكرار  من  ملت  اأن  بعد  اإ�سرائيل 
درب  اأ���س��اع��ت  ق��د  اأن��ه��ا  امل�سلمني 
القد�س فلعلها ت�سل القد�س عر 

البحر..!!«.
ال�سفن فتحت  “بحرب  وي�سيف، 
تكن  مل  ج��دي��دة  جبهة  اإ�سرائيل 
معلومة من قبل، كما اأن ما تقوم 
ب��ه اإ���س��رائ��ي��ل ه��و ا���س��ت��م��رار جهد 
�سرب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف  اجل��ي�����س 

الأهداف الإيرانية يف �سوريا«.
“مهاجمة  اأن  العجمي،  وي��وؤك��د 
ن����اق����الت ال���ن���ف���ط الإي����ران����ي����ة يف 
امل��ت��و���س��ط ه���و ل��ق��ط��ع امل�����دد عن 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ال����ت����ي حت�����اول 
حا�سمة  مل���ف���او����س���ات  ال���و����س���ول 
واأعني  الإي���راين  ال��ن��ووي  للملف 

مفاو�سات فيينا«.
“املن�ساأة  اأن  ال��ك��ات��ب��ة،  وت�����س��ي��ف 
انفجاراً  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 
التيار  يف  مفاجئ  انقطاع  �سبقه 
املا�سي  الأ�����س����ب����وع  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
طرد  ج���ه���از  األ������ف(   16( ت�����س��م 
تن�سيط  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  م����رك����زي 
التخ�سيب  منخف�س  اليورانيوم 
الوقود  لتوليد  ي�ستخدم  ال���ذي 
مبحطات الطاقة النووية، واإنتاج 
التخ�سيب  ع�����ايل  ال���ي���وران���ي���وم 
ل��ت�����س��ن��ي��ع الأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة 
التي  امل���ف���او����س���ات  وه�����و جم�����ال 
الأوروب����ي  الحت���اد  ممثلي  ت�سم 
وبريطانيا  واأمل����ان����ي����ا  وف���رن�������س���ا 
والتي  واإي����ران  وال�سني  ورو���س��ي��ا 
ق��د ت��ت��ع��ر لأ���س��ب��اب ع���دة اأهمها 

�سّعدت  نف�سه  الوقت  ويف  الأ�سد، 
حملة  �سمن  هجماتها  اإ�سرائيل 
الإي���راين.  القت�ساد  على  اأو���س��ع 
اإن ما يجري  اأن يقال  كما ميكن 
ه���و الن���ت���ق���ام م���ن ب����اب ال�����رد يف 
املنا�سب،  وامل��ك��ان  املنا�سب  الوقت 
ب���ل ورمب����ا ي��ع��ود ا���س��ت��ع��را���س تل 
باب  م��ن  البحرية  لقوتها  اأب��ي��ب 
اأن  وت�����س��وي��ق  اخلليجيني  اإغ����راء 
اإ�سرائيل لديها بحرية مياه زرقاء 
»Blue water Navy«. كما 
اأن ما يجري هو تخريب لالتفاق 
املتبادلة  ف��ال��ق��ر���س��ن��ة  ال����ن����ووي، 
ب��اي��دن من�سبه  ت��ويل  بعد  ب���داأت 
وتعهده بالعودة لالتفاق النووي 

.»2015

�ضربة قوية 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت���ق���ول ال��ك��ات��ب��ة يف 
ال�سعودية  “عكاظ”  ���س��ح��ي��ف��ة 

ه��ي��ل��ة امل�����س��وح يف م��ق��ال ل��ه��ا، اإن 
يعد  نطنز  موقع  على  “الهجوم 
لقدرة  وم���وج���ع���ة  ق���وي���ة  ���س��رب��ة 
ا���س��ت��ئ��ن��اف تخ�سيب  ع��ل��ى  اإي�����ران 
اليورانيوم، واإعادة ت�سغيل املن�ساأة 
اأكر.  اأو  اأ���س��ه��ر   9 ي�ستغرق  ق��د 
ولكن الالفت حقيقًة اأن الهجوم 
بعد  ج��اء  الإي��ران��ي��ة  املن�ساأة  على 
ق����ي����ام طهران  م����ن  واح�������د  ي�����وم 
بتد�سني ن�سب ع�سرات الطاردات 
مهمتها  احل����دي����ث����ة  امل����رك����زي����ة 
اليورانيوم  ت��خ�����س��ي��ب  ت�����س��ري��ع 
بع�سرات املرات ومراكمة الكميات 
 20% امل��خ�����س��ب��ة مب�������س���ت���وي���ات 
الهجوم  اأن  ي���وؤك���د  مم���ا  واأك������ر 
�سديدة  ب��ع��ن��اي��ة  م���درو����س���اً  ك����ان 
لي�س  “التوقيت”  يف  ودق��������ة 
الطاردات  تطوير  م�ستوى  على 
التخ�سيب  وت�����س��ري��ع  امل���رك���زي���ة 
فح�سب، بل على م�ستوى امل�ساعي 

تلو  يوماً  تتطور  اأ�سلحة  احلوثي 
يغيب  ل  خارجي  وبدعم  الآخ���ر، 
اململكة  ت�سحي  ل  الأع�����ني،  ع��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ف��ح�����س��ب يف 
م���واج���ه���ة اخل���ط���ر احل����وث����ي، بل 
الأردن  اإىل  ال���ت���ه���دي���دات  مت��ت��د 
وغ��ريه��ا م��ن ال���دول، عطفاً على 
الدولية  امل��الح��ة  ح��رك��ة  ت��ه��دي��د 
يف البحر الأحمر، من باب املندب 
جنوباً، و�سوًل اإىل قناة ال�سوي�س 
الت�ساوؤل  ي��ط��ف��و  وه���ن���ا  ����س���م���اًل، 
“كيف  ال�سطح،  على  اجل��وه��ري 
النظر  حت��دي��داً  وا�سنطن  تغ�س 
اإرهابية  جت��رب��ة  ا���س��ت��ن�����س��اخ  ع���ن 
اأهمية  متثل  منطقة  يف  حوثية 

ا�سرتاتيجية عاملية؟«.
امل�سهد  “يف  اأم��������ني،  وي�������س���ي���ف 
لالنتباه  مثرية  جزئية  احلوثي 
جتاهها،  اليقظة  اجلميع  وعلى 
وه���������ي حم�������������اولت احل����وث����ي����ني 
ال�سيطرة على ماأرب؛ الأمر الذي 
ل يتوجب ال�سماح به، ل �سيما اأن 
ح�سولهم  ي��ع��ن��ي  ذل����ك  ح�����دوث 
ول  نفطية جديدة،  على م�سادر 
احتمال  الإط���ار  ذل��ك  ي�ستبعد يف 
اأن يقدم احلوثيون على مطالب 
ج��دي��دة واأك����ر ���س��رام��ة، ت�سب 
�سيطرتهم  على  الإب��ق��اء  خانة  يف 
اليمنية  الأرا�سي  على  الإرهابية 

اإىل اأجل غري م�سمى«.
امل����ح����اولت  ت���ب���دو  “ل  وي����ق����ول، 
اململكة  دف��ع  على  ق��ادرة  احلوثية 
الأ�سا�سية؛  للتخلي عن خياراتها 
وم�ساندة  اليمني،  ال�سعب  دع��م 
ال�سرعية، وحماولة اإنهاء احلرب 
م��ن غ��ري ط��ائ��ل ال���دائ���رة هناك، 
م��ع الأخ����ذ يف ع��ني الع��ت��ب��ار اأن 
ال��ري��ا���س ل��ه��ا يف احل���ق األ���ف حق 
اإن دافعت عن �سعبها ومدنها بكل 
الأدوات التي يكفلها لها القانون 
العتداءات  مواجهة  يف  ال���دويل 
تاأييد  ويكفي  الغا�سمة،  احلوثية 
وا���س��ت��ن��ك��ار اجلميع  ل��ه��ا  ال���ع���امل 
العدائية  ال�ساروخية  للق�سفات 
اجل���ب���ان���ة ول���ط���ل���ع���ات امل�������س���رّيات 

املحملة �سراً«.

 ميامنار ت�سهد احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن ال�سجناء 

تركيا تعلن اإرجاء حمادثات ال�سالم الأفغانية  •• ا�شطنبول-اأ ف ب

24 ني�سان- اأفغان�ستان كان مقررا يف  اأعلنت تركيا اإرجاء موؤمتر دويل حول 
اأبريل، اإىل منت�سف اأيار-مايو. وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساو�س 
اأوغلو يف مقابلة مع حمطة “هابر ترك” التلفزيونية “قررنا اإرجاء حمادثات 

ال�سالم اإىل ما بعد رم�سان«.
ني�سان/  24 بني  اأفغان�ستان  حول  املوؤمتر  تنظيم  نيتها  اأعلنت  تركيا  وكانت 
اأبريل والرابع من اأيار/مايو بح�سور ممثلني غن احلكومة الأفغانية وحركة 

طالبان.
واأ�ساف ت�ساو�س اأوغلو “ارتاأينا اأنه من املفيد اإرجاء” املحادثات بعد الت�ساور 

اقرتحته  ال���ذي  اأفغان�ستان  ح��ول  ال�����س��الم  م��وؤمت��ر  اأن  اأع��ل��ن��ت  تركيا  وك��ان��ت 
اأيار/مايو  24 ني�سان/اأبريل والرابع من  وا�سنطن �سيعقد يف ا�سطنبول بني 

بح�سور ممثلني عن احلكومة الأفغانية وطالبان.
وكان من املفرت�س اأن يوؤدي هذا الجتماع اإىل اإحياء مفاو�سات ال�سالم املبا�سرة 

غري امل�سبوقة التي بداأت يف �سبتمر بني طالبان واحلكومة يف كابول.
م�ستقبل  ب�ساأن  قمة  حت�سر  لن  اإنها  املا�سي  الأ�سبوع  ذك��رت  طالبان  وكانت 

اأفغان�ستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية اأرا�سيها.

مع الدوحة والأمم املتحدة. وكانت وا�سنطن �سغطت يف وقت �سابق لكي يجرى 
املوعد  اأي��ار-م��اي��و  من  الأول  قبل  املتحدة  الأمم  ترعاه  ال��ذي  الجتماع  ه��ذا 
يف  اأب��رم  اتفاق  مبوجب  اأفغان�ستان  من  الأمريكية  القوات  لن�سحاب  النهائي 

�سباط-فراير 2020 يف الدوحة بني اأدارة دونالد ترامب وحركة طالبان.
الن�سحاب  اأن  املا�سي  الأ�سبوع  بايدن  جو  اجلديد  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
الأمريكي من افغان�ستان �سينجز يف 11 اأيلول/�سبتمر يف الذكرى الع�سرين 

لهجمات 2001.

وقال ت�ساو�س اأوغلو اأن التاأجيل �سيمنح كل طرف وقتا لإعداد قائمة باأ�سمائهم، 
م�سريا اإىل “عدم و�سوح” ب�ساأن امل�ساركني يف املوؤمتر.

وردا على �سوؤال عما اإذا كانت طالبان �ستن�سم اإىل املحادثات، قال “بالتاأكيد. 
هل �سيكون هذا املوؤمتر منطقيا بدون وجود طالبان؟«.

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطق  قال  املوؤمتر،  اإرج��اء  اإع��الن  وقبيل 
“لي�س هناك حل ع�سكري للنزاع يف اأفغان�ستان ووحدهما ت�سوية  نيد براي�س 
�سيا�سية ووقف كامل لإطالق النار ميكن اأن يجلبا الأمن وال�ستقرار والزدهار 

ل�سعب اأفغان�ستان«.
اللتزام  ه��ذا  من  الهائل  اجلهد  ه��ذا  من  “جزء  ا�سطنبول  موؤمتر  اأن  واأك��د 

الوا�سع” من اأجل ت�سوية �سيا�سية.
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اأك��دت وزي��رة القوات  من جهتها، 
فلورن�س  ال��ف��رن�����س��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
حليفا  “خ�سرت  فرن�سا  اأن  باريل 
يف  الإره����اب  مكافحة  يف  اأ�سا�سيا 

منطقة ال�ساحل«.
الرتهيب  ع��ن طريق  ط��رده  بعد 
الأقوياء  امل��ع��ار���س��ني  ال��ع��ن��ف  اأو 
املاري�سال  ف���وز  اأُع��ل��ن  ال��ن��ادري��ن، 
ديبي م�ساء الثنني - مل يكن قد 
اأعلن عن اإ�سابته - يف النتخابات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ج����رت يف 11 
رئا�سية  ل��ولي��ة  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل 

املجل�س  اأن  اجل���ي�������س  واأو������س�����ح 
“برئا�سة  الن��ت��ق��ايل  ال��ع�����س��ك��ري 
اإدري���������س ديبي  اجل�����رنال حم��م��د 
الوطني  ال����س���ت���ق���الل  ي�����س��م��ن 
و����س���الم���ة الأرا������س�����ي وال����وح����دة 
املعاهدات  واح�������رتام  ال��وط��ن��ي��ة 
ويوؤمن  ال���دول���ي���ة  والت����ف����اق����ات 
وُفر�س  انتقال ملدة 18 �سهرا”. 

حظر جتول واأغلقت احلدود.
وك���ان دي��ب��ي اأط���اح ح�سني حري 
ع���ام  اإىل   1982 م����ن  )ح����ك����م 
قائد  ك�������ان  ب����ع����دم����ا   )1990

الذي  الإع���الن  وح�سب  �ساد�سة. 
����س���در ق��ب��ل امل���وع���د امل���ح���دد له، 
باملئة   79،32 على  ديبي  ح�سل 

من الأ�سوات. 
من  البالغ  الع�سكري  ه��ذا  وك���ان 
68 ع��ام��ا، م��ت��م��ردا قبل  ال��ع��م��ر 
بقوة  ال�سلطة  على  ي�ستويل  اأن 

ال�سالح يف 1990.
ببزة  ال���ظ���ه���ور  ع����ن  ي���ك���ف  ومل   
نف�سه  ت���ق���دمي  وع�����ن  ع�����س��ك��ري��ة 

“كمحارب«.
ب����ج����روح خطرية  اأ����س���ي���ب  وق�����د 

ليقود  اجلبهة  اإىل  توجه  عندما 
ب��ن��ف�����س��ه ال���ق���ت���ال ����س���د رت�����ل من 

املتمردين املت�سللني من ليبيا.
ق���ال ال��ن��اط��ق ع��ن��د اإع���الن���ه وفاة 
الر�سمي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع��ل��ى  دي��ب��ي 
“توىل  امل��اري�����س��ال  اإن  ال��ث��الث��اء 
املعركة  ال��ع��م��ل��ي��ات خ���الل  ق��ي��ادة 
ال��ب��ط��ول��ي��ة ال���ت���ي خ��ا���س��ه��ا �سد 
ج��ح��اف��ل الإره������اب ال��ق��ادم��ة من 
“جرح  اأن�����ه  م��و���س��ح��ا  ليبيا”، 
خ���الل ال���س��ت��ب��اك��ات وت���ويف بعيد 

اإادته اإىل جنامينا«.

املجل�س الع�ضكري : م�ضتمرون مبكافحة الإرهاب

رحيل ديبي يفتح مرحلة من عدم اليقني يف ت�ساد 
•• جنامينا-اأ ف ب

ت�ساد  يف  الع�سكري  املجل�س  اأك���د 
العمل  موا�سلته  الأرب��ع��اء  اأم�����س 
على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد 

مقتل الرئي�س اإدري�س ديبي.
وقال املجل�س الع�سكري يف موؤمتر 
اللتزام  ي�����س��م��ن  اإن����ه  ���س��ح��ف��ي، 
باملواثيق الدولية، و�سدد على اأنه 
�سي�سلم ال�سلطة حلكومة مدنية.

ال���دع���وة للحوار  امل��ج��ل�����س  وج���دد 
املتنازعة  الأط���راف  خمتلف  ب��ني 
العمل  يف  وال�ستمرار  البالد،  يف 

على مكافحة الإرهاب.
اإدري�س  الرئي�س  رح��ي��ل  وي��د���س��ن 
ديبي اإتنو الذي حكم ت�ساد لأكر 
م��ن ث��الث��ني ع��ام��ا وك���ان �سريكا 
املتطرفني  ���س��د  ل��ل��غ��رب  رئي�سيا 
من  ف���رتة  ال�����س��اح��ل،  منطقة  يف 
الذي  البلد  ه��ذا  يف  اليقني  ع��دم 
اإىل  بالزحف  املتمردون فيه  وعد 

العا�سمة جنامينا.
اإدري�س  حم��م��د  اجل�����رنال  اأع���ل���ن 
الرئي�س  جنل  عاما(   37( ديبي 
ال����راح����ل ال�����ذي ك����ان ح��ت��ى ذلك 
احلر�س  ق����ي����ادة  ي���ت���وىل  احل�����ني 
ال��رئ��ا���س��ي امل��ت��م��ت��ع ب��ن��ف��وذ هائل 
ويتوىل حماية النظام واحلكومة 
“يتوىل  اأن��ه  الوطنية  واجلمعية 
ت�ساد،  جمهورية”  رئي�س  م��ه��ام 
ُن�سر  ان���ت���ق���ايل  م���ي���ث���اق  ح�������س���ب 
اللكرتوين  املوقع  على  الأربعاء 

للرئا�سة.
وكان حممد اإدري�س ديبي قد عني 
الثالثاء 15 جرنال من املعروف 
اأنهم من بني الأكر ولء لرئي�س 
الدولة ات�سكيل املجل�س الع�سكري 
اأن  الهيئة  هذه  اأك��دت  النتقايل. 

وق��ام احلر�س  ع��ه��ده.  اجلي�س يف 
ال���رئ���ا����س���ي ل�������س���ن���وات ب��ق��م��ع اأي 
معار�سة بقوة قبل اأن يخفف من 
لتعددية  ويفتحه  نظامه  ت�سدد 
حد  على  “م�سبوطة”،  حزبية 

قول اخلراء.
رتبة  اإىل  ت���رق���ي���ت���ه  مت����ت  وق�����د 
املا�سي  اآب/اأغ�����س��ط�����س  يف  م�سري 
اأن  بعد  اإجن��ازات ع�سكرية  ب�سبب 
قبل عام هجوماً يف  قاد �سخ�سياً 
ملالحقة  امل��ج��اورة  نيجرييا  عمق 
جهاديي بوكو حرام الذين جاءوا 

ملهاجمة ثكنة ع�سكرية ت�سادية.
وخ�سو�سا  ال��غ��رب��ي��ون،  وي��ع��ت��ر 
ال�ستعمارية  ال����ق����وة  ف���رن�������س���ا 
اإدري���������س ديبي  ن���ظ���ام  ال�����س��اب��ق��ة، 
���س��ري��ك��ا اأ���س��ا���س��ي��ا يف احل���رب �سد 
ال�ساحل.  منطقة  يف  الإرهابيني 
ال���ت���ي ل متلك  ب��ت�����س��اد  وحت���ي���ط 
ت�سهد  البحر دول  اأي منفذ على 
وال�سودان  ليبيا  مثل  ا�سطرابات 
الو�سطى.  اإف��ري��ق��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 
باجلنود  رئ��ي�����س��ي  م�����س��اه��م  وه���ي 

وال�سالح يف هذا النزاع.
وي�������س���ارك اجل��ي�����س ال��ت�����س��ادي يف 
التابعة  ال�������س���الم  ح���ف���ظ  ق������وات 

بعد  �ستظهر  ج��دي��دة  موؤ�س�سات 
ودميوقراطية”  “حرة  انتخابات 

يف غ�سون عام ون�سف العام.
ووع���د امل��ت��م��ردون ال��ذي��ن ي�سنون 
هجوما �سد النظام الت�سادي منذ 
جنامينا  اإىل  بالتقدم  اأي��ام  ت�سعة 
هذا  قاطع”  “ب�سكل  ورف�����س��وا 

املجل�س الع�سكري.
“جبهة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  واأك������د 
ت�ساد”  يف  وال�����وف�����اق  ال����ت����ن����اوب 
تابول  دي  اأوغ���وزمي���ي  كينجابي 

“نعتزم موا�سلة الهجوم«.
الوطنية  اجل�����ن�����ازة  و����س���ت���ن���ظ���م 
لإدري���������������س دي����ب����ي اإت�����ن�����و ال�����ذي 
رئا�سة  ب��ح�����س��ب  الث����ن����ني  ت�����ويف 
اجلمهورية، اجلمعة يف جنامينا.

اأن  واأعلن ق�سر الليزيه يف بيان 
فرن�سا “فقدت �سديقا �سجاعا”، 
“النتقال  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
الرا�سخ  و”التزامها  ال�سلمي” 
و�سالمة  ووح��دة  ت�ساد  با�ستقرار 

اأرا�سيها”.
الفرن�سي  وزي��ر اخلارجية  ودع��ا   
فرتة  اإىل  ل����ودري����ان  اإي�����ف  ج����ان 
انتقالية ع�سكرية حمدودة توؤدي 
و�ساملة”.  مدنية  “حكومة  اإىل 

بواحدة  م��ايل  املتحدة يف  ل��الأمم 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ويعتر  م���ن ف��رق��ه��م 
امل�سرتكة  القوة  الأك��ر خ��رة يف 
ال�ساحل )موريتانيا ومايل   G5
وبوركينا فا�سو والنيجر وت�ساد(.

�سل�سلة  تاريخها  عر  ت�ساد  �سهد 
من  القادمة  التمرد  حركات  من 
ال�سودان  اأو  ليبيا  م��ن  ال�����س��م��ال 
املجاور. وكان اإدري�س ديبي نف�سه 
اإىل ال�سلطة على راأ�س قوات من 
العا�سمة  اق��ت��ح��م��ت  امل��ت��م��ردي��ن 
نهاية  عطلة  وخ���الل  جن��ام��ي��ن��ا. 
حممد  ابنه  اإىل  ان�سم  الأ�سبوع، 
ل��ق��ي��ادة ال��ق��ت��ال يف ال�����س��م��ال �سد 
حتالف املتمردين. واأعلن اجلي�س 
من  متكن  اأن��ه  الث��ن��ني  الت�سادي 
�سائعات  ل��ك��ن  امل��ت��م��ردي��ن  ���س��ح��ق 
حت���دث���ت ع���ن ق���ت���ال ع��ن��ي��ف اأدى 
القتلى  م��ن  العديد  �سقوط  اإىل 

واجلرحى من اجلانبني.
ب�ستة  �سوى  ومل يعرتف اجلي�س 
قتل  اأن���ه  وق���ال  �سفوفه  يف  قتلى 

اأكر من 300 “عدو«.
احل���دود  ع��ل��ى  تيب�ستي  ج��ب��ل  يف 
ا يف ال�سمال  مع ليبيا، ولكن اأي�سً
ال�سرقي املتاخم لل�سودان، يواجه 
اجلي�س  ال��ت�����س��ادي��ون  امل���ت���م���ردون 
با�ستمرار من قواعدهم اخللفية 

يف هذه البلدان.
ويف �سباط-فراير 2019 اأوقف 
من  بطلب  فرن�سي  ج��وي  ق�سف 
جنامينا، املتمردين القادمني من 

ليبيا ملحاولة اإ�سقاط النظام.
 2008 ����س���ب���اط-ف���راي���ر  ويف 
الق�سر  اأب�����������واب  اإىل  و�����س����ل����وا 
���س��ده��م بف�سل  ق��ب��ل  ال��رئ��ا���س��ي 
باري�س  م���ن  ال��ع�����س��ك��ري  ال���دع���م 

اأي�سا.

