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�أجرت 57,506 فحو�صات ك�صفت عن 470 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء
 438  حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19 كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
االأربع  57،506 فحو�سات جديدة خالل  اإجراءها  ال��وزارة  اأعلنت 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  �ساعة  والع�سرين 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
و���س��اه��م ت��ك��ث��ي��ف اإج��������راءات ال��ت��ق�����س��ي وال��ف��ح�����س وت��و���س��ي��ع نطاق 
اإ�سابة  470 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 74،454 حالة.
االإ�سابة  تداعيات  نتيجة  اثنني  م�سابني  وف��اة  عن  ال���وزارة  واأعلنت 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 390 

حالة.
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعربت 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���س��ات��ه��ا 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  واأه��اب��ت  امل�سابني، 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سالمة اجلميع .
438 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء  كما 
كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 66،533 .

 450 مرتزقا نقلو� من مطار معيتيقة �إىل مطار �إ�صطنبول

ا�شتئناف م�شاورات بوزنيقة بني الفرقاء الليبيني

التحالف يدمر طائرة بدون طيار 
مفخخة حوثية باجتاه ال�شعودية

•• الريا�ض - وام:

مت����ك����ن����ت ق����������وات حت�����ال�����ف دع����م 
اأم�س  �سباح  اليمن  يف  ال�سرعية 
وت���دم���ري طائرة  اع���را����س  م���ن 
اأطلقتها  م��ف��خ��خ��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
امل��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي���ة االإره���اب���ي���ة 
باجتاه  اإي���������ران  م����ن  امل����دع����وم����ة 

اململكة العربية ال�سعودية.
ال���رك���ن تركي  ال��ع��ق��ي��د  واأو�����س����ح 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  املالكي 
ال�سرعية يف  دع��م  ق���وات حت��ال��ف 
اليمن يف بيان اأن قوات التحالف 
امل�سركة متكنت �سباح ام�س من 
اع��را���س وت��دم��ري ط��ائ��رة بدون 
امللي�سيا  اأطلقتها  مفخخة  طيار 
بطريقة  االإره����اب����ي����ة  احل���وث���ي���ة 
ال�ستهداف  وم��ت��ع��م��دة  ممنهجة 

االأعيان املدنية.

القوات  من   3 واإ�شابة  مقتل 
ال�شومالية والأمريكية بانفجار

•• مقدي�شو-وكاالت

ذكر م�سوؤول بحكومة والية اأر�س 
جنديني  اأن  ب��ال�����س��وم��ال  ج���وب���ا 
ال�سومالية  اخلا�سة  القوات  من 
اأمريكي  ���س��اب��ط  واأ���س��ي��ب  ق��ت��ال 
بجروح خطرية يف انفجار �سيارة 
م��ل��غ��وم��ة، اأم�����س االإث���ن���ني، خارج 
قاعدة ع�سكرية يف جنوب البالد.

الذي  الهجوم  اآخ��ران يف  واأ�سيب 
وق����ع يف ق���ري���ة ج���ن���اي ع��ب��د اهلل، 
تقريباً  كيلومراً   60 بعد  على 
ال�ساحلية،  ك�سمايو  مدينة  م��ن 

عا�سمة والية اأر�س جوبا.

م�ساورات  نهاية  يف  ال��وف��دي��ن  ممثلو  اأع���رب  و 
وحر�سه  املغرب  مل�ساعي  تقديرهما  عن  االأح��د 
ل��الأزم��ة الليبية، وع���را عن  اإي��ج��اد ح��ل  ع��ل��ى 
رغبتهما يف حتقيق توافق ي�سل بالبالد اإىل بر 

االأمان الإنهاء معاناة ال�سعب الليبي.
جناحها  ح��ال  يف  امل�����س��اورات  ت�سع  اأن  وينتظر 
اإع���ادة  االن��ت��ق��ال��ي��ة، ال�سيما  امل��رح��ل��ة  حم����ددات 
ال�سيادية،  املنا�سب  وت��وزي��ع  املوؤ�س�سات  هيكلة 
الليبية  امل��ح��ادث��ات  يف  مناق�ستها  تتم  اأن  على 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، املُ���زم���ع ع��ق��ده��ا يف ج��ن��ي��ف ب��ن��اء على 

م�ساورات بوزنيقة.

•• عوا�شم-وكاالت

ق���ال امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�������س���ان، اإن 
املوالية  الف�سائل  مرتزقة  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة 
الأنقرة، عادت من االأرا�سي الليبية بعد انتهاء 
الوفاق  حكومة  جانب  اإىل  بالقتال  عقودهم، 
نحو  ع��ادت  التي  الدفعة  �سمت  حيث  الليبية، 
450 عن�سرا، جرى نقلهم اإىل مطار معيتيقة 
الدويل يف العا�سمة الليبية طرابل�س، ومن ثم 
اإدخالهم  ليتم  الركية،  اإ�سطنبول  مدينة  اإىل 
املوالية لركيا  الف�سائل  �سيطرة  نحو مناطق 
يف ريف حلب. يف املقابل اأفاد م�سدر يف م�سراتة 
ليبية  بطائرة  �سوريني  109مرتزقة  بو�سول 
من تركيا. وح�سب اإح�سائيات املر�سد ال�سوري 
الذين  املجندين  اأع���داد  ف��اإن  االإن�����س��ان،  حلقوق 
ترتفع  االآن،  حتى  الليبية  االأرا�سي  اإىل  ذهبوا 
اجلن�سية  م���ن  م��رت��زق��ا   17420 ن��ح��و  اإىل 
�سن  دون  ط��ف��ال   350 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ال�����س��وري��ة 
املوالية  الف�سائل  م��رت��زق��ة  م��ن  وع���اد  ال�18، 
انتهاء  بعد  ���س��وري��ا،  اإىل   6700 نحو  لركيا 
حني  يف  امل��ال��ي��ة،  م�ستحقاتهم  واأخ���ذ  ع��ق��وده��م 
توا�سل تركيا جلب املزيد من عنا�سر الف�سائل 

املرتزقة اإىل مع�سكراتها وتدريبهم.
ياأتي ذلك بينما توا�سلت امل�ساورات لليوم الثاين 
ب��ني وف��دي��ن ميثالن ط��ريف االأزم���ة الليبية يف 
الرباط،  من  القريبة  املغربية  بوزنيقة  مدينة 
اإىل  للتو�سل  اململكة  اإط��ار م�ساعي  االثنني، يف 

ت�سوية �سيا�سية برعاية االأمم املتحدة.

النواب  ب��ا���س��م جمل�س  امل��ت��ح��دث  ق���ال  واالأح�����د 
الليبي عبد اهلل بليحق، اإن مهام جلنة جمل�س 
ال���ن���واب يف اج��ت��م��اع��ات امل���غ���رب ت��ق��ت�����س��ر على 
املنا�سب  ت���وزي���ع  ح����ول  ل��ت��ف��اه��م��ات  ال���و����س���ول 
�سيا�سي  ح���وار  الإط����الق  والتمهيد  ال�����س��ي��ادي��ة، 

برعاية بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
اأ�سماء  اأي  تطرح  ال  اللجنة  اأن  بليحق  واأو�سح 
بديال  لي�ست  واأنها  ال�سيادية،  املنا�سب  لتويل 
النواب  جمل�س  �ستمثل  التي  ال�13  جلنة  عن 
خ���الل االأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة يف احل����وار ال���ذي ترعاه 

االأمم املتحدة.

�ليونان وفرن�صا تبحثان �صفقة دفاعية حمتملة

اأثينا تر�شل تعزيزات اأمنية وع�شكرية اإىل حدودها مع تركيا
•• اأثينا-وكاالت:

اأك������د رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س االأوروب����������ي �����س����ارل م��ي�����س��ي��ل ام�س 
ت�سامن االحت����اد االأوروب�����ي م��ع ال��ي��ون��ان وق��ر���س خالل 
كريياكو�س  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  مع  هاتفية  حمادثة 
ميت�سوتاكي�س حيث كان الو�سع املتوتر على نحو متزايد يف 

�سرق البحر املتو�سط هو املو�سوع الرئي�سي للمناق�سة .
وتندرج املكاملة بني ميت�سوتاكي�س ومي�سيل قبل زيارة مقررة 
املجل�س  وق��م��ة  �سبتمر   15 يف  مي�سيل  ق��ب��ل  م��ن  الأث��ي��ن��ا 

االأوروبي يف وقت الحق من ال�سهر .
االإثنني،  اأم�س  “كاثيمرييني” اليونانية،  واأفادت �سحيفة 
�سيلتقي  ميت�سوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ب���اأن 
ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون يف ك��ور���س��ي��ك��ا يف 

العا�سر من �سبتمر)اأيلول( اجلاري الإجراء حمادثات من 
املتوقع اأن ت�سمل �سفقة دفاعية يجري النقا�س ب�ساأنها بني 

البلدين.
اجلانبني  اأن  ت�سمها  مل  م�����س��ادر  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
�سيبحثان تفا�سيل اتفاقية تتعلق ب�سراء اليونان لطائرات 

رافال الفرن�سية وغريها من املعدات.
ه���ذا وع����ززت ال��ي��ون��ان وج��وده��ا االأم��ن��ي وال��ع�����س��ك��ري قرب 
اأف���اد مرا�سل  اأم�����س االث��ن��ني، ح�سبما  ح��دوده��ا م��ع ت��رك��ي��ا، 
»�سكاي نيوز عربية«، حت�سبا حلدوث ملوجة تدفق ثانية من 

الالجئني الراغبني يف دخول البالد ب�سكل غري قانوين.
وت��خ�����س��ى اأث��ي��ن��ا اأن ي��ل��ج��ا ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رج����ب طيب 
�سغط  كو�سيلة  الالجئني  ورق���ة  ا�ستخدام  اإىل  اأردوغ�����ان، 
على اليونان واأوروبا، يف ظل التوتر القائم بني اجلانبني يف 

منطقة �سرقي املتو�سط. وت�سمل القوة اليونانية اجلديدة 
املدفوعة اإىل احلدود األف رجل �سرطة، و150 من القوات 
و10  اجل��وي��ة،  للمراقبة  م�سرية  ط��ائ��رات  و4  اخل��ا���س��ة، 
و3 مكرات �سوت  ق��وارب مطاطية،  و5  �سيارات مدرعة، 

لتوجيه ر�سائل التحذير.
وو�سعت ال�سلطات اليونانية يف املنطقة احلدودية مع تركيا 
تعمل باالأ�سعة حتت احلمراء، من اأجل �سمان  كامريا   15
قانونية  غري  خ��رق  عمليات  اأي  لتفادي  الليل  يف  املراقبة 

للحدود.
ورقة  با�ستخدام  م��رة  م��ن  اأك���ر  اأردوغ�����ان  ل��وح  اأن  و�سبق 
اأوروب��ا، كو�سيلة �سغط و»ابتزاز«  الالجئني يف نزاعاته مع 
للجريان الذين يخ�سون موجة مفاجئة من النازحني، كما 

هدد اليونان �سابقا بفتح احلدود.

•• بكني-اأ ف ب

حملية  لقاحات  ال�سني  عر�ست 
�سد فريو�س كورونا فيما يحاول 
ه����ذا ال��ب��ل��د ال����ذي اك��ُت�����س��ف فيه 

الوباء، حت�سني �سمعته.
لقاحات  اآم��ال كبرية على  وتعّلق 
ال�سركتني  اإن���ت���اج  م���ن  حم��ت��م��ل��ة 
بايوتك  �سينوفاك  ال�سينيتني 

و�سينوفارم معرو�سة يف املعر�س 
التجاري يف بكني هذا االأ�سبوع.

ال�سوق  يف  منها  اأي  ي��ط��رح  ومل 
حتى االآن، لكن منتجيها ياأملون 
اأن تتم املوافقة عليها بعد انتهاء 
التي  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رح���ل���ة  جت�����ارب 
تعتر مهمة جدا، يف وقت مبكر 

من نهاية العام.
لوكالة  ل��سينوفاك  ممثل  وق��ال 

اأكملت  �سركته  اإن  بر�س  فران�س 
اإنتاج  بناء م�سنع لقاحات ميكنه 

�سنويا. جرعة  مليون   300
املعرو�سة  املحتملة  وال��ل��ق��اح��ات 
لقاحات  ع�����س��رة  ن��ح��و  ب���ني  ه���ي 
اأن��ح��اء ال��ع��امل دخ��ل��ت املرحلة  يف 
عادة  التي  التجارب  من  الثالثة 
م��ا تكون اخل��ط��وة االأخ���رية قبل 

موافقة ال�سلطات ال�سحية.

مواقــيت ال�صالة
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جمل�س الوزراء يعتمد 
ال�شيا�شة الوطنية للتح�شينات 

•• دبي -وام:

ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  ال��وزراء برئا�سة �ساحب  اعتمد جمل�س 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اهلل ال�سيا�سة الوطنية للتح�سينات يف دولة االإمارات، والتي متثل اإطاراً 
وطنياً متعدد القطاعات ملكافحة االأمرا�س ال�سارية واحلد من خطورتها 
على الفرد واملجتمع، ومبا ي�سمن ا�ستغالاًل اأكر فعاليًة وكفاءًة للموارد 

الوطنية.
امل�ساركة يف جمال  تن�سيقياً بني جميع اجلهات  اإط��اراً  ال�سيا�سة  وتعتر 
الدولة  ال�سحية يف  املنظومة  باأهدافها وحماورها  وتدعم  التح�سينات 
القطاع غري  اإ���س��راك  وت�ستهدف  املقدمة،  اخل��دم��ات  ك��ف��اءة  م��ن  وت��ع��زز 
دولة  جمتمع  لوقاية  ال�سحي  النظام  تطوير  يف  واملجتمع  احلكومي 
االإمارات من االأمرا�س ال�سارية وال�سيطرة عليها، وتعزيز اأمناط احلياة 
ال�سحية للحد من تلك االأمرا�س، والعمل على توفري اخلدمات بجودة 

عالية وعلى م�ستوى وطني اأ�سمل.                )التفا�سيل �س3(

فخر الوطن ين�شئ قاعدة بيانات ت�شم 
80 األفا من العاملني يف اخلطوط الأمامية

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن مكتب فخر الوطن عن اإن�ساء اأول قاعدة بيانات �ساملة ومتكاملة 
يف الدولة، ت�سم اأكر من 80 األف �سخ�س من العاملني يف خط الدفاع 
يف  فعال  نحو  على  ومقيميها  الدولة  مواطني  و�سالمة  حلماية  االأول 
اإجنازا  ال�سجل اجلديد  يعتر هذا  مكافحة جائحة كوفيد19-، حيث 
هاماً ي�ساهم يف رعاية ودعم اأولئك الذين و�سعوا اأنف�سهم يف اخلطوط 
االأمامية يف اأوقات الطوارئ واالأزمات، للمحافظة على �سحة و�سالمة 

جمتمع دولة االإمارات.                           )التفا�سيل �س3(

لينا هالينغرين وزيرة ال�سحة ال�سويدية تغري قواعد اللعبة

ت�سييع جثمان �سحية االإرهاب االعمى

طريق ت�سرر من اإع�سار هاي�سن يف اأول�سان، كوريا اجلنوبية. )رويرز(

الفرقاء الليبيني خالل مفاو�ساتهما يف مدينة بوزنيقة املغربية

الإمارات تدين هجوما اإرهابيا 
تون�س يف  اأمن  رجلي  ا�شتهدف 

•• اأبوظبي-وام:

ب�سدة  االإم����������ارات  دول������ة  اأدان��������ت 
الهجوم االإرهابي الذي ا�ستهدف 
اأم��������ن يف اجل���م���ه���وري���ة  رج����ل����ي 
مقتل  اإىل  واأدى  ال���ت���ون�������س���ي���ة، 

اأحدهما واإ�سابة االآخر.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون 
اأ����س���درت���ه  ب����ي����ان  يف   - ال��������دويل 
االإم����������ارات  دول��������ة  اأن   - ام���������س 
وا�ستنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  ت��ع��رب 
ال�������س���دي���دي���ن ل����ه����ذه االأع�����م�����ال 
ورف�سها  واالإجرامية،  االإرهابية 
العنف  اأ����س���ك���ال  ال���دائ���م جل��م��ي��ع 
االأمن  زع��زع��ة  ي�ستهدف  ال����ذي 
القيم  م��ع  ويتنافى  واال���س��ت��ق��رار 

واملبادئ الدينية واالإن�سانية.
اأع��رب��ت ال����وزارة ع��ن خال�س  كما 
تعازيها وموا�ساتها الأهايل وذوي 
ال�����س��ح��ي��ة ج����راء ه���ذه اجلرمية 
بال�سفاء  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  ال���ن���ك���راء 

العاجل للم�ساب.

تون�ص توقف 7 �أ�صخا�ص منهم �صقيقان و�مر�أة:

الك�شف عن خاليا متمّر�شة يف عمليات الت�شميم والتفخيخ
•• الفجر -تون�ض

الوطني  احل��ر���س  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  اجلبابلي  ال��دي��ن  ح�سام  اأك���د 
التون�سي اأم�س انه مت ايقاف 7 اأ�سخا�س باإذن من النيابة العمومية يف اإطار 
االبحاث املتعلقة بالعملية االرهابية التي جدت االحد. واأو�سح اجلبايل 
ان التحريات �سملت 40 �سخ�سا وان النيابة العمومية اأذنت باالحتفاظ 
ب�7 ا�سخا�س قال اإن من بينهم �سقيقني واي�سا زوجة اأحد منفذي الهجوم 

االرهابي ل�سبهة عالقتهم بالعملية االإرهابية.  )التفا�سيل �س15(
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�ص 02

�ص 11

�ص 19

�إطـالق من�صة �إلكتـرونية
 وطنيـة لـر�صد جـودة �لهــو�ء

�أخبار �لإمار�ت

بن�صلفانيا �صاحة معركة 
غري متكافئة بني تر�مب وبايدن 

عربي ودويل

�لربتغال ترتقب عودة رونالدو 
وفرن�صــــــا تو�جــــه كرو�تيــــــا

�لفجر �لريا�صي

��صرت�تيجية تثري جدال د�خليا

هل ال�شويد يف طريقها لالنت�شار على كوفيد- 19؟
••  الفجر –خرية ال�شيباين

يف الربيع املا�سي، كانت ال�سويد رجل اأوروبا املري�س -حتى اأكر من البقية. 
اأبريل فقط  2500 حالة وفاة ب�سبب كوفيد19- يف �سهر  ما يقرب من 
على ع�سرة ماليني ن�سمة، اأغلق اجلريان حدودهم اأمام �سكان اململكة، ومل 
اأي تدابري حجر �سحي. ولكن، منذ منت�سف يوليو، انخف�س  يتم اتخاذ 
عدد االإ�سابات وكذلك عدد الوفيات ب�سكل كبري: 771 حالة جديدة و25 
حالة وفاة من 28 اأغ�سط�س اإىل 4 �سبتمر.             )التفا�سيل �س13(

•• �شول-وام:

ا�ستعدت كوريا اجلنوبية لو�سول االإع�سار هاي�سن اأم�س 
ب��ع��دم��ا ���س��رب اجل���زر اجل��ن��وب��ي��ة ب��ال��ي��اب��ان ل��ك��ن دون اأن 

يت�سبب يف اأ�سرار كبرية اأو �سقوط �سحايا .
االإع�سار  اأن  اجلنوبية  الكورية  االأر���س��اد  وكالة  وذك��رت 
144 كيلومرا  اإىل  الذي ت�ساحبه رياح ت�سل �سرعتها 

مدن  اأك��ر  ث��اين  بو�سان  �سوب  �سماال  يتجه  ال�ساعة  يف 
البالد. وت�سببت الرياح يف قطع الكهرباء عن نحو خم�سة 
اآالف منزل يف الطرف اجلنوبي ل�سبه اجلزيرة الكورية 
مبا يف ذلك جزيرة جيجو ال�سياحية التي ت�سهد اأمطارا 

منذ يوم ال�سبت بلغ من�سوبها نحو 50 �سنتيمرا .
اأك��ر من  األ��ف �سخ�س واأل��غ��ت  واأج��ل��ت ال�سلطات ق��راب��ة 

300 رحلة جوية يف ع�سرة مطارات.

•• لندن-رويرتز

املتعلقة بخروج بريطانيا  التجارية  دخلت املحادثات 
من االحت��اد االأوروب��ي يف اأزم��ة جديدة اأم�س االثنني 
بعد اأن حذرت بريطانيا االحتاد االأوروبي من اأنها قد 
اأبرمته ما مل  ال��ذي  اتفاق اخل��روج  بنودا يف  تقو�س 
يوافق االحتاد على اتفاق للتجارة احلرة بحلول 15 

اأكتوبر ت�سرين االأول.
الريك�ست  م��ل��ح��م��ة  ف�����س��ول  اأك����ر  م���ن  واح����د  ويف 
اأن  تقارير  ذك��رت  اإث���ارة،  �سنوات  اأرب��ع  منذ  امل�ستمرة 
اأج��زاء من  بريطانيا تعتزم �سن ت�سريع جديد يلغي 
اتفاق اخلروج املوقع يف يناير كانون الثاين، وهو ما 
اأيرلندا  قد يهدد االتفاق ذاته وي�سبب م�سكالت مع 

ال�سمالية.
ثالثة  ع��ن  نقال  ت��امي��ز  فاينن�سال  �سحيفة  وذك���رت 
م�سروع  من  اأج���زاء  اأن  اخلطة  على  مطلعة  م�سادر 

القوة  تنهي  اأن  املتوقع  من  الداخلية  ال�سوق  قانون 
جماالت  يف  االن�سحاب  ات��ف��اق  م��ن  لبنود  القانونية 
ت��ت��ع��ل��ق مب�������س���اع���دات ال����دول����ة وج����م����ارك اأي���رل���ن���دا 

ال�سمالية.
بالقلق وحذروا  االأوروب��ي  دبلوما�سيو االحتاد  و�سعر 
ت�����س��ر مب��ك��ان��ة بريطانيا  ق��د  اأن ه���ذه اخل��ط��وة  م��ن 
الدولية وتزيد من فر�س ا�سطراب عملية خروجها 

من االحتاد يوم 31 دي�سمر كانون االأول.
باملئة   0.5 اال�سرليني حوايل  �سعر اجلنيه  وهبط 

اأمام الدوالر واليورو ام�س االثنني.
االأول موعدا  ت�سرين  اأكتوبر   15 وحددت بريطانيا 

نهائيا للتو�سل اإىل ااتفاق.
اإذا  اإنه  ال��وزراء بوري�س جون�سون  وقال مكتب رئي�س 
املوعد،  ه��ذا  بحلول  التفاق  التو�سل  من  نتمكن  مل 
للتجارة احلرة  اتفاق  �سيكون هناك  اأن��ه  اأرى  فاأنا ال 

بيننا، ويتعني علينا تقبل ذلك وامل�سي قدما.

�لت�صليم للواليات �ملتحدة:
�شيف داموقلي�س على 
راأ�س جوليان اأ�شاجن!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ع���اد ج��ول��ي��ان اأ����س���اجن اإىل دائ���رة 
اأم�س  ا���س��ت��اأن��ف��ت  ال�����س��وء، ح��ي��ث 
جل�سات  ل������ن������دن،  يف  االث������ن������ني 
وولويت�س،  حمكمة  يف  اال�ستماع 
جنوب لندن، ملوؤ�س�س ويكيليك�س. 
االأ�سرايل، الذي يقبع يف �سجن 
بيلمار�س منذ العام املا�سي، مهدد 
املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  بت�سليمه 
قانون  ب���ان���ت���ه���اك  ت��ت��ه��م��ه  ال���ت���ي 
التج�س�س لن�سره اأكر من 700 
االأن�سطة  �سرية على  وثيقة  األ��ف 
ال���ع�������س���ك���ري���ة وال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
املوعد  ه����ذا  وي���ع���د  االأم���ري���ك���ي���ة. 
اأمام الق�ساء الريطاين ب�سحنة 
ك�����ب�����رية، ح���ي���ث تثري  ع���اط���ف���ي���ة 
متناق�سة.  م�ساعر  ال�سخ�سية 
انه بالن�سبة للبع�س، رائد حرية 
ال��ذي جت��راأ على حتدي  التعبري 

االإمريالية االأمريكية.
)التفا�سيل �س10(

ال�شني تعر�س لقاحات �شد كوفيد- 19 للمرة الأوىل 

الإع�شار هاي�شن ي�شرب كوريا اجلنوبية

بريطانيا تهدد بتقوي�س بنود اتفاق بريك�شت
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س الربازيل بذكرى ا�شتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
جايري بول�سونارو رئي�س جمهورية الرازيل االإحتادية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 

للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جايري بول�سونارو.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون رئي�س 
بنغالدي�س يف �شحايا انفجار م�شجد جنوب دكا

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تعزية اإىل فخامة 
حممد عبداحلميد رئي�س جمهورية بنغالدي�س ال�سعبية وذلك يف �سحايا انفجار م�سجد يف جنوب دكا والذي 

اأ�سفر عن �سقوط عدد من القتلى وامل�سابني.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  دبي 

للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد عبداحلميد.