دول ال�ساحل ت�سيد مب�ساهمة ديبي يف »مكافحة الإرهاب«  ال�سيوخ الأمريكي يقر تعيني موناكو نائبة لوزير العدل 
ال�سغب، وترتاوح اتهاماتهم ما بني الب�سيطة واخلطرية مثل مهاجمة 

ال�سرطة وعرقلة عمل الكوجنر�س والتاآمر لقتحام املبنى.
ومن الق�سايا الرئي�سية الأخرى التي �ستواجهها موناكو الآثار املرتتبة 
برامج طورتها  وا�ستهدفت  رو���س  قادها  اإلكرتوين  اخ��رتاق  على حملة 
اخلزانة  وزارات  منها  حكومية  جهات  وط��ال��ت  وي��ن��دز  ���س��ولر  موؤ�س�سة 

والعدل والتجارة.
اأوميلفيني اند  ويف الآونة الأخ��رية، عملت موناكو )53 عاما( ب�سركة 

مايرز للخدمات القانونية.
وقبل ذلك ا�سطلعت باأدوار متنوعة بوزارة العدل والبيت الأبي�س.

الإره��اب يف  الوطني ومكافحة  اأي�سا م�ست�سارة لالأمن  وعملت موناكو 
اإدارة باراك اأوباما.

•• وا�شنطن-رويرتز

اأقر جمل�س ال�سيوخ الأمريكي باأغلبية �ساحقة تعيني ليزا موناكو نائبة 
لوزير العدل، ت�سديقا لرت�سيح الرئي�س جو بايدن.

98 �سوتا مقابل اعرتا�س  ووافق املجل�س على تعيني موناكو باأغلبية 
اثنني.

على  الإ���س��راف  يف  امل�ساعدة  اإحل��اح��ا  موناكو  م��ه��ام  اأك���ر  م��ن  و�ستكون 
ال�سابق دونالد  الوا�سع يف هجوم جمموعة موؤيدين للرئي�س  التحقيق 
ترامب على مبنى الكوجنر�س الأمريكي يوم ال�ساد�س من يناير كانون 

الثاين.
ويواجه اأكر من 410 اأ�سخا�س جمموعة اتهامات لدورهم يف اأحداث 

•• جنامينا-اأ ف ب

رحبت دول ال�ساحل التي ت�سارك مع ت�ساد يف حماربة اجلماعات الإرهابية 
بعمل الرئي�س الراحل اإدري�س ديبي اإتنو يف “مكافحة الإرهاب«.

واأ�سادت النيجر حيث تتمركز كتيبة قوامها 1200 جندي ت�سادي يف اإطار 
القوة املتعددة اجلن�سيات املناه�سة للمتطرفني يف جمموعة دول ال�ساحل 
مكافحة  “يف  ديبي  اإدري�����س  للماري�سال  ال�سخ�سي”  ب�”اللتزام  اخلم�س 
كما ورد يف  الإره��اب وحتقيق ال�ستقرار يف منطقة ال�ساحل وال�سحراء”، 
“ال�سعب النيجري  بيان للرئي�س حممد بازوم وحكومته. وقال البيان اإن 
ي�سارك ال�سعب الت�سادي ال�سقيق اأمله ويعرب عن ت�سامنه ويوؤكد له التزامه 
ال�ساحل اخلم�س  ال�سالم وال�ستقرار يف دول  اإح��الل  اأجل  العمل معه من 
باه نداو  الرئي�س النتقايل ملايل  اأما  ت�ساد«.  الواقعة على بحرية  وال��دول 

لي�س لبالده فقط  الرئي�س ديبي ميثل خ�سارة فادحة  “وفاة  اإن  اأكد  فقد 
بل ملنطقة ال�ساحل واأفريقيا باأكملها«. وقال رئي�س مايل اإن “مايل حكومة 
و�سعبا تعرب عن �سكرها وامتنانها ل�سعب وحكومة ت�ساد على الدعم املتعدد 
الإره��اب يف منطقة  ومكافحة  والأم��ن  لل�سالم  املاري�سال،  بقيادة  الأ�سكال 
كابوري  كري�ستيان  م��ارك  رو���س  فا�سو  بوركينا  رئي�س  واأ���س��اد  ال�ساحل«. 
وت�سميم  بقناعة  ملتزم  واأخ  اإفريقيا  عموم  لفكرة  كبري  موؤيد  ب�”ذكرى 
مكافحة الإرهاب يف حو�س بحرية ت�ساد و)منطقة( ال�ساحل«. وحتى م�ساء 
الثالثاء، مل يكن قد �سدر اأي رد فعل عن موريتانيا الدولة اخلام�سة يف 
امل�سرتكة  القوات  اأكر  الت�سادي  اجلي�س  ويعتر  ال�ساحل.  دول  جمموعة 
خ���رة يف ال��ق��وة امل�����س��رتك��ة ل���دول منطقة ال�����س��اح��ل اخل��م�����س ال��ت��ي ت�سم 
اجلماعات  تكافح  التي  وت�ساد،  والنيجر  فا�سو  وبوركينا  ومايل  موريتانيا 

املت�سددة النا�سطة يف منطقة ال�ساحل.

فتحه الق�ضاء الع�ضكري

تون�س: حتقيق يف اتهام الرئي�س بتلقي متوياًل اأمريكيًا...!

ال����دع����ا�����س مدير  ف������وزي  واأّك���������د 
للرئي�س  الن���ت���خ���اب���ي���ة  احل���م���ل���ة 
قي�س �سعّيد، اأّنه �سي�سرع يف القيام 
النائب  �سد  التقا�سي  ب��اإج��راءات 

امل�ستقّل را�سد اخلياري.
وحت����������ّدى ال�����دع�����ا������س اخل����ي����اري 
بالتخّلي عن احل�سانة الرملانية 
وتقدمي امللفات التي اأ�سار اليها يف 

الفيديو مبا�سر اإىل العدالة.
اأخرى  تفا�سيل  ت��ق��دمي  ورف�����س 
بخ�سو�س هذه الق�سية مقت�سرا 
اأ���س��ب��ح عند  الأم�����ر  "ان  ب��ال��ق��ول 

الق�ساء الآن".
وق���ال امل��ح��ام��ي ن���زار ب��وج��الل اإن 
اخلياري  را�سد  ايقاف  "اإمكانية 
اجلرمية  اعتبار  بعد  ج��دا  واردة 

ادعاءه من بينها اأرقام احلوالت.
وذكر اأّن نف�س اجلهة التي مّولت 
�سّربت  اأمريكّية(  )جهات  احلملة 
اأن غ���رّي قي�س  ب��ع��د  ال��وث��ائ��ق  ل���ه 
من  زع���م���ه-ولءه  -ح�سب  �سعيد 

الأمريكيني اإىل الفرن�سيني.
�سقيق  اأّن  اخلياري  النائب  وزع��م 
ال��رئ��ي�����س ن��وف��ل ���س��ع��ّي��د ق��د تلقى 
ال�سخ�سية  ذات  م���ن  ت��ط��م��ي��ن��ات 
الأم����ري����ك����ي����ة ب����ف����وز ���س��ق��ي��ق��ه يف 

النتخابات ودعمه.
كما اتهم ابن الرئي�س عمر �سعّيد 
مدونني  �سبكات  على  ب��الإ���س��راف 
واأّن  علما  وال��ده،  لت�سويه خ�سوم 
يف  �سوتيا  ت�سريبا  ن�سر  اخلياري 

هذا ال�سياق.

ت�����س��ب��ح معها  وال����ت����ي  ت��ل��ّب�����س��ّي��ة 
احل�����س��ان��ة ال���رمل���ان���ي���ة غ���ري ذي 

معنى".

متويل اأجنبي
وكان اخلياري قد اتهم يف فيديو 
الرئي�س  في�سبوك  ع��ل��ى  مبا�سر 
بتلّقي  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  ال��ت��ون�����س��ي 
مت��وي��الت م��ن ���س��اب��ط خمابرات 
اأم��ري��ك��ي��ة ي��ع��م��ل ب�����س��ف��ارة بالده 
بباري�س خالل احلملة النتخابية 
ال��رئ��ا���س��ي��ة مب��ب��ل��غ ي��ن��اه��ز ال����� 5 

مليون دولر.
واّدعى اأّن مدير حملة �سعّيد تلقى 
بريدية،  ح��والت  املبلغ عر  ه��ذا 
توؤّيد  وثائق  لديه  اأّن  على  و�سّدد 

تعفن �ضيا�ضي
موجة  اث��ارت  النائب  ت�سريحات 
راف�سة من ردود الفعل. ويف هذا 
م�سروع  ح��رك��ة  اأدان�����ت  ال�����س��ي��اق، 
"حملة  ل���ه���ا،  ب���ي���ان  يف  ت���ون�������س، 
ت�ستهدف الرئي�س وتقودها معاول 
اتهامه  ع����ر  ال��ن��ه�����س��ة،  ح���رك���ة 
التحقق  قبل  الت��ه��ام��ات  باأخطر 
بها"،  الق�ساء  تعهد  وق��ب��ل  منها 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  وطالبت 
حد  "و�سع  ق�����س��د  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
الذي  ال�سيا�سي  التعفن  لو�سعية 

اأ�ساب امل�سهد العام".
احلركة  نبهت  اأخ����رى،  جهة  م��ن 

النائب واأ�سحاب نعمته �سد زيارة 
مل�����س��ر وخطابه  ���س��ّع��ي��د  ال��رئ��ي�����س 

الخري''.
با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د  هذا 
بتون�س  الب����ت����دائ����ّي����ة  امل���ح���ك���م���ة 
الربعاء  ام�����س  ال�����دايل  حم�����س��ن 
باملحكمة  ال��ع��م��وم��ّي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ان 
ام�س  اأح��ال��ت  بتون�س  البتدائية 
فيديو  ع���ل���ى  الط��������الع  ت���ق���ري���ر 
اإىل  ال����ن����ائ����ب را�����س����د اخل�����ي�����اري 
الوحدة الأمنية املخت�سة بالنظر 
النتخابية  احل��م��الت  مت��وي��ل  يف 
ق��ال ان م��ن بينها احلملة  وال��ت��ي 
اجلمهورية  لرئي�س  النتخابية 

قي�س �سعّيد. 

يف ذات البيان، من خطورة �سراع 
ال�����س��الح��ي��ات وال�����ذي ق��ال��ت انه 
�سيا�سي  لنظام  نتاجا  اإل  "لي�س 
�سلوحيته"،  ان��ت��ه��ت  ود����س���ت���وري 
وذك��������رت ب���اأن���ه���ا ك���ان���ت م����ن اول 
للحوار  م��وؤمت��ر  بعقد  املطالبني 
الرئي�س  اإ���س��راف  والإن���ق���اذ حت��ت 
الوطنية،  امل��ن��ظ��م��ات  وب���رع���اي���ة 
الناجم  امل����ت����اأزم  ل��ل��و���س��ع  ت��ف��ادي��ا 

حتميا عن طبيعة النظام.
واع���ت���ر جم�����س��ن م�����رزوق رئي�س 
م��ا جاء  اأّن  ت�����س��ري��ح  احل��رك��ة يف 
''م�سرحية  اخل��ي��اري  ل�سان  على 
وهي  ج��دا  خطرية  ولكن  مقرفة 
مل�����س��ّغ��ل��ي هذا  ���س��ب��ي��اين  ف��ع��ل  رد 

الرئي�س  اخل������ي������اري  وحت����������ّدى 
احل�سانة،  ع��ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي  �سعيد 
للتعّهد  العمومية  النيابة  ودع���ا 
بامللف، والهيئة الوطنية امل�ستقلة 
فوز  اإب����ط����ال  اإىل  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
بالنتخابات  ���س��ع��ي��د  ال���رئ���ي�������س 
الرئا�سية، كا�سفا عن اأّنه قد �سّلم 
يف وقت �سابق ملف احلوالت اإىل 

حمكمة املحا�سبات.
ال���رئ���ي�������س اإىل  ودع�������ا اخل�����ي�����اري 
ال����س���ت���ق���ال���ة، م�������س���ددا ع���ل���ى اأن����ه 
احل�سانة  ع��ن  للتخلي  م�����س��ت��ع��ّد 
الرملان،  م��ن  ال���س��ت��ق��ال��ة  وح��ت��ى 
وذلك يف اإ�سارة اإىل اأّنه ل يحتمي 

وراء ح�سانته الرملانّية.

افريقيا  ت��ون�����س  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ل��الأن��ب��اء ع��ن ال���دايل ا���س��ارت��ه اىل 
اأّن النيابة العمومية كّلفت وحدة 
ة بالبحث يف متويل  اأمنية خمت�سّ
لإمكانية  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��الت 
وج�������ود خم���ال���ف���ات م�������س���ريا اىل 
الطالع  تقرير  اإح��ال��ة  ان��ه مت��ت 
نف�س  على  اخل��ي��اري  فيديو  على 
للمعطيات  لإ���س��اف��ت��ه  ال����وح����دة 
ع���ل���ى �سوء  وال���ب���ح���ث  ال�����س��اب��ق��ة 
ل�سماع  اخل��ي��اري  وا�ستدعاء  ذل��ك 
ت�����س��ري��ح��ات��ه وم����ا ل���ه م���ن بينة 
النتائج  ترتب  اأن  على  وم��وؤي��دات 
نتائج  �����س����وء  ع���ل���ى  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

الأبحاث.  

•• الفجر- تون�س
فتح الق�ضاء الع�ضكري يف تون�س حتقيقا يف مزاعم ذكرها النائب 
الرئي�س  اتهم فيها  ن�ضره على في�ضبوك  را�ضد اخلياري يف فيديو 
قي�س �ضعّيد بتلقي دعم ومتويل خارجي )جهات اأمريكية( لتعزيز 
ما  وفق   ,2019 انتخابات  يف  قرطاج  ق�ضر  ايل  و�ضوله  حظوظ 
اأكده لوكالة تون�س افريقيا لالأنباء فوزي الدعا�س الذي اأفاد باأنه 
مت ا�ضتدعاوؤه ك�ضاهد اأمام النيابة العمومية بالق�ضاء الع�ضكري, 
بعد اأن ن�ضب له اخلياري اإدارة احلملة النتخابية لقي�س �ضعيد, 
واتهمه بت�ضّلم اأموال اأجنبية عن طريق حّوالت بريدية, لفائدة 

رئي�س الدولة, وباأّن لديه وثائق تثبت ذلك.
املحكمة  لــدى  ك�ضاهد  الــيــوم,  ا�ضتدعائي  "مت  الدعا�س  ــال  وق
الع�ضكرية بعد فتحها لتحقيق بخ�ضو�س فيديو ن�ضره النائب را�ضد 

اخلياري ليلة الثنني على �ضفحته الر�ضمية مبوقع في�ضبوك".

وحدة البحث يف متويل احلمالت النتخابية اإىل  تقريرها  واأحالت  اخلياري  فيديو  على  اطلعت  العمومية   • النيابة 
مليون دولر: مدير حملة �سعّيد يقا�سي اخلياري  5 بتلقي  اتهامه  •  بعد 

م�سروع تون�س تدين حملة ا�ستهداف رئي�س الدولة • حركة 

النائب را�سد اخلياريالرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
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عربي ودويل

الــتــدهــور  ــــع  دف     
�ضحة  يف  الــ�ــضــريــع 
ــس الــرو�ــضــي  ــار� ــع امل
نافالني  األــيــكــ�ــضــي 
اأوروبا اإىل الرد على 
ت�ضريحات  يف  الأقل 
ـــة. وقـــــال  ـــي ـــم ـــض ر�
وزيــــــر اخلـــارجـــيـــة 
اإيف  جان  الفرن�ضي 
“قلق  اإنــه  لــودريــان, 
م�ضريا  للغاية”, 
“امل�ضوؤولية  اإىل 
للرئي�س  الرئي�ضية” 

فالدميري بوتني.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

  الجتار بالب�سر ف�سيحة جديدة تالحق حزب اأردوغان
وظهرت الف�سيحة اإىل العلن يف مطلع مار�س )اآذار( املا�سي، بعد عودة 3 
فقط من اأ�سل 45 م�ساركاً تركياً اأر�سلتهم البلدية اإىل اأملانيا يف �سبتمر 
)اأيلول( 2020، يف اإطار م�سروع لتعزيز الوعي البيئي لدى املواطنني. 
وبناء على ذلك، اأوقفت احلكومة الرتكية نائباً حمافظاً و3 موظفني 
الأتراك  اأح��د  ع��ن  ترك”  “خر  �سحيفة  ونقلت  العمل.  ع��ن  اآخ��ري��ن 
املقيمني يف اأملانيا، بعد �سفره اإليها مب�ساعدة احلزب احلاكم، اأن “اأحد 
املنظمني الرئي�سيني للخطة كان عمدة �سابق حلزب العدالة والتنمية 
6 اآلف يورو للم�سوؤولني،  يف حمافظة بينغول ب�سرق تركيا، واأنه دفع 
لل�سفر اإىل اأملانيا، واأن بع�س املهربني التابعني للحكومة يح�سلون على 
ولفت اإىل اأنه بني 2019 اإىل  مبالغ اأكر ت�سل اإىل 20 األف يورو”. 

2020 غادر بني 450 و 500 تركياً اإىل اأملانيا بتلك الطريقة.
بدورها، بداأت ال�سلطات الأملانية التحقيق يف اأن�سطة �سركة ُيديرها تركي 

•• وا�شنطن-وكاالت

يف  احلاكم  والتنمية  العدالة  ح��زب  اأن  الأمريكي  املونيتور  موقع  ذك��ر 
تركيا ُيعاين من اتهامات مت�ساعدة بالف�ساد احلكومي، ما ُيعزز الغ�سب 
ال�سعبي العارم �سد نظام الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، يف ظل 

الف�ساد امل�ست�سري، و�سعف القت�ساد.
يف  حتقيقات  يف  تو�سعها  اأعلنت  الرتكية  ال�سلطات  اأن  امل��وق��ع  واأو���س��ح 
احلزب  يديرها  التي  ي�سيليورت  بلدية  �سد  بالب�سر  الجت��ار  اتهامات 
احلاكم يف تركيا، والتي نظمت رحالت اإىل دول اأوروبية لأ�سخا�س كانوا 
التاأ�سريات  من  معفاة  �سفر  بجوازات  وزودتهم  تركيا،  مغادرة  يريدون 
مقابل مبالغ مالية كبرية، يف ما و�سفه نواب معار�سون بخطط للهجرة 

غري ال�سرعية ترعاه الدولة.

مقيم يف اأملانيا، ُيدعى اإر�سني كيليت، بتهمة التورط يف الحتيال، اإل اأنه 
نفى اأي دور له يف الق�سية، ووجه اأ�سابع التهام اإىل احلزب احلاكم.

وتاأتي هذه التهامات بالإجتار يف الب�سر، بينما ُت�سّعد اأحزاب املعار�سة 
 128 التي تطالب احلكومة بتو�سيح م�سري حوايل  الرتكية حملتها 
مليار دولر من احتياطات البنك املركزي الرتكي، فيما ُيعتقد اأن �سهر 
بريات  ال�سابق  القت�ساد  وزي��ر  اأردوغ���ان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 

البريق، اأنفق هذا الحتياطي لدعم العملة الرتكية املتعرة.
ورف�س اأردوغان تلك املزاعم ب�سدة، وبداأ حمامون رفع دعاوى ق�سائية 
لفتات  تعليقه  خلفية  على  امل��ع��ار���س،  اجل��م��ه��وري  ال�سعب  ح��زب  �سد 
مكتوب عليها “اأين ال�128 مليار دولر؟”، على اأ�سا�س اأنها مُتّثل اإهانة 
اأُنفقت يف  اأن تلك الأموال  لرئي�س الدولة. واأ�سار الرئي�س الرتكي اإىل 
حماولة للحّد من الآثار القت�سادية جلائحة كورونا، لكن يف ظل وجود 

تركيا الآن يف مقدمة الدول التي تعاين من تف�سي الوباء، فاإن مررات 
اأردوغ����ان ت��ب��دو ب��ال معنى. ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن اأوي���ا اأوزار����س���الن، رئي�سة 
 180 86 من بني  املرتبة  اأن تركيا حتتّل  الدولية،  ال�سفافية  جمعية 
دولة يف موؤ�سر مدركات الف�ساد، م�سيفة “لطاملا كان الف�ساد م�سكلة يف 
تركيا، لكن هذا الرتاجع ال�سريع مقلق للغاية. على مر ال�سنني، رمبا 
تغري نوع الف�ساد وحجمه اأي�ساً، اإىل ف�ساد كبري بدل الق�سايا ال�سغرية، 
ومع الرتاجع الأخري يف القت�ساد، اأ�سبح النا�س اأكر عر�سة للف�ساد«.

امل�����س��ت��م��ّر، مت��ك��ن ح���زب العدالة  20 ع��ام��اً م��ن حكمه  وخ���الل ح���وايل 
والتنمية من النجاة من �سل�سلة من ف�سائح الف�ساد، خا�سة يف 2013 
اأردوغ��ان و”بنك  املقربة من  الدائرة  عندما ك�سف حتقيق رواب��ط بني 
اي��ران، من خالل جتارة  على  املفرو�سة  العقوبات  بتهمة خرق  خلق” 

النفط مقابل الذهب.