اإطـالق من�شة اإلكتـرونية وطنيـة لـر�شد جـودة الهــواء

الهيئات  يف  االإماراتية  الكوادر  به 
اإن�ساء  يف  امل�������س���ارك���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املتوا�سل  ب��ال��دع��م  واأ���س��اد  املن�سة 
الذي تقدمه وزارة �سوؤون الرئا�سة 
والرفع  املوؤ�س�سي  االأداء  لتطوير 
يف  االإم������ارات  دول����ة  تناف�سية  م��ن 

جمال جودة الهواء.
���س��ع��ادة الدكتور  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 
املركز  م���دي���ر  امل���ن���دو����س  ع���ب���داهلل 
االحتاد  رئي�س  لالأر�ساد  الوطني 
االآ����س���ي���وي ل���الأر����س���اد اجل���وي���ة اأن 
ال���ه�������واء يف دولة  م��راق�����ب��ة ج����ودة 
االإم������ارات ت��ع��ت��ر م��ن االأول���وي���ات 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  منحتها  ال��ت��ي 
اأه�����م��ي��ة ق�����س��وى وذل���ك مل��ا ي�سكله 
ه��ذا امل��و���س�����وع م��ن اأث���ر ب��ال��غ على 
�سح�ة االإن�سان وبيئت�ه التي يعي�س 

فيها.
لالأر�ساد  الوطني  املركز  اإن  وقال 
ب������دوٍر حم�����وري يف هذا  ا���س��ط��ل��ع 

اآث���ار  لتخفيف  ال���رام���ي  ال��ت��ع��اون 
التغري املناخي وهي جميعاً اأهداف 
القيادة  ع��ل��ي��ه��ا  اأك������دت  رئ��ي�����س��ي��ة 
دولة  ح��ك��وم��ة  وتبنتها  ال��ر���س��ي��دة 
االإمارات منذ �سنوات وعملت على 
حتقيقها عر العديد من امل�ساريع 
وامل���ب���ادرات ال��رائ��دة ال��ت��ي ت�سمن 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��ت��م��راري��ة 

لبالدنا خالل العقود القادمة".
من�سة  اأول  اإط�����الق  اأن  واأ����س���اف 
جودة  لر�سد  وطنية  اإل��ك��رون��ي��ة 
لتمكني  م��ه��م��ة  خ���ط���وة  ال�����ه�����واء 
املخت�سني واالأكادمييني من درا�سة 
كالبيئة  ال��ع��وام��ل  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال�سناعي  وال��ت��ق��دم  ال�����س��ح��راوي��ة 
من  وغ��ريه��ا  ال�سكانية  وال��ك��ث��اف��ة 
التي توؤثر على جودة الهواء حيث 
ت�����س��ت��ع��ر���س امل��ن�����س��ة ح���ال���ة ج���ودة 
الهواء يف الدولة ب�سكل يومي من 
 31 ال���واردة من  خ��الل املعلومات 

�سيا�سات  وو����س���ع  ق�����رارات  ات���خ���اذ 
م�����س��ت��ن��رية ح����ول ���س��واب��ط تلوث 
التدابري  فعالية  وتقييم  ال��ه��واء 
املحافظة  اأو  ل��ت��ح�����س��ني  امل��ت��خ��ذة 
ع��ل��ى ج�����ودة ال����ه����واء ف�����س��اًل عن 
ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ل��ل��ج��م��ه��ور عن 
جودة الهواء ليتمكنوا من خاللها 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ج�����ودة ال����ه����واء يف 
واتخاذ  ب��ه��م  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
التعر�س  ب�ساأن  املنا�سبة  القرارات 
مل�ستويات خمتلفة من جودة الهواء 
والتحكم ب�سكل اأف�سل يف العوامل 

التي توؤثر على �سحتهم.
و قالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
املن�سة  اإن  بال�سارقة:"  الطبيعية 
التنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��واك��ب 
البيئة  على  واملحافظة  امل�ستدامة 
م��ن خ��الل م��راق��ب��ة ج���ودة الهواء 
يف الدولة عر بيانات اآنية جلميع 

م�ستويات  رف���ع  ا���س��ت��ه��داف  خ���الل 
احلالية  ن�سبتها  من  الهواء  جودة 
القادم  ال��ع��ام  بحلول   90% اإىل 

.2021
اإطالقها  مت  ال��ت��ي  املن�سة  وت��اأت��ي 
الوطنية حيث  التوجهات  اإطار  يف 
ومركزياً  ر���س��م��ي��اً  م��رج��ع��اً  مت��ث��ل 
الدولة  يف  ال���ه���واء  ج����ودة  حل��ال��ة 
ك���م���ا ت�������س���م���ن ����س���ه���ول���ة و����س���ول 
الهواء  بجودة  اخلا�سة  املعلومات 
باالإ�سافة  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
املعلومات  اال�ستفادة من هذه  اإىل 
م��ن ق��ب��ل ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة منها 

القطاعني ال�سحي واالأكادميي.
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
النعيمي:  ب��ل��ح��ي��ف  حم���م���د  ب����ن 
ليوم  املتحدة  االأمم  اعتماد  "اإن 
مدى  يعك�س  ال��ه��واء  لنقاوة  دويل 
ب�سحة  امل��ت��زاي��د  العاملي  االه��ت��م��ام 
وتعزيز  البيئة  وحماية  االإن�����س��ان 

امل�����������س�����روع ال������واع������د م�����ن خ����الل 
االإلكرونية  ال�سبكة  اإجنازه لهذه 
ملوثات  ب���ر����س���د  امل���ت���خ�������س�������س���ة 
اله�واء. وقام املركز بتكليف فريق 
ومراجعة  ملتابعة  املخت�سني  م��ن 
ر�سد  �سبكة  من  ال���واردة  البيانات 
ج���ودة ال��ه��واء اخل��ا���س��ة ب��ه والتي 
ب�سكل  حم��ط��ة   11 م���ن  ت��ت��ك��ون 
لكافة  املن�سة  ت��وف��ر  كما  م�ستمر 
الالزمة  املعلومات  املجتمع  اأف��راد 
املناطق  ت��ف��ادي  م��ن  متكنهم  التي 
ذات ن�سب التلوث العالية خ�سو�ساً 
ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن م�ساكل 

�سحية اأو كبار ال�سن واالأطفال".
من جهتها ا�سارت �سعادة الدكتورة 
���س��ي��خ��ة ���س��امل ال��ظ��اه��ري االأم���ني 
العام لهيئة البيئة اأبوظبي اإىل اأن 
�سي�ساهم  اإلكرونية  وجود من�سة 
ملوثات  عن  اآنية  بيانات  جمع  يف 
�سي�ساهم يف  ال���ذي  االأم���ر  ال��ه��واء 

خمتلف  يف  موزعة  قيا�س  حمطة 
فهم  يف  �سي�ساعد  مم��ا  االإم������ارات 
الهواء  للتاأثريات يف جودة  اأف�سل 
�سحة  على  ب��احل��ف��اظ  وامل�ساهمة 
خا�س  ب�سكل  واملقيمني  املواطنني 

وبيئتنا الوطنية ب�سكل عام".
التغري  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
ت����رك����ز على  وال���ب���ي���ئ���ة  امل����ن����اخ����ي 
الهواء  ج����ودة  م��وؤ���س��رات  حت�����س��ني 
مع  وال�سراكة  بالتن�سيق  الوطنية 
املعنية يف خمتلف  االأط��راف  كافة 
اإم����ارات ال��دول��ة م��ن خ��الل اإعداد 
اأف�سل  وتنفيذ  الفنية  ال��درا���س��ات 
جودة  ب����اإدارة  اخلا�سة  امل��م��ار���س��ات 
ومبادرات  خ��ط��ط  وو���س��ع  ال��ه��واء 
م�سركة مع تلك االأطراف تهدف 
املحيط  الهواء  ج��ودة  اإىل حت�سني 
�سعياً لتحقيق م�ستهدفات االأجندة 
الوطنية لروؤية االإمارات 2021.
وث��م��ن ال�����دور امل��ه��م ال����ذي قامت 

•• اأبوظبي-وام:

بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  �سهد 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
وال��ب��ي��ئ��ة ام�س  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري 
اإلكرونية  م��ن�����س��ة  اأول  اإط�����الق 
وطنية لر�سد جودة الهواء يف دولة 
فار�س  م��ع��ايل  بح�سور  االإم�����ارات 
حممد املزروعي امل�ست�سار يف وزارة 
���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة ورئ��ي�����س جمل�س 
لالأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأم���ن���اء 
املندو�س  الدكتور عبداهلل  و�سعادة 
لالأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
االآ�سيوي لالأر�ساد  رئي�س االحتاد 
�سيخة  الدكتورة  و�سعادة  اجلوية 
العام  االأم������ني  ال���ظ���اه���ري  ����س���امل 
و�سعادة  اأبوظبي   – البيئة  لهيئة 
احلو�سني  خليفة  ن��وال  ال��دك��ت��ورة 
املمثل الدائم لدولة االإمارات لدى 
املتجددة  الدولية للطاقة  الوكالة 
اآيرينا وذلك �سمن فعالية ر�سمية 
اأُقيمت بهذه املنا�سبة يف مقر املركز 
العا�سمة  يف  ل��الأر���س��اد  ال��وط��ن��ي 

اأبوظبي.
بالتزامن  املن�سة  اإط����الق  وي��اأت��ي 
الدويل  باليوم  العامل  مع احتفال 
لنقاوة الهواء من اأجل �سماء زرقاء 

حتت �سعار"هواء نقي للجميع".
ومت����ث����ل ج��������ودة ال�����ه�����واء اإح������دى 
الق�سايا ذات االأولوية الق�سوى يف 
النعكا�ساتها  االإم��ارات نظراً  دول��ة 
والبيئية  واالقت�سادية  ال�سحية 
حيث تويل الدولة اهتماماً خا�ساً 
كاإحدى  و�سعها  يف  جلياً  ب��رز  بها 
م�������س���ت���ه���دف���ات روؤي���������ة االإم����������ارات 
من  الوطنية  واأجندتها   2021

املحطات تت�سمن موؤ�سرات وقيا�س 
وتركيز امللوثات يف الهواء".

البيئة  ه���ي���ئ���ة  "اأن  واأ������س�����اف�����ت 
بال�سارقة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ومتابعة  ودع����م  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة 
ال�سارقة  ���س��ب��ك��ة  ب��اإن�����س��اء  ق���ام���ت 
ومراقبة  ال���ه���واء  ج�����ودة  ل��ر���س��د 
االأن�سطة التي ت�سّر بالبيئة للحد 
 12 بر�سد  وتقوم  تاأثرياتها  من 
م��ت��غ��رياً ع��ل��ى ال��ط��ق�����س وال���ه���واء 
اأج���ه���زة ق��ي��ا���س عالية  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال��دق��ة االأم���ر ال��ذي ي��اأت��ي يف اإطار 
ا�سراتيجية الهيئة لتطوير العمل 
ال��ب��ي��ئ��ة ور�سد  يف جم���ال ح��م��اي��ة 
ومراقبة االأن�سطة التي من �ساأنها 
واحلد  وتلويثها  بالبيئة  االإ�سرار 
من تاأثرياتها وبهدف حتقيق اأمن 

و�سالمة الفرد واملجتمع.
جودة  ح��ال��ة  امل��ن�����س��ة  وت�ستعر�س 
اآين  ب�����س��ك��ل  ال����دول����ة  ال����ه����واء يف 
ع��ن ط��ري��ق م��وؤ���س��ر ج���ودة الهواء 
للبيان�ات  م��ب�����س�����ط  مت��ث��ي�����ل  وه�����و 
ف�ي  اله�واء  ج�ودة  م�دى  لتحدي�د 
اأنح�اء  ج��م��ي�����ع  ف�����ي  حم��ط�����ة  ك���ل 
احل�س�ابات  ت�س�تند  حيث  االإم�ارات 
ملوؤ�س�ر ج�ودة اله�واء عل�ى قيا�س�ات 
ه�ي:  رئ��ي�����س�����ي��ة  م��ل��وث�����ات  خم�س�ة 
النيروجي�ن  اأك�������س�������ي���د  ث���ان�������ي 
واالأوزون  الكرب�ون  اأك�س�يد  واأول 
اأق��ل  بقط��ر  واجل�س��يمات  االأر�سي 
اأك�س��يد  وثان��ي  10ميك��رون  م��ن 

الكري��ت.

العاملي للت�شامح وال�شالم يبحث �شبل التعاون مع الربملان ال�شربي

اإجناز املرحلة الثانية من الطرق الداخلية يف الفجرية بطول 58 كلم

•• بلجراد -وام:

الرملان  رئي�س  نائب  مارينكوفيت�سد  ف��الدمي��ري  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ا�ستقبل 
بن  اأحمد  معايل  برئا�سة  وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س  وف��د  ال�سربي 
العا�سمة  يف  ال�سربي  ال��رمل��ان  مقر  يف  املجل�س،  رئي�س  اجل����روان  حممد 
ال�سربية بلغراد. وح�سر اللقاء �سعادة مبارك �سعيد اأحمد بر�سيد الظاهري 

، �سفري دولة االإمارات العربية املتحدة لدى جمهورية �سربيا .

ل��ه، م��وؤك��دا دع��م بالده  امل��راف��ق  ب��اجل��روان وال��وف��د  ورح���ب مارينكوفيت�سد 
 ، العامل  حول  وال�سالم  الت�سامح  ن�سر  يف  احلثيثة  املجل�س  جلهود  وبرملانها 
كما اأ�ساد بدور الرملان الدويل للت�سامح وال�سالم ، اأحد اأهم اأجهزة املجل�س ، 
والدور الكبري الذي يقدمه من ح�سد اجلهود الرملانية لرفع قيم الت�سامح 

وال�سالم بني كافة ال�سعوب.
وكان مارينكوفيت�سد قد ان�سم ر�سمياً ممثال عن �سربيا لع�سوية الرملان 
الدويل للت�سامح وال�سالم //IPTP الذي يج�سد واحًدا من اأكر الرملانات 

ا بع�سوية خم�سة و�سبعني ممثاًل من الرملانات الوطنية من جميع  تخ�س�سً
اأنحاء العامل واملكر�س ح�سرًيا لتعزيز الت�سامح وال�سالم الدويل.

املجل�س  التف�سيل على عمل  .. مارينكوفيت�سد مبزيد من  واطلع اجل��روان 
واملعلومات  االآراء  اجلانبان  وت��ب��ادل  العمومية،  وجمعيته  ال��دويل  وبرملانه 

حول االأن�سطة احلالية وامل�ستقبلية للمجل�س .
الت�سامح  قيم  ن�سر  دع��م  يف  ال�سربي  ال��رمل��ان  با�ستمرار  اجل���روان  ورح���ب 
وال�سالم . كما اأعرب الروفي�سور مارينكوفيت�س عن خال�س تهانيه بالتو�سل 

اإىل اتفاق ال�سالم التاريخي بني دولة االإمارات و اإ�سرائيل .
الوطني و�سعبها  من جانبه هناأ اجل��روان قيادة جمهورية �سربيا وبرملانها 
على اتفاق التطبيع االقت�سادي مع كو�سوفو الذي مت التو�سل اإليه موؤخًرا 
املجل�س  ان  موؤكداً   2020 �سبتمر   4 بتاريخ  االأبي�س  البيت  يف  توقيعه  و 
العاملي للت�سامح وال�سالم يقدر عاليا جهود جميع البلدان لتحقيق الت�سامح 
واالزده���ار  التنمية  ال�سعوب وحتقيق  ك��اف��ة  خ��ري  فيه  مل��ا  وال��وئ��ام  وال�����س��الم 

والرخاء حول العامل.

•• الفجرية-وام: 

ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية .. اأجنزت دائرة االأ�سغال العامة والزراعة 
االإمارة  الداخلية يف  الطرق  �سبكة  الثانية من  املرحلة  الفجرية  يف حكومة 

بطول 58 كيلو مرا، والتي �سملت 14 منطقة يف االإمارة.
وتعمل الدائرة على تخطيط البنية التحتية للطرق بجودة عالية، واإدخال 
التح�سينات عليها ب�سفة م�ستمرة لتوفري الراحة والرفاهية لل�سكان وذلك 
دبا  وبلدية  الفجرية  بلدية  وه��م  اال�سراتيجيني  �سركائها  م��ع  بالتعاون 
املك�سح مدير  �سامل  وقال   . الطبيعية  للموارد  الفجرية  وموؤ�س�سة  الفجرية 
الدائرة بالتعاون مع  اإن  العامة والزراعة بحكومة الفجرية  دائرة االأ�سغال 

الثانية  املرحلة  اإجن��از  من  االنتهاء  على  �سارفت  اال�سراتيجيني  �سركائها 
اإن�ساء  �سملت  وال��ت��ي   95% جت���اوزت  بن�سبة  االإم���ارة  يف  الداخلية  للطرق 
14 منطقة  على  وت��وزع��ت  ال�سكنية  املناطق  االأح��ي��اء يف  ط��رق جديدة بني 
هي وادي مي وحفرة والبثنة والغزميري وم�سايف واأوحلة ، وغوب والبليدة 
حيث  والطويني  و���س��ّرم  واحل��الة  وم  ومنطقة  العبادلة  ووداي  والعكامية 
نفذت هذه الطرق املحلية كجزء من منظومة طرق االإم��ارة احلديثة التي 

االإمارة.  مناطق  احتياجات  كافة  لتغطي  ورابعة،  ثالثة  مرحلتني  �ستتبعها 
ولفت املك�سح اإىل اأن املرحلة االأوىل من �سبكة الطرق الداخلية التي اأجنزتها 
دائرة االأ�سغال العامة والزراعة العام املا�سي، �سملت تعبيد 57 كيلو مرا، 
يف 15 منطقة، موؤكدا اأن م�ساريع الطرق التي تنفذها الدائرة قد �ساهمت 
يف توفري بنية حتتية عالية اجل��ودة ويف زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية للطرق 

وحققت ان�سيابية يف حركة قاطني وزوار االإمارة.
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اأخبـار الإمـارات
تعزز �صحة �لفرد و�ملجتمع �الإمار�تي يف �إطار بيئة �صحية خالية من خماطر �الأمر��ص �ل�صارية

جمل�س الوزراء يعتمد ال�شيا�شة الوطنية للتح�شينات 
•• دبي -وام:

اعتمد جمل�س ال��وزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
"رعاه  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
متثل  والتي  االإم����ارات،  دول��ة  يف  للتح�سينات  الوطنية  اهلل" ال�سيا�سة 
ال�سارية واحلد من  االأمرا�س  القطاعات ملكافحة  متعدد  وطنياً  اإط��اراً 
فعاليًة  اأك��ر  ا�ستغالاًل  ي�سمن  ومب��ا  واملجتمع،  الفرد  على  خطورتها 

وكفاءًة للموارد الوطنية.
تن�سيقياً بني جميع اجلهات امل�ساركة يف جمال  اإط��اراً  وتعتر ال�سيا�سة 

التح�سينات وتدعم باأهدافها وحماورها املنظومة ال�سحية يف الدولة 
غري  القطاع  اإ���س��راك  وت�ستهدف  املقدمة،  اخل��دم��ات  كفاءة  من  وتعزز 
دولة  جمتمع  لوقاية  ال�سحي  النظام  تطوير  يف  واملجتمع  احلكومي 
اأمناط  وتعزيز  عليها،  وال�سيطرة  ال�سارية  االأم��را���س  م��ن  االإم����ارات 
احلياة ال�سحية للحد من تلك االأمرا�س، والعمل على توفري اخلدمات 

بجودة عالية وعلى م�ستوى وطني اأ�سمل.
اأهداف ال�سيا�سة الوطنية للتح�سينات يف تعزيز التغطية  اأهم  وتتمثل 
التكامل  وحتقيق  وجودتها،  ا�ستدامتها  و�سمان  للتح�سينات  ال�ساملة 
واالبتكار  امل��ع��ل��وم��ات  نظم  وت��ع��زي��ز  التح�سينات،  جم��ال  يف  وال��ت��وع��ي��ة 

وال�سيطرة  الت�سدي  ودع��م   ، التح�سينات  جم��ال  يف  البحثية  وال��ق��درة 
والعمل  االأم��را���س،  وتف�سي  ال��ط��وارئ  ح��االت  ال�سحي يف  الو�سع  على 

على التح�سني امل�ستمر لو�سع ال�سحة العامة يف املجتمع.
امل�ستوى  على  �سحي  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  م��ن  ال�سيا�سة  ت��ع��زز  كما 
الرعاية  ج���ودة  م��وؤ���س��ر  تناف�سيتها يف  م��ن  وت��رف��ع  وال��ع��امل��ي  االإق��ل��ي��م��ي 
ال�سحية بني دول العامل، يف �سوء توجهاتها نحو تعزيز �سحة املجتمع 
وتطوير نظام �سحي �سامل وم�ستدام، ومن خالل �سمان توفري اأف�سل 
ممار�سات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  العالية  اجل���ودة  ذات  التح�سني  خ��دم��ات 

ال�سالمة العاملية والوطنية.

انخفا�س موؤ�شر احلرائق يف اأم القيوين 40 %
•• اأم القيوين- وام:

من  االول  الن�سف  خ��الل  القيوين  اأم  اإم���ارة  يف  احل��رائ��ق  موؤ�سر  انخف�س 
40 يف  بلغت  بن�سبة  املا�سي  العام  الفرة يف  بنف�س  مقارنًة  اجل��اري  العام 
املئة وذلك بت�سجيل 6 حرائق هذا العام بالن�سبة اإىل 10 حرائق للمن�ساآت 

يف 2019 .
واأكد العقيد الدكتور �سامل حمد بن حم�سه مدير ادارة الدفاع املدين يف 
اجل��اري �سمن  العام  بداية  نفذت منذ  امل��دين  الدفاع  اإدارة  اأن  القيوين  اأم 
�سرائح  ا�ستهدفت  التوعوية  ال��رن��ام��ج  م��ن  ب��اق��ة  لها  الت�سغيلية  اخل��ط��ة 
منوعة يف املجتمع و املوؤ�س�سات احلكومية و اخلا�سة هدفت اإىل ن�سر الثقافة 
الوقائية مل�سببات احلريق و كيفية احلد منها و التوعية بطرق التعامل مع 

احلريق .

مكتب فخر الوطن ي�شجل اأكرث من 80 األف �شخ�س من العاملني يف اخلطوط الأمامية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  الوطن"  "فخر  مكتب  اأع��ل��ن 
�ساملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  اأول  اإن�����س��اء 
ت�سم  ال������دول������ة،  يف  وم���ت���ك���ام���ل���ة 
من  �سخ�س  األ���ف   80 م��ن  اأك���ر 
االأول  ال���دف���اع  خ���ط  ال��ع��ام��ل��ني يف 
الدولة  مواطني  و�سالمة  حلماية 
وم��ق��ي��م��ي��ه��ا ع���ل���ى ن���ح���و ف���ع���ال يف 
مكافحة جائحة كوفيد19-، حيث 
يعتر هذا ال�سجل اجلديد اإجنازا 
هاماً ي�ساهم يف رعاية ودعم اأولئك 
الذين و�سعوا اأنف�سهم يف اخلطوط 
اأوق��������ات ال����ط����وارئ  االأم����ام����ي����ة يف 
�سحة  على  للمحافظة  واالأزم���ات، 
االإم����ارات.  دول��ة  جمتمع  و�سالمة 
 " ال����وط����ن  "فخر  م���ك���ت���ب  وق�������ال 
اجل���دي���دة  ال���ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  اأن  
ت�����وف�����ر  ����س���ج���اًل م�����ن امل���ع���ل���وم���ات 
-الذين  االأب��ط��ال  عن  والتفا�سيل 
ي��ق��وم��ون مب��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة يف 
وتكرمياً  تقديراً  االإم����ارات-  دول��ة 
قدموها  ال��ت��ي  اجل���ب���ارة  ل��ل��ج��ه��ود 
العامة  امل�سلحة  خ��دم��ة  �سبيل  يف 
وال��وط��ن، وت��وف��ري ال��دع��م امل�ستمر 
لهم على كافة االأ�سعدة ال�سخ�سية 
الدعم  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  واملهنية 
ولرعايتهم  لهم  امل�سممة  اخلا�سة 

ودعم احتياجاتهم.
البيانات م��ن قبل  ق��اع��دة  واأن�����س��اأت 
على  الوطن"  ب��ن��اًء  "فخر  مكتب 
االأبطال  ع��ن  جمعها  مت  معطيات 

ال��ط��وارئ والتي تربو على  ح��االت 
وقدرة  جهوزية  حالة  يف  األًفا   80
الت�سحيات  ب����ذل  ع��ل��ى  م�����س��ت��م��رة 
فاإننا  ول������ذا  امل���خ���اط���ر.  مل���واج���ه���ة 
وال�سكر  ب��ال��ت��ق��دي��ر  ل��ه��م  م��دي��ن��ون 
حكومًة  ب��ج��ه��وده��م  واالع��������راف 
كخطوة  االآن  ون���ع���م���ل  و����س���ع���ب���اً. 
مع  املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  على  اأوىل؛ 
االأمامية  اخل���ط���وط  يف  اأب��ط��ال��ن��ا 
واال�ستماع اإليهم ملعرفة ما يهمهم 
حجر  ي�سكلون  الأنهم  ويحتاجونه 

االأ�سا�س يف حماية وطننا."

��صتبيان �صوت �أبطال �الإمار�ت 
وتطلعات  ح��اج��ات  لتحديد  

�أبطال �خلطوط �الأمامية 
ق�����ام م��ك��ت��ب ف���خ���ر ال����وط����ن بعمل 
يقارب   اآراء ما  ا�ستبيان ال�ستطالع 
العاملني  م���ن  ���س��خ�����س   8000
يف اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة يف مرافق 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سحية  الرعاية 
الدولة، وكذلك يف الكيانات التابعة 
االأزم����ات  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة 
لدفع  وذلك  والكوارث،  والطوارئ 
والتكرمي  ال��دع��م  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر 

اخلا�سة بهم.
الإ�سراك  اال�ستبيان  �سياغة  ومتت 
اأب����ط����ال االإم�����������ارات ال���ع���ام���ل���ني يف 
واال�ستماع  االأم���ام���ي���ة،  اخل��ط��وط 
حاجاتهم  اإىل  م���ب���ا����س���رة  م��ن��ه��م 
والتحديات التي يواجهونها خالل 
النتائج  لت�سكل  امل�����س��رف  ع��م��ل��ه��م 

يف اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة يف اأوق���ات 
الطوارئ واالأزم��ات. ويعمل املكتب 
التحديات  وف��ه��م  اال���س��ت��م��اع  ع��ل��ى 
وال���ظ���روف اخل��ا���س��ة ال��ت��ي تواجه 
اأب������ط������ال اخل�����ط�����وط االأم����ام����ي����ة، 
لها  واال�ستجابة  احل��ل��ول  وت��ق��دمي 
وعلى  احلالية  املرحلة  يف  مبا�سرًة 
اإبراز  اإىل  باالإ�سافة  البعيد،  املدى 
جميع  وت��ك��رمي  ال��واج��ب  التقدير 
االأبطال ممن ي�سحون ويعر�سون 
جمتمع  حلماية  للخطر  اأنف�سهم 
والفخر  واالعتزاز  االإم��ارات،  دولة 
خالد  م��ث��ال  م��ن  يقدمونه  مل��ا  بهم 

لالإيثار والت�سحية.
بتنفيذ  الوطن"  "فخر  وي���ق���وم 
الهيئات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  م��ه��ام��ه 
و�سركات  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل��ن��ظ��م��ات 
وكافة  اخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني 
يف  املجتمع  واأف���راد  املعنية  اجلهات 
وتقدمي  االإم������ارات،  اأن��ح��اء  جميع 
جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن امل����ب����ادرات 
ال���ت���ي تدعم  وال����رام����ج اخل��ا���س��ة 
ب�������س���ك���ل م����ب����ا�����س����ر ال����ع����ام����ل����ني يف 

اخلطوط االأمامية.
معايل  ق������ال  امل���ن���ا����س���ب���ة؛  وب����ه����ذه 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان، 
اأبطالنا  "يقوم  ال����وط����ن:  ف���خ���ر 
ك���ل يوم  يف اخل���ط���وط االأم���ام���ي���ة 
بتعري�س حياتهم للخطر حلماية 
حياة النا�س يف جميع اأنحاء الدولة، 
ومتلزمون  لهم  مدينون  نحن  لذا 

االأمامية  اخلطوط  يف  والعاملني 
احلكومية  اجل����ه����ات  ج��م��ي��ع  م����ن 
للجائحة،  ال��ت�����س��دي  يف  امل�����س��ارك��ة 
وذل�����ك ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االحت�����ادي 
جميع  م�����ن  وك�����ذل�����ك  وامل����ح����ل����ي، 
حتت  املن�سوية  الر�سمية  الكيانات 
الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ظ��ل��ة 
االأزمات والطوارئ والكوارث ومن 
املرخ�سة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  ك��اف��ة 
ت��غ��ط��ي قاعدة  ب��ح��ي��ث  ال���دول���ة،  يف 
ومتكامل  مف�سل  ب�سكل  البيانات 
مواطني  م�����ن  ال���ع���ام���ل���ني  ك����اف����ة 
اخلطوط  يف  وامل��ق��ي��م��ني  ال���دول���ة 
االأم��ام��ي��ة خل��دم��ة ال��دول��ة، مب��ا يف 
الطبية  القطاعات  موظفي  ذل��ك 
جميع  ت�سمل  ال��ت��ي  الطبية  وغ��ري 
القطاع  م���ن�������س���اآت  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
واملمر�سني  االأطباء  مثل  ال�سحي 
التنظيف  وط����واق����م  وال�����س��ي��ادل��ة 
خدمات  اإىل  باالإ�سافة  واخل��دم��ة، 
ت�سمل  ال���ت���ي  وال���وق���اي���ة  احل��م��اي��ة 
فرق اإدارة االأزمات وخدمات االأمن 
والطوارئ والتعقيم واملتطوعني.  

يف  الوطن  فخر  مكتب  اأن�سئ  وق��د 
احتادي  مب��ر���س��وم   2020 ي��ول��ي��و 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�ساحب  ب��رئ��ا���س��ة  اهلل"،  "حفظه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
امل�ساركني  ج���ه���ود  ت��ق��دي��ر  ب���ه���دف 

البطولية  بجهودهم  ب��االع��راف 
وت��ق��دي��ره��ا، وك���ذل���ك ال���ت���اأك���د من 
اأن���ن���ا ن��ق��دم ل��ك��ل امل���وج���ودي���ن على 
وعائالتهم  االأم���ام���ي���ة  اخل���ط���وط 
والدعم  م�����س��ت��وى احل��م��اي��ة  ن��ف�����س 

الذي ي�ستحقونه ".

كيان �حتادي د�ئم
ومن جهتها قالت �سعادة الدكتورة 
م��ه��ا ب���رك���ات، امل���دي���ر ال���ع���ام ملكتب 
اأن��ه على الرغم من  ال��وط��ن،  فخر 
كا�ستجابة  اأن�����س��ئ  ق���د  امل��ك��ت��ب  اأن 
م��ب��ا���س��رة ل��ل��ج��ائ��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، مع 
االأب��ط��ال حربا  العديد من  خو�س 
ف��ريو���س كوفيد- م��ت��وا���س��ل��ة ���س��د 

ال�ستة  االأ���س��ه��ر  م����دار  ع��ل��ى   19
كيان  ذات��ه  الوقت  يف  فهو  املا�سية، 
احت��ادي دائ��م، ومكلف ب��اأن ي�سمن 
وج����ود ���س��ب��ك��ة ق��وي��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة يف 
العاملني  املتخ�س�سني  الدولة من 
يف اخلطوط االأمامية لال�ستجابة 

خالل االأزمات وحاالت الطوارئ.
"يجب  بركات:  الدكتورة  واأ�سافت 
من  دائ����م����ة  ح����ال����ة  يف  ن����ك����ون  اأن 
لال�ستجابة  واال�ستنفار  اال�ستعداد 
اأو  اأزم�����ة  وال��ف��ع��ال��ة الأي  ال��ف��وري��ة 
ح��ال��ة ط����وارئ ق��د ن��واج��ه��ه��ا اليوم 
بهدف  امل�ستقبل،  يف  وق��ت  اأي  ويف 

حماية �سعبنا وجمتمعنا. 
"كما  ت�سريحها  خ��ت��ام  يف  وذك���رت 
العمل  ق��وة  على  نحافظ  اأن  يجب 
واجل���ه���ود امل��خ��ت�����س��ة ب��احل��م��اي��ة يف 

الواردة  بالتقارير  مقارنة  ممتازة 
من دول اأخرى حول العامل.

ويف نف�س الوقت، اأ�سار العاملون يف 
�سملهم  الذين  االأمامية  اخلطوط 
اإىل  االإم���ارات  اال�ستطالع يف دول��ة 
النقاط والتحديات الوا�سحة التي 
حتليل  عملية  وح���ددت  تواجههم. 
حماور  خم�سة  اال���س��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج 
فخر  "مكتب  ���س��ي��ع��م��ل  م���رك���زي���ة 
الوطن" على معاجلتها من خالل 
برنامج الدعم التي �سيقدمها لهم، 
التقدير  املو�سوعات  ه��ذه  وت�سمل 
و�سبل  العامة  وال�سحة  والتكرمي، 
العي�س الكرمي، والر�سا الوظيفي، 
وت��ك��ل��ف��ة امل��ع��ي�����س��ة، واحل���ف���اظ على 

وظائفهم على املدى الطويل.
واأ����س���اف���ت ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ورة مها 
اخلطوط  يف  "اأبطالنا  ب���رك���ات: 
والتزام  بتجرد  يعملون  االأم��ام��ي��ة 
قل نظريه، ويعك�سون روؤية قيادتنا 
الر�سيدة للتعاون والتكاتف للتغلب 
هذه  م��ن  واخل���روج  اجلائحة  على 
املحنة ب�سالم. ويتعني علينا العمل 
الرئي�سية  ال��ن��ق��اط  ل��ف��ه��م  دائ���م���اً 
اأبطالنا  يواجهها  التي  والتحديات 

امل�ستخل�سة املحاور الرئي�سية التي 
الوطن  ف��خ��ر  مكتب  عليها  ي��رك��ز 

خالل املرحلة القادمة.
يف  امل���������س����ارك����ني  اآراء  واأظ������ه������رت 
الر�سا  ن�����س��ب��ة  ارت���ف���اع  اال���س��ت��ب��ي��ان 
القطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ال��وظ��ي��ف��ي 
اخلطوط  يف  االإم���ارات���ي  ال�سحي 
االأم��ام��ي��ة، واأ���س��ار اأك��ر من 85 ٪ 
ممن �سارك يف اال�ستبيان اإىل اأنهم 
بالرغم  وظائفهم  ب��ت��اأدي��ة  ���س��ع��داء 
التي  ال����ظ����روف وال�������س���غ���وط  م���ن 
وجاءت  عاملياً،  اجلائحة  فر�ستها 
عن  تزيد  بن�سبة  اال�ستبيان  نتائج 
عن  امل�ساركني  �سوؤال  حني   86%
للمن�ساآت  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ج���ودة 
الكافية يف مواجهة  امل��وارد  وتوافر 
تعك�س  وال���ت���ي  احل������ايل،  ال���ظ���رف 
ومدى  ل��ل��غ��اي��ة  اإي��ج��اب��ي��اً  ت�سنيفاً 

ر�ساهم عن اجلهود املبذولة.
وع��ك�����س��ت ن��ت��ائ��ج اال���س��ت��ب��ي��ان ر�سا 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
االأزمة  مع  احلكومي  التعامل  عن 
 95 من  اأك��ر  اأ�ساد  حيث  العاملية، 
٪ منهم باجلهود الوطنية املن�سقة 
لال�ستجابة للجائحة، وهذه ن�سبة 

واال�ستجابة  القطاعات  جميع  يف 
نتطلع  واأف�����س��ل.  اأ���س��رع  ب�سكل  لها 
يح�سل  وبيئة  حا�سنة  توفري  اإىل 
ف���ي���ه���ا اأب���ط���ال���ن���ا ع���ل���ى اخل���ط���وط 
اأن العطاء  اأثبتوا  االأمامية، الذين 
ال حدود له، واأن االلتزام هو اأ�سلوب 
حياة يعي�سونه حلظة بلحظة، على 
التقدير والعرفان الذي ا�ستحقوه 
موا�سلة  يف  ل��دع��م��ه��م  ب����ج����دارة، 
يف  وم�ساعدتهم  عطائهم  ت��ق��دمي 
بناء حياتهم املهنية وتربية اأ�سرهم 

يف وطنهم االإمارات."
الوطن"  "فخر  م��ك��ت��ب  و���س��ي��ب��داأ 
وال����ه����ي����ئ����ات امل����ت����ع����اون����ة م����ع����ه يف 
ت���ق���دمي م�����ب�����ادرات وب����رام����ج دعم 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  للعاملني 
ذلك  وي�سمل  املقبلة.  االأ�سابيع  يف 
املقدمة  ال��دع��م  ب��رام��ج وخ���دم���ات 
لالأ�سخا�س املوجودين يف اخلطوط 
الدولة،  اأنحاء  جميع  يف  االأمامية 
للمهنيني  برامج  وتنفيذ  وت�سميم 
اإمارات  االأم��ام��ي��ة يف  يف اخل��ط��وط 
التي  الرامج  حم��ددة، ف�ساًل عن 
�ستمنح املزيد من املميزات لعائالت 

اأبطال اخلطوط االأمامية.

طحنون: اأبطالنا يف اخلطوط الأمامية ي�شتحقون الثناء والتقدير  بن  • �شلطان 
بركات: م�شتعدون لال�شتجابة الفورية لأي اأزمة اأو حالة طوارئ حلماية �شعبنا مها  • د. 

اقت�شادية اأبوظبي توجه مبعاودة ن�شاط خدمة �شف ال�شيارات يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام:

اإىل مالك ومدراء  اأبوظبي يف تعميم لها  التنمية االقت�سادية  وجهت دائرة 
املن�ساآت املرخ�سة خلدمة �سف ال�سيارات، بال�سماح با�ستئناف مزاولة ن�ساطهم 
يف كافة مناطق اإمارة اأبوظبي وذلك بعد قرار الوقف املوؤقت للن�ساط ال�سادر 
اإدارة  ع��ن جلنة  ال�����س��ادرة  واالح���رازي���ة  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج�����راءات  عنها �سمن 

الطوارئ واالأزمات والكوارث ب�سبب تداعيات كوفيد 19.
الن�ساط  ه��ذا  با�ستئناف  اأبوظبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعميم  وي��اأت��ي 
واالحرازية  التدريجية  للعودة  اأ�سدرتها  التي  االأخ��رية  التعاميم  اإط��ار  يف 

اأن متنع  �ساأنها  لالأن�سطة االقت�سادية وفق �سروط وتعليمات و�سوابط من 
دعم  وك��ذل��ك  ابوظبي  ام���ارة  اف���راد جمتمع  ب��ني   19 كوفيد  ع��دوى  انت�سار 
�سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س للعودة التدريجية ال�سليمة ملزاولة كافة 

االأن�سطة االقت�سادية والتجارية يف االإمارة.
واأكدت الدائرة حر�سها على ا�ستئناف مزاولة كافة �سركات القطاع اخلا�س 
االأ�سهر  خ��الل  فر�ست  التي  القيود  ظل  يف  االقت�سادي  ون�ساطها  الأعمالها 
املا�سية وخا�سة قطاع اخلدمات الذي يعد اأحد اأهم القطاعات احليوية التي 
ي�ستفيد منها كافة افراد املجتمع وتعد داعما ورافدا مهما لالقت�ساد املحلي 
لالإمارة. واأ�سارت اإىل اأن ا�ستئناف خدمة �سف ال�سيارات تعتر اأحد اخلدمات 

ال��ت��ج��اري��ة وال��ف��ن��ادق واملنتجعات  امل��راك��ز  ال��ع��دي��د م��ن  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املهمة 
الزوار  اىل  تقدم  وه��ي  وغ��ريه��ا  احلكومية  واجل��ه��ات  وال�سركات  ال�سياحية 
وال�سياح وكافة املتعاملني مبا يعك�س امل�ستوى الراقي من اخلدمات املقدمة 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  ال�سادر عن  التعميم  اأبوظبي. وجاء يف  اإم��ارة  يف 
اأبوظبي اأن يقوم مالك ومدراء املن�ساآت املرخ�سة خلدمة �سف ال�سيارات يف 
اإمارة اأبوظبي بو�سع عدد من ال�سوابط اخلا�سة بالتعقيم كمعقمات االأيدي 
يف كافة االأماكن العامة واأماكن الدفع و�سرورة تعقيم اليدين بعد كل عملية 

�سف لل�سيارات باالإ�سافة اإىل غ�سل اليدين ب�سكل دوري من قبل العاملني.
كما اأكد التعميم على �سرورة ت�سجيع م�ستخدمي خدمة �سف ال�سيارات على 

الدفع االإلكروين ومراعاة م�سافات التباعد بني العاملني والزوار مب�سافة 
و�سع عالمات على االأر�س ت�سري اإىل �سرورة التباعد اجل�سدي  مع  مر   2
لهم  احل���رارة  درج���ات  وقيا�س  املوظفني  لكافة  كوفيد19-  فح�س  واج���راء 
االحرازية،  االإج����راءات  تطبيق  على  وتدريبهم  ال��ي��وم،  خ��الل  دوري  ب�سكل 
وارتداء الكمامات والقفازات يف جميع االأوقات وتبديلها ب�سكل دوري خالل 

اليوم، مع تغطية املقعد واملقود اأثناء عملية �سف ال�سيارة.
التعميم  وج���ه  اأب��وظ��ب��ي،  اخل��دم��ات يف  م��ن  امل�ستفيدين  ح��م��اي��ة  اأج���ل  وم���ن 
وعدم  ال�سيارة،  و�سف  ا�ستالم  قبل  ال��زوار  احل��رارة  درج��ات  قيا�س  ب�سرورة 

ال�سماح بتقدمي اخلدمة ملن توجد عليه اأعرا�س كوفيد 19.

•• اأبوظبي-وام: 

دعت �سرطة اأبوظبي - �سمن حملة "درب ال�سالمة" - 
امل�ساة اإىل �سرورة االلتزام بالعبور االآمن من االأماكن 
وااللتزام  واالأنفاق  اجل�سور  وا�ستخدام  لهم  املخ�س�سة 
تعمل  التى  التقاطعات  على  ال�سوئية  امل�ساة  باإ�سارات 
�سري  لتنظيم حركة  ال�سوئية  االإ���س��ارات  مع  بالتزامن 

املركبات.
وحذرت من خطورة العبور الع�سوائي للطريق والذي 
ي��ع��ت��ر م��ن اأه����م االأ���س��ب��اب ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��وق��وع حوادث 
ال��ده�����س، وح��ث��ت امل�����س��اة على االل��ت��زام ب��ق��واع��د العبور 
ال�����س��ارع من  خ��ل��و  م��ن  وال��ت��اأك��د  ل��ل��ط��ري��ق  ال�سحيحة 

املركبات.
واأك��������دت اأن اأم������ن و����س���الم���ة امل�������س���اة م����ن االأول�����وي�����ات 
امل�ستمرة  اجلهود  اإىل  م�سرية   ، املهمة  اال�سراتيجية 
والتي  للم�ساة  امل���روري���ة،  ال�سالمة  ���س��روط  لتح�سني 
الطرق  على  اجل�سور  من  العديد  اإن�ساء  نتيجتها  ك��ان 
اإن�ساء  و  امل�ساة،  معابر  وحت�سني  واخلارجية  الداخلية 
واإغالق  �سوئية،  ب��اإ���س��ارات  حمكومة  �سطحية  مم��رات 
الفجوات بعمل االأ�سوار على الطرق املختلفة مبا يعزز 

من �سالمتهم .
وحثت ال�سائقني على االنتباه حلركة عبور امل�ساة على 
اأمن  اأن  موؤكدة   .. ال�سرعات  وااللتزام بخف�س  الطرق 
امل�ساة  ب��ني  م�����س��وؤول��ي��ة م�سركة  ت��ع��د  امل�����س��اة  و���س��الم��ة 

اأنف�سهم وال�سائقني على الطرق.
لل�سائقني  التالية  املخالفات  اأبوظبي  �سرطة  وتطبق 
االأماكن  للم�ساة يف  االأول���وي���ة  اإع��ط��اء  " ع��دم  وامل�����س��اة 
و6  دره����م   500 خم��ال��ف��ت��ه��ا   " ل��ع��ب��وره��م  املخ�س�سة 
،" عدم التزام امل�ساة باالإ�سارة ال�سوئية  نقاط مرورية 
، وعبور الطريق من غري االأماكن املخ�س�سة لعبورهم 

. درهم   400 الغرامة  " خمالفتها 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة عن ُبعد لتوعية الطالب واأولياء الأمور باأهمية احلفاظ على املظهر العام
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، �سمن فعاليات املراكز ال�سيفية، حملة عن 
ُبعد لتوعية طالب املدار�س واأولياء االأمور باأهمية احلفاظ على مظهر 
البيئة،  اأ�سدقاء  بالتعاون مع جمعية  امل�سوهات، وذلك  العام من  املدينة 

وعدد من املدار�س احلكومية.
على  احل��ف��اظ  ب�����س��رورة  امل���جتمع  اأف�������راد  توعية  اإىل  احلملة  وه��دف��ت 
املظهر العام الذي تتمتع به اأبوظبي، واالرتقاء مبظ����هر وجمال االأحياء 
ال�سكنية، وكذلك اإىل تعزيز البيئة ال�سحية النظيفة حفاظاً على �سالمة 

اأفراد املجتمع.
فئات  وكافة  البلدية  ب�����ني  املج����تمعية  امل�ساركة  تع�����زيز  اإىل  باالإ�سافة   

املجتمع وال�س����ركاء اال�ست����راتيجيني.
وت�سمنت احلملة توعية الفئات امل�ستهدفة من اأفراد املجتمع باالإجراءات 
الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة واملظهر العام، والتوعية بالقوانني 
املنظمة لذلك واأهمية تطبيقها، كما حثت اجلميع على اتباع ال�سلوكيات 
العامة  املرافق  وكفاءة  مظهر  على  احلفاظ  �ساأنها  من  التي  احل�سارية 
واخلدمية، التي مت ت�سييدها من اأجل اإ�سعاد كافة اأفراد املجتمع واالرتقاء 

مب�ستوى جودة احلياة.

�شرطة اأبوظبي : التزام امل�شاة بالعبور الآمن يعزز �شالمتهم على الطرق
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اأخبـار الإمـارات

م�شت�شفى توام تو�شع ق�شمي طوارئ الأطفال والأورام
•• اأبوظبي-وام: 

االأورام  وق�سم  االأطفال  ط��وارئ  وح��دة  تو�سيع  ت��وام عن  اأعلن م�ست�سفى 
الرعاية  اإىل  بالو�سول  للمر�سى  وي�سمح  اال�ستيعابية  القدرة  يعزز  مبا 

ال�سحية ذات امل�ستوى العاملي مع مراعاة اإجراءات التباعد االجتماعي.
"�سحة" اإن هذه  اإدارة �سركة  وقال �سعادة �سامل النعيمي رئي�س جمل�س 
التو�سعة �ستوفر خدمات جلميع من يحتاج اإليها مع االلتزام باالإر�سادات 

املتبعة للتباعد اجل�سدي.
توام  االأورام مب�ست�سفى  ق�سم  رئي�س  بالعرج  �سعيد  قال خالد  من جهته 
:اإنه بدعم من "�سحة" و�سركائنا �ستلبي الوحدات اجلديدة احتياجات 
املجتمع يف مدينة العني. و�سيتّم اعتباراً من اليوم توجيه مر�سى الطوارئ 

 3150 98 �سريراً على م�ساحة  االأطفال اإىل من�ساأة جديدة جمهزة ب� 
م���راً م��رب��ع��اً وحت��ت��وي على غ��رف ل��ف��رز امل��ر���س��ى وم�����س��اح��ات للتخزين 
واملوظفني  للمر�سى  منف�سلة  م��داخ��ل  تخ�سي�س  مّت  كما  واالإم����دادات 

وللتخزين مبا ي�سمن �سهولة احلركة وجتنب االزدحام.
ول�سمان الكفاءة والفاعلية مت تخ�سي�س 23 �سريراً للحاالت الطارئة 
و26 �سريراً لتقييم احلاالت املتو�سطة ومرحلة التخطيط للعالج و26 
�سريراً خم�س�ساً حلاالت مر�سى االإقامة الداخلية الذين حتّتم حاالتهم 
بقاءهم يف امل�ست�سفى ملدة ثالثة اأيام كحد اأق�سى كما مت جتهيز االأ�سّرة 

ال�23 املتبقية كاأ�سّرة احتياطية.
للمن�ساآت  التنفيذي  املدير  الزعابي  ح�سن  حممد  املهند�س  قال  وب��دوره 
تاأ�سي�س  مت  واح��د  كفريق  العمل  بف�سل  اإن��ه  "�سحة"  ل��دى  وال�سيانة 

اأ�سبوعني  وجتهيز هذه املن�ساأة الطبية اجلديدة يف وقت قيا�سي وخالل 
فقط .