ق�ضية األيك�ضي نافالني:

لهذا جتد اأوروبا �سعوبة ملعاقبة رو�سيا ...!
ميكن لالأمريكيني اتخاذ اإجراءات اأكرث �ضرامة فتاأثري الهزات الرتدادية الرو�ضية عليهم �ضعيف

 ر�����س����ال����ة وّج����ه����ه����ا اأي���������س����ا وزي�����ر 
اخل����ارج����ي����ة الأمل����������اين، والحت�������اد 

الأوروبي، والوليات املتحدة.
   ي���وم الث���ن���ني، مت، اأخ������رًيا، نقل 
اإىل  عودته  منذ  املحتجز  نافالني، 
نف�س  ويف  امل�ست�سفى.  اإىل  رو�سيا، 
الوقت، اجتمع وزراء خارجية 27 
دولة يف الحت��اد الأوروب��ي ملناق�سة 
العالقات  وك��ذل��ك  امل�����س��األ��ة،  ه���ذه 
ن�سرها  ���س��ي��م��ا  ول  رو����س���ي���ا،  م����ع 
اأوك����ران����ي����ا،  ل����ق����وات يف ����س���واح���ي 
الرو�س  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  وط�����رد 

والت�سيكيني. 
منذ  العقوبات  زادت  ح��ني  يف  لكن 
2014، هل  اأزمة دونبا�س يف عام 

لالحتاد  ميكن  احل��ي��اة،  قيد  على 
املحفظة  م���ه���اج���م���ة  الأوروب�������������ي 
اأكرمان،  جاليا  تقول  الرو�سية”، 
ال�سوؤون  يف  ومتخ�س�سة  ب��اح��ث��ة 
عظمى  ق��وة  قامت  وق��د  الرو�سية. 
اأخ����رى ب��ذل��ك م��ع ت��اأث��ري وا�سح: 
لقد حظرت الوليات املتحدة على 
الديون  �سراء  املالية ن  موؤ�س�ساتها 
مبا�سرة.  رو���س��ي��ا  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي 
وه���و م���ا مي��ك��ن اأن ت��ف��ع��ل��ه اأوروب�����ا 
هذه  ح�����س��ب  ل��ل��غ��اي��ة،  ج��ي��د  ب�سكل 
ال���ف���رتة من  “يف ه����ذه  اخل���ب���رية، 

جتّلد العالقات«.
املطروحة  الفر�سيات     ومن بني 
امام اأوروبا، ت�سيف جاليا اأكرمان، 
تهديًدا �سبق التلويح به. “ميكنها 
النظام  م���ن  رو���س��ي��ا  ت�����س��ت��ب��ع��د  اأن 
امل�سرفية  ل��ل��م��ع��ام��الت  ال���ع���امل���ي 
�سيعيق  وه����ذا  ���س��وي��ف��ت.  امل�����س��م��ى 
الدولية  م��ع��ام��الت��ه��م  يف  ال���رو����س 
اأو  اأن ي�سّمموا نظاما مواٍزيا.  اىل 
خط  م�����س��روع  بوقف”  “التهديد 

الكتلة الأوروبية والكتلة الرو�سية. 
“لي�س  اأن����ه  اأرن������ود دوب����ني  وي����رى 
الرافعات، ول  الكثري من  لأوروب��ا 
ت��ري��د ق��ط��ع ال��ع��الق��ات. ك��م��ا اأنها 
�سبيل  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا،  اإىل  ب��ح��اج��ة 
املثال، من اأجل اأمن القارة. وعلى 
العك�س من ذلك، اإذا مل تبع رو�سيا 

غازها، فاإنها تفل�س.
 لذا، اإذا طلبت اوروبا اإطالق �سراح 
حتى  مو�سكو  تهتم  فلن  نافالني، 

بتوجيه رد ».
زي������ادة  لأي  ي����ك����ون  اأن  مي���ك���ن     
اآث�����ار �سارة  ال���ت���وت���رات  اأخ�����رى يف 
الغذائية،  ال�سناعات  �سركات  على 
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال. ف��ف��ي الأزم����ات 
الأملان  امل��زارع��ون  خ�سر  ال�سابقة، 
حتولت  ث���م  ال�����س��وق،  يف  ح�ستهم 
�ستعو�س  بلد  ال�سني،  اإىل  رو�سيا 
انتاجاته الوروبيني ب�سرعة كبرية 
يذّكر ال�سفري الفرن�سي ال�سابق   ،“

يف رو�سيا.
اإب���ق���اء نافالني  ب��ه��دف  »دائ���ًم���ا      

ل ي����زال ل���دى الحت�����اد الأوروب�����ي 
ل��زي��ادة ال�سغط  ل��ل��م��ن��اورة  جم���ال 

على مو�سكو؟
جلينيا�ستي،  دي  ج����ان  ي���ق���ول     
مدير الأبحاث يف معهد العالقات 
الدولية وال�سرتاتيجية، وال�سفري 
رو�سيا:  ل���دى  ال�����س��اب��ق  ال��ف��رن�����س��ي 
“ميكننا دائًما العثور على عقوبات 
خماطرة  ه����ذا  يف  ل��ك��ن  ج����دي����دة، 

نف�سها.  لأوروب���ا  �سارة  ت�سبح  ب��اأن 
مليار   15 ح������دود  يف  ال����ت����ج����ارة، 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لالحتاد  م��ه��م��ة  ي�����ورو، 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الأوروبي”. 
ال�سوؤون  ه��ذا اخل��ب��ري يف  ي��الح��ظ 
الفردية  “العقوبات  اأن  الرو�سية، 
اأي  لها  لي�س  الدبلوما�سيني  �سد 

تاأثري«.
   ن���ق���ط���ة ي�������س���اط���ره ف���ي���ه���ا اأرن�����و 

ا باحث يف معهد  اأي�سً دوب��ني، وهو 
العالقات الدولية وال�سرتاتيجية، 
الرو�سي  الفرن�سي  املر�سد  ومدير 
اأن  ه���ي  “احلقيقة  م��و���س��ك��و:  يف 
اأن  ي�ستطيع  الأوروب����ي ل  الحت���اد 
ي��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري ول���ن ي��دف��ع بوتني 
الحتاد  ي�ستطيع  ال��ر���س��وخ...  اىل 
الوروب���������ي ف���ر����س ع���ق���وب���ات، ال 
بالعقوبات”،  ت��ت��اأث��ر  ل  رو���س��ي��ا  ان 

التالية يف  ان اخلطوة  اىل  م�سريا 
من  “قريبة  �ستكون  ت�سعيد  اأي 

اعالن حرب«.

العقوبات القت�ضادية
 �ضارة باأوروبا

   ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه����وؤلء اخل������راء يف 
العقوبات  ان  ال��رو���س��ي��ة،  امل�����س��ال��ة 
القت�سادية يحكمها الرتابط بني 

اأنابيب الغاز نورد �سرتمي 2، الذي 
من املفرت�س اأن ميد اأملانيا واأوروبا 
م�سروع  وه����و  ال���رو����س���ي،  ب���ال���غ���از 
من  ي��ق��رتب  ان��ه  ال  للجدل  مثري 
الك��ت��م��ال، اإجن���از ك��ان ع��زي��ًزا جًدا 

على اأملانيا«.
بجامعة  امل�ساركة  الباحثة  ه��ذه     
الإج����راءات  ه��ذه  اأن  ك��اي��ن، تعتقد 
على  تاأثري  لها  يكون  لن  املختلفة 
اأوروبا، “القادرة على العي�س بدون 
الرو�سيني”.  والأم������ن  امل��ن��ت��ج��ات 
دي  ج��ان  زميلها  ي�ساطره  ل  راأي 
بالتاأكيد  “ميكننا  جلينيا�ستي: 
عقوبات  م���ع  ع��ق��وب��ات��ن��ا  م���واءم���ة 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة. ل���ك���ن ميكن 
اإج��راءات اأكر  لالأمريكيني اتخاذ 
���س��رام��ة لأن���ه���م ي�������س���درون فقط 
اأجهزة  مثل  ال�ستهالكية،  ال�سلع 
و�سيكون  رو����س���ي���ا...  اإىل  اي���ف���ون، 
تاأثري الهزات الرتدادية الرو�سية 

عليهم �سعيفا«.
عن لوباري�ضيان

�سرطة اأوهايو تقتل فتاة �سوداء هددت اآخرين ب�سكني 
 •• وا�شنطن-رويرتز

يف  ال�����س��رط��ة  اإن  ال�سلطات  ق��ال��ت   
اأوهايو  بولية  كولومب�س  مدينة 
فتاة  بالر�سا�س  قتلت  الأمريكية 
����س���وداء واج��ه��ت��ه��ا ال�����س��رط��ة وهي 
ت���ن���دف���ع ب�����س��ك��ني ن���ح���و ام����راأت����ني 
م�سور  ت�سجيل  يف  ظ��ه��ر  مل��ا  وف��ق��ا 

للواقعة.
واأثار احلادث احتجاجات يف �سوارع 

ال�سباط  اإن  حدوثها  من  �ساعات 
كانوا ي�ستجيبون لت�سال بالنجدة 
ل����الإب����الغ ع����ن حم����اول����ة ط���ع���ن يف 

منزل بجنوب �سرق املدينة.
ليجدوا  ال�����س��رط��ة  رج����ال  وو����س���ل 
لأف���راد  ال��ف��و���س��ى  ت�����س��وده  م�سهدا 
الأمامية  احلديقة  يف  متجمعني 
للمنزل، حيث كانت الفتاة املراهقة 
اأن  ام��راأة قبل  ب�سكني نحو  تندفع 
اندفعت  ث��م  الأر�����س  ع��ل��ى  ت�سقط 

وجاء  اأوهايو،  بولية  مدينة  اأكر 
يف وق���ت ين�سب ف��ي��ه اله��ت��م��ام يف 
البالد على اإدانة هيئة حملفني يف 
بقتل  املتهم  لل�سرطي  منيابولي�س 
جورج فلويد العام املا�سي باأن جثم 
بركبته على عنقه لأكر من ت�سع 

دقائق.
�سرطة  ق��ائ��د  وودز  م��اي��ك��ل  وق����ال 
اإ�سداره  ل��دى  امل��وؤق��ت  كولومب�س 
ت�����س��ج��ي��ل ال�����س��رط��ة ل��ل��واق��ع��ة بعد 

نحو اأخرى، وذلك ح�سبما ظهر يف 
عر�س  واأظ��ه��ر  امل�سور.  الت�سجيل 
بالت�سوير البطيء للمقطع امل�سور 
وت�سقط  تتعر  الثانية  ال�سحية 
ل��ل��خ��ل��ف ع��ل��ى ���س��ي��ارة م��ت��وق��ف��ة يف 
وكاأنها  ال�سكني  الفتاة  ترفع  حني 
اأطلق  ع��ن��دم��ا  طعنها  و���س��ك  ع��ل��ى 

اأحد ال�سباط النار.
ال��ف��ور على  ع��ل��ى  ال��ف��ت��اة  و�سقطت 
على  ت��ه��اوت  ث��م  املتوقفة  ال�سيارة 

الأر���س و�سوهد ال�سالح الذي بدا 
�سكني مطبخ بجوارها على الأر�س 

يف حني حاول �سرطي اإ�سعافها.
التي  املراهقة  ال�سلطات  وو�سفت 
فتاة  ب��اأن��ه��ا  ال��ن��اري  بالطلق  ُقتلت 
15 ع��ام��ا لكن  ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 
مكية  ا���س��م��ه��ا  اإن  ق���ال���ت  اأ���س��رت��ه��ا 

براينت وعمرها 16 عاما.
الت�سجيل  اإن  ال�سرطة  قائد  وق��ال 
ال��ف��ت��اة وهي  ال���ذي يظهر  امل�����س��ور 
حت����اول ط��ع��ن امل���راأت���ني ن�����س��ر بعد 
اإعمال  الواقعة  من  �ساعات  ب�سع 
التعرف  ي��ت�����س��ن  ومل  ل��ل�����س��ف��اف��ي��ة. 
على ال�سابط الذي فتح النار لكنه 
اأبي�س وفق ما يظهر يف الت�سجيل 
اإنه  ال�سرطة  قائد  وذك��ر  امل�����س��ور. 
انتظارا  اخل����دم����ة  ع����ن  ���س��ي��وق��ف 

للتحقيقات.
ويف ن��ح��و ال��وق��ت ال����ذي ن�����س��ر فيه 
الت�سجيل كانت لقطات تلفزيونية 
ح��ي��ة ت��ظ��ه��ر ح�����س��دا م��ت��زاي��دا من 
بعد  امل��دي��ن��ة  ���س��وارع  يف  املحتجني 
ي���واج���ه جمموعة  ال���ظ���الم  ح��ل��ول 
على  ال�سرطة  رج���ال  م��ن  �سغرية 

دراجات.
وبدت املظاهرة �سلمية يف التغطيات 
الإعالمية وكان املحتجون يرددون 
مكتب  اإن  وودز  وق��ال  الفتاة.  ا�سم 
اأوهايو  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  التحقيقات 

فتح حتقيقا يف الواقعة.

اوروبا م�سلولة جتاه رو�سيا

اخلطوة التالية يف اأي ت�ضعيد �ضتكون »قريبة من اإعالن حرب«

بالإمكان دائًما العثور على عقوبات جديدة, 
لكن يف هذا خماطرة باأن ت�سّر باأوروبا نف�سها

فر�س عقوبات ملمو�سة على رو�سيا 
لي�س بهذه الب�ساطة

الحتاد الأوروبي يهدف خلف�س النبعاثات 55 باملئة على الأقل
 •• بروك�شل-اأ ف ب

اتفق النواب الأوروبيون ودول الحتاد الأوروبي  اأم�س 
 55 “بن�سبة  �ساف  خف�س  ه��دف  تبني  على  الأرب��ع��اء 
باملئة على الأقل” لنبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س 
احلراري يف الحتاد الأوروبي بحلول 2030 عما كان 
وبرملانيون  املفو�سية  اأعلنت  ح�سبما   ،1990 يف  عليه 
�ساقة  التفاق حمور مفاو�سات  اأوروبيون. و�سكل هذا 
التي كانت قد  الأع�ساء يف الحت��اد  ال�27  ال��دول  بني 
اتفقت على خف�س بن�سبة 55 % يف نوفمر من جهة، 

وال��رمل��ان الأوروب���ي ال��ذي دع��ا اإىل خف�س ل يقل عن 
�ستني باملئة من جهة اأخرى. وياأتي هذا التفاق ع�سية 
الأمريكي  الرئي�س  اإليها  دع��ا  امل��ن��اخ  ح��ول  دول��ي��ة  قمة 
ج��و ب��اي��دن. ي��اأت��ي ه��ذا الت��ف��اق ب�����س��اأن ه��دف لالحتاد 
“قانون  يف  ر���س��م��ي��ا  اإدراج������ه  �سيتم  ال����ذي  الأوروب�������ي، 
دعا  ال��ت��ي  امل��ن��اخ  اإع����داده، ع�سية قمة  ي��ج��ري  للمناخ” 
اإليها الرئي�س الأمريكي جو بايدن ويفرت�س اأن تعلن 
 .2030 للعام  بدقة  املعدل  هدفها  خاللها  وا�سنطن 
ورح����ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب����ي����ة فران�س 
الإعالن.  بهذا  الأخ�سر”  “امليثاق  املكلف  تيمرمان�س 

الأوروبي”،  ل��الحت��اد  ت��اري��خ��ي��ة  حل��ظ��ة  “اإنها  وق����ال 
يف  كقائد  العامل  يف  مكانتنا  يعزز  “التفاق  اأن  موؤكدا 
كما ورد يف بيان. من جانبه اأ�ساد  مكافحة اأزمة املناخ”، 
وزير البيئة الرتغايل جواو بيدرو ماتو�س فرنانديز 
الذي تتوىل بالده الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروبي 
بهذه اخلطوة معترا اأنها “اإ�سارة قوية للعامل باأ�سره«. 
وكانت املحادثات بني الدول واأع�ساء الرملان الأوروبي 
بعد  من  مبكر  وقت  يف  ا�ستوؤنفت  اأ�سهر،  منذ  املتوقفة 
من   اخلام�سة  ال�ساعة  حتى  وا�ستمرت  الثالثاء  ظهر 

اأم�س الأربعاء، اأي اأن املفاو�سات ا�ستمرت 14 �ساعة.

بعد »ات�ساح الروؤية«.. تعليق 
مفاو�سات فيينا »ملزيد من الت�ساور«

•• فيينا-وكاالت

بعد ماراثون املفاو�سات الذي ا�ستمر اأ�سبوعني، تغادر 
عوا�سمها،  اإىل  فيينا  اجتماعات  يف  امل�ساركة  الوفود 

لإجراء مزيد من امل�ساورات مع حكوماتها.
اأع���ل���ن م���ن���دوب رو���س��ي��ا يف م��ف��او���س��ات النووي  ف��ق��د 

الإيراين، تعليق املحادثات، ملدة اأ�سبوع..
فيما اأكد املندوب ال�سيني يف فيينا، اأن كل الأطراف 
امل�ساركة، باتت لديها روؤية اأو�سح ب�ساأن عودة طهران 

ووا�سنطن لالتفاق.
يف  فتتمثل  ب��ك��ني،  بح�س�������ب  الأوىل،  الأول���وي���ة  اأم���ا 
اإيران،  على  العقوبات  رف������ع  على  الرتكيز  ���س��رورة 
مفتاح����ا  ت�س��������كل  طهران  تراها  عقوب�������������ات  وه��ي 
م�سل�سل  يف  الن��خ��راط  ع��ن  التوقف  اأو  لال�ستمرار 

املفاو�سات.
اأن حم��ادث��ات فيينا تتقدم  وي��رى ال��ط��رف الإي���راين 

رغم امل�ساعب والتحديات القائمة.
كبري املفاو�سني النوويني الإيرانيني عبا�س عراقجي 
املفاو�سات يف حال وجود  املقابل، من توقف  حذر يف 

مطالب غري منطقية.
معامل  باتت  اإذ  فيينا،  من  �سدرت  اإيجابية  اإ���س��ارات 

امل�سار الذي يجب قطعه، اأكر و�سوحا بعد اأ�سبوعني 
من املناق�سات.

ب�ساأن  �سكوك  التفاوؤل ح��ذرا، يف ظل  ه��ذا  يبقى  لكن 
اإىل  �ستعود  الأم��ور  اأن  اأم  املفاو�سات  �سمود  اإمكانية 

نقطة البداية من جديد.
ورغ���م الإي��ج��اب��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة مب��ح��ادث��ات ف��ي��ي��ن��ا، فاإن 
الكثري من النقاط اخلالفية مازالت تراوح مكانها، 
م�ساألة  الآن،  اإىل  حت���دد  مل  امل�������س���اورات  اأن  خ��ا���س��ة 
و�سط  ترفعها،  اأن  لوا�سنطن  ميكن  التي  العقوبات 

مت�سك طهران مبوقفها. 
فيما يتوج�س الإيرانيون من اأن تكون نقا�سات فيينا 
اإيران  عودة  اإىل  تهدف  ا�ستنزاف،  مفاو�سات  مبثابة 
اإىل التفاق النووي لعام 2015، دون رفع العقوبات 

الأمريكية.
وجتري املحادثات ر�سميا بني اإيران من جهة ورو�سيا 
وال�سني وبريطانيا وفرن�سا واأملانيا من جهة اأخرى، 
لكن الحتاد الأوروبي �سبق اأن اأكد م�ساركة الوليات 
بفندق قريب، يف احلوار  وفدها  يقيم  التي  املتحدة، 
دون اأن تخو�س يف اأي ات�سالت مبا�سرة مع الطرف 
الرئي�س  اإدارة  التفاو�س مع  ال��ذي يرف�س  الإي��راين 

الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.
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عربي ودويل
عند م�ضتويات مل يعرفها �ضلفه:

مائة يوم من رئا�سته: �سعبية بايدن يف حالة جيدة...!
•• الفجر -بيري مارتن* 
ترجمة خرية ال�شيباين

   مع اقرتابه من اليوم املائة من رئا�ضته, تظل ن�ضبة 
يرها  مل  م�ضتويات  عند  بــايــدن  جــــو  عــن  الر�ضا 

�ضلفه.

فرانكلني  كــان   ,1933 عــام  ال�ضلطة  توليه  عند     
من  م�ضبوقة  غري  بحزمة  وعد  قد  روزفلت,  ديالنو 
اآماله.  له, ومل تخب  يوم   100 اأول  الإجــراءات يف 
لأداء  كــربى  اأهمية  اإيـــالء  مت  الــوقــت  ــك  ذل ومــنــذ 
لإدارتهم.  الأوىل  الفرتة  يف  الأمريكيني  الروؤ�ضاء 
يوم وهو   100 اإىل  يوم اجلمعة  بايدن  و�ضي�ضل جو 

الأمــر  يتعلق  عندما  الأقـــل,  وعلى  ا,  اأي�ضً م�ضغول 
بالدعم ال�ضعبي, ميكن القول اإنه اجتاز الختبار.

اأغلبية وا�ضحة 
جو  على  الر�ضا  ن�ضـــــبة  تطـــــور  اجتــــاه  بتاأّمل     
وجود  رغـــــم  اأوًل,  اأ�ضياء:  ثالثـــــــة  تربز  بايدن, 

ــاه  الجت ظــل  ال�ــضــتــطــالعــات,  بــني  التباين  بع�س 
 52 بني  الر�ضا  معدل  تــراوح  حيث  ن�ضبًيا,  م�ضتقًرا 
1 باملائة, ون�ضبة رف�س  5 باملائة و55 فا�ضل  فا�ضل 
على  بناًء  باملائة,   9 فا�ضل  و40  باملائة,   34 بني 
ثريتي  فايف  جمعتها  التي  ل�ضتطالعات  معـــدل 

ايت.

    ويتناق�س هذا ال�ستقرار مع 
بداية  ع��ادًة يف  ُيالحظ  ما  تقلب 
من  ��ر،  ُي��ف�����َسّ م��ا  وه��و  التفوي�س، 
بال�ستقطاب  اأخ���رى،  اأ�سياء  بني 
الأكر للناخبني. ان الأمريكيني 
مما  اأك��ر  مواقفهم  يف  را�سخون 
ك���ان���وا ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ف���رتة طويلة، 
اأ�سعف  حت������ّول  ح���رك���ة  وه����ن����اك 
بكثري يف مثل هذه القيا�سات مما 

كانت عليه يف املا�سي.
    ثانًيا، غالبية الراي العام توؤيد 
تاأييده  ن�����س��ب��ة  اأن  رغ���م  ب���اي���دن. 
عليها  ح�سل  التي  تلك  م��ن  اأق��ل 
الفرتة،  نف�س  يف  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
ح�سل  التي  بتلك  تقارن  اأنها  اإل 
عليها العديد من الروؤ�ساء اجلدد 
ن�����س��ب��ًي��ا، م��ن رون���ال���د ري��غ��ان اإىل 
يب�ّسر  وه���ذا  ب��و���س.  دبليو  ج���ورج 

باخلري للرئي�س احلايل.
بايدن  الر�سا عن  ن�سبة  ثالًثا،     
املبا�سر يف  �سلفه  اأعلى بكثري من 
ب��داي��ة ولي��ت��ه. يف ال���واق���ع، وفًقا 
مل���وؤ����س���ر ف���اي���ف ث���ريت���ي اي������ت، مت 
ر�سا  نتيجة  اأف�سل  اإىل  الو�سول 
 8 فا�سل   47( ترامب  لدونالد 
باملائة( يف اأول اأ�سبوع له، و�سرعان 
ما تراجعت ومل تعد اأبًدا فوق 46 
باملائة. باخت�سار، حتى عند اأدنى 
م�ستوياتها، فاإن ن�سبة الر�سا عن 
ت�سنيف  اأف�سل  من  اأعلى  بايدن 

لرتامب على الإطالق.

ملاذا هذه ال�ضعبية لبايدن؟
   قد يكون كافياً القول اإن ال�سبب 
هو  بايدن  جو  ل�سعبية  الرئي�سي 
اأنه لي�س دونالد ترامب. لي�س يف 

هذا خطاأ، لكنه لي�س كل �سيء.
اأع�ساء  م��ع  ب��اي��دن  يعمل  اأوًل،     
وامل�ستقلني  امل���ع���ار����س  احل������زب 
ب�سكل اأف�سل من �سلفه. والالفت 
ا، وفًقا ل�ستطالعات  اأي�سً للنظر 
الراأي، اأن التاأييد لبايدن يرتاوح 
من 87 باملائة اإىل اأكر من 95 
هذا  الدميقراطيني.  بني  باملائة 
الدعم الذي ي�سبه الإجماع مثري 
للده�سة عندما نعتر اأن اجلناح 
بريين  واأن�سار  للحزب  الي�ساري 
حد  اإىل  فاترين  ك��ان��وا  ���س��ان��درز، 
ما ب�ساأن ح�سد تر�سيح بايدن لعام 
تقاليد احلزب  واأن من   ،2020
اخلالفات.  تف�سي  الدميقراطي 
ف��ه��ل ن��ح��ت��اج اىل ال���ت���ذك���ري ب���اأن 
اأب��ًدا يف  دونالد ترامب مل ي��رتدد 

بتاأييد مماثل بني  الغرغرة علًنا 
اجلمهوريني؟

ع��ل��ى موؤ�سرات  ال��ع��ث��ور     مي��ك��ن 
تاأييد  مل�����س��در  م��وث��وق��ي��ة  اأك�����ر 
تفا�سيل  ف��ح�����س  ع���ن���د  ب����اي����دن 
الر�سا يف كل جمال من املجالت 
الرئي�سية لرئا�سته، ل �سيما تلك 
املجالت التي يعترها الناخبون 
كوفيد-19  وب���اء  اأول���وي���ة:  ذات 
وكما  وال��ت�����س��غ��ي��ل.  والق���ت�������س���اد 
اإب�سو�س  ا�ستطالع  نتائج  ُتظهر 
اأب���ري���ل(، ف���اإن ال��ر���س��ا على   15(
بالن�سبة  الأع��ل��ى  هو  ب��اي��دن،  اأداء 
النا�س  يعطيها  ال��ت��ي  ل��ل��ره��ان��ات 

الأولوية.
   ويظهر نف�س الجت��اه يف م�سح 
بيو.  اأج��راه معهد  اآخ��ر  تف�سيلي 
اإ�سافة اإىل ا�سارته لن�سبة الر�سا 
59 باملائة لبايدن، يالحظ بيو، 
اأن اجلمهور اأكر اإيجابية ب�سكل 
الإدارة  اأداء  تقييم  يف  م��ل��ح��وظ 
اللقاح  اإن����ت����اج  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف 
بالن�سبة  عليه  ك��ان  مما  وتوزيعه 

لالإدارة ال�سابقة.
امل�ساعدات  حل��زم��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
دولر  م��ل��ي��ار   1900 ال��ب��ال��غ��ة 
ت�سويت  دون  متريرها  مت  ال��ت��ي 
الكوجنر�س،  يف  واح��د  جمهوري 
يرى مركز بيو، اأن ن�سبة التاأييد 
تبلغ حوايل 67 باملائة، منها 35 

باملائة من اجلمهوريني.
  واملجال الأكر اإ�سكالية بالن�سبة 
ال��ه��ج��رة. ل يزال  ل��ب��اي��دن، ه���و 
ُينظر اإىل الهجرة غري ال�سرعية 
على اأنها ق�سية ذات اأولوية لكثري 
من ال�سكان، ويتم احلكم على اأداء 
اإدارة بايدن يف هذا املجال بق�سوة 

الإخبارية،  ال��ق��ن��وات  ا���س��ت��م��رار 
تاأجيج  يف  ن����ي����وز،  ف���وك�������س  م���ث���ل 

النق�سامات.
   ثانًيا، ُينظر اإىل اأجندة التدخل 
للرئي�س بايدن ب�سكل جيد عموما 
العام، وي�سعى فريق  ال��راأي  لدى 
الت�������س���ال ل��ل��ب��ي��ت الأب���ي�������س اىل 
اإبقاء الرتكيز على الرهانات ذات 
الأول���وي���ة يف اأع���ني اجل��م��ه��ور مع 
جتنب العبث، والغرق يف خالفات 
عقيمة.  حزبية  اأو  اأيديولوجية 
ال�سرتاتيجية  تتمثل  باخت�سار، 
مبا  القيام  يف  لبايدن  الت�سالية 
حتى  وال��ع��م��ل  اجل��م��ه��ور،  يطلبه 
ذل������ك. وعلى  ي���ع���رف اجل���م���ه���ور 
ميكن  نف�سه،  ب��اي��دن  تعبري  ح��د 
اأف�سل  ب�سكل  ي��ح��ك��م  اأن  ل��ل��م��رء 
احلزبية  الثنائية  الطبيعة  على 
اإرادة  ملبادرة من خالل ا�ستطالع 
اجلمهور اجلمهوري بدًل من عّد 
اأ�سوات امل�سّرعني اجلمهوريني يف 

الكونغر�س.
   ويوؤدي هذا اإىل اأهم �سبب وراء 
ال��ن��ج��اح ال��ن�����س��ب��ي ل��ب��اي��دن حتى 
الآن، وهو ما يدفع الكثريين اإىل 
ب��اأن��ه ق��د ينجح يف دفع  الع��ت��ق��اد 
برناجمه ال�سخم للبنية التحتية 
رغم مقاومة اجلمهوريني، بينما 
املماثلة  امل���ب���ادرات  معظم  ف�سلت 

لرئي�سه ال�سابق باراك اأوباما.
�سيا�سي  ب���اي���دن  ج���و  لأن  ه���ل    
اأوب��ام��ا؟ لي�س  ب���اراك  اأف�سل م��ن 
بالتاأكيد  ميكن  لكن  بال�سرورة، 
ال����ق����ول اإن������ه ت���ع���ّل���م م����ن اأخ���ط���اء 

اإىل حد ما من قبل الراأي العام. 
اجلمهوريني  اأن  يف  ع��ج��ب  ول 
طاقتهم  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ك��ر���س��ون 
امل�ساعب  على  ال�����س��وء  لت�سليط 
على  ب��اي��دن  اإدارة  تواجهها  التي 
ب��ع��د تدفق  احل������دود اجل��ن��وب��ي��ة 
تتمكن  اأن  قبل  حتى  الالجئني، 
اأي  اإح���داث  الإدارة اجل��دي��دة من 

تغيريات يف هذا املجال.

تناق�س  يف  اأوًل،  م����ا.  ح���د  اإىل 
ت��زال لهجة  وا���س��ح م��ع �سلفه، ل 
م�ساحلة،  بنرة  تتحلى  خطابه 
ك��ب��رية من  ت���درك جمموعة  كما 
ل�ستطالعات  وفًقا  الأمريكيني، 
ال�����س��ي��ا���س��ي قد  امل��ن��اخ  اأن  ال������راأي، 
حت�سن ب�سكل كبري يف الأيام املائة 

املا�سية. 
طويل  ط���ري���ق  ه���ن���اك  ي�����زال  ول 
ل��ق��ط��ع��ه ع��ل��ى ه���ذه اجل��ب��ه��ة، مع 

جتنب اأخطاء املا�ضي
ال��ع��ادة، ميكن تف�سري فرتة     يف 
بها  يتمتع  التي  الع�سل”  “�سهر 
الرئي�س اجلديد يف بداية وليته 
ج��زئ��ًي��ا، ب��ا���س��ت��ع��داد ب��ع�����س نواب 
اإىل  لالن�سمام  املعار�سة  اأح��زاب 
لالإدارة  �سعبية  الأك��ر  امل��ب��ادرات 
اجل���دي���دة. ه���ذا ب��ال��ت��اأك��ي��د لي�س 
ه���و احل����ال ه���ذه امل�����رة. اخلطاب 
ال�������س���دد  ه�������ذا  اجل�����م�����ه�����وري يف 

حمرّي بع�س ال�سيء. من ناحية، 
يعمل  ب��اأن  اجلمهوريون  يطالب 
الثنائية  مبنطق  الدميقراطيون 
احل���زب���ي���ة، وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، 
ينتهي الأمر بجميع اجلمهوريني 
دائ��ًم��ا ت��ق��ري��ًب��ا اىل م��ع��ار���س��ة اأي 

�سيء يقرتحه الدميوقراطيون.
   وي��ق��وم ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن بعمل 
املياه  ه����ذه  الإب����ح����ار يف  يف  ج��ي��د 
وا�سحة  اأ����س���ب���اب  ل���ع���دة  ال���ع���ك���رة 

عند  امل��ث��ال،  �سبيل  على  الأخ���ري. 
ملواجهة  حت��ف��ي��ز  خ��ط��ة  اع���ت���م���اد 
اأوباما  بذل   ،2009 عام  الأزم��ة 
برنامج  لتقدمي  جهده  ق�سارى 
اأولويات  معظم  يت�سمن  متوازن 
ق�سد  عن  ويخفف  اجلمهوريني 
الدميقراطي.  ال��ي�����س��ار  ح��م��ا���س 
اإدارة  ان���ح���ن���اء  رغ����م  ال��ن��ت��ي��ج��ة؟ 
جمهوري  اأي  يتحرك  مل  اأوباما، 

تقريباً ل�سالح حزمة التحفيز.
   لن يكرر بايدن هذا النوع من 

الخطاء. 
به  امل�سّلم  م��ن  يعتر  ال��واق��ع،  يف 
الكونغر�س  يف  اجل��م��ه��وري��ني  اأن 
���س��ي��ع��ار���س��ون ك��ك��ت��ل��ة واح�����دة كل 
م�����ا ي����ق����رتح����ه، ل���ك���ن���ه م�����ع ذل���ك 
الناخبني  مل��ط��ال��ب  �سي�ستجيب 
امل��ع��ت��دل��ني، مدرًكا  اجل��م��ه��وري��ني 
الب�ساعة،  بت�سليم  ق���ام  اإذا  اأن����ه 

ف�سيكون الناخبون يف املوعد.
   وك���م���ا ب����نّي يف خ��ط��ة الإن���ق���اذ 
ف����اإن بايدن  ب��خ�����س��و���س ك��وف��ي��د، 
م�سمم على اإدراج بع�س اأولويات 
اجل��م��ه��وري��ني يف خ��ط��ط��ه، ولكن 
باأولويات  م�سبًقا  امل�����س��ا���س  دون 

حزبه. 
ويف كل الح��وال، من اأج��ل الفوز 
الدميقراطيني  اأ���س��وات  بجميع 
بحاجة  هو  التي  الكوجنر�س،  يف 
�سيء،  اأي  ل��ت��م��ري��ر  اإل��ي��ه��ا  م��ا���س��ة 
خا�سة ا�سوات حفنة ممن ي�سمون 
�سيتعني  املعتدلني،  ال�سيناتورات 
التو�سل  بال�سرورة  ب��اي��دن  على 
اأن  �ساأنها  اإىل خطة متوازنة من 
الناخبني  ت��روق جل��زء كبري م��ن 

اجلمهوريني وامل�ستقلني.
ال�سعود  بايدن يف     هل �سينجح 
اأعلى بكثري ويجلب  اإىل م�ستوى 
ال��دع��م ال��ك��ايف ل��دائ��رت��ه لتوطيد 
ع����ام  ك����وجن����ر�����س  اأغ���ل���ب���ي���ت���ه يف 
لأوان�����ه  ال�����س��اب��ق  م���ن  2022؟ 
ل��ك��ن��ه ينطلق من  ذل����ك،  م��ع��رف��ة 
متكنت  واإذا  عليه،  يح�سد  موقع 
الوليات املتحدة من التغلب على 
اإىل  اإىل الأب�����د، وال���ع���ودة  ال���وب���اء 
طريق الزدهار القت�سادي، فاإن 

هذا ال�سيناريو غري م�ستبعد.
*اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية 

بجامعة مونرتيال وم�ضوؤول عن 
كر�ضي الدرا�ضات ال�ضيا�ضية 
والقت�ضادية الأمريكية يف 
كلية الفنون والعلوم, مركز 
الدرا�ضات والبحوث الدولية

ر بال�ضتقطاب الكبري للناخبني يتناق�س ال�ضتقرار مع التقلب الذي ُيالحظ عادًة يف بداية التفوي�س, وهو ما ُيف�َضّ
جو بايدن لي�س بال�ضرورة �ضيا�ضي اأف�ضل من باراك اأوباما, لكنه تعّلم من اأخطاء الأخري

هل لب�س بايدن جلد روزفلت؟اقل من اوباما واف�سل من ترامب

معركة كوفيد ت�ساهم يف �سعبيته�سعبية بايدن يف ارتفاع

 تتمثل ال�ضرتاتيجية الت�ضالية لبايدن يف القيام مبا يطلبه اجلمهور, والعمل حتى يعرف اجلمهور ذلك
م�سّمم على اإدراج بع�س اأولويات اجلمهوريني يف خططه, ولكن دون امل�سا�س م�سبًقا باأولويات حزبه

ن�سبة الر�سا عن بايدن اأعلى بكثري من �سلفه املبا�سر يف بداية وليته

جو بايدن مل يتوقف عن العمل     
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348781                  تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة. 

�ضورة العالمة                
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مراييل )مالب�س(، �سراويل لالأطفال )مالب�س(، بندانات )مناديل للرقبة(، 
اأرواب ا�ستحمام، �سنادل ا�ستحمام، �سبا�سب ا�ستحمام، اأغطية راأ�س لالإ�ستحمام، �سراويل اإ�ستحمام، اأثواب اإ�ستحمام، 
�سراويل اإ�ستحمام، مالب�س لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، اأحزمة )مالب�س(، اأحزمة للنقود )مالب�س(، برييه )قبعات 
قبعات  للمالب�س،  �سيالت  اأح��ذي��ة،  و�ساحات،  ال��ورق،  من  م�سنوعة  غري  لالأطفال  مراييل  م�سطحة(،  م�ستديرة 
لالأذنني  اأغطية  ف�ساتني،  التنكرية،  للحفالت  مالب�س  معاطف،  البدنية،  للريا�سة  مالب�س  ل��ل��راأ���س(،  )اأغطية 
)مالب�س(، لوازم معدنية للبا�س القدم، لبا�س القدم، قفازات )مالب�س(، قبعات،  اأربطة للراأ�س )مالب�س(، اأغطية 
خارجية،  مالب�س  )م��الب�����س(،  اليدين  لتدفئة  اأغطية  ق��ف��ازات،  حمبوكة،  مالب�س  )م��الب�����س(،  جاكيتات  ل��ل��راأ���س، 
اأفرهولت، معاطف خارجية، بيجامات، �سراويل داخلية، جيوب املالب�س، كنزات �سوفية، مالب�س جاهزة، لفاعات، 
�سالت، قم�سان، اأحذية، تنانري، غطاء للعني عند النوم، �سبا�سب، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية(، جوارب ق�سرية، 
بناطيل،  للبناطيل،  اأحزمة  القدم،  لبا�س  اأثواب �سيقة، زخارف  �سباحة، قم�سان ن�سف كم،  اأثواب  بذلت، �سرتات، 

مالب�س داخلية، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170474

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348783             تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�ضورة العالمة  
        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
والدهون  الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم 
ال�ساحلة لالأكل، زبدة لب ال�سوكول، زبدة الكاكاو، ق�سدة )منتجات األبان(، ق�سدة خمفوقة، فواكه مغطاة 
بال�سكر، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، رقائق فواكه، هالم )جلي( الفواكه، ق�سور فواكه، فواكه حمفوظة، 
منتجات  معلبة، حليب،  فواكه  الفواكه،  اأ�سا�سها  اأطعمة خفيفة  فواكه مطبوخة،  فواكه،  �سلطة  فواكه،  لب 
حليب، زبدة فول �سوداين، فول �سوداين معالج، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، فطائر بطاطا 

مقلية، لنب رائب )زبادي(، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170476

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348784             تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز 
اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج، ب�سكويت، خبز، خبز اإفرجني، كعك، عجينة كيك، م�سحوق كيك، كيك، حلوى، 
كراميل )حلوى(، م�ستح�سرات احلبوب، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، علكة، رقائق )منتجات حبوب(، �سوكول، م�سروبات 
�سوكول مع حليب، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكول، كاكاو، م�سروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، 
حلويات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�سكويت، اأقرا�س �سكرية )حلويات(، لنب جممد )حلويات مثلجة(، قوالب من البقوليات 
عالية ن�سبة الروتني، بوظة )اأي�سكرمي(، جلي فواكه )حلويات(، �سو�س )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، ب�سكويت من 
ال�سعري املنبت )امللت(، مو�سية ال�سوكول، مو�سية حلوى الفاكهة )حلويات(، موزيل، رقائق �سوفان، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان، 
دقيق �سوفان، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، فطائر حمالة )بانكيك(، اأقرا�س حمالة )حلويات(، حلويات فول �سوداين، 
حلويات بالنعناع، بو�سار، مهلبية، اأقرا�س اأرز، هالم ملكي، قر�سلة، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، �سراب )مثلجات(، اأ�سابع 
الفئة  ال��واردة يف هذه  ولوازمها  املنتجات  الوفل، جميع  بالفواكه(، كعكة  تورتات )كيك  ال�سكر،  �سو�س )حلويات(، حلويات 

وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�س م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170477

 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346183                 تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي

دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166489

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 345969             تاريخ: 2021/03/02
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون �سريجيكال فيجن ، اإنك
 وعنوانه: 1700 ئي. ا�س تي. اأندرو بلي�س، كاليفورنيا �سانتا انا، 92799، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
تراكيب للعيون وعالجات وم�ستح�سرات للعناية بالعيون حتديًدا قطرات للعيون، قطرات ُمرطبة للعيون، 

قطرات للعيون ملعاجلة جفاف العيون وتهيج العيون.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات BLINK TRIPLE CARE باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167776

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346185            تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
اإن�ساء املباين، الإ�سالح، خدمات الرتكيب اأو التجميع.

دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166490

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346209              تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة  
        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
بخط  الإجنليزية  باللغة   MASHREQ NEO BIZ كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وطريقة مميزة باللونني الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167885

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  346176              تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الرية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 
اآلت  البي�س؛  تفقي�س  اأجهزة  باليد(،  يدار  ما  )عدا  زراعية  الرية(، معدات  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا 

بيع اأوتوماتية.
دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166485

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346179              تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
املركبات، اأجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي.

دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166487

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346178             تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة    
         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166486

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346182             تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
 وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

دائرة  لن�سف  ج��زء  اأج���زاء،  لثالثة  ومق�سمة  منف�سلة  ل��دائ��رة  ر�سم  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وجزئيني لربع دائرة والر�سم على خلفية مربعة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 166488

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346216                  تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

بخط  الإجنليزية  باللغة   MASHREQ NEO BIZ كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وطريقة مميزة باللونني الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167886

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346223              تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة        
  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات امل�سرق نيوبيزن�س باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللونني 

الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167888

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346220              تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية.

بخط  الإجنليزية  باللغة   MASHREQ NEO BIZ كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وطريقة مميزة باللونني الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167887

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346227             تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات امل�سرق نيوبيزن�س باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللونني 
الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167889

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346230            تاريخ: 2021/03/04
بيانات الأولوية: 

ال�سم: بنك امل�سرق �س.م.ع
 وعنوانه: �س. ب 1250 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات امل�سرق نيوبيزن�س باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللونني 
الأزرق والأحمر فوقهما ر�سم تعبريي لأ�سعة ال�سم�س بتدرجات اللون الرتقايل.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167890

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346084           تاريخ: 2021/03/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية ملعاجلة الت�سلب املتعدد.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم لثالثة خطوط منحنية ثالثية الأبعاد بطريقة مميزة.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167933

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346081             تاريخ: 2021/03/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية ملعاجلة الت�سلب املتعدد.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة PONVORY باللغة الإجنليزية .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167932

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346087          تاريخ: 2021/03/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية ب�سرية، مطاعيم.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة JANSSEN باللغة الإجنليزية .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 167968

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346848                 تاريخ: 2021/03/11
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
 وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة   
    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
بالب�سرة حتديًدا غ�سولت )لو�سن( ومرطبات للب�سرة والوجه ومنظفات  م�ستح�سرات غري طبية للعناية 
للب�سرة ولال�ستحمام ومنظفات للب�سرة والوجه وم�ستح�سرات رغوية لال�ستحمام واأقنعة للوجه وكرميات 
م�سادة للتجاعيد ومواد فرك للج�سم وغ�سول للج�سم و�سابون للج�سم ومناديل ولبادات لتنظيف الب�سرة 
م�سربة مبنظفات للب�سرة ومناديل جتميل مرطبة م�سبًقا وم�ساحيق للب�سرة وم�ستح�سرات عالج بالغط�س 
احلالقة  بعد  م��ا  وج��ل  احل��الق��ة  وك��رمي��ات  وج��ل  املتهيج  اجللد  اأمل  وتخفيف  لتلطيف  ال�سوفان  دقيق  يف 

وغ�سولت )لو�سن( ما بعد احلالقة وبل�سم لل�سفاه و�سامبو وم�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ب�سرة منظرها �سحي. انها يف طبيعتنا باللغة العربية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 168487
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اختتم الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن دورة تاأهيل وترقي حكام اللعبة التي مت 
املرئي  الت�سال  تطبيق  عر  وذل��ك  العربية  باللغة  للناطقني  تخ�سي�سها 
زووم  مب�ساركة 31 دار�سا وحكما من 9 دول هي اليمن والبحرين والإمارات 

و�سلطنة عمان والعراق وم�سر وليبيا وتون�س واملغرب.   
ياأتي تنظيم هذه الدورة املتقدمة يف اإطار حر�س اأكادميية الحتاد الآ�سيوي 
لل�سطرجن على التنوع يف تنظيم دورات احلكام واملدربني واملنظمني مبختلف 
اللغات املعتمدة يف الدول الآ�سيوية و�سول اإىل تطوير قاعدة الكوادر الفنية 

الآ�سيوية يف خمتلف البلدان الآ�سيوية �سمن خطة عام 2021
ح�سر افتتاح وختام الدورة ه�سام علي الطاهر الأمني العام لالحتاد الآ�سيوي 
لل�سطرجن وفيكتور بولوجان املدير التنفيذي لالحتاد الدويل وكا�ستو اأبوندو 

املدير التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي ومهرداد بهلوان زاده املدير املايل .. 
حا�سر يف الدورة اخلبري واملحا�سر الدويل مهدي عبدالرحيم رئي�س جلنة 
القوانني بالحتاد الدويل لل�سطرجن رئي�س جلنة احلكام بالحتاد الآ�سيوي 

لل�سطرجن .
قوانني  مقدمتها  ويف  الرئي�سية  امل��ح��اور  من  ع��ددا  ال���دورة  برنامج  ت�سمن 
الإنرتنت  عر  باللعب  املتعلقة  ل�سيما  التعديالت  اآخ��ر  و�سرح  ال�سطرجن 

وال�سريع  الكال�سيك  اللعب  اأنظمة  بني  والفروقات  التعادل  ك�سر  واأنظمة 
وبرنامج  ال�سوي�سري  النظام  وق��واع��د  املختلفة  الوقت  واأنظمة  واخل��اط��ف 
�سوي�س مانيجر لإجراء التقابالت يف م�سابقات ال�سطرجن ولوائح امل�سابقات 
اللعب  و���س��اع��ات  ال�سطرجن  ورق��ع��ة  لقطع  القيا�سية  وامل��وا���س��ف��ات  ال��دول��ي��ة 
وقواعد الت�سنيف الدويل لالعبني وقواعد منح الألقاب للحكام والالعبني 

وقواعد اللعب النظيف و�سوابط مكافحة ظاهرة الغ�س . 
وقد جنح 16 حكما من اأ�سل 21 ح�سروا المتحان ، يف اجتياز المتحان 
   FA النهائي بن�سبة 80 % فاأكر واحل�سول على معدل لقب حكم احتادي
متطلبات  ل�ستكمال  دول��ي��ة  م�سابقات  ث��الث  يف  بالتحكيم  قيامهم  وي��ل��زم 
حكم  لقب  على  للح�سول  الوطنية  احت��ادات��ه��م  خ��الل  م��ن  ر�سميا  ال��ت��ق��دم 

احتادي 
وقد رفع املحا�سر الدويل تو�سية اإىل جلنة احلكام بالحتاد الدويل للنظر 
يف منح لقب حكم احتادي مبا�سرة للدار�سني من اليمن و�سلطنة عمان نظرا 
لتعذر تنظيم عدد كاف من امل�سابقات الدولية لديهما مما ل يتيح الفر�س 
م�سابقات  ث��الث  يف  بالتحكيم  اللقب  متطلبات  ل�ستكمال  للحكام  الكافية 
م�سنفة دوليا . ويف نهاية الدورة مت منح �سهادات م�ساركة جلميع الدار�سني 
..  وقد اأ�ساد جميع الدار�سني بال�ستفادة الفنية الكبرية التي ح�سلوا عليها 

من خرات املحا�سر الدويل.