وقام ق�سم االأورام يف م�ست�سفى توام وهو مركز اإقليمي متميز اأن�سئ عام 
بتو�سيع واإعادة ت�سميم مرفقه لتعزيز جتربة املري�س وت�سريع   1996
احل�سول على اخلدمات وزيادة املرونة واعتماد التقنيات املبتكرة اجلديدة 
خدمات  على  واحل�سول  لفحو�سات  اخل�سوع  املر�سى  باإمكان  واأ�سبح 

خمتلفة حتت �سقف واحد مما ي�سمن االلتزام باملواعيد والراحة.
بن�سبة  اال�ست�سارة  غرف  وع��دد   20% بن�سبة  احلقن  كرا�سي  عدد  وزاد 
%120 كما �سجل عدد اأطباء االأورام واأمرا�س الدم زيادة بن�سبة 50% 
ا�ستيعاب مر�سى  ق��درة  "�سحة" لتجاوز  �سعي  االأم��ر مع  ويتما�سى هذا 

االأورام الداخليني واخلارجيني بن�سبة 35%.

االأعمال  ق�سم  مدير   - الكويتي  جابر  عي�سى  ال��دك��ت��ور  املهند�س  وق��ال 
االن�سائية الكرى يف م�ست�سفى توام: "يندرج م�سروع تو�سيع ق�سم االأورام 
يف اإطار خطط التطوير ال�سنوية التي اأطلقتها �سحة والتي تهدف اإىل 
زيادة �سعة خدمة عالج االأورام. وميكن للمر�سى من خالل زيادة ال�سعة 
واإعادة ت�سميم �سري عمل الق�سم اخل�سوع للفحو�سات وتلقي العالج يف 
تو�سيع  الراحة." وي�سمل  لهم  ويوفر  جتربتهم  يح�سن  مما  اأق��ل،  وق��ت 
اإ�سافة �سيدلية للحد من حاجة املر�سى اإىل زيارة املرفق  ق�سم االأورام 
اأي�ساً مكتب ا�ستقبال  الرئي�سي للح�سول على االأدوية ويحت�سن املرفق 
طلبات  جميع  واإدارة  ف��ي��ه  الت�سجيل  للمر�سى  مي��ك��ن  ج��دي��داً  ���س��ام��اًل 
والت�سميم  الداخلي  االأثاث  ال�سحي. كما مت حتديث  التاأمني  وعمليات 

ل�سمان راحة املر�سى يف كافة االأوقات.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة حميد بن را�شد اخلريية 
•• عجمان - وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س جمل�س 
اأمناء  جمل�س  اجتماع  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
املدرجة على  املو�سوعات  ا�ستعرا�س عدد من  بعد ومت خالله  املوؤ�س�سة عن 
جدول االعمال ومنها خمطط املقر اجلديد اخلا�س مبركز حميد بن را�سد 
والتقرير  باملركز  االل��ك��روين اخل��ا���س  وال��ت��ح��ول  ال��ك��رمي  ال��ق��ران  خلدمة 
من  والتي  املهمة  املو�سوعات  من  وغريها  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  ن�سف  امل��ايل 
�ساأنها خدمة امل�ستحقني من االأ�سر املتعففة وغريها من املحتاجني . ح�سر 
االأمناء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  االج��ت��م��اع 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حممد االأن�����س��اري و���س��ع��ادة حمد ع��ب��داهلل ترمي 
عبداهلل  بنت  ع��زة  وال�سيخة  ال�سام�سي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  و�سعادة  ال�سام�سي 
وح�سني  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النعيمي 
القراآن  النعيمي خل��دم��ة  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حميد  م��دي��ر  احل��م��ادي  حممد 
الكرمي. وا�ستهل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي االجتماع بالرحيب 

تفعيل  على  وحر�سهم  املبذولة  باجلهود  واأ���س��اد  االم��ن��اء  جمل�س  باأع�ساء 
دورهم لالرتقاء باالأ�سرة االإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع اجلوانب 
وتوفري احلياة الكرمية لها والبحث يف الق�سايا واملعوقات التي تواجه هذه 
اأهم  الفئة واإيجاد احللول املنا�سبة لها. واطلع �سموه واأع�ساء املجل�س على 
اأر�س  على  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  امل�ساريع  اإجن��از  ون�سب  وب��رام��ج  اخلطط 
املتعففة  املواطنة  لالأ�سر  واالإن�سانية  اجلهوداخلريية  ودعم  لتعزيز  الواقع 
دعم  يف  ي�سهم  مبا  امل�ساريع  تلك  الإجن��اح  كافة  االإمكانيات  وتوفري  واملعوزة 

وا�ستقرار تلك االأ�سرمبختلف املناطق يف اإمارة عجمان.
واأثنى �سموه على جهود اأ�سرة موؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية وبراجمها 
االأ�سراملعوزة  لدعم  نفذتها  التي  وامل�ساريع  االإن�سانية  لالأعمال  املخ�س�سة 
اإم��ارة عجمان  العمل اخلريي يف  وامل�ستحقة والتي �ساهمت يف دعم م�سرية 
وما تقوم به املوؤ�س�سة من مبادرات على مدار العام. وا�ستمع �سمو ويل عهد 
املوؤ�س�سة من ح�سني حممد احلمادي مدير  اأمناء  واأع�ساء جمل�س  عجمان 
مركز حميد بن را�سد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي اإىل �سرح واف حول 

املخططات امل�ستقبلية للمقر اجلديد للمركز .
كما قدم ح�سني حممد احلمادي عر�سا حول الدرا�سة التي مت اإعدادها حول 

م�سروع التحول الرقمي ملركز حميد بن را�سد خلدمة القران الكرمي والذي 
يعتر اأول مركز قراآين على م�ستوى الدولة يحول ادارة م�ساريعه بالكامل 
اإلكرونيا وحتويل اإدارة اأول جائزة قراآن كرمي على م�ستوى الدولة بالكامل 

الكرونيا بهدف توفري ا�سراتيجية تناف�سية .
املركز  مل�ساريع  الرقمي  التحول  اللقاء م�سروع  ا�ستعر�س احلمادي خالل  و 
التقليدية بالرقمية وزيادة كفاءة �سري  ا�ستبدال العمليات  واأهميتها بهدف 
طريقة  وزي���ادة  اليومية  العمل  طريقة  وت�سريع  االخ��ط��اء  وتقليل  العمل 
بيانات  قاعدة  واإن�ساء  امل�ستفيدين  ر�سا  وزي��ادة  اجل��ودة  وحت�سني  االنتاجية 
وتقليل  الكفاءة  وحت�سني  واح��دة  من�سة  حتت  املركز  م�ساريع  جميع  ت�سمل 
الرقمية  التقنية  من  واال�ستفادة  ومرونة  ب�سرعة  االعمال  وتنفيذ  االنفاق 
اإحاطة ومرونة يف العمل وقدرة على التنبوؤ والتخطيط . كما  لتكون اأكر 
الرقمي  التحول  مم��ي��زات  اىل  ع��زة  ال�سيخة  م��ن  واالع�����س��اء  �سموه  ا�ستمع 
منها  وامل�ستفيدين  امل�����س��اري��ع  جميع  ت�سمل  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ان�����س��اء  وت�سمل 
وال�سرعة واالتقان يف ا�سدار التقارير واالح�ساءات بالدقة واملطلوبة واتاحة 
دقيقة وحثيثةللطالب  ومتابعة  واملتابعة  العليا لالطالع  ل��الإدارة  البيانات 
اأن هناك  .واأك��دت على  واولياء االم��ور من خالل متابعة ح�سابات الطالب 

العديد من االق�سام تتطلب التحول الرقمي منها التحفيظ عن بعد وجائزة 
وال�سكرتارية  املكثفة  وال��دورات  الدائمة  واحللقات  الكرمي  للقران  عجمان 
التقديرية  التكلفة  الدرا�سة  ت�سمنت  كذلك  واالبتكارات  املالحظات  ونظام 
للم�سروع . وا�ستعر�ست ال�سيخة عزة النعيمي خالل االجتماع اأي�سا بع�س 
اأو من  اأيتام  اأو  بناء ملحق  اأو  للق�سر  �سواء  امل�ستحقة لدعم مايل  احل��االت 
لي�س لديهم م�سدر دخل او �سيانة امل�ساكن املحرقة لعام 2020 . كما اأطلع 
�سموه واأع�ساء املجل�س على عر�س للتقرير املايل للموؤ�س�سة وت�سمن اجمايل 
م�سادر التمويل واإجمايل املدفوعات حتى 31 اأغ�سط�س 2020 باالإ�سافة 
امل��وؤ���س�����س��ة ك��ذل��ك اط��ل��ع املجل�س ع��ل��ى تقرير  اأر����س���دة ح�����س��اب��ات  اإىل ع��ر���س 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ملوؤ�س�سة  التابعة  املنجزة  اجلديدة  العقارات  حول 
اخلريية . ودعا �سموه يف ختام االجتماع اإىل �سرورة التعاون والتن�سيق مع 
اجلهات اخلريية االأخرى وكل الدوائر واملوؤ�س�سات والهيئات يف اإمارةعجمان 
خالل  م��ن  ال��ك��رمي  العي�س  م��ن  ومتكينهم  املتعففة  االأ���س��ر  ع��ن  للتخفيف 
االأفكار  املزيد من اجلهود وطرح  ال�سرورية لهم وبذل  توفري االحتياجات 
واملقرحات اجلديدة وتبني امل�ساريع اخلدمية املجتمعية التي تدعم الفئات 

امل�ستفيدة وتعزز ال�سراكة املجتمعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية.

بال�صر�كة مع حركة مناه�صة �لعن�صرية

�شالٌم لبريوت تخ�ش�س 100 األف دولر مل�شاندة العامالت الأجنبيات املت�شررات من انفجار املرفاأ
•• ال�شارقة-الفجر:

لبريوت"  "�سالٌم  حملة  خ�س�ست 
�ساحب  ق��ري��ن��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
�سمو  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�������س���م���و 
ب���ن���ت حممد  ال�����س��ي��خ��ة ج����واه����ر 
القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي، 
الكبري، املنا�سرة البارزة لالأطفال 
ال�����الج�����ئ�����ني ل��������دى امل���ف���و����س���ي���ة 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 
دوالر  األف   100 نحو  الالجئني، 
الإط�����الق م���ب���ادرة ت�����س��ت��ه��دف دعم 
االأجنبيات  ال��ع��ام��الت  وم�����س��ان��دة 
امل�����ت�����������س�����ررات ال������الت������ي ف���ق���دن 
جراء  رزقهن  وم�سادر  م�ساكنهن 

التي  ال��واف��دة  االأج��ن��ب��ي��ة  العمالة 
عامل  األ����ف   270 ح��ج��م��ه��ا  ي��ب��ل��غ 
وع��ام��ل��ة وف��ق��اً الإح�����س��اءات وزارة 
 ،2018 ل��ع��ام  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل 
ودعمها  م�ساعدتها  و�سعنا  لهذا 
اأولويات حملة )�سالٌم  على قائمة 
دع��ًم��ا للمجتمع  ل��ب��ريوت( وذل���ك 
اللبناين بكافة مكوناته خا�سة يف 
ظّل ما ي�سهده العامل من ظروف 
انت�سار  ج���راء  و�سعبة  ا�ستثنائية 

فايرو�س كورونا امل�ستجد".
وك������ان االن���ف���ج���ار ال������ذي وق�����ع يف 
ترافق  قد  ب��ريوت  العا�سمة  مرفاأ 
االقت�سادي  االن��ه��ي��ار  م��وج��ة  م��ع 
جانب  اإىل  ال��ب��الد،  ت�سهده  ال���ذي 

القلب  "موؤ�س�سة  اإ����س���راف  حت���ت 
الكبري" وبالتعاون مع �سركاء من 
اللبنانية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 

وبا�سرت  ب����ريوت.  م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار 
مع  بال�سراكة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
يف  العن�سرية"  مناه�سة  "حركة 
اخلا�سة  البيانات  جمع  يف  لبنان، 
امل�ستهدفة  العمالة  وجوازات �سفر 
وتكفلت  ال�������س���الح���ي���ة،  م��ن��ت��ه��ي��ة 
املعامالت  جتديد  ر�سوم  بت�سديد 
القانونية،  ال��ورق��ي��ة  وامل�����س��ت��ن��دات 
ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  وت��وف��ري 
كورونا  ب��ف��اي��رو���س  واملتعلقة  ع���ام 
جانب  اإىل  خا�س،  ب�سكل  امل�ستجد 
ت��وف��ري ال��دع��م ال���الزم مل��ن يرغنب 
بالعودة اإىل اأوطانهّن باأمان خالل 

فرة زمنية مدتها 5 اأ�سهر. 
لبريوت"  "�سالم  ح��م��ل��ة  وت���اأت���ي 

والعاملية، وت�ستهدف توفري االإغاثة 
مبا  االن��ف��ج��ار،  ل�سحايا  العاجلة 
املوؤقت  االإي�������واء  م�����س��اك��ن  ي�����س��م��ل 
اليومية،  االإن�سانية  واالحتياجات 
املنازل  اأ���س��رار  تقييم  ج��ان��ب  اإىل 
ال���ت���ي ط���ال���ه���ا االن���ف���ج���ار واإزال�������ة 
ت��اأه��ي��ل مراكز  االأن��ق��ا���س واإع�����ادة 
�سحية وم�ست�سفيات وبنى حتتية.  
وق���ال���ت م����رمي احل����م����ادي، مدير 
"نتج عن  الكبري:  القلب  موؤ�س�سة 
االنفجار الذي طال مرفاأ بريوت، 
االإن�سانية  احل�����االت  م���ن  ال��ك��ث��ري 
البيوت  ف����ق����دان  ن��ت��ي��ج��ة  امل���ل���ح���ة 
العائالت،  الرزق وت�ستت  وم�سادر 
تاأتي  احل����االت  ه���ذه  م��ق��دم��ة  ويف 

الفئات املهمة التي ت�سررت ب�سكل 
و�سولهم  مل��ح��دودي��ة  ن��ظ��راً  ك��ب��ري 
الدعم  خ��دم��ات  و�سعف  ل��ل��م��وارد 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  فايرو�س  تف�ّسي 
م���ا ���س��ّع��ب االأح��������وال ع��ل��ى اآالف 
ال��ع��ّم��ال امل��ه��اج��ري��ن وغ��ريه��م من 

اإمكانية  وج��ود  وع��دم  االجتماعي 
وغريها  ثابتاً  دخ��اًل  لهم  ت�سمن 

من امل�سكالت. 

بالتعاون بني �جتماعية �ل�صارقة و�الأفق �جلامعية�شحة دبي تتو�شع يف برامج التدريب الطبية التخ�ش�شية

اإطالق 7 برامج تدريبية لتطوير مهارات منت�شبي اجتماعية ال�شارقة •• دبي-وام: 

ح���م���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  اأع������ل������ن 
القطامي مدير عام هيئة ال�سحة 
برامج  يف  الهيئة  تو�سع  عن  بدبي 
لت�سمل  الطبي  والتدريب  التعليم 
الطبية  التخ�س�سات  م��ن  امل��زي��د 
احل��ي��وي��ة وال��دق��ي��ق��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
احلالية  ال���رام���ج  يف  االإ���س��ت��م��رار 
14 ت��خ�����س�����س��ا من  ال��ت��ي ت�����س��م��ل 
وجراحة  ال����ط����وارئ  ط���ب  ب��ي��ن��ه��ا 
االأع�������س���اب وط����ب ال��ع��ي��ون وطب 
االأ�سرة  وط��ب  والك�سور  احل���وادث 
وال��ن�����س��اء وال��ت��ول��ي��د وغ��ريه��ا من 

التخ�س�سات الطبية.
يف  تعمل  الهيئة  اأن  معاليه  واأك���د 
م��واز على تطوير منهجيات  خط 
مهنة  واأخ�����الق�����ي�����ات  ال����ت����دري����ب 
املعايري  م����ع  ب���ال���ت���واف���ق  ال����ط����ب 
عليها  املتعارف  واالأ���س��ول  العاملية 
لر�سالة  حتفظ  التي  وال�سوابط 
وحتفظ  وق���دره���ا  قيمتها  ال��ط��ب 
لالأطباء مكانتهم وتعزز يف الوقت 
ن��ف�����س��ه دوره������م وم�����س��اه��م��ت��ه��م يف 
عام  بوجه  الطبي  القطاع  تطوير 
. ج��اء ذل��ك خ��الل ت��ك��رمي معايل 
الهيئة  اأط���ب���اء  ام�������س  ال��ق��ط��ام��ي 
"دبي  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى  امل�������س���رف���ني 
الطبية"  للتخ�س�سات  التدريبي 
الهيئة  ت��ق��دي��ر  اأع�����رب ع���ن  ح��ي��ث 
القائمني  االأط��ب��اء  جلميع  البالغ 

•• ال�شارقة-الفجر:

بالتعاون مع كلية االأفق اجلامعية؛ 
اطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية 
ال���دورات  م��ن  �سل�سلة  ال�����س��ارق��ة؛  يف 
برنامج  �سمن  التدريبية  وال��ور���س 
تعليمية  م����ب����ادرة  وه�����ي  "تعلم" 
تهدف اإىل تط����وير و�س��قل مهارات 
م����ن خمتلف  ال�����دائ�����رة  م��ن��ت�����س��ب��ي 
متتد  فرة  خالل  العمرية،  الفئات 
من اغ�سط�س من العام اجلاري اإىل 

�سهر اإبريل من العام 2021م. 
وي��ت�����س��م��ن ال���رن���ام���ج ال������ذي يتم 
طريق  ع����ن  بعد"  "عن  ت���ق���دمي���ه 
الدورات  حزمة من  زوم"؛  "من�سة 
والور�س املتمثلة يف "التفكري الناقد 
امل�سكالت"  ح��ل  و"كيفية  واأدواته" 
وال���ع���م���ل  ال�����ت�����ع�����اون  و"مهارات 
الرقمي"  و"العامل  اجلماعي" 
والتوا�سل  االت�������س���ال  "مهارات  و 
واالبتكار"  و"االبداع  الناجح" 
اال�سطناعي"،  الذكاء  و"اأ�سا�سيات 
حيث ي�ستفيد من هذا الرنامج نحو 
153 فرداً، بواقع 49 منت�سباً من 
 104 وب��واق��ع  ال��دائ��رة،  م�ستفيدي 

م�ستفيداً من اجلمهور اخلارجي.

�لتمكني �ملعريف..
املدير  ال���ق���ط���ري،  م����رمي  وق���ال���ت 

التنفيذي ل�سوؤون الرعاية واحلماية 
االجتماعية؛ اأننا ن�سعى من خالل 
اإىل حتقيق  املبادرة التعليمية  هذه 
اأهداف الدائرة الرامية اإىل متكني 
و�سائل  مبختلف  الدائرة  منت�سبي 
ومهارات  ق��درات  لتطوير  املعرفة؛ 
التعليم  خلطط  وفقاً  الفئات  تلك 
اأن  اإىل  م�������س���رية  احل�����ي�����اة،  م�����دى 
ام���ت���داداً ملجموعة  ي��ع��د  ال��رن��ام��ج 
الفئة،  لهذه  املوجهة  املبادرات  من 
مبا يتوافق مع نهج الدائرة املبني 
واأعربت  والتمكني.   الرعاية  على 
مرمي القطري؛ �سكرها وتقديرها 
االأف��ق اجلامعية على  لتعاون كلية 
ت��ق��دمي ه���ذه الرامج  ت��ع��اون��ه��ا يف 
م�سوؤولية  ذات  ك��ب��ادرة  التعليمية 
ال���دائ���رة  اأن  م���وؤك���دة  جم��ت��م��ع��ي��ة؛ 

لتمكني  ال�����س��ان��ح��ة  ه�����ذه  ت��غ��ت��ن��م 
م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف امل����ه����ارات، 
�سمن  م���ن  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  ���س��ي��م��ا  وال 
يف  ال���رائ���دة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�����س��ارق��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��اون يف العديد 

مع الق�سايا املجتمعية.

تعزيزً� للم�صوؤولية �ملجتمعية
حممد  الدكتور  اأك��د  جانبه؛  وم��ن 
ان������ع������ريات، رئ���ي�������س ك���ل���ي���ة االأف������ق 
اجل��ام��ع��ي��ة، اأن ال��ك��ل��ي��ة  ت��ع��ر عن 
ت��ك��ون ج�����زءاً من  اأن  ���س��ع��ادت��ه��ا يف 
دائرة  تطرحها  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
مثمناً  االج���ت���م���اع���ي���ة،  اخل����دم����ات 
ت���ق���دمي هذا  ال��ك��ل��ي��ة يف  م�����س��ارك��ة 
املبادرات  �سمن  يعد  الذ  الرنامج 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي 

الدورات  اأن  �سيما  وال  االإم����ارة،  يف 
وال�����ور������س ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ت���ي يتم 
ت��ق��دمي��ه��ا اف��را���س��ي��اً ع��ل��ى اأي���دي 
نخبة م��ن امل��درب��ني امل��ح��رف��ني يف 
ا�ستخدام  الكلية، حيث يتم خالله 
ت�����س��ه��ل عملية  اف��را���س��ي��ة  ق���اع���ة 
املحا�سر  ب��ني  والتفاعل  التوا�سل 
حتقيق  ي�سمن  مم��ا  وامل�ستفيدين 
اأن مبادرة  االأه��داف املرجوة. علماً 
الرامج  من  �سل�سلة  هي  "تعلم" 
التعليمية والتثقيفية التي اأطلقتها 
دائ�����رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
كبار  م���ه���ارات  لتنمية  ال�����س��ارق��ة؛ 
ال�سن من منت�سبي الدائرة، �سمن 
برامج  طرح  اإىل  الرامية  خططها 
جمتمع  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

يتمتع بحياة نوعية متكاملة.

امل��م��ي��زة التي  ال��ط��ب��ي��ة  اخل������رات 
تزخر بها لتنفيذ برامج التدريب 
لالأجيال  وامل��ع��رف��ة  اخل��رة  ونقل 
ال�سباب  واالأط�������ب�������اء  اجل�����دي�����دة 
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د مب��ا ي�سمن 
ا�ستمرارية العطاء واالأداء املميز .

وث���م���ن م���ع���ايل ال��ق��ط��ام��ي ال����دور 
الكبري الذي تقوم به اإدارة التعليم 
ال���ط���ب���ي واالأب������ح������اث ل����الإرت����ق����اء 
مب�ستوى املمار�سات املهنية الطبية 
تنفيذ  تبني  على  االإدارة  وحر�س 
���س��واء اخلا�سة  ال���رام���ج  اأف�����س��ل 
التي  الزمالة  برامج  اأو  بالتدريب 
بالتعاون  االإدارة  عليها  ت�����س��رف 
العاملية  االأكادميية  املوؤ�س�سات  مع 
ال����رائ����دة وال����ب����ورد ال��ع��امل��ي الذي 

الذي  ال��رن��ام��ج  وامل�����س��رف��ني على 
تخرج منه خالل ال�سنوات املا�سية 
432 طبيبا وطبيبة ممن يعملون 
الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  يف 

على م�ستوى الدولة .
واأو�سح معاليه اأن التعليم الطبي 
متثل  املهنية  والتنمية  والتدريب 
وابتكار  التطوير  اأ�سا�س  جميعها 
للت�سخي�س  احل��دي��ث��ة  االأ���س��ال��ي��ب 
الهيئة  واأن  وال���ع���الج  وال���وق���اي���ة 
تنفيذ  ت��ب��ن��ي  يف  و���س��ع��اً  ت��دخ��ر  ال 
والتاأهيلية  التعليمية  ال���رام���ج 
ال���ت���ي ت�����س��ق��ل م����ه����ارات ك���وادره���ا 
العلمية  كفاءاتهم  وتعزز  الطبية 
موؤكدا   .. وال�سخ�سية  وامل��ه��ن��ي��ة 
ا�ستثمار  ع���ل���ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����س 

طبيبا   415 االآن  اإل��ي��ه  ينت�سب 
وطبيبة .

التدريبي  "دبي  ب��رن��ام��ج  وي���ع���د 
نظاما  الطبية"  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
والتعليم  ل���ل���ت���دري���ب  م���ت���ك���ام���ال 
ال���ط���ب���ي ال��������ذي ي�����ب�����داأ م�����ن بعد 
ال���ط���ب وحتى  ك��ل��ي��ة  ال���ت���خ���رج يف 
متخ�س�سا  لي�سبح  املتدرب  اإع��داد 
يف ف��رع من ف��روع الطب املختلفة 
حيث يرتكز هذا الرنامج - الذي 
الطبية  الهيئة  من�ساآت  يف  يعقد 
- على جملة من االأه���داف متكن 
الطبيب املتدرب خالله من امل�سي 
ت�سهم  مدرو�سة  اأ�س�س  على  قدما 
العلمية  كفاءته  وتطوير  رف��ع  يف 

واملهنية.

ان  روز   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
فريني�س رامينتو ، الفلبني 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P4048255A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0562014269

فقدان جواز �شفر
امل������دع������و  / وازي�������ر  ف����ق����د 
باك�ستان     ، ���س��اج��رام    ج��ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AK8991892( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0563907089

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  /  حممد جبيد 
احمد عبدال�ستار ، بنغالدي�س 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0042871BQ(  رق��م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0567321199

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

االأ�ستاذ  داي  ه����اجن  ال���دك���ت���ور  ح��ق��ق 
احلا�سوبية  ال��روؤي��ة  ق�سم  يف  امل�ساعد 
زاي����د للذكاء  ب���ن  يف ج��ام��ع��ة حم��م��د 
اال�سطناعي، اأول جامعة على م�ستوى 
املتخ�س�سة  العليا  للدرا�سات  العامل 
ببحوث الذكاء اال�سطناعي، املركزين 
وال��ث��اين يف حت��دي ور�سة عمل  االأول 
القيادة  ذات��ي��ة  للمركبات   4 كوماند 
خالل  ان��ع��ق��د  وال����ذي   ،)C4AV(
للروؤية  االأوروب������ي  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
اأب�����رز  اأح������د   ،2020 احل���ا����س���وب���ي���ة 
املوؤمترات العاملية يف جماالت الروؤية 

احلا�سوبية وتعلم االآلة. 
جلامعة  ممثاًل  داي  الدكتور  و�سارك 
اال�سطناعي  للذكاء  زاي��د  بن  حممد 
�سمن فريقني مناف�سني يف التحدي، 
ليتبواأ مركزي ال�سدارة بف�سل عر�سه 
اال�ستخدامات املبتكرة لتقنيات الذكاء 
املركبات  جم����االت  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي 

ذاتية القيادة.  
ويهدف حتدي ور�سة عمل كوماند 4 
تطوير  اإىل  القيادة  ذاتية  للمركبات 
مناذج متقدمة ميكنها معاجلة الفهم 
منظومة  يف  واللغة  للروؤية  امل�سرك 
والتغلب  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  ال�����س��ي��ارات 
التي  التحديات  على  خا�سة  ب�سورة 
تواجه تقنيات الذكاء اال�سطناعي يف 
توفري اإدراك م�سرك للروؤية واللغة. 
املجال،  ه���ذا  ت��ق��دم يف  اإح������راز  وع���ر 
ال���س��ي��م��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ه��م��ات مثل 
ال�سور  وفهم  املبهمة  الروؤية  تو�سيح 
اخل���ارج���ي،  امل��ح��ي��ط  اإىل  وال���ت���ع���رف 
واخلدمات  املنتجات  تعزيز  �سيكون 
اجلديدة بقدرات الذكاء اال�سطناعي 

اأمراً ممكناً. 

ويف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اإح������رازه 
الدكتور  ق��ال  ال��الف��ت��ة،  النتائج  ه��ذه 
الذكاء  تقنيات  "تنطوي  داي:  ه��اجن 
يف  ب��������ارز  دور  ع���ل���ى  اال����س���ط���ن���اع���ي 
ت��ط��وي��ر ال��ع��امل م��ن ح��ول��ن��ا، ال�سيما 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وف��ري و����س���ائ���ل نقل 
اأن  وي�سرفني  وا�ستدامة.  كفاءة  اأكر 
اجلوائز  بهذه  الفوز  بفر�سة  اأحظى 
امل�سركة  اجلهود  ثمرة  مثلت  والتي 
الفريق.  يف  زمالئي  مع  بذلتها  التي 
باإلهام  ال��ف��وز  ه��ذا  ي�سهم  اأن  واأتطلع 
ال�ستك�ساف  ال�������س���ب���اب  م����ن  م����زي����د 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  اآف�����اق 
باالرتقاء  ي�سهم  ب�سكل  وتطبيقاته 

بالعامل نحو االأف�سل".
ال�سري  الروفي�سور  ق��ال  جانبه،  من 
مايكل برادي، الرئي�س املوؤقت جلامعة 
حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي: 
زايد  ب���ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  يف  "نفخر 
للذكاء اال�سطناعي باالإجناز الالفت 
ف�سغفه  داي.  ال��دك��ت��ور  حققه  ال���ذي 
الذكاء  تقنيات  با�ستخدام  وال��ت��زام��ه 
للعديد  ح��ل��ول   الإي��ج��اد  اال�سطناعي 
بعاملنا  امل���رت���ب���ط���ة  ال���ت���ح���دي���ات  م����ن 
للمنهجية  جت�����س��ي��داً  ت�����س��ك��ل  ال���ي���وم 
على  واأن���ا  اجلامعة.  يف  نتبناها  التي 

داي وباقي  ال��دك��ت��ور  اإجن���از  ب���اأن  ثقة 
الذين  ال��ت��دري�����س��ي��ة،  الهيئة  اأع�����س��اء 
يعترون من بني نخبة من اخلراء 
العامل،  حول  اال�سطناعي  الذكاء  يف 
االأوىل  للدفعة  قّيماً  اإل��ه��ام��اً  �سيمنح 
م���ن ط����الب اجل��ام��ع��ة امل��ق��ب��ل��ني على 
االلتحاق بالف�سول الدرا�سية يف �سهر 

يناير من عام 2021".
وتقدم جامعة حممد بن زايد للذكاء 
اال�سطناعي برامج ماج�ستري العلوم 
الرئي�سية  امل���ج���االت  يف  وال���دك���ت���وراه 
مع  و�ستتعاون  اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء 
حول  وال�سركات  ال�سيا�سات  وا�سعي 
اال�سطناعي  الذكاء  لت�سخري  العامل 
ك����ق����وة ق��������ادرة ع���ل���ى اإح���������داث حتول 

اإيجابي.
االأوىل  الدفعة  طالب  ي�ستعد  وبينما 
ل��الل��ت��ح��اق ب��ت��ع��ل��ي��م��ه��م اجل��ام��ع��ي يف 
2021، بداأت اجلامعة بقبول  يناير 
ط���ل���ب���ات االل�����ت�����ح�����اق  خل����ري����ف ع���ام 
وميكن للطالب اخلريجني   .2021
بجامعة  االل���ت���ح���اق  ط��ل��ب��ات  ت���ق���دمي 
اال�سطناعي  للذكاء  زاي��د  بن  حممد 

عر موقع اجلامعة االإلكروين.

 •• العني-وام:

بالتعاون  العني  مدينة  بلدية  تنفذ 
مع جامعة االإمارات العربية املتحدة 
املرافق  " م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  درا����س���ة 
يف   " العامة  واخلدمية  الرفيهية 
مدينة العني من خالل اإجراء عملية 
مدينة  �سكان  ت�سمل  ميداين  م�سح 
العني وعائالتهم. بداأت الدرا�سة يف 
االأول من �سبتمر اجلاري وت�ستمر 
مل���دة ���س��ه��ر، وذل����ك مل��ع��رف��ة تطلعات 
واحتياجات �سكان املدينة من املرافق 
تطبيق  عر  واحل��دائ��ق  الرفيهية 
البتكار  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
اأكر  م���راف���ق ت��رف��ي��ه��ي��ة وخ��دم��ي��ة 
الطبيعة  ب��درا���س��ة  وتعنى  ج��اذب��ي��ة. 
منطقة  ل�������س���ك���ان  ال���دمي���غ���راف���ي���ة 
املمار�سات  ع��ل��ى  واالط������الع  ال��ع��ني 
ال���ع���امل���ي���ة يف جم�������االت اخل����دم����ات 
العامة والرفيهية، وابتكار مرافق 
م�ستقبلية  وت���رف���ي���ه���ي���ة  خ���دم���ي���ة 
ومتنوع  متجدد  ح�ساري  باأ�سلوب 
تتنا�سب مع طبيعة وثقافة ال�سكان 
اأقل وتكون م�سدراً جلذب  وبتكلفة 
اأحمد احلالمي  الزوار. واأكد �سيف 
والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  ق�سم  رئ��ي�����س 
من  ت�سعى  العني  مدينة  بلدية  اأن 
الدرا�سة  ه���ذه  يف  ال��ت��ع��اون  خ���الل 
اإىل اال�ستفادة  مع جامعة االإم��ارات 
يف  للجامعة  العلمية  اخل��رات  من 

لتطوير  واالبتكار  التطوير  جم��ال 
واخلدمية  ال���رف���ي���ه���ي���ة  امل�����راف�����ق 
لتحقيق  امل�����دي�����ن�����ة،  يف  ال����ع����ام����ة 
اال���س��ت��دام��ة م��ن خ���الل ال��ع��م��ل مع 
لتقدمي  اال�سراتيجيني  ال�سركاء 
اأف�سل احللول املبتكرة حر�سا على 
وقال  ال��ق��ادم��ة.  االأج��ي��ال  م�ستقبل 
تعزيز  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع   "  : احل���الم���ي 
خالل  من  املجتمع  و�سعادة  رفاهية 
وترفيهية  خ��دم��ي��ة  م��راف��ق  ت��وف��ري 
�سكان  وثقافة  طبيعة  م��ع  تتنا�سب 
جاذًبا  م�سدًرا  وتعد  العني  مدينة 
ل������ل������زوار ع�����ر ت���ن���ف���ي���ذ م���ث���ل ه���ذه 
يف  ت�ساهم  التي  العلمية  الدرا�سات 
للمرافق  ت��ط��وي��ري��ه  خ��ط��ط  و���س��ع 
اخل���دم���ة وال��رف��ي��ه��ي��ة ب���ن���اًء على 
الأف�سل  ووف��ق��اً  ال�سكان  احتياجات 
العاملية".  وامل���ع���اي���ري  امل���م���ار����س���ات 
من  اال�ستفادة  الدرا�سة  وت�ستهدف 
التجارب املحلية والعاملية املطبقة يف 
جمال املرافق الرفيهية، والتعرف 
على ا�ستخدامات ال�سكان يف املدينة 
لها، واإعداد ون�سر ا�ستبيان حول راأي 
ال�سكان واحتياجاتهم احلقيقية من 
امل��راف��ق ال��رف��ي��ه��ي��ة، ورف���ع مقرح 
الرفيهية  امل��راف��ق  م�ستقبل  ح��ول 
العني، ودرا�سة م�ستويات  يف مدينة 
وو�سع  الرفيهية  امل��راف��ق  تخريب 
واأ�سار  واإدارت��ه��ا.  منها  للحد  حلول 
على  امل�سرف  ج��الل  خالد  الدكتور 

ال���درا����س���ة م���ن ج��ام��ع��ة االإم�������ارات 
الدرا�سة  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ت��ت��ك��ون م��ن اأرب����ع م��راح��ل لتحقيق 
اأهدافها وهي مرحلة تقييم وحتليل 
الو�سع احلايل للمرافق الرفيهية 
يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني، وم��رح��ل��ة ح�سر 
املطبقة  والعاملية  املحلية  التجارب 
املرافق  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  وم��ع��اي��ريه��ا 
ون�سر  اإع���داد  ومرحلة  الرفيهية، 
ال�سكان  احتياجات  ملعرفة  ا�ستبيان 
للمرافق  امل�ستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
م���رح���ل���ة ح�سر  ث����م  ال���رف���ي���ه���ي���ة، 
م�ستقبل  ع��ن  والتو�سيات  النتائج 
ولفت  للمدينة.  الرفيهية  املرافق 
حتقيقها  امل��ت��وق��ع  ال��ف��وائ��د  اأن  اإىل 
اإجن��ازه��ا ت�سمل  ال��درا���س��ة عند  م��ن 
الت�سغيلية،  امل���وازن���ات  يف  ال��ت��وف��ري 
وا����س���ت���دام���ة امل��������وارد، وزي�������ادة عدد 
ال�سكان  ر�سا  ن�سبة  وارتفاع  ال��زوار، 
واخلدمية  الرفيهية  امل��راف��ق  ع��ن 
اي���رادات  واإي��ج��اد  ال��ع��ني،  يف مدينة 
وت�سجيع  ل����ل����ب����ل����دي����ة،  ج������دي������دة 
اال�ستثمار والريادة يف قطاع املرافق 

الرفيهية.
ودع���������ت ال����ب����ل����دي����ة ج���م���ي���ع ف���ئ���ات 
للم�ساركة  ال��ع��ني  مبدينة  املجتمع 
و�سع  ال��ذي  ال�سكاين  امل�سح  ه��ذا  يف 
درا�سة  " ا���س��ت��ب��ي��ان   : ع��ن��وان  حت��ت 
���س��ك��ان م��دي��ن��ة العني  اح���ت���ي���اج���ات 
ل��ل��م��راف��ق ال��رف��ي��ه��ي��ة واحل���دائ���ق 

 Survey on Residents’
 Recreational Facilities
 and Parks Needs in
وت���ق���دمي   "Al Ain City
لتطوير  وم���ق���رح���ات���ه���م  اآرائ�����ه�����م 

امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة يف 
الدخول  عر  وذل��ك  العني،  مدينة 
https://  : ال����ت����ايل  ل���ل���راب���ط 
www.surveymonkey.

.  com/r/PWG5GRF

فلكيا اخلريف  ف�شل  بداية  اجلاري  �شبتمرب  وزيرة ال�شحة يف جمهورية القمر ت�شيد مب�شاعدات الإمارات الطبية لبالدها22 
•• ال�شارقة -وام:

قال اإبراهيم اجلروان، ع�سو االحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك 
 2020 �سبتمر   22 الثالثاء  ي��وم  فلكيا  ي��ب��داأ  اخل��ري��ف  ف�سل  اإن 

ال�ساعة 17:31 بتوقيت االإمارات .
ع��ل��ى خط  ال�سم�س  ت��ع��ام��د  م��ع  فلكيا  اخل��ري��ف��ي  االع���ت���دال  وي��ك��ون 
خالل  بالنهار  الليل  يت�ساوى  اجل��ن��وب،  نحو  وان��ح��داره��ا  اال���س��ت��واء 
االأ�سبوع الذي يلي موعد االعتدال اخلريفي ثم ياأخذ الليل بالزيادة 
على ح�ساب النهار، ويقارب طول ظل الزوال يف االإمارات ن�سف طول 

القائم مع بداية الف�سل ثم ياأخذ بالزيادة.
ويكون معدل درجات احلرارة اأول الف�سل العليا 40 م، والدنيا 26 

م، منت�سف الف�سل بداية نوفمر تكون العليا 31 م ، والدنيا 18 
13 م، مع بداية  م، والدنيا   25 العليا  الف�سل تكون  ، ويف نهاية  م 

االنقالب ال�ستوي يف 22 دي�سمر.
وت��رت��ف��ع ال��رط��وب��ة يف اجل���و خ���الل اخل��ري��ف ويت�سكل ال�����س��ب��اب يف 
ال�سباح الباكر، وت�ساهد ال�سحب، كما تزداد فر�سة هطول االأمطار 
اأف�سل  وه��و  نوفمر،  ب��داي��ة  بعد  اأي  اخل��ري��ف  ف�سل  منت�سف  بعد 
اأوقات الزراعة يف عموم اجلزيرة العربية حيث تنقل الف�سائل وتزرع 
عليه  ويطلق  اخلريفية،  ال��زراع��ي��ة  للعروة  ال��ب��ذور  وت��ب��ذر  اال�ستال 
غري  وقيل  لديهم  املوا�سم  اأول  لكونه  ال�سفري  مو�سم  ا�سم  العرب 
اجلوزاء  ال�سماء  يف  النجمية  املجموعات  اأجمل  فجرا  وتتاألق  ذل��ك، 

وال�سور وال�سياد وجنوم ال�سعريان و�سهيل والريا.

•• موروين-وام:

اأ�سادت معايل لوب ياقوت زيدو وزيرة ال�سحة والت�سامن يف جمهورية القمر 
املتحدة بامل�ساعدات الطبية التي قدمتها دولة االإمارات لبالدها لدعمها يف 

احلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-.
املقبايل �سفري  �سعيد مر�سد  �سعيد حممد  �سعادة  ا�ستقبال  جاء ذلك خالل 
يف  والت�سامن  ال�سحة  وزي��رة  ملعايل  املتحدة  القمر  جمهورية  لدى  الدولة 

جمهورية القمر املتحدة املكلفة ب�سوؤون املراأة.
الر�سيدة  للقيادة  وامتنانها  �سكرها  عن  زي��دو  ياقوت  ل��وب  معايل  واأع��رب��ت 
اإر�سالها جلمهورية القمر  يف دولة االإم��ارات على �سحنة امل�ساعدات التي مت 
فريو�س  اح��ت��واء  على  الطبي  القطاع  يف  العاملني  ج��ه��ود  لتعزيز  املتحدة 

كورونا امل�ستجد.
وا�ستعر�س �سعادة ال�سفري ومعايل الوزيرة خالل اللقاء العالقات الثنائية، 
اإىل جانب مناق�سة  وجرى بحث عدد من املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرك، 

�سبل تطوير التعاون بني البلدين يف املجاالت كافة.
وتناول اجلانبان اأي�سا احلديث عن التحديات املختلفة التي تواجه القطاع 
ال�سحى لدى جمهورية القمر املتحدة، وبحث �سبل اال�ستفادة من التجربة 

االإماراتية.
كانت دولة االإمارات قد اأر�سلت طائرة م�ساعدات حتتوي على 7 اأطنان من 
االإمدادات الطبية اإىل جمهورية القمر املتحدة يف يونيو املا�سي، لدعمها يف 
احلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19- ، وا�ستفاد منها اأكر 

من 7 اآالف من العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية.

•• دبي – حم�شن را�شد 

خاطبت وزارة الربية والتعليم ممثلة 
كافة   ، املدر�سية  العمليات  قطاع  يف 
واالوائ���ل  وال��ن��ط��اق  املجال�س  م���دراء 
موؤكدة   ، االطفال  وريا�س  واملدار�س 
بالتدابري  االل���ت���زام  ���س��رورة  عليهم 
التعليمية  امل��ن�����س��اآت  يف  االح���رازي���ة 
، ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
وذلك    ،  )  -19 ك��وف��ي��د   ( امل�ستجد 
ال���وزارة للحفاظ على  اإط��ار �سعي  يف 
وحتقيقاً   ، اجلميع  و���س��الم��ة  �سحة 
وال�سالمة  ال�سحة  م�ستويات  الأعلى 
للعملية  م��ن��ه��ا  ودع���م���اً  م��دار���س��ن��ا  يف 

تعميم  يف  ذل����ك  ج����اء   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الفئات  ك��اف��ة  ب��االم�����س  ت��ل��ق��اه  اداري 
وح�سلت  ال��ذك��ر  �سالفة  امل�ستهدفة 
واأكدت   . منه  ن�سخة  "الفجر" على 
ال��وزارة يف تعميمها الذي تناول 20 
املوظفني  ب��داأت��ه مبنع جتمع   ، ب��ن��داً 
االحتفاظ  وم���راع���اة   ، ال��ع��م��ل  اأث��ن��اء 
واآخر  موظف  كل  بني  اآمنة  مب�سافة 
�سرورة  م���ع   ، م���ر   2 ع���ن  ت��ق��ل  ال 
املوظفني ويف  لكافة  الكمامة  ارت��داء 
ك��اف��ة االأوق����ات ، واإل��زام��ه��م بتحميل 
ب��رن��ام��ج احل�����س��ن ل��ل��م��وظ��ف��ني على 
هواتفهم املتحركة ، مع التاأكيد على 
عدم ال�سماح الأي موظف من مبا�سرة 

العمل من غري اإجراء الفح�س املقرر 
ل��ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ، واالم��ت��ن��اع عن 
االإ�سابة  ح��ال��ة  يف  للعمل  احل�����س��ور 
بفايرو�س كورونا ، اأو ظهور اأعرا�س 
املر�س اأو ارتفاع درجة حرارة املوظف 
م�سابني  اأ���س��خ��ا���س  خم��ال��ط��ة  اأو   ،
بالفايرو�س ، على اأن يتم اإبالغ املدير 
االثباتات  تقدمي  م��ع  بذلك  املبا�سر 
وامل�����س��ت��ن��دات ع��ل��ى ذل���ك ، م��ع اأهمية 
 ، ال�سحي  احل��ج��ر  اإج����راءات  تطبيق 
وتنفيذ الفحو�سات الالزمة يف حال 
العودة من ال�سفر واالف�ساح عن ذلك 
املوظف  وام��ت��ث��ال   ، امل��ب��ا���س��ر  للمدير 
االإلزامي  ال��ع��الج  مب��راح��ل  امل�����س��اب 

، وم��ت��اب��ع��ة ال���ع���الج امل���ق���رر ل���ه وفق 
امل���ح���ددة م��ن اجلهات  اال���س��راط��ات 

املعنية يف الدولة.
ك��ذل��ك وج��ه��ت ال����وزارة ك��اف��ة اإدارات 
املدار�س ، بالتقيد باتخاذ االإجراءات 
الالزمة يف حال  الوقائية  والتدابري 
على  كورونا  فريو�س  اأعرا�س  ظهور 
وعدم   ، ال��ع��ام��ل��ني  اأو  ال��ط��ل��ب��ة  اأح����د 
وتنظيم   ، نهائيا  االآخرين  م�سافحة 
للطلبة  واخل������روج  ال���دخ���ول  ن��ق��اط 
اإرباك  الت�سبب يف  ، وعدم  والعاملني 
للطلبة  اخل��روج  اأو  الدخول  عمليات 
ال��ف��ح�����س عند  ب����اإج����راء  ، وال��ت��ق��ي��د 
الطلب ملعرفة نتيجة اإ�سابة املوظف 

التقيد  ، وك��ذل��ك  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
بالدليل االإر�سادي ب�ساأن بيئة العمل 
يف  العمل  مقار  من  والعمل  املكتبية 
واالمتناع   ، ال��ط��ارئ��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
الورقي  التعلم  و�سائل  ا�ستخدام  عن 

وعدم تداولها بني الطلبة.
ادارات  ع���ل���ى  ال����������وزارة  اك������دت  ك���م���ا 
 ، والدقيقة  الدورية  املتابعة  املدار�س 
واحد  مكان  يف  الطلبة  تواجد  ومنع 
اأو  امل�سموحة  الن�سب  تفوق  وب��اأع��داد 
االجتماعي  التباعد  تخل مبتطلبات 
ال��ت��اأخ��ر عن  املعلمني ع��ن  ، وام��ت��ن��اع 
الطلبة  ت���رك  اأو  احل�����س�����س  ح�����س��ور 
ب��دون معلم الأك��ر من خم�س دقائق 

ال�سماح الأك��ر من ثالثة  ، مع ع��دم 
للذهاب  ال�سف  م��ن  ب��اخل��روج  طلبة 
اإىل دورة املياه يف ذات الوقت ، وجتنب 
ح�سور املوظفني اإىل املدر�سة بوجود 
اأكر من اأربعة اأ�سخا�س يف املركبات 
مزاولة  ع���ن  واالم���ت���ن���اع   ، اخل��ا���س��ة 
عن  بتقدميها  اخل�سو�سية  الدرو�س 

طريق االت�سال املبا�سر اأو يف االأماكن 
ال����زي����ارات  اأو  اخل���ا����س���ة  اأو  ال���ع���ام���ة 
املنزلية ، التقيد باإلزام الطلبة ابتداًء 
الكمامات  بارتداء  ال�ساد�سة  �سن  من 
داخ��������ل امل����ب����ن����ى امل�����در������س�����ي وخ�����الل 
وطالبت   ، ال���درا����س���ي���ة  احل�������س�������س 
ال���وزارة جميع م��دراء امل��دار���س اإبالغ 

 ، امل��در���س��ة  يف  العاملني  ف��ئ��ات  جميع 
بتلك التعليمات ومطالبتهم ب�سرورة 
تعهدهم بااللتزام مبا ورد بالتعميم ، 
م���وؤك���دة اىل ان ك���ل م���ن ي��خ��ال��ف ما 
ورد يف التعميم �سيتعر�س للجزاءات  
وامل�ساءلة القانونية وانزال العقوبات 
الواردة يف اأحكام القانون ب�ساأن ذلك.