•• دبي -الفجر:

اأعلن جمل�س دبي الريا�سي ونادي زعبيل عن اإطالق بطولة البادل تن�س الرم�سانية لل�سيدات 
2 مايو املقبل يف مقر نادي زعبيل لل�سيدات بدبي، والتي  1 و  التي تقام يومي ال�سبت والأح��د 
تهدف اإىل حتفيز ال�سيدات اإىل ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين خالل �سهر رم�سان املبارك.

وذلك  ف��وق  فما  �سنة   18 عمر  م��ن  ال�سيدات  جلميع  البطولة  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  وي��ت��اح 
لالعبات من الفئة �سي فقط، و�سيكون باب الت�سجيل مفتوًحا حتى يوم 28 اأبريل اجلاري وذلك 

عر التوا�سل مع نادي زعبيل من خالل الهاتف رقم 0554494830.

بعد   1:30 ال�ساعة  حتى  وت�ستمر  م�ساء   9:00 ال�ساعة  من  بداية  البطولة  مناف�سات  وتقام 
منت�سف الليل، حيث تنطلق الت�سفيات يف اليوم الأول من البطولة على اأن تقام النهائيات وحفل 
املخ�س�سة فقط  الأوىل من نوعها  البطولة  الثاين، و�ستكون هذه هي  اليوم  ت�سليم اجلوائز يف 
اإط��ار من  يف  لل�سيدات  ا  تن�س معد خ�سي�سً ب��ادل  ملعب  اأول  يف  مناف�ساتها  �ستقام  كما  لل�سيدات 

اخل�سو�سية.
انت�سار  الأخ���رية خا�سة مع  الآون���ة  ال��دول��ة خ��الل  كبرًيا يف  تنامًيا  تن�س  ال��ب��ادل  ريا�سة  وت�سهد 
املالعب يف كافة اأرجاء دبي، ويقبل املئات من ع�ساق الريا�سة على ممار�سة ريا�سة البادل تن�س 

خا�سة من ال�سيدات.

•• ال�شارقة -الفجر:

تنطلق مناف�سات كرة القدم لل�سالت �سمن فعاليات الن�سخة 13 من الدورة 
لهذه  املولود اجلديد  وهي  امل��راأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  الرم�سانية  يف 
مكافاآت  و  جوائز  املوؤ�س�سة  ر�سدت  حيث   ،2009 ع��ام  انطلقت  التي  ال��دورة 
لكل الفرق امل�ساركة والتي ت�ستمر يف �سباقها الرم�ساين حتى 24 من اأبريل 

اجلاري.
رم�سانية  جل�سة  امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  نظمت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
افرتا�سية على هام�س الدورة الرم�سانية بعنوان )حوار مع النجوم( حتدثت 
فيها �سعادة الدكتورة خولة املال الأمني العام للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
يف حوار رم�ساين جميل �سارك فيه عدد كبري جتاوز ال� 150 من م�سوؤويل 
اأحمد  فاطمة  ال�ستاذة  اجلل�سة  واأدارت  املوؤ�س�سة،  وخ��ارج  داخ��ل  من  ولعبات 

رئي�س ق�سم الإعالم والعالقات العامة.

ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النقبي  ع�سكر  ن��دى  �سعادة  حتدثت  البداية  يف 
مع  نتفاعل  اأن  ���س��ن��وات  منذ  موؤ�س�ستنا  يف  ت��ع��ودن��ا  وقالت:"  امل����راأة  لريا�سة 
وقدوتنا يف  ا�سرتاتيجية خمتلفة  اأطيافه من خالل خطط  بكافة  جمتمعنا 
ال�سمو حاكم  �ساحب  قرينة  ال�سيخة جواهر  �سمو  وتوجيهات  تعليمات  ذلك 

ال�سارقة".
واأ�سافت:" انطالق الن�سخة ال�13 للدورة الرم�سانية يوؤكد حر�سنا الدائم 
على تواجدنا معكم، وهي ن�سخة مميزة لأنها ت�سهد ميالد لعبة جديدة وهي 
كرة قدم ال�سالت، وهي فر�سة لكي تظهرن مهارتكن يف كافة الألعاب ولكي 

ن�ستمتع بامل�ستوى الالئق".
امل��راأة حري�سة دائما على  اأن موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة  واأك��دت �سعادتها على 
التواجد يف جميع املنا�سبات وامل�ساهمة يف خلق اأجواء تفاعلية وتناف�سية ون�سر 

التوعية والثقافة باأهمية ممار�سة الريا�سة يف هذا ال�سهر الكرمي.
ثم تناولت الدكتورة خوله املال اجلل�سة موجهة ال�سكر يف بداية حديثها اىل 

رائد  امل��راأة على ما تقدمه من جهود كبرية ودور  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
يف خدمة امل��راأة وحر�سها على التواجد يف جميع املنا�سبات مما كان له الأثر 
الكبري يف رفع �ساأن ريا�سة املراأة يف الدولة ب�سكل عام واإم��ارة ال�سارقة ب�سكل 

خا�س.
ح��وار مع  وه��و  ال���س��م  بهذا  اجلل�سة  لعنوان  اختيارها  �سبب  امل��ال  واأو���س��ح��ت 
النجوم موؤكدة على اأن هناك �سبه كبري بني الإن�سان والنجم، فالنجم ي�سئ 
ال�سماء والإن�سان الناجح  ي�سئ الأر�س، وقالت:" لبد اأن تكون الالعبة جنمة 
باأخالقها كي تنري الطريق لغريها يف الأ�سرة واملجتمع واأنه ل قيمة لنجاح ل 
تغلفه الأخالق، والريا�سي القدوة هو من حتلى بالأخالق وانت�سابك لريا�سة 

املراأة يجعل منك قدوة جلميع من حولك".
و�سرورة  وريا�ستهن،  ب�سحتهن  بالهتمام  الالعبات  امل��ال  خولة  ون�سحت 
الآن  املعطيات  جميع  قائلة:"  وا�ستطردت  اأنف�سهن،  تثقيف  على  احل��ر���س 
املدارك  وتو�سيع  الثقافة  بحر  من  لتنهلن  اأ�سهل  الطريق  جعلت  املجتمع  يف 

فوجود مواقع التوا�سل الجتماعي واملواقع الإلكرتونية �سهلت عليكن الكثري 
واأن هذا اجليل حظه اأف�سل ممن �سبقوه".

اتباع  من  لب��د  قالت  النفعال  �سديدة  الالعبة  تاأهيل  كيفية  عن  وب�سوؤالها 
ا�سرتاتيجية معينة معها وتدريبها حتى تتخلى عن هذه ال�سفة واأهمها اإدارة 
ردة الفعل. ويف نهاية اجلل�سة تلقت الدكتورة خولة املال عبارات ال�سكر والثناء 

من الالعبات على هذه الن�سائح الرية واملتميزة.
ويف اخلتام قدمت �سعادة ندى النقبي ال�سكر للدكتورة خولة املال الأمني العام 
للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة م�سيدة مبو�سوع اجلل�سة وما له من اأثر يف 
توجيه الفتيات للتحلي بالأخالق، كما قدمت ال�سكر لل�سركاء ال�سرتاتيجيني 
موؤكدة  للدورة،  اأي�سا  ا�سرتاتيجي  كراعي  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  خا�سة 
على �سرورة اللتزام بالإجراءات الحرتازية، ثم اأجرت فاطمة اأحمد رئي�س 
ق�سم الإعالم والت�سال املوؤ�س�سي �سحب يف نهاية اجلل�سة على جوائز عديدة 

فاز به جمموعة من الالعبات امل�ساركات يف اجلل�سة.

مب�ضاركة اأكرث من   150 جنمة ريا�ضية  

انطالق مناف�سات كرة ال�سالت لدورة موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة

برعاية الحتاد الآ�ضيوي لل�ضطرجن وم�ضاركة 31 دار�ضًا من 9 دول

ختام ناجح لدورة ترقي حكام ال�سطرجن اأونالين 

الت�ضجيل مفتوح للم�ضاركة حتى 28 اأبريل اجلاري

جمل�س دبي الريا�سي ونادي زعبيل يطلقان 
بطولة البادل تن�س الرم�سانية لل�سيدات

اأعرب �سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية دييغو اأولي�سي، عن ده�سته 
بعد تعر�سه لإ�سابة غري متوقعة.

وقال اأولي�سي: "�سعرت ب�سدمة كبرية عندما عرفت اأن قلبي لي�س على ما 
يرام، ومل اأفهم كيف حدث ذلك؛ فاأنا دراج حمرتف اأمتتع باللياقة واأفوز 
يف ال�سباقات، ولطاملا �سعرت اأنني اأمتتع ب�سحة جيدة ومل يظهر ما ي�سري 
اأخ��رين الطاقم  القلق عندما  انتابتني م�ساعر  اإىل وجود م�سكلة ما، لذا 
عدم  �سبب  املغناطي�سي لكت�ساف  بالرنني  ت�سوير  اإج��راء  ب�سرورة  الطبي 

انتظام نب�سات القلب".
املتوقعة،  الظروف غري  نف�سي يف مواجهة هذه  "عندما وج��دت  واأ���س��اف: 

كنت قد اأنهيت للتو اأحد اأف�سل املوا�سم مع فريق الإمارات، حيث قدمت اأداء 
قوياً يف �سل�سلة من ال�سباقات من يناير )كانون الثاين( اإىل اأكتوبر )ت�سرين 
الت�سنيفات  الأوائ��ل يف  الع�سرة  قائمة  اإىل  الن�سمام  الأول(، ومتكنت من 
الفردية لالحتاد الدويل للدراجات، كنت قد بداأت ا�ستعداداتي لهذا املو�سم 

مت�سوقاً خلو�س عام رائع اآخر مع الفريق".
اكت�ساف  م��ن  ال��ف��ري��ق  يف  الطبي  ال��ط��اق��م  متكن  احل���ظ،  "حل�سن  وت��اب��ع: 
الفريق  التي يطلبها  الطبية العتيادية  الفحو�سات  امل�سكلة مبكراً خالل 
القلب خالل  انتظام نب�سات  اأث��ار ع��دم  ال��دويل للدراجات، وق��د  والحت��اد 
املجهود البدين خماوف الطاقم الطبي، وبعد اإجراء فح�س باملوجات فوق 

ال�سوتية واآخر بالرنني املغناطي�سي، تو�سل الطاقم الطبي اإىل ت�سخي�س 
"بعد ذلك، ا�سطررت  اأولي�سي:  احلالة بالتهاب ع�سلة القلب". وا�ستطرد 
اإىل اخل�سوع لفرتة راحة مطلقة لعدة اأ�سهر، ما يعني التوقف عن قيادة 
الدراجات، ف�ساًل عن اإجراء ب�سع زيارات اأخرى اإىل العيادة بغية التو�سل 
اإىل الت�سخي�س الكامل، وتذكرت يف هذه املرحلة اأن احلياة ل تقت�سر على 
ريا�سة الدراجات فقط، فهناك اأ�سياء اأكر اأهمية، بالن�سبة اإىل الدراجني 
املحرتفني، غالباً ما تكون روؤيتنا اإىل هذه الأمور خمتلفة، حيث ينح�سر 
الدراجات، فجاءت  الطعام والنوم والتنف�س وقيادة  تناول  كل ما نفعله يف 

هذه الفرتة لتذكرين باأن احلياة اأو�سع واأ�سمل من ذلك بكثري".

دييغو اأولي�سي: العودة اإىل ال�سباقات انت�سار بالن�سبة يل  بيكيه: كرة القدم للجماهري
اأبدى املدافع الدويل الإ�سباين ال�سابق واأحد قادة بر�سلونة، جريارد بيكيه، 
اعرتا�سه على بطولة دوري ال�سوبر الأوروبي، التي ت�سم ناديه، وذلك بعد 
"كرة  اأن  اأك��د  حيث  البطولة،  من  ان�سحابها  ال�ستة  اإجنلرتا  اأندية  اإع��الن 

القدم ملكاً للجماهري".
البطولة  على  اعرتا�سها  اأب���دت  ال��ت��ي  الأ���س��وات  لع�سرات  بيكيه  وان�����س��م 

اجلديدة منذ الإعالن عن تكوينها م�ساء الثنني املا�سي.
ال��ق��دم تنتمي  "كرة  ت��وي��رت:  ع��ل��ى  امل��خ�����س��رم ع��ر ح�سابه  امل��داف��ع  وك��ت��ب 

للجماهري، اليوم اأكر من اأي وقت م�سى".
وقررت اأندية الرمييري ليغ ال�ستة: مان�س�سرت �سيتي وت�سيل�سي وليفربول 
امل�سروع  من  ان�سحابها  يونايتد  ومان�س�سرت  هوت�سر  وتوتنهام  واآر�سنال 

اجلديد، وتقدمت بالعتذار جلماهريها.
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•• اأبوظبي -الفجر

 اأع��ل��ن ن���ادي اجل��زي��رة ع��ن تكرمي 
الأ�سا�سيني  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  ع����دد 
القطاعني  يف  الأول  ال��دف��اع  بخط 
ال���ط���ب���ي واخل�����دم�����ي ب���اإه���دائ���ه���م 
الفريق  لالعبي  ر�سمية  قم�ساناً 
اعرتافاً  وذل����ك  ب���ال���ن���ادي،  الأول 
بدورهم احليوي يف جهود مكافحة 
اأبوظبي  يف   19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 

وجميع اأنحاء الدولة.
اأبوظبي"  "فخر  لع���ب���و  وك������ان 
ق���د ارت������دوا ن�����س��خ��ًة حم�����دودة من 
خالل  الأول  ال���ف���ري���ق  ق��م�����س��ان 
املباريات الثالثة الفتتاحية ملو�سم 
2020-2021 اأمام احتاد كلباء 

والن�سر والظفرة قبل التغيري اإىل 
الأ�سا�سي للمو�سم، حيث  القمي�س 
���س��راك��ة النادي  ج���اء ذل���ك ���س��م��ن 
الريا�سية  التجارية  العالمة  مع 

"بوما".
�سركائه  مع  حالياً  ال��ن��ادي  ويعمل 
الأ�سا�سيني  العاملني  اختيار  على 
بهذه  ت���ك���رمي���ه���م  ���س��ي��ت��م  ال����ذي����ن 
قمي�س  م���ن  ال���ف���ري���دة  ال��ن�����س��خ��ة 
النادي  ل��ي��وا���س��ل  الأول،  ال��ف��ري��ق 
بذلك جهوده املجتمعية يف التعامل 
مع اجلائحة يف الوقت نف�س  الذي 
املميزة  النادي نتائجه  ي�ستمر فيه 
على اأر�س امللعب باحتالله �سدارة 
قبل  العربي  اخلليج  دوري  ترتيب 

ثالث مباريات من انتهاء املو�سم.

تكرمي  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  تعقيبه  ويف 
العاملني بخط الدفاع الأول، قال 
الرئي�س  احل���م���ادي  ي��و���س��ف  ع��ل��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اجل���زي���رة: 
جيداً  اجل����زي����رة  ن������ادي  "يدرك 
ومدى  اأبوظبي  يف  املجتمعي  دوره 
ال��ع��رف��ان ال���ذي ي��دي��ن ب��ه اجلميع 
لأبطال خد الدفاع الأول وعملهم 
املتفاين وجمهودهم غري املحدود. 
واإمي���ان���اً ب��ه��ذا ال����دور ال���ذي نلعبه 
وباأن جماهرينا ولعبينا ومدربينا 
وكذلك �سركائنا هم جميعاً جزء ل 
الجتماعي  ال��ن�����س��ي��ج  م��ن  ي��ت��ج��زء 
خالل  م��ن  عملنا  فقد  لأب��وظ��ب��ي، 
نبداأ  ل��ك��ي  "بوما"  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا 
امل����و�����س����م ب��ن�����س��خ��ة حم��������دودة من 

قم�سان الفريق الأول، ومن دواعي 
اأن مننح  ال��ي��وم  ���س��رورن��ا وف��خ��رن��ا 
ه��ذا ال��ت��ذك��ار لأك��ر م��ن ي�ستحقه 
اجلزيرة  وي�����س��ع��ى  اأبوظبي".  يف 
لختيار عدد من اأكر من ي�ستحق 
هذه الهدية الفريدة من العاملني 
بخط الدفاع الأول، ويعمل النادي 
هيلث  �سركائه  مع  املبادرة  هذه  يف 
العني، يف  واأدن���وك وم���زارع  بوينت 
املجتمعية  مل��ج��ه��ودات��ه��م  ا���س��ت��م��راٍر 
امل�������س���رتك���ة ال���ت���ي ام����ت����دت ط����وال 
املو�سم. وحتدث الهداف التاريخي 
قائاًل:  م��ب��خ��وت  ع��ل��ي  ل��ل��ج��زي��رة 
النادي،  من  مقّدرة  مبادرة  "هذه 
الهدية  ه����ذه  ي�����س��ت��ح��ق  اأح�����د  ف���ال 
الدفاع  بخط  العاملني  م��ن  اأك���ر 

مدينني  دوم������اً  و���س��ن��ظ��ل  الأول، 
الأبطال،  ه��وؤلء  وتفاين  ل�سجاعة 
واأ�سعر بفخٍر �سديد اأن قّرر النادي 
امل���ح���دودة من  الن�سخة  ه���ذه  م��ن��ح 
كتعبرٍي  ل���ه���م  ال���ف���ري���ق  ق��م�����س��ان 
لكل  وامتناننا  �سكرنا  ع��ن  ب�سيط 
وكان  ت�سحيات".  م��ن  ق��دم��وه  م��ا 
ن��ادي اجل��زي��رة ق��د ���س��ارك موؤخراً 
يف حملة التطعيمات اجلارية على 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م�ستوى 
امل���ت���ح���دة ���س��د ف���ريو����س ك��وف��ي��د-

مبادلة،  �سريكه  مع  بالتعاون   19
بهدف احلّد من انت�سار الفريو�س 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع على  وت�����س��ج��ي��ع 
الأول  ال��ف��ري��ق  بالعبي  الح��ت��ذاء 

واحل�سول على التطعيم.  
وبينما تتبقى ثالث مباريات على 
اجلزيرة  يت�سدر  امل��و���س��م،  ان��ت��ه��اء 

نقطة عن  ب��ف��ارق  ال���دوري  ترتيب 
الثاين،  امل��رك��ز  �ساحب  ي��ا���س  بني 

ثالثاً  الأه���ل���ي  ���س��ب��اب  ي��اأت��ي  بينما 
بفارق �سبع نقاط. 

•• دبي-الفجر:

الدورة  يف  للم�ساركة  الرت�سح  ب��اب  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  يغلق 
جمل�س  ينظمها  الريا�سية" التي  الب�سمة  "جائزة  من  الثانية 
دبي الريا�سي بالتعاون مع "موؤ�س�سة وطني الإمارات" من اأجل 
ن�سر ثقافة العمل الإن�ساين وروح العطاء للمجتمع يف الريا�سة.

تتاح  ال��ت��ي  واملوؤ�س�سية  ال��ف��ردي��ة  ه��ي  فئتني  اجل��ائ��زة  وتت�سمن 
تنفيذها  مت  التي  الإجن���ازات  اأ�سحاب  من  واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، و���س��ي��ك��ون ال�ساعة  وح��ق��ق��ت جن���اح���ات ع��ل��ى 
اآخ��ر موعد ل�ستقبال  هو  ليل اخلمي�س  من منت�سف   12:00

الريا�سي  دب��ي  جمل�س  موقع  ع��ر  اجل��ائ��زة  يف  الرت�سح  طلبات 
يف  وذل����ك    ،www.dubaisc.ae ال��ر���س��م��ي  الل���ك���رتوين 
القطاع  يف  الإن�ساين  العمل  )م�سوؤولية  التناف�س:  حم��ور  اإط��ار 
الريا�سي(، الذي ي�سمل املبادرات املجتمعية التي حتقق الأهداف 
اأثر  املبادرات  الإن�سانية واملجتمعية للريا�سة بحيث يكون لتلك 

اإيجابي على القطاع الريا�سي. 
ال�����س��ن��وي جل��ائ��زة »وطني  ال��ف��ائ��زي��ن يف احل��ف��ل  ت��ك��رمي  و�سيتم 
اأبريل   28 ي���وم  تنظيمه  امل��ق��رر  الإن�������س���اين«،  للعمل  الإم������ارات 

اجلاري.
العمل  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ري��ا���س��ي��ة  الب�سمة  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 

الجتماعي التطوعي يف القطاع الريا�سي لأن الريا�سة حتظى 
باأهمية كبرية يف املجتمع وبدعم لحمدود من القيادة الر�سيدة 
باعتبارها  حياة  اأ�سلوب  الريا�سة  جعل  على  وتعمل  توؤكد  التي 
م�سدرا لل�سعادة والطاقة الإيجابية، حيث حتّفز اجلائزة الأفراد 
لتكون  الريا�سي  ال��ق��ط��اع  يف  الريا�سية  والهيئات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
منوذجاً يحتذى به يف جمال الريا�سة، متا�سياً مع ا�سرتاتيجية 
2071، يف تعزيز  امل��ت��ح��دة وروؤي��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الإم�����ارات 
القيم  تعزيز  وك��ذل��ك  ال��ري��ا���س��ي،  للقطاع  املجتمعية  اخل��دم��ة 
الإيجابية يف املجتمع، من خالل ن�سر ثقافة العمل الإن�ساين يف 

القطاع الريا�سي.