•• دبي- وام:

والتعليم  ال���رب���ي���ة  وزارة  اأب����رم����ت 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  االأول  اأم�����س  ي��وم 
م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ���س��ري��ة بهدف 
ت���ق���دمي حزم  ال���ط���رف���ني يف  ت����ع����اون 
م���ن ال���دع���م واخل����دم����ات وال���رام���ج 
الطلبة  ت�ستهدف  التي  االجتماعية 
املعلمني  جانب  اإىل  االأم���ور  واأول��ي��اء 
االجتماعيني  واالخ���ت�������س���ا����س���ي���ني 
قدرات  يف  اال�ستثمار  من  ومتكينهم 
ال��ط��ل��ب��ة واالرت����ق����اء ب��ه��ا وف����ق اأعلى 

املعايري العاملية املتبعة.
وقع املذكرة من جانب وزارة الربية 
اآمنة  ال���دك���ت���ورة  ����س���ع���ادة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي  ال�سحاك 
ل��ق��ط��اع ال���رع���اي���ة واالأن�������س���ط���ة ومن 
االأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ج��ان��ب 
املدير  الرميثي  �سعادة مرمي حممد 

تقنية  ع��ر  وذل���ك  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام 
ال�سيخ  وب��ح�����س��ور  امل���رئ���ي  االت�����س��ال 
امل��ع��ال - مدير  ن��ا���س��ر  ب���ن  ع��م��ار  د. 
التعليمية  والعالقات  املنظمات  اإدارة 
اخل�����ارج�����ي�����ة وع����������دد م������ن امل����������دراء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني واالخ��ت�����س��ا���س��ي��ني من 

اجلانبني.
وحت�سني  تطوير  اإىل  املذكرة  تهدف 
الطرفان  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
ب��ه��دف تكامل  امل�����س��ت��ه��دف��ة،  ل��ل��ف��ئ��ات 
اخلدمات من خالل التن�سيق امل�ستمر 
املعنيني  يف تقدمي وتلبية احتياجات 
اإىل جانب تبادل اخل��رات يف جمال 
العالقة  ذات  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث 
بتطوير اخلدمات والرامج املقدمة 
للفئات امل�ستهدفة وحت�سينها وكذلك 
التفاهم اجلانبني من  متكن مذكرة 
ا�ستحداث برامج م�سركة ت�ستهدف 
االأ�سرة واالأطفال وال�سباب والعاملني 

مع الطلبة من املعلمني واأخ�سائيني 
اجتماعيني.

وقالت �سعادة الدكتورة اآمنة ال�سحاك 

ال�سام�سي اأن مذكرة التفاهم تاأتي يف 
�سياق حر�س وزارة الربية والتعليم 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ج�سور  م��د  على 

بال�ساأن  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع 
االأ����س���ري ب��ال��دول��ة وت��وح��ي��د اجلهود 
ل���ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ح��ا���س��ن��ة الإب����داع����ات 

الطلبة متكنهم من االنطالق الآفاق 
اأرحب من االبداع والتميز وفق اأ�س�س 
تكري�سها  اإىل  ال����وزارة  ت�سعى  عاملية 
ع��ر ب��ل��ورة �سيغ ت��ع��اون م��ث��م��رة مع 

العديد من اجلهات الوطنية.
ال�����وزارة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ�����س����ارت 
بالعناية  ك����ب����رياً  اه���ت���م���ام���اً  اأول�������ت 
باالأ�سرة من خالل عدد من الرامج 
م����ن اجلهات  ع�����دد  م����ع  وامل������ب������ادرات 
احل��ك��وم��ي��ة وذل����ك الإمي�����ان ال�����وازرة 
االجيال  تن�سئة  يف  االأ���س��رة  باأهيمه 
ريادتها  ورف���ده���ا مب��ق��وم��ات  امل��ق��ب��ل��ة 
واالأكادميية  واالجتماعية  الذهنية 
لبناء  االأول  االأ�����س����ا�����س  ت��ع��ت��ر  اإذ 
املنفتح  االإم��ارات��ي  الطالب  �سخ�سية 
تطلعات  حتقيق  على  القادر  واملبتكر 
اأ�سارت  جمتمعه ودولته. من جانبها 
�سعادة مرمي حممد الرميثي اإىل اأن 
وزارة  ب��ني  امل��رم��ة  التفاهم  م��ذك��رة 

التنمية  وموؤ�س�سة  والتعليم  الربية 
اإي��ج��اب��ي��ة نحو  االأ���س��ري��ة تعد خ��ط��وة 
ترجمة روؤي���ة ور���س��ال��ة ال��ط��رف��ني يف 
املجتمع،  وخدمة  باالأ�سرة  االهتمام 
االأهمية  ب��ال��غ  دور  م��ن  للطرفني  مل��ا 
لتعزيز  االأ����س���رة  م�سلحة  يف  ي�����س��ب 

ا�ستقرارها ومتا�سكها.
واأكدت الرميثي اأن املوؤ�س�سة جزء من 
منظومة حكومية اجتماعية متكاملة 
ال�سيخة  �سمو  توجيهات  وف��ق  تعمل 
االحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى 
مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����س���ري���ة وحتت 
و�سمن  املجتمع  تنمية  دائ��رة  مظلة 
القطاع االجتماعي يف اأبوظبي حيث 
ت��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى دع����م م�سرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وف���ق ال����روؤى 
التي  ال��ر���س��ي��دة  لقيادتنا  احلكومية 

�سمن  اأف��راده��ا  بكافة  االأ���س��رة  ت�سع 
اأولوياتها اال�سراتيجية.

واأ����س���ارت اىل ان امل��ذك��رة ت��ه��دف اىل 
التعاون مع اجلهات واملوؤ�س�سات  دعم 
بق�سايا  املهتمة  واملحلية  احلكومية 
توفري  ل�������س���م���ان  ال���ط���ف���ل  ح���م���اي���ة 
االجتماعية  اخل������دم������ات  اأف���������س����ل 
ولالأ�سرة  ل���ه  وامل�����س��ت��دام��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
احلكومية  ال��ت��وج��ه��ات  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
املوؤ�س�سات  االأدوار بني  تكامل  لتعزيز 
موؤ�س�سة  اأن  على  احلكومية،م�سددة 
التنمية االأ�سرية �ستعمل على تعزيز 
والتعليم  الربية  وزارة  مع  التعاون 
يف جمال حماية الطفل خ�سو�ساً يف 
الالحقة�  والرعاية  التدخل  حم��اور 
اخل�����رات  ت����ب����ادل  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني اخلدمات  ب��ه��دف 
للفئات  امل����ق����دم����ة  االج����ت����م����اع����ي����ة 

امل�ستهدفة.

�لرتبية تخاطب فئات �ملجتمع �ملدر�صي ب�صاأن )كوفيد- 19( ب� 20 بندً� للحفاظ على �صالمة �لطالب و�ملعلمني و�الإد�ريني 

حظر امل�شافحة باليد والمتناع عن ا�شتخدام و�شائل 
التعلم الورقي وتداولها بني الطلبة

الرتبية والتنمية الأ�شرية تتعاونان لتقدمي خدمات اجتماعية للطلبة واأولياء الأمور واملعلمني

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي تعلن فوز اأحد درا�شة حول م�شتقبل املرافق الرتفيهية واخلدمية العامة يف مدينة العني
اأع�شاء هيئتها التدري�شية باأول جائزتني يف املوؤمتر الأوروبي 

فقد املدعو  / موانا هامي�سى 
كينيا   ، ه��������ريو  حم����م����د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2172133A( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0586157486

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ نا�سر حممود  
االردن     ، وادى  اح����م����د 
�سفره  ج����واز   - اجلن�سية 
 )Q202973( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0508112994

فقدان جواز �شفر
امل������دع������و  / ري���������س����ارد  ف����ق����د 
الهند   ، ك���وك�������س  روب���������ريت 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم

يرجى   )3342117L(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ م����اجن����و 
اجلن�سية  ن��ي��ب��ال   ، ت��ام��اجن 
 ج�����������������واز ��������س�������ف�������ره رق�������م
يرجى   )10980128(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�سفارة النيبالية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
كومارى  فول  املدعو/  فقد 
مو�سار بينود مو�سار ، نيبال 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)11891888( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�سفارة النيبالية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �شفر
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العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
للمقاوالت  ام   2 ال�س�����ادة/ات�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3663319 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ابراهيم �سلطان العيان الزعابي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط ن�سيم الريحان 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:2112409 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علياء علي حممد �سامل الدرعي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد غدير حمد عبيد الدرعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة �سفيقه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039233 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي جالل علي حممد احلب�سي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سليمان تاييل باتابا بوراييل
تعديل وكيل خدمات/حذف ابراهيم هالل ابراهيم الزعابي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأوك�سجني خلدمات التنظيف
رخ�سة رقم:CN 2923538 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/فكرة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ولون للدعاية واالعالن
رخ�سة رقم:CN 1869131 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبعة 

املدينة
رخ�سة رقم:CN 1019175 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�ست�سار الدويل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1144691 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح احمد يو�سف �سالح العبيديل ٪50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/غامن جابر غ�ساب علي الهاجري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ غامن جابر غ�ساب علي الهاجري من 100٪ اىل ٪50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 30*50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ امل�ست�سار الدويل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

INTERNATIONAL CONSULTANT LAW OFFICE
اىل/ امل�ست�سار الدويل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ذ.م.م

INTERNATIONAL CONSULTANT LAW OFFICE LLC
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الق�سر العايل العمال اجلب�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1179465 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/بالل ح�سني مفي�س اهلل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ بالل ح�سني مفي�س اهلل من 100٪ اىل ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي عمر عبداهلل جمعه العامري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي عمر عبداهلل جمعه العامري من 0٪ اىل ٪51
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الق�سر العايل العمال اجلب�س

HIGH PALACE GYPSUM WORKS EST
اىل/ �سوبر ماركت ابراج العهد ذ.م.م

ABRAJ ALAHED SUPER MARKET LLC
تعديل عنوان/من العني �سناعية العني - حميد عبداهلل خلفان مبارك دوي�س ال�سام�سي/واخرون اىل العني 

املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 429162 429126 ال�سيد �سهيل حمد حممد مرزوق واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع ا�ستهالكي )�سوبر ماركت( )4711002(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال اجلب�س )4330010(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
املتحركة  ال�س�����ادة/عيون وافى للهواتف  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1379181 
تعديل ا�سم جتاري من/ عيون وافى للهواتف املتحركة ذ.م.م

OYOON WAFI MOBILE PHONES LLC

اىل/ كافترييا عيون وايف
OYOON WAFI CAFETERIA LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمالت الواحة احلمراء لتجارة 

قطع غيار املعدات الثقيلة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1178845 

تعديل ا�سم جتاري من/ عيون وافى للهواتف املتحركة ذ.م.م
RED OASIS HEAVY MACHINERY PARTS TRADING SHOPS

اىل/ موؤ�س�سة درب العني للنقليات العامة
DARB ALAIN GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املوادالعامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة للحافالت وال�ساحنات )4530002(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
الديكور  العمال  ال�س�����ادة/كولكر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والنجارة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1148735 
تعديل ا�سم جتاري من/ كولكر العمال الديكور والنجارة ذ.م.م
COLLECTOR DECOR & CARPENTRY WORK LLC

اىل/ كولكر لبيع علب الهدايا ذ.م.م
COLLECTOR GIFT BOX LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ساط/حذف تنفيذ اعمال الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين واىل للهواتف املتحركة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2283513 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سعيد �سطيط �سعيد الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سعيد �سطيط �سعيد الظاهري من 51٪ اىل ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جعفر احمد عبدالرحمن

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ جرين واىل للهواتف املتحركة ذ.م.م

GREEN VALLEY MOBILE PHONES LLV

اىل/ نور ال�سم�س للهواتف املتحركة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

NOOR ALSHAMS MOBILE PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كيوبك ارت للتقنيات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1074388 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة تورنيدو لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

TORNADO INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف تورنيدو لال�ستثمار

TORNADO INVESTMENT

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بون جا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2017051 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبداهلل بالل ال�سويدي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بريدج واي �س.م.ح.ذ.م.م

BRIDGWEAY FZ - LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل بالل ال�سويدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كواجن هو يل

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم فالمينج هوت 

للمندي واملظبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2054705 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر حمدان حممد را�سد اخلمريي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر نا�سر حممد �سامل املهري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
املهند�س  ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�ست�ساري/حممود احمد حممود - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1109925 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ه�سام علي احمد حممد القط ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممود احمد حممود احمد

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

عبدالرحمن �سالح املرزوقي لبيع االعالف
رخ�سة رقم:CN 1818539 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/وادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلبي�سي للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1133996 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:�سركة  باال�سم   CN رقم:1028271 
الوقت للكهرباء واملقاوالت ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلالدية خلدمات ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1960791 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/بينيديكت بينتو بن جريمي بينتو من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ بينيديكت بينتو بن جريمي بينتو من 100٪ اىل ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي خليفه علي را�سد الدرمكي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي خليفه علي را�سد الدرمكي من 0٪ اىل ٪51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ اخلالدية خلدمات ال�سيارات
KHALIDIYA CAR SERVICES

اىل/ اخلالدية خلدمات ال�سحن ذ.م.م
AL KHALIDIYA SHIPMENT SERVICES LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح م 17 - ق 65 - �ستور 2 ال�سيدة نبيهه نا�سر حممد ناجم واخرين اىل ابوظبي امل�سفح م 14 
434521 434521 حممد عبدالعزيز بن ربيع واوالده ذ.م.م واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ال�سحن اجلوي للب�سائع )5224003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ال�سحن الري للب�سائع )5224004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ال�سحن البحري للب�سائع )5224002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التخلي�س اجلمركي )5229004(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/حذف حدادة املركبات )4520014(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التريد وتنقية الهواء )3312007(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف �سمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�ساط/حذف دهان ور�س املركبات )4520002(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�شحة دبي حتتفل باليوم العاملي للعالج الطبيعي

•• دبي-وام: 

ت�سارك هيئة ال�سحة بدبي االحتفاالت باليوم العاملي للعالج 
الطبيعي الذي ي�سادف الثامن من �سبتمر من كل عام ويقام 
هذا العام حتت �سعار " العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل خالل 
كوفيد19-" بهدف التوعية باأهمية العالج الطبيعي للوقاية 
من االآالم املزمنة واملكت�سبة ودوره يف تعزيز ال�سحة ب�سكل عام 

واأهمية احلفاظ على احلركة وممار�سة الن�ساط البدين .
مبركز  ممثلة  الهيئة  تنظم  املنا�سبة  بهذه  فعالياتها  و�سمن 
عن  افرا�سية  ن��دوة  التاأهيل  واإع���ادة  الطبيعي  للعالج  دب��ي 
التاأهيل خالل  اأن��واع  الهيئة حول  اإىل موظفي  بعد موجهة 

العملية  واملمار�سات  التطبيقات  من  وع��دد   "-19 "كوفيد 
للمحافظة  املكاتب  يف  اجللو�س  خالل  الريا�سية  والتمارين 

على الن�ساط واللياقة البدنية ب�سكل عام .
ممار�سة  على  املجتمع  اأف��راد  ت�سجيع  اإىل  الهيئة  تهدف  كما 
ال��ن�����س��اط ال��ب��دين واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل�����س��اب��ني ح��رك��ي��ا وعقليا 
وتاأهيل اجلهاز التنف�سي وتو�سعة الرئة والتنف�س ال�سحيح يف 
ظل جائحة "كوفيد19-" وما يرافقها من احلجر ال�سحي 
ال��زرع��وين مدير مركز دبي  واأك��د يو�سف   . بعد  والعمل عن 
على  ال�سحة  لهيئة  التابع  التاأهيل  واإع��ادة  الطبيعي  للعالج 
اأهمية العالج الطبيعي ودورها يف م�ساعدة املر�سى وتاأهيلهم 
الوظيفية  وال��ق��درة  احل��رك��ة  وا���س��ت��ع��ادة  للحياة  ال��ع��ودة  على 

وتوفري منط وحياة اأف�سل واأكر جودة للمر�سى.
خدمات  عن  املتعاملني  ر�سا  �سعادة  معدل  ارتفاع  اإىل  ولفت 
املركز يف الربع االأول من العام اجلاري اإىل 89 باملائة مقارنة 
بنف�س الفرة من العام املا�سي التي كانت 83 باملائة وارتفاع 
اإىل  املتعاملني  باملائة وثقة   93 اإىل  املتعاملني  اإجمايل ر�سا 
89 باملائة . واإ�ستعر�س اخلدمات املتعددة التي يقدمها املركز 
والع�سلية  املف�سلية  االإ���س��اب��ات  م��ن  يعانون  مم��ن  للمر�سى 
واإ�سابات االأع�ساب م�سريا اإىل اأن املركز يقدم خدمات العالج 
تاأهيل  واإع��ادة  اجلافة  باحلقن  والعالج  والكهربائي  اليدوي 
االإ�سابات الريا�سية واإ�سابات الع�سالت والعظام واالإ�سابات 
وال�سلل  اللويحي  والت�سلب  الدماغية  وال�سكتات  الع�سبية 

و�سل  املركز  مراجعي  عدد  اأن  الزرعوين  واأو�سح   . الرعا�س 
مراجعا   29234 اإىل  و���س��ل   2019 املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
الطبي و19799  التاأهيل  6322 مراجعا خلدمات  منهم 
خلدمات العالج الطبيعي و1428 مراجعا للعالج الوظيفي 
لالأطفال و1685 مراجعا خلدمة العالج املائي م�سريا اإىل 
االأجهزة والتقنيات املتطورة التي ميتلكها املركز ومنها "جهاز 
النتائج  من  متوقع  قدر  اأق�سى  لتحقيق  الروبوتي"  امل�سي 
تقدمي  عن  ف�سال  املر�سى  وم�ساعدة  الوظيفية  ال�سريرية 
خدمات العالج الطبيعي املتعددة يف كافة امل�ست�سفيات التابعة 
العاملية  والتقنيات  االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  تزويدها  مت  والتي  لها 

والكوادر الب�سرية املوؤهلة.

الإمارات حتتفي بيوم حمو الأمية .. ومبادرات ملهمة على ال�شعيد العربي
•• اأبوظبي- وام: 

من  تقريبا  مكنتها  تعليمية  طفرة  املا�سية  العقود  خالل  االإم���ارات  حققت 
يف  التعليمي  الو�سع  معاجلة  يف  وامل�ساهمة  حملياً،  االأم��ي��ة  على  الق�ساء 
العديد من الدول العربية و�سواًل اإىل املناف�سة العاملية يف املجاالت العلمية 
والطاقة  الف�ساء،  جم���االت  يف  االإم��ارات��ي��ني  اخل���راء  و�سناعة  وامل��ع��رف��ي��ة، 

املتجددة والعديد من التخ�س�سات العلمية النادرة.
اإىل ذلك، اأطلقت االإمارات العديد من املبادرات وامل�ساريع اخلا�سة بتدعيم 
جهود مكافحة االأمية على ال�سعيد العربي ، حيث اأ�سهمت مبادراتها يف كل 
التعليمي  الو�سع  حت�سني  يف  الالجئني  وخميمات  وفل�سطني،  اليمن  من 

ومكافحة االأمية.
الذي  االأمية  ملحو  ال��دويل  باليوم  احتفاله  العامل  اليوم  االإم���ارات  وت�سارك 
وواع  بناء جمتمع مثقف  وق��د جنحت يف  ع��ام،  �سبتمر من كل   8 ي�سادف 
ينعم جميع اأفراده بحق التعليم وفق اأرقى املعايري العاملية، وانطلقت ملحاربة 
االأمية على ال�سعيدين العربي والدويل عر عديد من املبادرات واالإ�سهامات 

البناءة.
االإم����ارات  ال��ت��ي تقدمها  والعينية  امل��ادي��ة  وامل�����س��اع��دات  امل���ب���ادرات  واأ���س��ه��م��ت 
للمنظمات الدولية املعنية وحلكومات الدول امل�ستقبلة لالجئني يف التخفيف 

من حدة اأزمة حرمان الالجئني من فر�س التعليم.
اإن�ساء  الثانية مل�سروع  املا�سي، املرحلة  ففي اليمن د�سنت االإم��ارات يف يناير 
القراآن  لتحفيظ  مراكز  وثالثة  الكبار  وتعليم  االأم��ي��ة  ملحو  مراكز  ثالثة 
الكرمي يف مديريات احلي�س والتحيتا واخلوخة باليمن. لت�ساف جلهودها 
امل���دار����س واملعاهد  ال��ع�����س��رات م��ن  ب��ن��اء و���س��ي��ان��ة  ال��ت��ي ت�سمنت  االإن�����س��ان��ي��ة 

واجلامعات وامل�ساهمة يف توفري رواتب الكوادر التعليمية.
ا�ستجابة  التعليم  قطاع  يف  االإم���ارات  قدمتها  التي  امل�ساعدات  قيمة  وبلغت 
يناير  اإىل   2012 من  الفرة  خ��الل  منها  واملت�سررين  ال�سورية  ل��الأزم��ة 

درهم. مليون   190.1 نحو   ،2019
اأهم الدول امل�ساندة للجهود  وعلى ال�سعيد الفل�سطيني، تعد االإم��ارات من 
التي تقوم بها وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 
يف ال�سرق االأدنى »االأونروا« الإعانتها على تنفيذ براجمها التعليمية للطالب 

والطالبات و�سمان ح�سولهم على حقوقهم من التعليم.
ووفقاً »لالأونروا« ا�ستحوذ التعليم على اأكر من 80 % من قيمة الدعم 
ما  بلغت  والتي   2019 اإىل   2014 الفرة من  للوكالة خالل  االإم��ارات��ي 

يزيد على 164 مليون دوالر.
القيادة  اأخ����ذت   ،1972 دي�����س��م��ر  ال��ث��اين م��ن  اإع����الن احت���اده���ا يف  وم��ن��ذ 
االإماراتية على عاتقها م�سوؤولية ن�سر العلم ومكافحة االأمية �سمن هدفها 
الدولة  اأن��ح��اء  يف  امل��دار���س  ففتحت  للجميع«،  ح��ق  »التعليم  اال�سراتيجي 
الن�سائية وجمعيات  النه�سة  الكبار وجمعيات  وتعليم  االأمية  ومراكز حمو 
االأمية  على  للق�ساء  الدولة  من  املختلفة  املناطق  يف  االجتماعية  التنمية 

لت�سري بخطى واثقة واإجنازات م�سهودة يف هذا املجال.
التعليم،  التناف�سية يف قطاع  املوؤ�سرات  االإم��ارات يف �سدارة عدد من  وتاأتي 
االبتدائية،  املرحلة  اإمت��ام  معدل  موؤ�سر  يف  عاملياً  االأول  املركز  احتلت  حيث 

وموؤ�سر معدل البقاء حتى ال�سف االأخري من املرحلة الثانوية.
باالإنفاق  تتكفل  حيث  مواطنيها  لكل  التعليم  حق  االإم���ارات  دول��ة  وت�سمن 
عليهم يف كل املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية احلكومية، وتن�س قوانينها على 

اإلزامية التعليم حتى املرحلة الثانوية، كما تلزم القائمني على رعاية الطفل 
مبتابعة انتظامه وا�ستمراريته يف التعليم، وفق املواعيد التي حتددها وزارة 

الربية والتعليم.
الرائدة  املبادرات  بني  االأمية ومن  ومكافحة  العلم  �سعلة  االإم��ارات  وحتمل 
اأعلن عنه �ساحب  االأمية" الذي  "حتدي حمو  املجال  التي تقودها يف هذا 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، عام 2017، بهدف تعليم 30 مليون طفل 
و�ساب عربي حتى عام 2030، و"مبادرة اأمة تقراأ" التي تعمل على توزيع 
لت�سجيع  العربي"،  القراءة  "حتدي  واأي�ساً  بلداً،   15 يف  كتاب  ماليني   5
بقراءة  اأكر من مليون طالب  التزام  العربي من خالل  العامل  القراءة يف 
نظمته  ال��ذي  االأمية"  حتدي  "ملتقى  وناق�س  �سنويا.  كتاب  مليون   50
 24 يومي  االأوىل،  دورت��ه  للمعرفة يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
و25 فراير املا�سي، يف دبي بال�سراكة مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
مواجهة  و�سبل  العربي  العامل  يف  االأمية  ظاهرة  حم��اور  اأب��رز  واليون�سكو، 

التحديات التي تخلقها واحللول املقرحة ملعاجلتها.