اليوم اآخر موعد للت�سجيل يف جائزة الب�سمة الريا�سية 

اعرتافًا بدورهم يف مواجهة اجلائحة

اجلزيرة مينح قم�سان الفريق
 لأبطال خط الدفاع الأول

انهار الدوري ال�سوبر الأوروبي مثل 
"ق�سر من الورق" وبات م�سريه يف 
م��ه��ب ال��ري��ح ب��ع��د 48 ���س��اع��ة فقط 
على اإطالقه، وذلك بعد "النت�سار 
الأندية  ق��رار  نتيجة  اجل�سع"  على 
من  الن�����س��ح��اب  ال�ستة  الإن��ك��ل��ي��زي��ة 
ل�سغوطات  ر����س���وخ���اً  خم��ط��ط��ات��ه 
وال�سيا�سيني  ال��ك��روي��ني  امل�سوؤولني 

واجلمهور على ال�سواء.
حتدث  ال��ت��ي  القذرة"  "الدزينة 
ع���ن���ه���ا ب�������س���خ���ط رئ����ي���������س الحت�������اد 
األك�سندر  الأوروبي لكرة ال�سلوفيني 
دزينة  ن�سف  الآن  باتت  ت�سيفريين 
�سيتي  مان�س�سرت  اأن��دي��ة  بان�سحاب 
يونايتد  وم��ان�����س�����س��رت  وت�����س��ل�����س��ي 
واأر������س�����ن�����ال ول����ي����ف����رب����ول، م�����ا دف���ع 
"اإعادة  اىل  ل��ل��ت��وج��ه  ب��امل��وؤ���س�����س��ني 
املغلقة  ���س��ب��ه  ال���ب���ط���ول���ة  هيكلة" 

املناف�سة لدوري الأبطال.
ويف ظل تقارير حتدثت م�ساء الإثنني 
عن توجه كل من بر�سلونة واأتلتيكو 
لالن�سحاب  الإ���س��ب��ان��ي��ني  م���دري���د 
ال�12  املوؤ�س�سني  اأن  يتبني  اأي�����س��اً، 
كاٍف  ب�سكل  خطوتهم  ي��در���س��وا  مل 
فعل  ردة  ت��ك��ون  ب����اأن  ي��ت��وق��ع��وا  ومل 
اىل  غا�سبة  خا�س  ب�سكل  اجلمهور 

هذه احلد.
وب��ح�����س��ب جم���ري���ات الأم������ور، يبدو 
بح�سب  �سخيف"  "ال�سوبر  امل�سروع 
"ماركا"  ���س��ح��ي��ف��ة  و����س���ف���ت���ه  م����ا 
الإ����س���ب���ان���ي���ة ب���ع���د ق�������رار الأن����دي����ة 
الإن����ك����ل����ي����زي����ة ال�������س���ت���ة ك�����اأن�����ه ول���د 
بح�سب  اإنهار"  و"امل�سروع  م��ي��ت��اً، 
ل�سحيفة  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة 

"توتو�سبورت" الإيطالية.
ل��ق��د ان��ه��ار ال����دوري ال�����س��وب��ر "مثل 
ل�سحيفة  وف��ق��اً  الورق"  م��ن  ق�سر 
اأن  م��ع��ت��رة  الفرن�سية،  "ليكيب" 

حجم  ت��ق��دي��ر  اأ�����س����اوؤوا  "املتمردين 
واأن  اأحدثوها"  ال���ت���ي  ال��ع��ا���س��ف��ة 
من  ج�������اءت  الأق����������وى  "املقاومة 

اإنكلرتا".
الأن�����دي�����ة  ت���ت���وق���ع  وب����ال����ف����ع����ل، مل 
فعل  ردة  ت����ك����ون  اأن  الإن���ك���ل���ي���زي���ة 
جماهريها حيال هذا امل�سروع الذي 
ي���در عليها  اأن  امل��ف��رت���س  م���ن  ك���ان 
اأم��واًل طائلة، وبينها ت�سل�سي الذي 
دخ��ل ال��ث��الث��اء م��ب��ارات��ه يف الدوري 
)�سفر-�سفر(  برايتون  �سد  املمتاز 
على وقع الحتجاجات خارج ملعبه 
على  بريدج" اعرتا�ساً  "�ستامفورد 
اإطالق  يف  اللندين  النادي  م�ساركة 

الدوري ال�سوبر.
لأندية  م�سجع  األ���ف  ق��راب��ة  وو���س��ع 
اإن���ك���ل���ي���زي���ة ع������دة خ�������س���وم���ت���ه���م يف 
ال����دوري امل��م��ت��از ج��ان��ب��اً و���س��ارك��وا يف 
ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة الح��ت��ج��اج��ي��ة �سد 
الأوروبية،  الكرة  عن  "الن�سقاق" 
"لرتقد  عليها  كتب  لفتات  ورفعت 
-1863 ب���������س����الم  ال������ق������دم  ك�������رة 
قبل  م����ن  و"اأ�س�ست   ،"2021
الفقراء، �سرقت من قبل الأثرياء"، 
ه��و �سحيح" يف  م��ا  اف��ع��ل  و"رومان 
امللياردير  ت�سل�سي  مالك  اىل  ر�سالة 

الرو�سي رومان اأبراموفيت�س.
امل�����ب�����اراة التي  ب����داي����ة  وح���ت���ى ق���ب���ل 
دقيقة   15 انطالقها  موعد  ت��اأخ��ر 
حافلة  اأم���ام  الطريق  اق��ف��ال  ب�سبب 
الفريق، وجه لعبو برايتون ر�سالة 
خالل  م��ن  مل�سيفيهم  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
ارت��������داء ق��م�����س��ان خ�����الل الح���م���اء 
م�سابقة  ����س���ع���ار  م����ع  ع��ل��ي��ه��ا  ك���ت���ب 
من  ال���ق���دم  "كرة  الأب����ط����ال  دوري 
اأي  اجلمهور" و"ا�ستحقوها"  اأج��ل 
عو�ساً  الأب��ط��ال  دوري  يف  امل�ساركة 
نادياً  ل�15  �سنوي  مقعد  حجز  عن 

موؤ�س�ساً لدوري ال�سوبر بغ�س النظر 
عن نتائجها يف الدوري املحلي.

ال�سبل  "مع  اأن����ه  "ليكيب"  وراأت 
التو�سعية للدوري الإنكليزي املمتاز، 
اللعبة،  مهد  هي  التي  اإنكلرتا  ف��اإن 
ال�سوبر  ال������دوري  م�����س��روع  ج��ع��ل��ت 

ممكناً".
ل���ك���ن اإن����ك����ل����رتا ال����ت����ي ت��ت��غ��ن��ى "يف 
اأوًل  هو  النادي  اأن  بفكرة  ارتباطها 
جمتمع  من  مولود  �سيء  كل  وقبل 
القرن  ن��ه��اي��ة  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ط��ب��ق��ة 
"الأكر  اأي�ساً  كانت  ع�سر"،  التا�سع 
تاأثرياً يف اإ�سقاط م�سروع "اخلونة" 
اأو "الأوغاد ال�12" اأو "املتاآمرين"، 
يف  ا�ستندت  التي  "ليكيب"  بح�سب 
يف  عناوين  م��ن  �سدر  م��ا  اىل  نعتها 

ال�سحافة الإنكليزية.

م��ا ح�سل يف وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن ليل 
ل�سحيفة  بالن�سبة  ك���ان  ال��ث��الث��اء 
الريطانية  مريور"  "دايلي 
ان�سحبت  ل��ل��ج��م��اه��ري.  "انت�ساراً 
الأن����دي����ة الإن���ك���ل���ي���زي���ة ال�����س��ت��ة من 
الدوري ال�سوبر وتركت البطولة يف 

حالة يرثى لها".
ال�����س��وب��ر مع  ال������دوري  "تعر  ل��ق��د 
الأندية لغ�سب اجلماهري"،  ر�سوخ 
تاميز"  "ذي  �سحيفة  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
متحدثة  الإلكرتونية،  ن�سختها  يف 
اأي�����س��اً ع��ن ال���دور ال��ه��ام ال���ذي لعبه 
وال�سيا�سيون  وال��الع��ب��ون  امل��درب��ون 
يف دف����ع الأن����دي����ة الإن���ك���ل���ي���زي���ة اىل 

الن�سحاب.
ال�سباق  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  وك�����ان 
لالن�سحاب، وقال يف بيان اإنه "ميكن 

القدم  لكرة  �سيتي  لنادي مان�س�سرت 
اإجراءات  ر�سمياً  اتخذ  اأن��ه  يوؤكد  اأن 
الن�سحاب من املجموعة التي تطور 

خطط الدوري ال�سوبر الأوروبي".
ت�سيفريين  "ويفا"  رئي�س  واأع����رب 
قائاًل  �سيتي،  لقرار  "�سروري"  عن 
لوكالة  اأر����س���ل���ه���ا  ت�������س���ري���ح���ات  يف 
اأرحب  اأن  "ي�سعدين  بر�س  فران�س 
القدم  ك��رة  اأ���س��رة  اإىل  �سيتي  ب��ع��ودة 
ب�"الذكاء  م�����س��ي��دا  الأوروبية"، 
لهذا  و"ال�سجاعة"  الكبري" 

الن�سحاب.
الريطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وك����ان 
عار�س  ال�����ذي  ج��ون�����س��ون  ب���وري�������س 
الر�سميني  اأول  ال��دوري،  هذا  ب�سدة 
ان�سحاب  خ��ر  على  يعلقون  ال��ذي��ن 
باأنه  ت���وي���رت  ع���ل���ى  ق����ائ����اًل  ���س��ي��ت��ي، 

م�سيفاً  مت��ام��اً،  ال�سحيح  "القرار 
الأخرى  الأن��دي��ة  حت��ذو  اأن  "اأمل 
الأوروبي  ال�سوبر  ب��ال��دوري  املعنية 
اىل  اأي�ساً  منه  اإ���س��ارة  حذوهما" يف 
ت�سل�سي يف ظل احلديث حينها عن 
يتخذ  اأن  ق��ب��ل  ان�����س��ح��اب��ه  اإم��ك��ان��ي��ة 

لحقاً القرار ب�سكل ر�سمي.
"اجنازاً  ال�سوبر  ال���دوري  حققه  ما 
ل�سحيفة  وف���ق���اً  فريداً"  ق��ي��ا���س��ي��اً 
الإيطالية  �سبورت"  ديلو  "غازيتا 
����َد  َ لأن����ه يف غ�����س��ون 48 ���س��اع��ة احتَّ
الرملان  ال�سيا�سيون،  "القادة  �سده 
الريا�سية،  امل��وؤ���س�����س��ات  الأوروب�������ي، 
امل�سجعون،  ال���دوري،  ال�سحافة  كل 
وحتى  وال�����الع�����ب�����ون  وامل�������درب�������ون 
امل����وؤ�����س���������س����ات ال����ت����ي ان�������س���م���ت اىل 
ال�سحف  راأت  وب�سخرية،  امل�سروع". 

الإنكليزية اأي�ساً اأن الدوري ال�سوبر 
ت�سبب بتوحيد امل�سجعني والالعبني 
العائلة  اأف����راد  وح��ت��ى  وال�سيا�سيني 

املالكة يف اإدانته.
اأكر  اإح�����دى  �سن"،  "ذي  وق�����ادت 
ال�سحف ال�سعبية يف البالد، عا�سفة 
املخطط  انهيار  ب�سبب  الحتفالت 
�سفحتها  يف  م��ع��ن��ون��ة  "الكريه"، 
"ت�سرييو،  احتفالية  �سرخة  الأوىل 
مبا  م�����س��ي��داً  ت�سرييو"،  ت�����س��ريي��و، 

�سمته "انت�سار امل�سجعني".
�ستار"  "دايلي  �سحيفة  وو���س��ف��ت 
"امل�سخرة"،  ب����  ال�������دوري  م��ن��ظ��م��ي 
بتوحيد  لت�سببهم  ب��ه��م  م�ستهزئة 
ال��ق��دم ���س��ده��م، واأ�سادت  ع��امل ك��رة 
بامل�سجعني على العمل اجليد  اأي�ساً 
ال����ذي ق���ام���وا ب���ه، يف وق���ت حتدثت 
على  "انت�سار  ع��ن  مايل"  "دايلي 

اجل�سع".
اخلطوة  اأن  مريور"  "دايلي  وراأت 
القدم"،  لكرة  جديداً  "اأماًل  اأعطت 
امل������درب  ب����ه  اأدىل  مب����ا  م�����س��ت��ع��ي��ن��ة 
الإ����س���ب���اين مل��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي بيب 
غ�����واردي�����ول ت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى اإط�����الق 
لي�ست  "اأنها  ب����  ال�����س��وب��ر  ال������دوري 

ريا�سة اذا كان النجاح م�سموناً".
ال���ي���وم���ني  ه�����ذي�����ن  "معنى  ل����ك����ن 
الآن يف عدم  يتمثل  املجنونني رمبا 
ال��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا احل���د، ب��ل يجب 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن ح���رك���ة امل���وؤ����س���ر يف 
وت���ق���دمي مطالب  ال���ق���وى،  م���ي���زان 
اللعبة  ت���ع���ي���د  اأن  مي���ك���ن  اأخ��������رى 
كرة  منظمة  قلب  اىل  وم�سجعيها 
التي  "ليكيب"  ب��ح�����س��ب  القدم"، 
ن�سرت �سور لفريق الدرجة الرابعة 
روميّيي فاليري الذي تاأهل الثالثاء 
مع  فرن�سا،  كاأ�س  نهائي  ن�سف  اىل 

تعليق "هذه هي كرة القدم".

رئي�س يوفنتو�س: انقالب على النقالب.. ماذا حدث لدوري ال�سوبر الأوروبي؟
�سنم�سي قدمًا يف 

م�سروع دوري ال�سوبر
اأندريا  يوفنتو�س  ن���ادي  رئي�س  اأك���د 
لإقامة  امل���روج���ني  واأح�����د  اأن��ي��ي��ل��ي، 
اإىل  الأوروب��ي  ال�سوبر  بطولة دوري 
ج��ان��ب ن��ظ��ريه رئ�����س ري���ال مدريد، 
الرغم  على  اأن���ه  ب��ريي��ز،  فلورنتينو 
من النتقادات �سد هذا امل�سروع، اإل 

اأنه "�سيم�سي قدماً".
الأندية  اإع����الن  ���س��اع��ات م��ن  وب��ع��د 
ال�ستة التي كانت �سمن  الإجنليزية 
م��وؤ���س�����س��ي ال��ب��ط��ول��ة اجل���دي���دة، اأكد 
م��ع �سحيفة ل  م��ق��اب��ل��ة  اأن��ي��ي��ل��ي يف 
"هناك  اأن  الإي��ط��ال��ي��ة  ري��ب��وب��ل��ي��ك��ا 
اأن��دي��ت��ن��ا، م�سروع  ب��ني  ب��ال��دم  ميثاق 
بن�سبة  ف��ر���س  ل��دي��ه  ل��ي��غ  ال�����س��وب��ر 

للنجاح، �سنم�سي قدماً".  100%
وقال رئي�س اليويف اإنهم يبقون على 
ويويفا"  ف��ي��ف��ا  م���ع  م��ف��ت��وح  "حوار 
ق���دم���وا  "اإذا  اأن����ه����م  اإىل  م�������س���رياً 
مقرتحاً �سنقوم بدرا�سته" يف الوقت 
اأن ال�سوبر ليغ  اأ�سر فيه على  الذي 
"هناك  لأن  تهديد"  اأي  متثل  "ل 
باملناف�سات  امل�ساركة  يف  ت��ام��ة  رغ��ب��ة 
واأعلنت  الوطنية".  وال���ب���ط���ولت 
بطولة ال�سوبر ليغ اأم�س الأربعاء، يف 
نهاية اجتماع الأندية الذي عقد عن 
امل�سروع م�ستمر حتى عقب  اأن  ُبعد، 
ان�سحاب الأندية الإجنليزية ال�ستة، 
واأنه �سيجري اإعادة ت�سكيل امل�سابقة.

ريال  الإ�سبانية  الأن��دي��ة  واأو���س��ح��ت 
مدريد،  واأتلتيكو  وبر�سلونة  مدريد 
واإنرت ميالن  والإيطالية يوفنتو�س 
باملقرتح  �سي ميالن، مت�سكهم  واإي��ه 
اخل�����ا������س ب���ال���ب���ط���ول���ة الأوروب������ي������ة 
اجلديدة، م�سددين على اأن ان�سحاب 
اآر�سنال وت�سيل�سي ومان�س�سرت �سيتي 
ليل  وتوتنهام  يونايتد  ومان�س�سرت 

الثالثاء، لن يغري �سيئاً.

مالك ليفربول يعتذر بعد 
اأزمة دوري ال�سوبر

اأم�س  كلوب   يورغن  وامل���درب  امل�سجعني  اإىل  باعتذار  ه��رني،  ج��ون  الرئي�سي  ليفربول  مالك  تقدم 
الأربعاء، ب�سبب الرتباك الناجم عن اإعالن امل�ساركة يف دوري ال�سوبر الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفربول �سمن 6 اأندية اإجنليزية اأعلنت تاأ�سي�س دوري ال�سوبر يوم الأحد، قبل الرتاجع و�سط 
عا�سفة من العرتا�سات من امل�سجعني والالعبني واملدربني واحلكومات، اإىل جانب تهديدات بفر�س 

عقوبات من الحتاد الأوروبي "يويفا" والحتاد الدويل "فيفا".
امل�سوؤول عن هذه الأجواء  واأن��ا وح��دي  اآ�سف،  "اأنا  النادي:  وق��ال هرني يف مقطع فيديو عر موقع 
ال�سلبية غري ال�سرورية يف اليومني الأخريين، هذا �سيء لن اأن�ساه، وهذا يظهر القوة التي متتلكها 

اجلماهري اليوم، و�ست�ستمر يف امتالكها عن حق".
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الفجر الريا�ضي

وم�سجعون  ون���ق���اد  لع���ب���ون  اح��ت��ف��ى 
"بيوم جميل لكرة القدم" بعد انهيار 
النف�سايل  الأوروب���ي  ال�سوبر  دوري 
اإجنليزية  اأن��دي��ة   6 ان�����س��ح��اب  ع��ق��ب 
كانت وافقت على الن�سمام للم�سابقة 

املثرية للجدل.
وب���ع���د ع��ا���س��ف��ة م����ن الع���رتا����س���ات 
وال���ت���ه���دي���د ب���ف���ر����س ع���ق���وب���ات من 
الحتادين الأوروب��ي والدويل للعبة، 
"�سيعيد  اإن�����ه  ال�����س��وب��ر  دوري  ق����ال 
اأن  بعد  التالية  خطواته  يف  النظر" 
تقل�س عدد امل�ساركني فيه اإىل ثالثة 
واإيطاليا  اإ�سبانيا  من  كل  من  اأندية 

اأم�س الأول الثالثاء.
وو���س��ط ت��ق��اري��ر ع��ن ان�����س��ح��اب اإنرت 
اأي�ساً،  الإي��ط��ال��ي��ني  م��ي��الن وم��ي��الن 
و�سف جيمي كاراغر مدافع ليفربول 
ال�سابق البطولة باأنها اأ�سبحت ميتة 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ر  وق����ال  الآن. 
انتهى!  ال�سوبر  "دوري  الجتماعي: 

اأنحاء  ك��اف��ة  اأح�����س��ن��ت اجل��م��اه��ري يف 
البالد!".

مان�ض�ضرت �ضيتي اأول املن�ضحبني
اأول من اأعلن  وكان مان�س�سرت �سيتي 
اأن  قبل  ال�سوبر،  دوري  من  ان�سحابه 
يونايتد  ومان�س�سرت  اآر���س��ن��ال  يعلن 
وليفربول وتوتنهام هوت�سبري ال�سري 

على خطاه.
وقال بنجامني مندي مدافع �سيتي: 
القدم،  لكرة  جميل  ي��وم  من  له  "يا 

لنوا�سل اللعب والقتال واحللم".
الرئي�س  ن��ائ��ب  وودوارد  اإد  واأ���س��ب��ح 
اأول  ي��ون��اي��ت��د  ملان�س�سرت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
���س��ح��ي��ة ل�����رد ال���ف���ع���ل ال��ع��ن��ي��ف على 
ال���ب���ط���ول���ة الن���ف�������س���ال���ي���ة، واأع����ل����ن 
ا�ستقالته قبل فرتة وجيزة من تخلي 
ناديه عن م�سروع لعب دوراً كبرياً يف 

خروجه للنور.
وقال قائد مان�س�سرت يونايتد ال�سابق 

ري��و ف��ردي��ن��ان��د، ال���ذي ك��ان م��ن اأ�سد 
النف�سالية  ال���ب���ط���ول���ة  م��ن��ت��ق��دي 
م��ن ال��ب��داي��ة، اإن الأن��دي��ة ع���ادت اإىل 
التوا�سل  ر�سدها. وكتب عر و�سائل 
ع�����ادت  "الأندية  الج�����ت�����م�����اع�����ي: 

من  وان�سحبت  ر���س��ده��ا،  اإىل  اأخ����رياً 
تتعلق  ال��ق��دم  ك���رة  ال�����س��وب��ر..  دوري 
متعلقة  دائ��م��اً  و�ستظل  ب��اجل��م��اه��ري 

باجلماهري".
يتم  مل  "اجلماهري  واأ���������س��������اف: 

هذا  بالتاأكيد..  العتبار  يف  و�سعها 
�سيء خمز".

اأنقذنا كرة القدم
ب����اأع����داد كبرية  وجت���م���ع م�����س��ج��ع��ون 

ملعب  بريدج  �ستامفورد  اإ�ستاد  خارج 
ال����دوري  يف  م��ب��ارات��ه  ق��ب��ل  ت�سيل�سي 
اآند  برايتون  �سد  املمتاز  الإجنليزي 
هوف األبيون لالحتجاج على الدوري 

النف�سايل.
"اأنقذنا  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف  وغ���ن���وا 
عن  التقارير  ورود  القدم" بعد  ك��رة 

ان�سحاب ت�سيل�سي من امل�سروع.
ورح�����ب الحت������اد الإجن���ل���ي���زي لكرة 
الإجنليزية  الأندية  بان�سحاب  القدم 
كان  ال�سوبر  دوري  اإن  وق��ال  ال�ستة، 
ميثل "تهديداً لكل هرم كرة القدم".

وق��ال الحت���اد الإجن��ل��ي��زي: "متتلك 
تاريخاً  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال����ق����دم  ك�����رة 
الأندية  لكل  الفر�س  م��ن  ب��ه  تفخر 
اللعبة على  اأط����راف  ك��اف��ة  واأج��م��ع��ت 
رف�س الدوري املغلق، اإنه موقف كان 
يف  انق�ساماً  احل��ال  بطبيعة  �سي�سبب 
ب���دًل م��ن ذل��ك جن��ح يف  لعبتنا، لكن 

توحيدنا جميعاً".

اأفادت �سحيفة اآ�س الإ�سبانية، اأن جنم منتخب م�سر 
وليفربول الإجنليزي، حممد �سالح، يعتر املحرتف 
ملا قدمه  العربي الأف�سل يف تاريخ كرة القدم، نظراً 
القيا�سية  والأرق���ام  لها  لعب  التي  الفرق  جميع  مع 

التي حققها منذ وطاأت قدمه القارة الأوروبية.
وقالت اليوم ال�سابع، نقاًل عن ال�سحيفة 

اأم�س  ل���ه���ا  ت���ق���ري���ر  يف  الإ����س���ب���ان���ي���ة، 
ترجح  اأ�سباب  هناك  اأن  الأرب��ع��اء، 
كفة حممد �سالح ليكون املحرتف 

العربي الأف�سل يف تاريخ كرة القدم، 
اإذ اأ�سبحت القيمة ال�سوقية للنجم 
امل�سري، الذي يبلغ من العمر 28 

عاماً، 110 ماليني يورو.
لعب  �����س����الح  اأن  اإىل  واأ��������س�������ارت 
�سغرية،  �سن  يف  امل�سري  للمنتخب 
عمر  يف  م���ب���اراة  اأول  خ���ا����س  ف��ق��د 
مباراة  يف  �سارك  حني  ع��ام��اً،   20
املوؤهلة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ���س��ريال��ي��ون 

2013، وكان  لكاأ�س الأمم الأفريقية 
اأول اأهدافه يف �سباك منتخب النيجر، وو�سل 

�سالح اإىل الهدف ال�43 يف 69 مباراة لعبها 
هدفاً   22 و�سنع  الأول  م�سر  منتخب  مع 

لزمالئه.
يف  ت���درج  ���س��الح  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
الدوريات الأوروبية فمن نادي املقاولون 
ل��ع��ب يف  اإذ  اأوروب������ا،  اإىل  ان��ت��ق��ل  ال��ع��رب 

ت�سيل�سي،  ثم  ال�سوي�سري،  ب��ازل  ن��ادي 
اأحد اأقوى الأندية يف العامل، لكنه مل 
يح�سل على فر�سته، فخرج اإعارة اإىل 

اإىل روما،  الإيطايل ثم  نادي فيورنتينا 
حيث تاألق مع نادي العا�سمة الإيطالية، 

لينتقل اإىل ليفربول مقابل اأكر من 42 
ال�سفقة  ليكون  اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
الأغلى للنادي يف التاريخ اآنذاك، ول يزال 
حيث  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ك��رة  لعمالق  يلعب 

�سطر ا�سمه بحروف من ذهب بعدما توج 
مرتني،  الإجنليزي  ال���دوري  ه��داف  بلقب 
ال���ع���ام ع��ل��ى ل��ق��ب الهداف  وي��ن��اف�����س ه����ذا 

اأي�ساً.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن اخلطوة الأب��رز يف 

م�سريته كانت انتقاله اإىل ليفربول يف �سيف 
مع  مبهراً  اأداًء  �سالح  ق��دم  حيث   ،2017

"الريدز" مو�سم 2017-2018، م�سجاًل 
52 مباراة يف كل امل�سابقات،  44 هدفاً يف 

اأوروب��ا و32  اأبطال  10 يف دوري  منها 
يف ال�����دوري الإجن��ل��ي��زي وح����از لقب 

اأول  ال��ب��ط��ول��ة يف  ال������دوري  ه����داف 
مو�سم له، وكان اأ�سرع لعب عر 

 10 اإىل  ي�سل  ليفربول  تاريخ 
اأه��داف يف 13 م��ب��اراة، و�سجل 

اأكر لعب  اأول �سوبر هاتريك له مع ناديه واأ�سبح 
امل��و���س��م يف  امل��ب��اري��ات يف  ي�سجل يف ع��دد خمتلف م��ن 

تاريخ الدوري الإجنليزي بر�سيد 24 مباراة.
وت��اب��ع��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن ���س��الح اأ���س��ب��ح اأك����ر لعب 
ال����دوري  م��ن  واح����د  م��و���س��م  ل���الأه���داف يف  ت�سجياًل 
�سرير  األن  م��ت��خ��ط��ي��اً  الإجن����ل����ي����زي 
ولوي�س  رون���ال���دو  وك��ري�����س��ت��ي��ان��و 
ال�31  اأ����س���ح���اب  ����س���واري���ز 
ه�����دف�����اً، وي���ع���ت���ر اأك�����ر 
ت�سجياًل  ال����الع����ب����ني 
ل�������الأه�������داف ب���ال���ق���دم 
مو�سم  يف  ال���ي�������س���رى 
واح���د يف ت��اري��خ ال���دوري 
ك��ل هذه  الإجن��ل��ي��زي، وبعد 
اأف�سل  �سالح  اختري  الأرق���ام 

لعب يف الدوري الإجنليزي.

املنطقة  زع��ام��ة  على  ال�سباق  يف  �سي�سكرز  �سفنتي  فيالدلفيا  على  اخل��ن��اق  نت�س  بروكلني  �سيق 
ال�سلة  ك��رة  دوري  يف   129-134 بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز  نيو  م�سيفه  على  ب��ف��وزه  وذل��ك  ال�سرقية، 
الأمريكي للمحرتفني، فيما وا�سل بول جورج تاألقه وقاد لو�س اأجنلي�س كليرز لفوزه التا�سع يف 

اآخر 10 مباريات.
الفريق كيفن  النجم الآخر يف  اأي�ساً  التي طالت  ا�ستمرار غياب جيم�س هاردن لال�سابة  ويف ظل 
دورانت، لعب كاري اإيرفينغ الدور الرئي�سي يف الفوز التا�سع والثالثني لنت�س، ما جعله على بعد 

ن�سف مباراة فقط من �سيك�سرز املت�سدر.
وقال اإيرفينغ اأنه يف ظل غياب هاردن ودوران��ت "احتجنا كل �سيء الليلة من اجلميع. اأعتقد اأننا 

وجدنا �سيئاً جيداً يف ال�سوط الثاين".
ال�24  نقاطه  ت��وج  ال���ذي  ه��اري�����س  ج��و  م��ن  فعالة  مب�ساندة  وح��ظ��ي  نقطة   32 اإي��رف��ي��ن��غ  و�سجل 
برميتني حرتني يف الوقت القاتل من اللقاء الذي اعتمد ال�سيوف يف ثوانيه الأخرية على ارتكاب 
الأخطاء ب�سكل متعمد على لعبي بيليكانز ملنعهم من حماولة الت�سديد من خارج القو�س ومعادلة 

النتيجة.
واأفلحت ا�سرتاتيجية املدرب الكندي �ستيف نا�س يف نهاية املطاف بف�سل جهود اإيرفينغ الذي اأجر 
زيون وليام�سون على فقدان الكرة يف اآخر 4،8 ثانية عو�ساً عن الت�سديد، ما اأكد الهزمية الرابعة 

توالياً لأ�سحاب الأر�س والثالثة والثالثني هذا املو�سم.
وعو�س نت�س خ�سارته املوجعة يف مباراته املا�سية اأمام ميامي هيت و�سيف البطل بفارق نقطتني 
يف مباراة "كانت يفرت�س بنا اأن ن�ستفيد فيها من هجمتني اأو ثالث يف اآخر ثالث دقائق" بح�سب 
يف  الأم���ور  و�سبت  ج��داً  جيد  ب�سكل  البع�س  بع�سنا  م��ن  ا�ستفدنا  "الليلة  اأ���س��اف  ال��ذي  اإيرفينغ 

�ساحلنا".
"اأن الكرة �سقطت الليلة يف ال�سلة، لكنها مل تفعل ذلك يف املباراة املا�سية"،  اأما نا�س فراأى 

م�سيداً باإيرفينغ الذي "قام بت�سديدات �سعبة حقاً. اأنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح 
يف هذه الت�سديدات".

واللعب  امل�سوؤولية  اآخرين حتمل  �سبان  فعلى  اثنني من جنومك،  تفتقد  "عندما  وتابع 
�ستجد  ب�سكل جيد  يلعبوا  "واإذا مل  ال��ب��دلء، م�سيفاً  اىل  اإ���س��ارة منه  اأطول" يف  لدقائق 

نف�سك يف حفرة عميقة. الليلة لعبوا ب�سكل جيد جداً".
ورغم جهود وليام�سون وبراندون اإينغرام اللذين �سجال 33 و27 نقطة توالياً، بات بيليكانز 

�سان  اأرب��ع مباريات خلف  بفارق  املنتظم متخلفاً  املو�سم  نهاية  14 مباراة على  وقبل 
املقعدين  على  الأ�سا�سيني  مناف�سيه  �ستايت،  وغولدن  �سبريز  اأنتونيو 

يخو�سه  الذي  الإق�سائية  الأدوار  ملحق  اىل  املوؤهلني  الأخريين 
اأ�سحاب املراكز من 7 اىل 10 من اأجل احل�سول على البطاقة 

الثامنة الأخرية املوؤهلة اىل ال�"بالي اأوف" بح�سب النظام 
اجلديد.

اإيرفينغ  ج���ان���ب  اىل  ن��ت�����س  ���س��ف��وف  يف  وب�����رز 
وه�����اري�����������س ك������ل من 

لندري �ساميت )18 نقطة مع 8 متريرات حا�سمة( وباليك غريفني )16 نقطة مع 8 متابعات( 
باأف�سلية وا�سحة بعدما تقدم  بيليكانز  بداأه  وبرو�س براون )11 نقطة ومثلها متابعات( يف لقاء 

بفارق 13 نقطة 21-8 يف منت�سف الربع الأول اإثر ثالثية من اإيريك بليد�سو.
لكن نت�س عاد من بعيد وقل�س الفارق اىل ثالث نقاط يف نهاية هذا الربع اإثر ثالثية من غريفني، 

لراون. املرة  هذه  لكن  اأخرى  ثالثية  بعد  ثم اىل نقطتني يف نهاية ال�سوط الأول 59-57 
بينها  نقاط،   8 هاري�س  �سجل  حني  الثالث  الربع  منت�سف  يف  الأم���ور  زم��ام  ا�ستلم  نت�س  اأن  وب��دا 
نا�س  لرجال  �سمح  ما  مل�سيفه،  فقط  اثنتني  مقابل  لفريقه  نقطة   16 من  �سل�سلة  يف  ثالثيتان، 

.71-83 ثم  بالتقدم 66-75 
اإل اأن لونزو بول �سجل �سبع نقاط �سمن �سل�سلة من 14 نقطة لبيليكانز مقابل 4 فقط ل�سيفه، 

مقل�ساً الفارق اىل نقطتني فقط 87-89 يف اأواخر هذا الربع.
اىل  ال��ف��ارق  تو�سيع  عن  الفريقني  من  اأي  عجز  حيث  الأخ��ري  الربع  يف  متقاربة  النتيجة  وبقيت 
اأكر من 7 نقاط، حتى قال اإيرفينغ كلمته يف الوقت احلا�سم بت�سجيله �سلة واأربع رميات حرة يف 

الدقيقة الأخرية من اللقاء.
وقاد بول جورج لو�س اأجنلي�س كليرز لفوزه التا�سع يف اآخر 10 مباريات واحلادي والأربعني هذا 
�سد  املواجهة  بهما  ح�سم  ثانية   4،8 اآخر  بينها رميتان حرتان يف  33 نقطة،  بت�سجيله  املو�سم، 

امل�سيف بورتالند ترايل باليزرز 112-113.
ب�سبب  لينارد  الآخ��ر كواهي  افتقد خاللها كليرز لنجمه  11 متابعة يف مباراة  كما حقق جورج 

اإ�سابة يف القدم، لكن ذلك مل مينعه من حتقيق فوزه ال�ساد�س توالياً على باليزرز.
وكان �سي دجاي ماكولوم الأف�سل يف �سفوف باليزرز بت�سجيله 28 نقطة لكنه 

اأخفق يف حماولة ملنح فريقه الفوز يف الثانية الأخرية من اللقاء.
وبغياب النجم املطلق للفريق داميان ليالرد للمباراة الثالثة توالياً ب�سبب 
ا�سابة ع�سلية، برز نورمان باول اىل جانب ماكولوم بت�سجيله 23 نقطة 
دون اأن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزمية اخلام�سة والع�سرين يف 

مباراة.  57
ليلعب  الثالث،  الربع  يف  ال�24  نقاطه  من   18 باريت  دج��اي  اآر  و�سجل 
والثاين  توالياً  ال�سابع  لفوزه  نيك�س  نيويورك  قيادة  يف  الأ�سا�سي  ال��دور 
هورنت�س  ت�سارلوت  �سيفه  ح�ساب  على  وج��اء  م��ب��اراة،   59 يف  والثالثني 

.97-109
بالتقدم  له  �سمح  ما  الأول  ال�سوط  نقطة يف   66 �سجل  وبعدما 
الكتفاء  على  �سيفه  نيك�س  اأج��ر  نقاط،  �ست  بفارق 
دفاعه  بف�سل  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  ن��ق��ط��ة  ب�31 
اأطول  لتحقيق  اأم��ام��ه  ال��ب��اب  فتح  ال��ذي  املميز 
�سل�سلة انت�سارات منذ اأن فاز بثماين مباريات 

متتالية يف اآذار/مار�س 2014.
ال�سل�سلة  ه��ذه  م��ع��ادل��ة  نيك�س  و���س��ي��ح��اول 
حني يتواجه الأربعاء مع اأتالنتا هوك�س 
املنطقة  يف  ال����راب����ع  امل����رك����ز  ����س���اح���ب 
ال�سرقية والفائز بدوره على اأورلندو 

ماجيك 96-112.
الذي  بالفوز  اأي�ساً  الف�سل  ويعود 
املركز  اىل  نيك�س  ع���ره  ت��ق��دم 
ال�سرقية،  املنطقة  يف  اخلام�س 
واإمي���ان���وي���ل  روز  دي����ري����ك  اىل 
منهما  ك���ل  ���س��ج��ل  اإذ  ك��وي��ك��ل��ي 
بي  ك�����ان  ف��ي��م��ا  ن���ق���ط���ة،   17
وا�سنطن )26( وتريي  دجاي 
يف  الأف���������س����ل   )21( روزي�������ري 
�سفوف هورنت�س من دون جتنيب 
الأخري هزميته اخلام�سة يف اآخر �ست 

مباريات.
ميني�سوتا  ت����اون����ز  اأن�����ت�����وين  ك�������ارل  وق�������اد 
متروولفز لرتك قاع ترتيب املنطقة الغربية 
بالفوز على �ساكرامنتو كينغز 134-120، بت�سجيله 

حا�سمة. متريرات  و5  متابعة   18 مع  نقطة   26

بعد انهيار دوري ال�ضوبر الأوروبي

الالعبون واجلماهري يحتفون »بيوم جميل لكرة القدم«

نادياً   12 خمططات  من  اإجنليزية  اأندية   6 ان�سحاب  بعد 
اأوروبا.  اأب��ط��ال  دوري  عن  ان�سقاقية  بطولة  لإن�ساء  كبرياً 
ال�سلوفيني  ال��ق��دم،  لكرة  الأوروب����ي  الحت���اد  رئي�س  يرغب 
�سمن  الوحدة"  بناء  "اإعادة  يف  الآن  ت�سيفريين،  األك�سندر 

القارة العجوز.
انف�سايل" �سدم  "خمطط  اإع��الن  من  فقط  يومني  وبعد 
�سيتي،  مان�س�سرت  اأندية  ان�سحبت  الأوروب��ي��ة،  الكرة  م�سهد 
مان�س�سرت يونايتد، ليفربول، اأر�سنال، ت�سل�سي وتوتنهام من 
اأندية يف كل  اأبقى يف الواجهة ثالثة  ال��دوري ال�سوبر، مما 

من اإ�سبانيا واإيطاليا.

املثري  م��ن  اإن���ه  الأم�����س  "قلت  ب��ي��ان  يف  ت�سيفريين  و���س��ّرح 
خطاأ  ارتكبت  الأن��دي��ة  وه��ذه  باخلطاأ،  الع���رتاف  للتقدير 

كبريا".
ان  مت��ام��ا  واأع���رف  الآن،  العائلة  اإىل  ع���ادوا  "لكنهم  وت��اب��ع 
لكل  اإمن���ا  مل�سابقاتنا  فقط  لي�س  ليقدموه  الكثري  لديهم 

الكرة الأوروبية".
الوحدة  بناء  اإع��ادة  الآن،  الأه��م  "امل�سي قدما هو  واأ���س��اف 

التي متتعت بها اللعبة من قبل وامل�سي قدماً �سوياً".
وج����اءت ان�����س��ح��اب��ات الأن���دي���ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب��ع��د ردود فعل 
غا�سبة من امل�سجعني وال�سيا�سيني على اإن�ساء بطولة ت�سم 

15 موؤ�س�سون ي�ساركون با�ستمرار ب�سرف  بينها  ناديا،   20
النظر عن نتائجهم يف البطولت املحلية.

وكان ت�سيفريين قد مّد اليد لالأندية ال�12 الثالثاء قائال 
بكالمه  الراأي" وتوجه  لتغيري  متاحا  زال  ل  "الوقت  ب��اأن 
"لقد ارتكبتم خطاأ فادحا، لكن  اإىل الأندية املن�سقة بقوله 

العامل باأجمعه يرتكب الأخطاء".
"اأن  مي��ك��ن  ل  الأوروب������ي  الحت����اد  اأن  ت�سيفريين  واع��ت��ر 
يخ�سر املعركة الق�سائية املقبلة" بعدما اتهم هذه الأندية 
ال�12  الأن��دي��ة  وا�سفاً  والأنانية"  والرنج�سية  ب�"اجل�سع 

ب�"الدزينة القذرة".

بعد الن�سحاب الكبري من دوري ال�سوبر.. ماذا يريد »يويفا« الآن؟

�سحيفة: حممد �سالح املحرتف 
العربي الأف�سل يف التاريخ

نت�س يخنق �سيك�سرز وجورج 
يوا�سل تاألقه 

فينغر: مل اأنده�س من انهيار 
بطولة دوري ال�سوبر �سريعًا

مل ينده�س املدرب الفرن�سي املخ�سرم اآر�سني فينغر، املدير الفني لأكر من 
20 عاماً لآر�سنال الإجنليزي، من انهيار بطولة دوري ال�سوبر الأوروبي، 

حيث قال اإنه مل يوؤمن بها مطلقاً.
وقال فينغر: "مل اأنده�س من عدم ا�ستمرارها طوياًل".

واأ�ساف: "مل اأوؤمن مطلقاً باأنها �ستتحول اإىل واقع، هذه البطولة تتجاهل 
فاأنت  اجلانب،  هذا  تتجاهل  اإذا  الريا�سي،  لال�ستحقاق  الأ�سا�سية  املبادئ 

تقتل البطولت املحلية، اجلماهري مل تكن لتقبل هذا الأمر مطلقاً".
وقررت اأندية الرمييري ليغ ال�ستة: مان�س�سرت �سيتي وت�سيل�سي وليفربول 
البطولة،  من  ان�سحابها  يونايتد  ومان�س�سرت  هوت�سر  وتوتنهام  واآر�سنال 

وتقدمت بالعتذار جلماهريها.



»الختيار 2«.. كيف قدم
 امل�سل�سل »م�ساهد الأك�سن« املتقنة؟

بات امل�سل�سل امل�سري “الختيار 2” حديث ال�ساعة منذ بثه يف بداية �سهر 
رم�سان، ومن بني ما لفت اأنظار امل�ساهدين، م�ساهد ال�ستباكات التي حفل 
اأحمد   ”2 “الختيار  الإط��ار حت��دث م�سمم معارك  ه��ذا  العمل. ويف  بها 
عبد الاله ملوقع “�سكاي نيوز عربية” عن كيفية تاأهيل اأبطال العمل لهذه 
التي  والتدريبات  الأ�سلية،  امل�سادر  بتوجيهات  ال�ستعانة  املعارك، وهل مت 
لعمليتي  التح�سريات  ا�ستغرقته  ال��ذي  والوقت  العمل،  اأبطال  لها  خ�سع 
العمل  اأبطال  اإن  الاله  و”الأحرا�س«. ويقول عبد  رابعة”  اعت�سام  “ف�س 
)بديل  بدوبلري  ال�ستعانة  دون  باأنف�سهم  العمل  م�ساهد  ُينفذون  ك��ان��وا 
يوؤدي م�ساهد احلركة ال�سعبة(، م�سرًيا اإىل اأنه ا�ستعان بتوجيهات امل�سادر 

الأ�سلية من رجال ال�سرطة، جتنبا لإ�سابة اأي بطل من اأبطال العمل.
للم�سل�سل  نحتاجها  التي  العمليات  على  الأبطال  بتدريب  “قمنا  ويتابع: 
من خالل عدة بروفات قبل الت�سوير وتدريبهم على كيفية حمل ال�سالح 

بالطريقة ال�سحيحة«.
ويلفت عبد الاله اإىل اأن اأبطال العمل ريا�سيني وقدموا الأك�سن من قبل، 
ومل ي�ستغرقوا وقًتا طوياًل يف تدريبهم، وكانوا متعاونني كثريا وا�ستيعابهم 
اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحاته  خ��الل  ويو�سح  �سريًعا.  ك��ان 
“ف�س  فعملية  لأخ��رى،  عملية  من  تختلف  ومدتها  للم�ساهد،  التح�سري 
اعت�سام رابعة” ا�ستغرقت ما بني 6 اإىل 7 اأيام يف التح�سريات لها، بينما  

“الأحرا�س” ا�ستغرقت من يومني اإىل 3 اأيام  .