مذكرة تفاهم بني الإمارات الدبلوما�شية وجامعة الأمم املتحدة لل�شالم
•• اأبوظبي -وام:

وق�����ع�����ت اأك������ادمي������ي������ة االإم��������������ارات 
البعثة  مع  بالتعاون  الدبلوما�سية 
الدائمة للدولة لدى االأمم املتحدة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة االأمم 
ب���ه���دف توفري  ل��ل�����س��الم  امل���ت���ح���دة 
من�سة م�سركة الإطالق جمموعة 
الهادفة  امل�����س��اري��ع  م��ن  م�ستقبلية 
ال���ت���ع���اون  ع����الق����ات  ت��ع��م��ي��ق  اإىل 
البحثي واالأكادميي بني الطرفني 
ودع������م ت���وج���ه���ات االأك����ادمي����ي����ة يف 
الدبلوما�سيني  ومت��ك��ني  ت���دري���ب 

االإماراتيني امل�ستقبليني.
وق���ع امل���ذك���رة ���س��ع��ادة ل��ب��ن��ى قا�سم 
البعثة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال��ب�����س��ت��ك��ي 
الدائمة للدولة لدى االأمم املتحدة 

الدولية متعددة االأطراف وتوفري 
ف��ه��م اأع���م���ق ل��ل��ن��ظ��ام ال���ع���امل���ي ويف 
الوقت ذاته تر�سيخ مبادئ التعاون 

االإقليمي والدويل.
ديفيد  ال�������س���ف���ري  �����س����ع����ادة  وع������ر 
�سعادته  ع����ن  ب���وي���ان���ا  ف���رن���ان���دي���ز 
ب���ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م بني 
اجل���ام���ع���ة واالأك�����ادمي�����ي�����ة م���وؤك���دا 
بالعمل  ل��ل��ط��رف��ني  �ست�سمح  اأن��ه��ا 
م���ع���ا يف جم�����ال ت��ع��ل��ي��م وت���دري���ب 
الدبلوما�سيني االإماراتيني ا�ستنادا 
يف  املعتمدة  املمار�سات  اأح���دث  اإىل 

جمال بناء ال�سالم".
املتحدة  االأمم  ج���ام���ع���ة  وت���ت���خ���ذ 
العام  يف  ت��اأ���س�����س��ت  ال���ت���ي  ل��ل�����س��الم 
اجلمعية  ق���رار  مب��وج��ب   1980
ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة 55/35 

الفاعلة  وامل�ساهمة  اال�سراتيجية 
امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  جت���اه 

املعتمدة من قبل االأمم املتحدة".
من جانبها عرت �سعادة لبنى قا�سم 
بال�سراكة  �سعادتها  ع��ن  الب�ستكي 
اجلديدة بني االأكادميية واجلامعة 
بعثة  ب���ه  ت��رت��ب��ط  م���ا  اإىل  م�����س��رية 
املتحدة  االأمم  اإىل  االإم����ارات  دول��ة 
يف جنيف و�سعي الطرفني لتحقيق 
�سمن  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
 .2030 امل��ت��ح��دة  االأمم  اأج���ن���دة 
وقالت اإن هذه ال�سراكة من �ساأنها 
اإيجاد املزيد من التقارب بني دولة 
املتحدة  االأمم  ومنظمة  االإم����ارات 
يف  املتوا�سل  عملها  ظل  يف  خا�سة 
جمال العالقات متعددة االأطراف 
وال�سراكة لتطوير معرفة وقدرات 

و�سعادة  االأك��ادمي��ي��ة  ع��ن  بالنيابة 
بويانا  ف��رن��ان��دي��ز  دي��ف��ي��د  ال�سفري 
ال����دائ����م جل��ام��ع��ة االأمم  امل����راق����ب 
املتحدة لل�سالم لدى مكتب االأمم 
اليون�سكو  ومقر  املتحدة يف جنيف 
اجلامعة  مكتب  وذل���ك  ب��اري�����س  يف 

مبدينة جنيف ال�سوي�سرية.
اإبراهيم  م���رمي  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
املحمود نائب مدير عام االأكادميية 
اأعلى  بتقدمي  االأكادميية  "تلتزم 
م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م االأك����ادمي����ي 
امل�ستقبل  دبلوما�سيي  من  لطلبتها 
العالقة  تاأكيد ميثل توطيد  وبكل 
وبحثية  اأك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
املتحدة  االأمم  ك��ج��ام��ع��ة  ع��ري��ق��ة 
�ست�سهم  اإي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة  لل�سالم 
يف دعم توجهاتنا لتحقيق اأهدافنا 

الدبلوما�سيني االإماراتيني".
التعاون  ه�����ذا  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
التي  ال�سراكة  تقوية  يف  �سي�ساهم 
تربط دولة االإمارات مبنظمة االأمم 
امل��ت��ح��دة ف�����س��ال ع���ن امل�����س��اه��م��ة يف 
امل�ستقبليني  الدبلوما�سيني  تزويد 
باأف�سل املعارف واخلرات التي من 
�ساأنها حتقيق اأهداف الدبلوما�سية 

االإماراتية.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ال���روف���ي�������س���ور 
اأرافينا مدير  فران�سي�سكو روجا�س 
لل�سالم  امل���ت���ح���دة  االأمم  ج��ام��ع��ة 
لنا  �ست�سمح  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإن 
بامل�ساركة يف اإعداد قادة دبلوما�سيني 
ال�سالم  حتقيق  على  عازمني  جدد 
فر�س  ف���ت���ح  يف  ����س���ت�������س���اه���م  ك���م���ا 
جديدة للتعاون وتوطيد العالقات 

دولة درا�ساتهم العليا فيها.
للماج�ستري  ب����راجم����ه����ا  وع�������ر 
وال��دك��ت��وراه ت���درب اجل��ام��ع��ة قادة 
و�سياغة  ا�ستك�ساف  على  امل�ستقبل 

من كو�ستاريكا مقرا رئي�سيا لها.
قادة  تدريب  على  اجلامعة  وتعمل 
عن  ي��زي��د  ا�ستكمل  ح��ي��ث  ال�����س��الم 
2000 خريج من اأكر من 120 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ات وامل���م���ار����س���ات يف 
اأ�سباب  مل��ع��اجل��ة  خمتلفة  ���س��ي��اق��ات 
على  توؤثر  التي  املتعددة  امل�سكالت 

رفاهية االإن�سان والعامل.

ال�شارقة جتمع 5 اآلف م�شارك من 100 دولة يف قمة البتكار ونقل التكنولوجيا
•• ال�شارقة-وام:

لالأبحاث  ال�سارقة  جممع  ينظم 
 22 يوم  واالبتكار،  والتكنولوجيا 
االأوىل  الن�سخة  اجل���اري  �سبتمر 
لالبتكار  االأو����س���ط  ال�����س��رق  لقمة 
 MITT ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ون���ق���ل 
Summit وهي موؤمتر مطول 
اإ�سافة  افرا�سيا  يعقد  "هجني" 
املجمع  امل��ج��ت��م��ع��ني يف  م���ن  ل��ع��دد 
�ساعة من   14 م���دار  على  ومي��ت��د 
االبتكار  ح��ول  ال��دائ��رة  املناق�سات 

ونقل التكنولوجيا واال�ستدامة.
 50 اأك��ر من  القمة  ي�سارك يف  و 
حم���ا����س���را م����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
من  م�������س���ارك  و5000  ال����ع����امل 
ع����ددا  و���س��ت��ج��م��ع  دول�������ة،   100
الدوليني  امل�ستثمرين  م��ن  كبريا 
وممثلي  احل����ك����وم����ات  ومم���ث���ل���ي 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
االأعمال  ورواد  اخل���راء  م��ن  ع��دد 
واالأك�������ادمي�������ي�������ني وغ�����ريه�����م من 
االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��م��ة، ممن 
ق������رروا احل�������س���ور خل���و����س غمار 
جت���رب���ة ح��اف��ل��ة ب���ت���ب���ادل امل���ع���ارف 
وع��ر���س االأع��م��ال واإق��ام��ة �سبكات 

التعارف والتوا�سل.
و تعقد القمة حتت رعاية �ساحب 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
ع�سو  ال����ق����ا�����س����م����ي  حم����م����د  ب������ن 

االإقليمية والعاملية".
و حت��م��ل ق��م��ة ال�������س���رق االأو����س���ط 
ل��الب��ت��ك��ار ون��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
وجل�سة  غ��ن��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ج��ع��ب��ت��ه��ا 
قطاعات  ت�سمل  مو�سوعية  نقا�س 
وفر�س  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم، 
الرقمي،  وال����ت����ح����ول  االأع������م������ال، 
واالأب��ح��اث واالب��ت��ك��ار، اإ���س��اف��ة اإىل 

احللول املبتكرة.
يف  امل��و���س��وع��ات  اأح���د  ي�ستعر�س  و 
ال�سبل  احل��اف��ل��ة  امل���وؤمت���ر  اأج���ن���دة 
امل�ستقبلية  ل��ال���س��ت��دام��ة  امل��م��ك��ن��ة 
ل��ل��م��ي��اه، ال��ت��ي مت��ث��ل اأح����د امل����وارد 
�سطح  ع���ل���ى  امل���ه���م���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
النقا�س  ح��ل��ق��ة  وخ�����الل  االأر��������س 
امل��ي��اه من  ه��ذه، �سيتجاذب خ��راء 
خم��ت��ل��ف اأرج�������اء ال���ع���امل اأط�����راف 
م�ستقبل  اع��ت��م��اد  ح���ول  احل���دي���ث 
التكنولوجيا  على  باملياه  االإم���داد 

واالبتكار.
م�ستقبل  اخل����راء  �سيناق�س  ك��م��ا 
اآرائهم  ت���ب���ادل  خ���الل  م���ن  ال��ن��ق��ل 
التحولية  ال��ن��ق��ل  ت��ق��ن��ي��ات  ب�����س��اأن 
النقل  ع�����س��ر  ان����ط����الق  وم����وع����د 
اجل�����دي�����د ع����ل����ى اأر�����������س ال�����واق�����ع 
و�سيت�سارك قادة االأعمال اأفكارهم 

للخروج ببيئة عمل متما�سكة.
ال��ت��ع��اون ميثل  اأن  م��ن��ط��ل��ق  وم���ن 
ال���ط���ري���ق االأك�������ر ف���اع���ل���ي���ة نحو 
االب���ت���ك���ار، ���س��ي��دور حم����ور حديث 

ه���وؤالء ال��ق��ادة ح��ول ه��دم �سوامع 
واإن�ساء  ال�سراكات،  واإقامة  العزلة، 
بالتعاون  تتحلى  بيئية  منظومات 

والتاآزر.
وتزامنا مع انطالق بعثة تاريخية 
كوكب  اإىل  االإم�����ارات  م��ن  متجهة 
طاوالت  اإح���دى  �ستتناول  امل��ري��خ، 
املناق�سة يف القمة مو�سوع م�ستقبل 
حول  القمة  و�ستتحدث  الف�ساء 
م�سكلة التفاوت العاملي يف الو�سول 
�سيناق�س  حيث  التكنولوجيا؛  اإىل 
اأط�����راف احل��دي��ث االأ���س��ب��اب التي 
�سبكة  ا�ستخدام  يف  امل�ساواة  جتعل 
االإنرنت الطريق املو�سل الزدهار 
االأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، واالإج�������راءات 
لت�سييق  ات���خ���اذه���ا  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي 

الهوة الرقمية.
كما �سيتحدث العديد من اخلراء 
امل��دن الذكية وكيفية  اإق��ام��ة  ح��ول 
التكنولوجيا  لبنات  اأف�سل  انتقاء 
ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع عاملي  واالب���ت���ك���ار 

يت�سم باال�ستدامة.
وعقب انتهاء املوؤمتر �سيتم توزيع 
ج����وائ����ز ق���م���ة ال�������س���رق االأو�����س����ط 
لالبتكار ونقل التكنولوجيا، وذلك 
والريادة  بالتميز  واحتفاء  تقديرا 
االب����ت����ك����ار  ال����ع����امل����ي����ة يف جم�������ايل 
اجلوائز  وت���اأت���ي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
على  نوعها  م��ن  االأوىل  تعد  التي 
3 فئات، هي اجلائزة  االإط��الق يف 

حدثا  تعتر  التكنولوجيا  ون��ق��ل 
االبتكار  ع��امل  يف  مهما  ا�ستثنائيا 
لكونها  فقط  لي�س  والتكنولوجيا، 
م��وؤمت��را م��ط��وال ي���ذاع ع��ر �سبكة 
االإن���رن���ت، ب��ل الأن��ه��ا اأي�����س��ا متثل 
منرا دوليا �سيجتمع عليه خراء 
والقطاعات  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 
االأكادميية  واالأو���س��اط  احلكومية 
فر�س  واإي��ج��اد  ابتكار  يف  لالإ�سهام 
وتقنيات  وم�������س���روع���ات  اأع�����م�����ال 

جديدة".
واأ�ساف اأن منطقة ال�سرق االأو�سط 
االأ���س��رع من��وا على  ال�سوق  اأ�سحت 
االأعمال  حتول  يف  العامل  م�ستوى 
والتكنولوجيا.. الفتا اإىل اأن القمة 

املجل�س االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ، 
"وومن  موؤ�س�سة  م��ع  وب��ال�����س��راك��ة 
اإن تيك" العاملية، وبرنامج "اإم تي 
وموؤ�س�سة  ال��ك��ن��دي،  كونيكت"  اإل 
ومن  االأ���س��رال��ي��ة  "بوزفي�ست" 
ال�ساعة  مت��ام  يف  تنطلق  اأن  املزمع 
االإم�����ارات  ب��ت��وق��ي��ت  ���س��ب��اح��ا   10
بهدف اإتاحة الفر�سة اأمام ممثلي 
املناطق  ج��م��ي��ع  م���ن  ال���ق���ط���اع���ات 
الزمنية الرئي�سية من امل�ساركة يف 

هذا املوؤمتر املطول.
املحمودي  ح�����س��ني  ���س��ع��ادة  ق���ال  و 
الرئي�س التنفيذي ملجمع ال�سارقة 
واالبتكار:  والتكنولوجيا  للبحوث 
"اإن قمة ال�سرق االأو�سط لالبتكار 

من �ساأنها االإ�سهام يف اإقامة �سبكة 
والعالقات،  االأوا�سر  من  مت�سعبة 
وت���ع���زي���ز اأوج�������ه ال�����ت�����اآزر واإي����ج����اد 
التعرف  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���ف���ر����س، 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  ك��رى  على 
العلمية  االأب��ح��اث  منظومة  داخ��ل 
خمتلف  على  واالبتكار  والتطوير 

االأ�سعدة االإقليمية والدولية.
اأمام  امل��ج��ال  نف�سح  "اإننا   : وق���ال 
عالمتها  الإظ������ه������ار  ال���������س����رك����ات 
الفر�س  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال��ت��ج��اري��ة، 
اأف�سل  ����س���وء  يف  اال����س���ت���ث���م���اري���ة 
وم�ساعيها  ال��دول��ي��ة،  امل��م��ار���س��ات 
اجلهات  خمتلف  م��ع  التوا�سل  يف 
الفاعلة �سمن منظومة االقت�ساد 

االأو�سط  ال�����س��رق  ل��ق��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
التكنولوجيا،  ون���ق���ل  ل���الب���ت���ك���ار 
ال�����س��اط��ع ملنطقة  ال��ن��ج��م  وج���ائ���زة 
امل��راأة يف  ال�سرق االأو���س��ط، وجائزة 
منطقة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال 

ال�سرق االأو�سط.
ال���ع���امل���ي���ة  اجل������ائ������زة  ����س���ت���م���ن���ح  و 
لالبتكار  االأو����س���ط  ال�����س��رق  لقمة 
للموؤ�س�سات،  التكنولوجيا  ون��ق��ل 
وامل�سروعات،  النا�سئة،  وال�سركات 

وال�����س��رك��ات غ���ري ال��رب��ح��ي��ة التي 
تروج لتكنولوجيا االبتكار، وتخلق 
تاأثريا اإيجابيا يتما�سى مع اأهداف 
املتحدة  لالأمم  امل�ستدامة  التنمية 
ال���ف���ائ���زون على  ���س��ي��ح�����س��ل  ، ك��م��ا 
جم��م��وع��ة م��ن اجل���وائ���ز االأخ����رى 
وبرنامج  امل����ن����ح،  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
امل�سرعات، وبرامج اإقامة لالأعمال 
لالأبحاث  ال�������س���ارق���ة  جم���م���ع  يف 

والتكنولوجيا واالبتكار.
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/5640

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/09/14 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
�ملحجوز�ت  �و�صاف  و   ) ���ص.ذ.م.م  لالأ�صتثمار�ت  �ال�صرفية  من  )فرع   5 �صيف  �صيدليات  �صده 

على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                        �لو�صف  

 20,000                                                 معد�ت �صحيه   
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 
اإعالن ب�شاأن الأرباح النقدية غري امل�شتلمة من جانب م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة العامة

 املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�شركات ما قبل تاريخ 01 مار�س 2015
امل�ستلمة  غري  النقدية  االأرباح  ب�ساأن  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  عن  ال�سادرة  التوجيهات  اإىل  باالإ�سارة 
امل�ساهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�سركات قبل تاريخ  من جانب م�ساهمي ال�سركات 

01 مار�س 2015.
توزيعات  م�ستحقي  امل�ساهمني  ال�سادة  �س.م.ع   والتطوير  لالإ�ستثمار  كوربوري�سن  الرمز  �سركة  تدعو 
التايل  الرابط االإلكروين  2015، لزيارة  01 مار�س  امل�ستلمة عن الفرة ما قبل  النقدية غري  االأرباح 
https://www.alramz.ae/( النقدية  االأرباح  لتوزيعات  كم�ستحق  امل�ساهم  ا�سم  وجود  من  للتاأكد 

حالة  ويف  ال�سركة  موافاة  �سرورة  مع   )investorrelations/companyannouncements
ا�ستحقاق امل�ساهم الأية توزيعات نقدية بامل�ستندات التالية ليت�سنى �سرف االأرباح: 

1.كتاب موقع من امل�ساهم اأو من ميثله قانوناً موجه لل�سركة يت�سمن طلب اإ�سدار �سيك اأو اإجراء حتويل 
بنكي بقيمة االأرباح النقدية امل�ستحقة. 

2.الهوية االإماراتية االأ�سلية للم�ساهم ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للم�ساهم ون�سخة عنه.
3.يف حالة وجود توكيل عام اأو خا�س عن امل�ساهم، يرجى توفري م�ستند الوكالة االأ�سلي وامل�سدق اأ�سواًل 
اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للوكيل ون�سخة  مع ن�سخة عنه، وكذلك الهوية االإماراتية للوكيل ون�سخة عنها 

عنه.
4.اأية م�ستندات اأخرى تطلبها ال�سركة.

مع التاأكيد على اأنه ومن تاريخ 14 فراير 2021 �سيتم حتويل كافة االأرباح التي مل يتم ا�ستالمها من 
قبل م�ستحقيها اإىل هيئة االأوراق املالية وال�سلع والتي �ستكون م�سوؤولة عن �سرف قيمة االأرباح مل�ستحقيها 
من امل�ساهمني عند املطالبة بها و�ستقوم الهيئة بن�سر بيان على املوقع االإلكروين للهيئة ومواقع االأ�سواق 

املالية يو�سح ا�سطالعها بهذا الدور بكافة تفا�سيله يف حينه.  
وتف�سلوا بقبول فائق االحرام والتقدير،،،

�صركة �لرمز كوربوري�صن لال�صتثمار و�لتطوير �ص.م.ع

  اإعـــــــــــــالن
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اعالن من قبل �شركة دبى الدولية لالأوراق املالية

 �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م
وفقاً للمادة 3-9 )2( من الئحة هيئة االأوراق املالية وال�سلع ب�ساأن اإدراج وتداول ال�سلع 
الدولية  دبي  �سركة  باأن  املعنية  االأطراف  اإ�سعار لالإعالن جلميع  ، هذا  ال�سلع  وعقود 
لالوراق املالية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م قد تقدمت لهيئة االأوراق املالية وال�سلع 
واملرتبطة    6695 رقم  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  لدى  الو�ساطة  رخ�سة  باإلغاء 
اأي طرف  اأو  اأي مطالبات من عميل  بع�سوية بور�سة دبي للذهب وال�سلع. ويف حالة 
اآخر بالتعوي�س من �سركة دبي الدولية لالوراق املالية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م، 
مكتب 209 بناء بنك ام القيوين الوطني ، بر دبي ،احلمرية ، يجب عليه القيام بذلك 

يف غ�سون 30 يوًما عن طريق
 Email: finance@dis.ae ، phone number: 0505323438

اإعـــــــــــــالن
Date 08/ 09/ 2020  Issue No : 13031

Service by publication
In Case No 18/2020/687 Real Estate Summary

Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 168,488), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR)
Capacity   : Plaintiff 
Represented by   : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
Notified party  : 1- Agha Mohammed Ghulam Mohammed  
    Unknown place of residence 
Capacity   : Defendant 
Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 168,488), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Thursday 10/09/2020 at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Case Manager
Amira Hussien Karam 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate Court of First Instance  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

»اليوم  يف  ال����ر،  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأك�����دت   
الفاعل  دوره���ا  االأم��ي��ة«،  ملحو  العاملي 
التنموية  اخل����ريي����ة  وم�������س���اري���ع���ه���ا 
التعليم  قطاع  يف  املتنوعة  االإن�سانية 
وحم��ارب��ة االأم��ي��ة خ��ارج ال��دول��ة، عر 
العامل،  يف  التعليمية  العملية  دع���م 
ل�سرائح  حت����دي����دا  ال����دع����م  وت����وف����ري 

ال��ط��ل��ب��ة غ���ري ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى �سداد 
الر�سوم الدرا�سية ومتطلبات التعلم.