 »اآبل« توّفر ال�سرتاك يف املدونات ال�سوتية
“البودكا�ست”  ال�سوتية  للمدّونات  يتيح  اإ�سافة خيار  “اآبل”  �سركة  اأعلنت 
ي�سّكل نقطة حتول  ما  م��ادي، وهو  بدل  لقاء  فيها  ال�سرتاك  اإمكان  توفري 
بعد 15 عاماً من اإطالق من�ستها لال�ستماع التي �ساهمت ب�سكل اأ�سا�سي يف 
الإقبال ال�سعبي الوا�سع على اخلدمات ال�سوتية التي ت�سهد منواً  واأو�سحت 
معّديها  لكن  جماناً،  متاحة  �ستبقى  نف�سها  الرامج  اأن  بيان  يف  املجموعة 
�سيمكنهم توفري �سيغ حم�ّسنة منها لقاء مقابل، ومنها مثاًل خيار “ال�ستماع 
دون اإعالن، اأو اخل�سول على حمتوى اإ�سايف” اأو حتى اإمكان ال�ستماع اإىل 
التوجه  بذلك،  “اآبل”  وتتبع  الأوىل«.  للمرة  تبث  يف  اأو  ح�سرية  “حلقات 
ال�سوتية  امل��دون��ات  م��ن  للكثري  يتيح  بحيث   ، ال��ت��رع��ات  اأو  ال��رع��اي��ة  نحو 
اإىل  اإنتاجها،  اإمكان العتماد على م�ستمعيها الأكر ولًء لتمويل جزء من 
جانب الإعالنات. وقال رئي�س “اآبل” تيم كوك خالل ن�ساط ت�سويقي عر 
الإنرتنت لالإعالن عن منتجات جديدة “بات يف اإمكانكم م�ساعدة مدّونيكم 

ال�سوتيني املف�سلني يف بناء منوذج اأعمالهم، وامل�ساهمة يف اإبداعهم«.
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جاكي �سان : يحرم 
ابنه من املرياث

�سان   ال��ع��امل��ي  جاكي  ال��ن��ج��م  اأث�����ار 
ج����دل ك���ب���ريا ب��ع��د اإع����الن����ه ق���رار 
الوحيد جاي�سي من  ابنه  حرمانه 
�سيترع  اأن���ه  اإىل  م�سريا  امل���رياث، 
مليون   350 تبلغ  ال��ت��ي  ب��روت��ه 
للجمعيات  تقريبا  اأم��ريك��ي  دولر 
الأمر  ه���ذا  �سبب  وع���ن  اخل��ريي��ة. 
الغريب قال جاكي �سان: “اإذا كان 
ابني قادرا على ك�سب املال ف�سوف 
واإذا كان  ب��ه،  امل��ال اخل��ا���س  ي�سنع 
اأمواله  ي�سيع  ف�����س��وف  ق���ادر  غ��ري 
ال��ت��ي ج��ن��اه��ا«. ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخر 
اأ�سدر جاكي �سان موؤخرا بيانا عن 
“اأريد  فيه:  ق��ال  ال�سحية  حالته 
)�سكرا(  لقول  الفر�سة  ا�ستغالل 
جيدة  ب�سحة  اأن���ا  اه��ت��م،  م��ن  لكل 
اأخ�����س��ع للحجر  واآم����ن، ومل  ج���دا 
من  العديد  تلقيت  لقد  ال�سحي، 
ي�ساألون  الأ���س��دق��اء  م��ن  الر�سائل 
اإذا كنت بخري، حبكم وقلقكم اأثلج 
اأي�سا  تلقيت  لقد  �سكرا!  ���س��دري 
بع�س ال��ه��داي��ا اخل��ا���س��ة ج��دا من 
العامل  اأن���ح���اء  امل��ح��ب��ني يف ج��م��ي��ع 

خالل هذا الوقت ال�سعب جدا.

تعرثت يف »بالوعة« فطلبت تعوي�سا 122 األف يورو
العا�سمة  بلدية  على  ق�سائية  دع���وى  اإي��ط��ال��ي��ة  رف��ع��ت 
“بالوعة”  اإحدى غرف تفتي�س  ب�سبب تعرها يف  روما، 

العا�سمة اأدت اإىل معاناتها ج�سمانياً ملدة عامني.
قررت  التفتي�س،  فتحة  ب�سبب  لل�سيدة  حدث  ملا  ونتيجة 
ال�سحية رفع دعوى ق�سائية على بلدية روما، مطالبة 
وجميع  بها،  مرت  التي  الطويلة  املعاناة  عن  بتعوي�سها 
والتي  بها،  التي حلقت  الإ�سابات  الناجمة عن  الأ�سرار 
بلغت حوايل 122 األف يورو. وتعرت ال�سحية البالغة 
من العمر 72 عاماً فوق فتحة التفتي�س اأثناء امل�سي يف 
وال�سقوط  روما،  الإيطالية  العا�سمة  و�سط  �سوارع  اأحد 
الطبية  ال��ف��ح��و���س��ات  م��ن  دوام����ة  يف  دخ��ول��ه��ا  اإىل  اأدى 
 24 اإىل  الواقعة  وت��ع��ود  طويلة.  تاأهيل  واإع���ادة  والآلم 
اأبريل 2019، عندما كانت املراأة ت�سري على طول طريق 
البارزة من  الزاوية  مريولونا بروما، حيث تعرت فوق 
فتحة التفتي�س الواقعة على الر�سيف الوعر، لينتهي بها 

الأمر على الأر�س، وفقاً ملوقع » today« الإيطايل.
املارة لها على النهو�س، وهي تعاين  اأحد  وبعد م�ساعدة 
من الأمل وال�سدمة، اجتهت اإىل م�ست�سفى �سان جيوفاين 

حيث مت فح�سها وعالجها.

طباخ يف منزلك.. خدمة تك�سر »عزل كورونا«
الراقية،  امل��ط��اع��م  لأج����واء  امل�����س��ت��اق��ني  للباري�سيني  مي��ك��ن 
يف  الطعام  لهم  يقدمون  حمرتفني  بطباخني  يحظوا  اأن 
املطاعم  بع�س  توفرها  التي  اخلدمة  تلك  ياأتي  منازلهم. 
“كوفيد-19”  ملكافحة  العام  العزل  اإج��راءات  للتغلب على 
فتيحة  وت�ستقبل  باري�س.  يف  كورونا  فريو�س  ي�سببه  ال��ذي 
القداوي الطاهية املدربة حجوزات خا�سة من اأفراد وتاأتي 
باملكونات املطلوبة معها ملنازلهم وت�ستعمل اأدواتهم لتح�سري 

اأطباق بذات م�ستوى املطاعم الراقية.
اإنها  ت��ق��ول  الآن  ل��ك��ن  ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة  ك��ث��ريا  وك��ان��ت تعمل 
ت�سطر لرف�س ما ي�سل اإىل 30 حجزا يف ال�سهر لعدم توفر 
“هناك طلب كبري للغاية... هذا الطلب  املواعيد. وقالت: 
للمطاعم  ال��ذه��اب  على  اع��ت��ادوا  النا�س  ه��وؤلء  لأن  موجود 
وتلقت  مرة اأو مرتني اأو ثالث يف الأ�سبوع اأو حتى اأكر”. 
 35“ املا�سية من فالريي لك��روا  القداوي حجزا اجلمعة 
لكروا،  مطبخ  ويف  الغداء.  ولوالدتها  لها  لتح�سر  عاما” 
وقفت القداوي حت�سر الطبق الرئي�سي واملقبالت بحر�س 
ودقة. وقالت لكروا “بالطبع نريد اخلروج وروؤية اأ�سدقائنا 
وعائالتنا وق�ساء وقت معهم لكننا ل ن�ستطيع... ما نفعله 

هو اإعادة ت�سكيل تلك اللحظات ولكن يف املنزل«.

عيد ميالد امللكة اإليزابيث الـ95.. ل احتفالت عامة
تكمل امللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا عامها ال�95، لكن لن 
تكون هناك اأي احتفالت عامة بهذه املنا�سبة التي تاأتي بعد 
باإليزابيث  تزوج  الذي  فيليب،  وتويف  وفاة زوجها.  اأي��ام من 
عام 1947، يف 9 اأبريل- ني�سان اجلاري عن عمر ناهز 99 
عاما، و�سيعته العائلة املالكة يف جنازة اأقيمت ال�سبت املا�سي 
جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  وب�سبب  ون��د���س��ور.  قلعة  يف 
ق��دا���س وداع  امللكة وح��ده��ا خ��الل م��را���س��م  ك��ورون��ا، جل�ست 

الأمري الذي و�سفته باأنه كان لها “القوة وال�سند«.

بالتدليك واملو�سيقى.. اإنتاج اأغلى ثمار الفاكهة 
على مدى �سنوات، كان 3 مزارعني ماليزيني يتقنون املزيج ال�سحيح من العنا�سر لنمو ال�سمام الياباين بنجاح يف 

طق�س ماليزيا ال�ستوائي احلار.
ويعد ال�سمام الياباين من اأغلى ثمار الفاكهة يف العامل. وبعد التجارب امل�ستمرة، بداأ املزارعون بالعا�سمة الإدارية 

ملاليزيا بوتراجايا، اأخرًيا، ببيع ثمارهم الفاخرة من العمالة يف ال�سوق.
ت�سبه  Seh Cheng Siang: »كل حبة تراها يف مزرعتنا   ،  Mono ل�سركة  امل�سارك  واملوؤ�س�س  املدير  �سيه  وقال 
تقريًبا قطعة فنية واحدة، هذا هو اأحد اأهم املعايري وي�سعب غالًبا �سيانتها للتاأكد من اأنها تتمتع مبظهر جميل 

للغاية، علينا اأن نتاأكد من اأن التغذية والري والأ�سمدة يجب اأن تكون مت�سقة للغاية ودقيقة للغاية ».
اأنهم  اإنه يعزز النكهة. كما  اأو قفاز يقال  ا باإجراء تدليك منتظم بقطعة قما�س ناعمة  اأي�سً ويقوم �سيه وزم��الوؤه 
حتفز  اأنها  يعتقدون  والتي  الزجاجية،  البيوت  يف  ال�سوت  مكرات  عر  للنباتات  الكال�سيكية  املو�سيقى  يعزفون 

منوها.
وتنمو فاكهة ال�سمام يف املناخات املعتدلة اإىل حد ما، لذلك كان منوها يف املناطق ال�ستوائية حتدًيا ل�سي وفريقه. 

لقد تعلموا عملية زراعة ال�سمام الياباين من خالل عدة رحالت اإىل املزارع اليابانية والتجربة واخلطاأ.
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حمام اجلريان يجربها
 على بيع منزل الأحالم

ا�سطرت ا�سكتلندية اإىل اتخاذ قرار ببيع منزل اأحالمها لأنها 
ت�ستطيع من منزلها روؤية جارها وهو ي�ستحم يف احلمام.

دروموند  بلري  يف  الفاخر  العقار  وزوجها  بويد  بولني  ا�سرتت 
)جممع �سكني ريفي �سغري( يقع بالقرب من مدينة �ستريلنج 
بو�سط ا�سكتلندا منذ 3 اأعوام ون�سف العام، لال�ستمتاع بحياة 

هادئة ولتكون الزوجة اأقرب اإىل عائلتها.
تاأثرت  اإذ  ال�سفن،  ت�ستهي  ل  مبا  جت��ري  ال��ري��اح  اأن  يبدو  لكن 

حياتهما ب�سكل �سيئ ب�سبب بناء منزل جديد جماور.
الزوجني  ازدي��اد خم��اوف  اإىل  املجاور  املنزل اجلديد  بناء  اأدى 
التي تعلقت باخل�سو�سية وروؤية اجلريان لهما وهما يتناولن 

الع�ساء يف بيتهما، وفقاً ل�سحيفة “مريور” الريطانية.
و�سعرت “بويد” بالغ�سب ال�سديد لأن املجل�س املحلي ف�سل يف 
لكنه قدم  املجاور،  للمنزل  التخطيط  بتفا�سيل طلب  اإبالغها 

لحقاً اعتذاراً ر�سمياً للزوجني بعد التحقيق يف الأمر.
البداية، كان  اإىل هنا يف  “عندما و�سلنا  ال�سيدة بويد:  وقالت 
جمتمعا ريفيا هادئا متاماً، وبينما كان لدينا جريان، مل يكونوا 
واأ�سافت: “انتقلنا اإىل  بهذا القرب ويف وجهك بهذا ال�سكل”. 
مدينة توريف يف اأبردين�ساير، لكنني كنت اأفتقد عائلتي كثرياً، 
ل��ذل��ك ق��ررن��ا ���س��راء م��ن��زل ه��ن��ا، وك��ن��ت اأرغ���ب دائ��م��اً يف البقاء 

بالقرب من قلعة �ستريلنج لذا بدا الأمر وكاأنه املكان املثايل«.

   »اأم عبده« خدعت اجلميع 

وجمعت ن�سف مليار جنيه
عبده”،  “اأم  على  القب�س  تفا�سيل  امل�سرية  ال�سرطة  ك�سفت 
واملتهمة  املنوفية”،  “م�سرتيحة  ب��ا���س��م  اإع��الم��ي��ا  امل��ع��روف��ة 
ب��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى 500 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه م��ن اأه����ايل اجل����ور يف 
حمافظة املنوفية بدلتا النيل. واأ�سارت التحريات اإىل اأن املتهمة 
قدمت اإىل قنا “جنوبي م�سر” قبل 3 اأ�سابيع، وا�ستاأجرت �سقة 
اأ�سرتها،  وبرفقتها  قنا،  �سرق  ال�سوؤون  منطقة  عقارات  اأحد  يف 
اأموالهم،  على  وا�ستولت  خدعتهم،  الذين  املواطنني  من  هربا 
اأرباح �سهرية طائلة. وبعد ورود بالغ  بحجة توظيفها مبقابل 
م�سكن  م�ساجرة يف  بوقوع  قنا،  ال�سوؤون يف  اأه��ايل منطقة  من 
اأن  املفاجاأة  البالغ، وكانت  اإىل مقر  اأمنية  انتقلت قوة  املتهمة، 
امل�ساجرة وقعت بني دكتور جامعي ومهند�س من املنوفية، مع 
10 ماليني  وابنتيها، ب�سبب مطالبتها برد مبلغ  “اأم عبده” 

جنيه، ا�ستولت عليها منهما بحجة توظيفها.
وبعد ا�ستجواب الدكتور اجلامعي واملهند�س، تبني اأنهما قدما 
من  اإبالغهما  بعد  املتهمة  م�سكن  اإىل  املنوفية  حمافظة  م��ن 
اأحد الأ�سخا�س اأنها هربت اإىل قنا، وعندما و�سال اإليها وجدا 
ابنتها معها وت�ساجرا معها وتعديا عليها، مما اأ�سفر عن اإ�سابة 
املتهمة وابنتيها. وجاء اختفاء املتهمة، ليتداول البع�س الكثري 
من احلكايات عنها، يف �سوء ما يرتدد عن قيامها بجمع مبالغ 
ال�ستيالء  من  متكنت  جنيه،  مليون   500 نحو  بلغت  مالية 

عليها من �سحاياها، قبل اختفائها.

 اإن�ستجرام ي�ستحدث 
خا�سية ملعاجلة الكراهية 

التابعة  اإن�����س��ت��ج��رام  ���س��رك��ة  ق��ال��ت 
�ست�ستحدث  اإنها  في�سبوك  ل�سركة 
خ��ا���س��ي��ة مل��ن��ع امل�����س��ت��خ��دم��ني من 
رمبا  التي  الر�سائل  على  الط��الع 
تت�سمن اإ���س��اءات وذل��ك من خالل 
الكلمات  لك���ت�������س���اف  م���ر����س���ح���ات 
التعبريية  وال����رم����وز  وال���ع���ب���ارات 
ال���ت���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى اإ�����س����اءة على 

تطبيق تبادل ال�سور ال�سهري.
الختياري  املر�سح  ه��ذا  وب��خ��الف 
قالت  امل�سيئة  امل��ب��ا���س��رة  للر�سائل 
ال�سركة اأم�س الأربعاء اإنها �ستزيد 
اأ�سحاب احل�سابات  �سعوبة حتايل 
امل�ستخدمني  ع���ل���ى  امل����ح����ظ����ورة 
ح�سابات  ع����ر  ب���ه���م  والت���������س����ال 

جديدة.
تعزيز  اإىل  اإن�����س��ت��ج��رام  وع���م���دت 
الكراهية  خطاب  ملعاجلة  جهودها 
والإ�����س����اءات ع���ر الإن���رتن���ت على 
من�ستها الأكر �سعبية من تطبيق 
املراهقني  بني  الرئي�سي  في�سبوك 
للم�ستخدمني  وميكن  وال�سباب. 
ت�������س���غ���ي���ل امل�����ر������س�����ح م������ن خ����الل 
اإع��دادات اخل�سو�سية يف التطبيق 
اأو  كلمات  اإدخ��ال  اأي�سا  وباإمكانهم 
خا�سة  تعبريية  رم��وز  اأو  ع��ب��ارات 
ب��ه��م ي��ري��دون م��ن��ع ظ��ه��وره��ا على 
يف  ا�ستقبالها  جتنب  اأو  ح�ساباتهم 

طلبات الر�سائل اخلا�سة بهم.
اإن��ه��ا �سترتك  اإن�����س��ت��ج��رام  وق��ال��ت 
عن  الإب���الغ  حرية  للم�ستخدمني 
اإىل  حتويلها  �سيتم  التي  الر�سائل 
ملف �سري للطلبات اأو م�سحها اأو 

فتحها.

    

كورونا »الآمر الناهي« 
يف مطاعم اإيطالية

قرر اإقليم جنوب تريول ال�سماح بتناول الطعام يف الأماكن 
املغلقة يف املطاعم الأ�سبوع املقبل، اإذا اأثبت العمالء اأنهم 
نتائج فح�سهم عدم  اأثبتت  اأو  مت تطعيمهم �سد كورونا 

اإ�سابتهم بالفريو�س.
اإن  ب��ول��زان��و،  كومبات�سر، يف  اأرن����و  الإق��ل��ي��م  ح��اك��م  وق���ال 
ال�����س��ل��ط��ات ت��خ��ط��ط ل���س��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى الهواتف 
الذكية ُيظهر ما اإذا كان مت تطعيم الأ�سخا�س اأم ل، اإىل 

جانب طرق اأخرى.
اإقليم  ت�سنيف  امل�سي قدما يف اخلطة، يجب  اأج��ل  وم��ن 
نظام  مبوجب  �سفراء  كمنطقة  ت��ريول  جنوب  بولزانو- 
البالد،  املوؤلف من ثالثة م�ستويات يف  املخاطر  ت�سنيف 

مع وجود قيود معتدلة.
وذكر كومبات�سر اأن هذا يبدو مرجحا، بالنظر اإىل العدد 

احلايل حلالت الإ�سابة بالفريو�س.
ومن املقرر حتديد الالئحة النهائية لهذه اخلطط يوم 

اجلمعة املقبل.

�ستينوفيال  كوفيا  ن��وع  م��ن  ال���نّب  يتيح  ق��د 
النّب  اإنتاج  م�ستقبل  �سمان  واملن�سّي  النادر 
اأف�����س��ل نوعية  ُي��ع��ت��ر  اإذ  ال��ع��ايل اجل�����ودة، 
املقاومة  واأرابيكا  روبو�ستا  فئتي  بكثري من 

لالحرتار، وفقاً لدرا�سة ُن�سرت الثنني.
النب  اأ�سجار  من  نوعاً   124 وج��ود  فرغم 
املعروفة، يعتمد العامل على اثنني فح�سب 
منها يف ال�ستهالك، هما اأرابيكا ذات جودة 
اأقل  يعتر  الذي  وروبو�ستا  العالية  الطعم 
�ساأنا بكثري. لكن نوع اأرابيكا الذي ينبت يف 
حرارة  يف  وُي���زرع  ال�سودان  وجنوب  اإثيوبيا 
عر�سة  اأك���ر  مئوية  درج���ة   19 نحو  تبلغ 
الذي  روب��و���س��ت��ا  م��ن  احل����راري  لالحتبا�س 
واأو�سحت  23 درج��ة مئوية.  ُي��زرع يف ظل 
“نيت�سر بالنت�س”  ُن�سرت يف  الدرا�سة التي 
عليه  ال�سوء  ت�سليط  اأعيد  ال��ذي  النوع  اأن 
وهو كوفيا �ستينوفيال يتحمل �ست درجات 
مئوية اأكر من اأرابيكا. وقال معّد الدرا�سة 

اآرون ديفي�س من “رويال بوتانيك غاردنز” 
“�سناعة  ال��نّب  اإن��ت��اج  اإن  )اإن��ك��ل��رتا(  يف كيو 
ال����دولرات تدعم  ي��ق��ّدر حجمها مب��ل��ي��ارات 
ال�ستوائية  البلدان  من  العديد  اقت�سادات 

وتوفر مداخيل ملئة مليون مزارع«.
النّب  م��ن  ن��وع  “اإيجاد  اأه��م��ي��ة  على  و���س��دد 
ي��ن��ا���س��ب درج�����ات ح�����رارة اأع���ل���ى ول���ه مذاق 
يكون  ق��د  ال��ن��وع  “هذا  اأن  م��ع��ت��راً  جيد”، 

�سرورياً مل�ستقبل النّب العايل اجلودة«.
اكت�ساف   2018 ال��ع��ام  يف  ف��ري��ق��ه  واأع�����اد 
اأن  علماً  �سرياليون،  يف  �ستينوفيال  كوفيا 
د  تر�سَ مل  النوع  ه��ذا  من  برية  نباتات  اأي 
ديفي�س  وت�����ع�����اون   .1954 ال����ع����ام  م���ن���ذ 
م��ع امل��رك��ز ال��ف��رن�����س��ي ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل يف 
الذي  التنمية  اأج��ل  من  الزراعية  البحوث 
با�ستخدام حبوب  “احل�سي”  التحليل  نفذ 
ق��ط��ف��ت م��ن احل��ق��ول وح��ف��ظ��ت يف جزيرة 

ريونيون.

درا�سة: نوع من النّب ي�سمن اإنتاجا عايل النوعية 

�سيا تتلقى لقاح
 فريو�س كورونا

فاجاأت النجمة العاملية �سيا اجلمهور بن�سرها �سورة لها على �سفحتها اخلا�سة على موقع 
التوا�سل الجتماعي وّثقت من خاللها تلقيها جرعتها الأوىل من لقاح  فريو�س كورونا .

وقد تداول ال�سورة عدد كبري من املتابعني وعدد من ال�سحافة العاملية.
وب�سغفها  بالتبني  بولديها  الهتمام  على  رك��زت  باأنها  م��وؤخ��را  �سيا  �سرحت  اآخ��ر  �سعيد  على 

باجلمال الفرن�سي.
الفرن�سية بريجيت ماكرون، وتعترها  بال�سيدة الأوىل  اأنها معجبة  اإىل  واأ�سارت 

مثرية جدا.
بريجيت  جمال  اأن   »journal du dimanche« مع  مقابلة  يف  واأ�سافت 

يتخطى احلدود، كما ذكرت اأنها مدمنة على الكحول.