منظومة  اأن  ال�������ر«  »دار  واأك���������دت 
االأعوام  خ��الل  التعليمية  م�ساريعها 
للر�سالة  ت���رج���م���ة  ج������اءت  امل���ا����س���ي���ة 
االإن�سانية احل�سارية التنموية لدولة 
القائمة  لقيمها  وتر�سيخا  االإم���ارات، 
اال�ستدامة  ون�����س��ر  ال��ت�����س��ام��ح  ع��ل��ى 
املعا�سر،  عاملنا  يف  واملحبة  وال�سعادة 

الر�سيدة  قيادتنا  لتوجيهات  وتفعيال 
مب������د اأي�������������ادي اخل�������ري واالإح�����������س�����ان 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني م���ن ���س��ع��وب االأر�������س. 
وقال عبدالقادر الري�س ع�سو جمل�س 
االإدارة – املدير العام جلمعية دار الر 
واإجناز   بتنفيذ  تكفلت  اجلمعية  اأن   «
3684 م�سروعا تعليميا تربويا على 
م���دار  16 ع��ام��ا، ب���دءا م��ن  2004 
بتكاليف   ،2020 احلايل  العام  حتى 

و  مليونا    97 اإىل  و�سلت  اإجمالية 
تغطي  دراه���م،   803 و  األ���ف   102
ومتنوعة،  خمتلفة  تعليمية  جم��االت 
ال����ع����امل، يف  م���ن دول  ك��ب��ري  ع����دد  يف 
قارات اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا و اأمريكا 

اجلنوبية.
واأو�����س����ح امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة اأن 
بها  تكفلت  التي  التعليمية،  امل�ساريع 
16عاما،  خ���الل  ال���ر،  دار  ون��ف��ذت��ه��ا 

ب���ت���رع���ات وم������ب������ادرات اأه�������ل اخل���ري 
واملح�سنني يف االإم��ارات، ا�ستملت على 
العلمية،  والكليات  امل��دار���س،  ت�سييد 
واملراكز  ال��درا���س��ي��ة،  ال��ف�����س��ول  وب��ن��اء 
االإ�����س����الم����ي����ة، وت�����وف�����ري امل�������س���روف 
املدار�س  لطلبة  واجلامعي  الدرا�سي 
املدر�سي،  ال��زي  وتقدمي  واجلامعات، 
واملقاعد  الدرا�سية،  احلقائب  وتوفري 
املدر�سية، ل�سالح الطلبة املحتاجني يف 

النطاق اجلغرايف  دول متعددة �سمن 
التي تعمل فيها اجلمعية خارجيا. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك���د خم��ت�����س��ون يف ق��ط��اع الرجمة 
اأن مبادرة "املرمج االإماراتي" التي 
يف  ت�سهم  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  ينظمها 
الرنامج  يف  املنت�سبني  مهارات  ثقل 
ال����ذي ت��ق��دم��ه ل��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
حتتاجها  التي  واملهارات  الع�سر  لغة 
قدراتهم  وتطوير  امل�ستقبل  وظائف 
ليكونوا م�ساهمني يف م�سرية الدولة 

لبناء اقت�ساد قائم على املعرفة.
فيديوهات  جمموعة  ع��ر  واأ����س���اروا 
ال���ت���وا����س���ل  ت���ع���ري���ف���ي���ة يف و�����س����ائ����ل 
"املرمج  مبادرة  اأن  اإىل  االجتماعي 
املتطلبات  م��ع  تتما�سى  االإماراتي" 
الراهنة يف جماالت الرجمة وتقنية 
مهارات  تنمية  يف  وت�سهم  املعلومات 

املوهوبني.
اإىل  االإماراتي"  "املرمج  وي��ه��دف 
الذين  االإم��ارات��ي��ني  االأط��ف��ال  تعليم 
عاما  و14   7 بني  اأعمارهم  ت��راوح 
ممتعة  بطريقة  الرجمة  اأ�سا�سيات 

وتفاعلية.
وت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة ه����ذا ال���رن���ام���ج يف 
امل��رجم��ني ملواكبة  اإي��ج��اد جيل م��ن 

امل�ستقبل  يف  العمل  ���س��وق  متطلبات 
 60 اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�����س��ري  اإذ 
ال��وظ��ائ��ف ذات االأجور  امل��ائ��ة م��ن  يف 
تتطلب  �سوف  امل�ستقبل  يف  املرتفعة 
وت�سكل  االأ�سا�سية  الرجمة  مهارات 
الثورة  يف  رئي�سي  عن�سر  ال��رجم��ة 

ال�سناعية.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف احل���م���ادي 
املعرفة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اأبوظبي  هيئة  ب��االإن��اب��ة يف  وال��ري��ادة 
للطفولة املبكرة : "بداأت رحلتي مع 
الرجمة يف مرحلة مبكرة وحتديدا 
اأثناء الدرا�سة االبتدائية واالإعدادية 

�سواء  امل��راح��ل اجلامعية  وت��ع��ززت يف 
اأثناء درا�سة البكالوريو�س اأو املراحل 
االإن�سان  تعطي  فالرجمة  املتقدمة 
للق�سايا  الكلي  الت�سور  القدرة على 
وامل�سروعات والرامج التي �سيتعامل 
 "  : واأ�����س����اف  امل�ستقبل."  يف  م��ع��ه��ا 
ي�سكل هذا الرنامج والدرو�س التي 
من  الوطن"  "�سندوق  ي��ق��دم��ه��ا 
االإماراتي"  "املرمج  م��ب��ادرة  خ��الل 
يف  امل�ستقبل  الأج��ي��ال  مثالية  فر�سة 
ب��ن��اء ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف لغة 
الرجمة ونتطلع اإىل روؤية املبدعني 
وال��ف��ن��ي��ني ال��ذي��ن ي��وؤ���س�����س��ون للجيل 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال���ق���ادم 
التميز  حتقق  التي  الكرى  العاملية 

لدولة االإمارات".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة هدى 
اخل����زمي����ي م����دي����رة م����رك����ز االأم������ن 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال�������س���ي���راين 
الرجمة  يف  " اهتمامي   : اأب��وظ��ب��ي 
ب�������داأ م����ن ال�������س���غ���ر وت����ط����ور اأث����ن����اء 
االإم������������ارات  ج����ام����ع����ة  درا������س�����ت�����ي يف 
رح��ل��ت��ي معرفة  خ����الل  وا���س��ت��ط��ع��ت 
الرجمة  لغات  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  اأهمية 
من  خاللها  اأي�سا  ومتكنت  املختلفة 

النف�س بفهم وتطوير  االعتماد على 
لتح�سني  وا�ستخدامها  اخلوارزميات 

الرجميات".
واأ�سافت : " اأن�سح االأجيال اجلديدة 
م��ن امل��رجم��ني يف م��ب��ادرة "املرمج 
اغتنام  الوطن  االإماراتي" ل�سندوق 
الفر�سة لتطوير قدراتهم يف املجال 
املراحل  لهم  تقدمه  مبا  واال�ستمتاع 
القادمة من معارف ومهارات جديدة 
متكنهم من امل�ساهمة يف تعزيز مكانة 
دول����ة االإم�������ارات ك���واح���دة م���ن اأب���رز 
مل��خ��رج��ات برجمية  امل��ن��ت��ج��ة  ال����دول 

على م�ستوى العامل".

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال خ���ال���د ال���ع���ور رائد 
االإم��������ارات��������ي يف جم����ال  االأع�������م�������ال 
الرجميات اإنه كر�س نف�سه لتطوير 
االإم���ارات  يف  التكنولوجيا  منظومة 
وب���داأ م�����س��واره م��ع ال��رجم��ة يف �سن 
م��ب��ك��رة م��ن خ���الل ق����راءة ال��ك��ت��ب يف 
هذا املجال وت�سفح مواقع االإنرنت 

للتعلم الذاتي للغات الرجمة.
"لعبة  ت���ط���وي���ر  " ك�����ان   : واأ������س�����اف 
الكريم" اأول جناح حققته يف املجال 
اأك��ر من مليون ون�س  مع جتاوزها 
اخلليج  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  حتميل 
الرجمة  االه��ت��م��ام يف  وم��وا���س��ل��ت��ي 
م��ك��ن��ن��ي م����ن حت���وي���ل االأف�����ك�����ار اإىل 
للمرمج  ون�سيحتي  ال��واق��ع  اأر����س 
يف  ط��اق��ات��ه  ي�ستثمر  اأن  االإم����ارات����ي 
املجال ويوا�سل العمل فيه مهما كان 

طويال".
الظاهري  ع��ل��ي��ا  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
الرامج  ه��ن��د���س��ة  يف  متخ�س�سة   -
املجال من  " ت�سكل اهتمامي يف   :  -
خالل اال�ستخدام املنتظم للحا�سوب 
تطوير  كيفية  عن  امل�ستمر  والبحث 
املواقع االإلكرونية يف ال�سغر وقمت 
�سغرية  مواقع  تطوير  على  بالعمل 

و�سهلة  ب�����س��ي��ط��ة  ل���غ���ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال��رجم��ة يف اكت�ساب  اأف��ادت��ن��ي  وق��د 
العمل  يف  املنطقي  التفكري  م��ه��ارات 
على تعزيز اجلانب االإبداعي الإيجاد 
املنت�سبني  ودعت  حلول للتحديات". 
ل� "املرمج االإماراتي" اإىل اال�ستفادة 
الرنامج  يقدمه  االإم��ك��ان مما  ق��در 
م���ن م���ه���ارات وم����ن ث���م ال��ع��م��ل على 
للبدء  املنا�سبة  اختيار لغة الرجمة 
يف العمل على تطبيقاتهم اخلا�سة .

ا�ستقطاب  يتم  اأن  :"اأمتنى  واأ�سافت 
ج��م��ي��ع امل���وه���وب���ني وامل���ت���ف���وق���ني يف 
االإمارات  دول��ة  م�ستوى  على  املجال 
والعمل على مثل هذه املبادرات على 
ن��ط��اق وا���س��ع ع��ل��ى م�����س��ت��وى الدولة 
للم�ساهمة يف تكري�س مكانتها كمركز 

متقدم للتكنولوجيا".
عي�سى  الدكتور  النقيب  ق��ال  ب���دوره 
العامة  االإدارة  من  با�سعيد  اإبراهيم 
بالقيادة  اال����س���ط���ن���اع���ي  ل����ل����ذك����اء 
اأوىل  " ك��ان��ت  دب���ي:  ل�سرطة  العامة 
م���ن خالل  ال���رجم���ة  ب���داي���ات���ي يف 
وتطبيقها  الكتب  من  ال��رام��ج  نقل 
اأرغب  كنت  وعندما  احلا�سوب  على 
الرجمة  ج���دي���دة يف  ل��غ��ة  ت��ع��ل��م  يف 

م�سروع  تطبيق  ع��ل��ى  بالعمل  اأق����وم 
مبادرة  ملنت�سبي  ون�سيحتي  ج��دي��د 
من  اال�ستفادة  االإماراتي"  "املرمج 
لغريكم  تتاح  مل  التي  الفر�سة  هذه 
ان��ط��الق يف عامل  نقطة  واع��ت��ب��اره��ا 
الكثري  ن���رى  اأن  ونتمنى  ال��رجم��ة 
يف  لي�ساهموا  امل��ج��ال  ب��ه��ذا  مبدعني 

بناء الوطن عمليا وتقنيا.".
وي�����س��ت��ه��دف ����س���ن���دوق ال���وط���ن من 
خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة خ��ل��ق ج��ي��ل من 
وتوفري  االإم����ارات����ي����ني  امل����رجم����ني 
ال���ف���ر����س���ة جل��م��ي��ع ط�����الب ال���دول���ة 

وا�ستك�سافها  الكمبيوتر  علوم  لتعلم 
اإىل  ي�سعى  حيث  م�ستقبلية  كمهنة 
بناء  م��ن  ليتمكنوا  ال��ط��الب  ت��دري��ب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال�����رام�����ج وامل����واق����ع 
التوا�سل  وم����واق����ع  االإل���ك���رون���ي���ة 

االجتماعي واالأمن االإلكروين.
خريجي  ع��دد  زي���ادة  اإىل  يهدف  كما 
�سهادة  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل��ني  اجل���ام���ع���ات 
بحلول  الرجمة  جم��ال  يف  جامعية 
�سركات   10 واإن�����س��اء   2025 ال��ع��ام 
اإماراتية رائدة يف الرجمة ت�ستقطب 
ال�سباب للعمل فيها بحلول 2030.

خمت�شون : املربمج الإماراتي يوؤهل الأجيال النا�شئة لوظائف امل�شتقبل

•• القاهرة- وام:

 154 العادية  ال���دورة  اعمال  يف  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  �ساركت 
،التي  ال��دائ��م��ني  امل��ن��دوب��ني  م�ستوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  ملجل�س 
انطلقت ام�س مبقر اجلامعة بالقاهرة للتح�سري الجتماعات املجل�س على 

م�ستوى وزراء اخلارجية غدا االأربعاء.
مثل الدولة وفد تراأ�سه �سعادة ال�سفري خليفة �ساهني املرر، م�ساعد وزير 
هويدن  ب��ن  ه��اين  ال�سيا�سية،و�سم  لل�سئون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 

بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

املجل�س  اأع��م��ال  امل��درج��ة على ج��دول  البنود  ال��دائ��م��ون  امل��ن��دوب��ون  وبحث 
واعداد م�ساريع القرارات اخلا�سة بها ورفعها لوزراء اخلارجية ملناق�ستها 

واعتمادها.
واالمنية  ال�سيا�سية  البنود  م��ن  ع��ددا  االع��م��ال  ج��دول  م�سروع  وت�سمن 
واالجتماعية وال�سحية واالدارية التى تهم العمل العربي امل�سرك ا�سافة 
اىل مو�سوعات اجتماعية و�سحية منها التعاون العربي فى جمال الت�سدي 
جلائحة كوفيد 19- واال�سراتيجية العربية للوقاية واال�ستجابة ملناه�سة 
كافة ا�سكال العنف فى و�سع اللجوء والنزوح وخا�سة العنف اجلن�سي �سد 

الن�ساء والفتيات ودرا�سة عربية حول العنف امل�سلط �سد كبار ال�سن.

المارات ت�شارك يف اأعمال جمل�س اجلامعة العربية على م�شتوى املندوبني الدائمني

•• ال�شارقة-الفجر:

مر�سى  اأ���س��دق��اء  "جمعية  م��ب��ادرات  اإح���دى  الوردية"،  "القافلة  دع��ت 
ال�سرطان"، املعنية بن�سر وتعزيز الوعي ب�سرطان الثدي واأهمية الك�سف 
عنه، موؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف دولة االإمارات حلجز يوم توعوي بهدف 
وذلك  الثدي،  �سرطان  عن  املبكر  الك�سف  اأهمية  حول  موظفيها  تثقيف 
�سهر  ي�سادف  ال��ذي  ال��ث��دي،  ب�سرطان  للتوعية  العاملي  ال�سهر  مبنا�سبة 
اأكتوبر من كل عام. وتت�سمن املبادرة، التي ت�ستمر على مدى �سهر اأكتوبر 
االإ�سعاعي،  والت�سوير  الطبية،  الفحو�س  اأح��دث  توفر  خمتلفة  خيارات 
واملحا�سرات التوعوية، واال�ست�سارات الطبية املتخ�س�سة،  لن�سر التوعية 

عن �سرطان الثدي و اأهمية الك�سف املبكر 
اأ���س��دق��اء مر�سى  امل��ا���س��ي م��دي��ر ع��ام جمعية  ال��دك��ت��ورة �سو�سن  واأك����دت 
ال�سرطان اأن نتائج االأعوام الع�سرة املا�سية من م�سرية القافلة الوردية، 
اأظهرت  املعنية بن�سر الوعي ب�سرطان الثدي واأهمية الك�سف املبكر عنه، 

نتائج مب�سرة من خالل تنظيم حمالت توعوية ممنهجة.
ورفع  املبكر  الك�سف  ب�سرورة  نوؤمن  "نحن  املا�سي:  الدكتورة  واأ�سافت 
بال�سرطان للمحافظة  االإ�سابة  التي تزيد من احتمال  بالعوامل  الوعي 
الدولة لال�ستفادة من  املوؤ�س�سات يف  االأرواح، ومن هنا ندعو جميع  على 
ا  امل�سممة خ�سي�سً براجمنا  لفح�س موظفيها من خالل  الفر�سة  هذه 
للموؤ�س�سات وال�سركات، مع اتخاذ اأق�سى درجات احليطة واحلذر والتدابري 

الالزمة للحفاظ على �سالمة الفريق الطبي يف ظل جائحة كورونا".

�لعيادة �ملتنقلة تقدم �لفحو�صات ل� 214 �صيدة
وكانت العيادة الطبية املتنقلة التابعة للقافلة الوردية املتواجدة يف املجل�س 
االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف ال�سارقة، ا�ستاأنفت ا�ستقبال الن�ساء اللواتي �سبق 
الوردية  القافلة  املاموغرام خالل م�سرية فر�سان  اإجراء فحو�سات  لهن 
الثامنة يف عام 2018، ملتابعة الفحو�سات خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي، 

حيث قدمت الفحو�سات ل� 214 �سيدة.
ب�سبب  اأ�سهر  اربعة  ملدة  ا�ستمر  اإغ��الق  بعد  العيادة  عمل  ا�ستئناف  وج��اء 
القيود التي فر�سها تف�سي وباء فايرو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(، 

والتدابري  الوقائية  االإج����راءات  معززة  جديد  من  عملها  وا�سلت  حيث 
التزامها  واإىل جانب  املر�سى،  �سالمة  املحافظة على  بهدف  االحرازية 
باإر�سادات ال�سالمة ال�سحية االإلزامية التي اتخذتها دولة االإمارات، قامت 

العيادة بتعقيم كافة االأجهزة واملعدات الطبية بعد فح�س كل مري�س.
الثدي يف دولة  وتو�سي االإر�سادات الوطنية لفح�س وت�سخي�س �سرطان 
االإمارات العربية املتحدة باأن تقوم الن�ساء التي تراوح اأعمارهن بني 40 

و69 عاماً باإجراء فح�س باملاموغرام كل عامني.
وقدمت عيادات القافلة الوردية منذ انطالقها 75089 فح�ساً جمانياً 
للك�سف عن �سرطان الثدي جلميع اأفراد املجتمع ولكافة اجلن�سيات، منها 

الذكور. من  ملقيمني  فح�ساً   13658

•• دبي-وام: 

التنمية  ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي م��راك��ز  اإىل ج��ان��ب  م��ت��ط��وع��ا   63 اأج����رى 
االجتماعية التابعة لوزارة تنمية املجتمع على م�ستوى الدولة 12 األفا 
مبادرة  �سمن  ال��دول��ة  م�ستوى  على  املواطنني  كبار  مع  مكاملة  و789 
نحن اأهلكم – الهاتفية عن بعد التي جاءت يف اإطار التوا�سل مع كبار 
املواطنني وتقدمي الدعم املعنوي الالزم لهم خالل الفرة املا�سية من 
العام  مطلع  19" منذ  "كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة  بفعل  امل��ن��زيل  احلجر 

اجلاري وحتى نهاية اأغ�سط�س املا�سي.
ك��م��ا ن��ف��ذ امل��ت��ط��وع��ون وم��وظ��ف��و م���راك���ز ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة خالل 
حتقيقا  امل��واط��ن��ني  لكبار  املنزلية  ال��زي��ارات  م��ن  ع���ددا  املا�سية  ال��ف��رة 

مع  التوا�سل  ت�سمن  التي  اأهلكم"  "نحن  املجتمعية  امل��ب��ادرة  ملتطلبات 
باملكاملات  اأو  �سكناهم  اأماكن  �سواء من خالل زيارتهم يف  املواطنني  كبار 
اإن�سانية وجمتمعية  الهاتفية والتقارير التوثيقية الالزمة �سمن مهام 
ا�ستثنائية تت�ساركها وزارة تنمية املجتمع مع احلملة الوطنية "االإمارات 
تتطوع" حيث تعد مبادرة "نحن اأهلكم" واحدة من الفر�س التطوعية 
"عن بعد" والتي يتم دعمها مبتطوعني  املجتمع  اأف��راد  املتاحة جلميع 

على م�ستوى الدولة.
واأكدت علياء اجلوكر مدير اإدارة التنمية االأ�سرية بوزارة تنمية املجتمع 
اأهمية مبادرة "نحن اأهلكم" �سواء كانت بالزيارات املبا�سرة اأو التوا�سل 
عن بعد مع كبار املواطنني واال�ستماع اإليهم وتلبية احتياجاتهم خ�سو�سا 

خالل اأزمة كورونا والظروف اال�ستثنائية .

تنمية املجتمع: اأكرث من 12 األف ات�شال �شمن مبادرة نحن اأهلكم - الهاتفية

عرب مبادرة ت�صمل �أحدث �لفحو�صات و�ملحا�صر�ت و�ال�صت�صار�ت �ملتخ�ص�صة

القافلة الوردية تدعو موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س مل�شاركة موظفيها يف حملة التوعية ب�شرطان الثدي

»�ليوم �لدويل ملحو �الأمية«

»دار الرب« تتكفل بـ 3684 م�شروعا تعليميا يف العامل خالل 16 عاما

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
اعالن بالن�صر

جزئي جتاري   2767  /  2020  /  16
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه / 1 - مطيع الرحمن �سكور فقري جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى موهني الدين حممد مفيظ
و ميثله  / زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي

قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن عقد ال�سركة املدعى عليها االأوىل واإلزام 
 65،000 وق��دره  املدعي مبلغ  اإىل  ي��ردوا  ب��اأن  بينهم  والتكافل فيما  بالت�سامن  املدعى عليهم 
املبلغ  القانونية عن هذا  الفائدة  له  ي��وؤدوا  ب��اأن  واإلزامهم   ، األ��ف دره��م(  دره��م )خم�سة و�ستون 
اأتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  ال�سداد  االإ�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  من  �سنوياً   9% مبعدل 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  امل��ح��ام��اة  
BUILDING_& 14-09-2020 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد

DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.

رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

اإعالن بالن�صر
          يف الدعوى رقم 2524/2020/16 جتاري جزئي

مو�سوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 
، )�سته مليون وثالثمائه و�سبعون األف ومائتان و�سبعة وخم�سون درهم واإثنني وت�سعون فل�س( والفائدة  6،370،257.92 درهم 

القانونية بواقع 12 % من تاريخ االإ�ستحقاق 30 / 10 / 2019 وحتى متام ال�سداد 
و الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

طالب االعالن:  بنك اال�ستثمار �س.م.ع  - �سفته بالق�سية:  مدعى 
املطلوب اعالنهم : 1 - على االأن�سارى لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  ، 2 - رامي �سبحى ح�سن �سافى  
�سفته بالق�سية:  مدعى عليه ،  3 - حممود ح�سن م�سطفى �سافى �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  ، 4 - على االأن�ساري لتجارة 

مواد البناء م .م.ح  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
يوؤدوا  باأن  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  املدعى عليهم  باإلزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك�  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
درهم  و�سبعة وخم�سون  ومائتان  األ��ف  و�سبعون  مليون وثالثمائه  �سته   (  ، دره��م   6،370،257.92 وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك 
واإثنني وت�سعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ االإ�ستحقاق 30 / 10 / 2019 وحتى متام ال�سدادو الر�سوم 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2020-09-28 املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
التقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من 

مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

اإعالن بالن�صر
يف الدعوى رقم 2006/2020/207 تنفيذ جتاري

كلي"  جتاري  مو�سوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم " 305 / 2019 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4297437 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االعالن :  البنك العربي املتحد  �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم:  1 - �سركة التاج امللكي ل�سناعة االأغذية واخل�سار املجففة )ذ م م( 

�سفته بالق�سية:  منفذ �سده 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
4297437 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة.  املبلغ املنفذ به وقدره ) 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

الـــعــــــــدل الكــاتـــب  لــــــــــدى 
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عــدلـــــي  اإخــطـــــار 
مقدمه من :-  املخ��ط��������ر: ايه ايه ل�سبكات الكمبيوتر �س ذ م م - وميثلها مالكها :  حممد �سهيل �سودري 

�سودري راج – باك�ستاين اجلن�سية - بوكالة املحامي / عادل عبدالقادر حميد فاخر
�سد املخ�ط��ر اإلي�ه :  راو حممد عرفان راو حممد لقمان – باك�ستاين اجلن�سية

املو�صوع : اإخطار عديل بالن�صر
رقم الخطار 2020/1231

يخطر املنذر / املنذر اليه  حيث انه قد �سبق للمخطراليه وان تعاقد مع املخطرة �سركة ايه ايه ل�سبكات 
الكمبيوتر  لتزويده باخلدمات االلكرونية والهاتفيه التى توفرها املخطره لعمالئها لقاء مقابل مادى يتم 
�سداده مبوجب �سيكات ) الدفع االجل( ، ومن ثم قام املخطر اليه بتحرير عدد 4 �سيكات قيمتها 26،750 

درهم ل�سالح املخطرة واترتدت دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد.
وحيث اأن املخطرة قد �سبق واأن �سلكت كافة الطرق الودية وال�سلمية يف �سبيل حث املخطر اإليه على ال�سداد 

واال �ست�سطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية يف مواجهته ، اال ان املخطر اليه مل يحرك �ساكنا.
من  اي��ام  خم�سة  خالل  بالدين  ب�سرورةبالوفاء  االخطار  هذا  مبوجب  اليه  املخطر  تكليف  للمخطر  يحق 

تاريخ ا�ستالمه هذا االخطار ، واال �سوف ي�سطر ال�ست�سدار امر اداء يلزمه بال�سداد جرا.

حمكمة ال�صارقة الإبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأب��رم��ت 
مذكرة تفاهم مع �سندوق التكافل 
الداخلية  ب����������وزارة  االج���ت���م���اع���ي 
ا���س��ت��ف��ادة موظفي  ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا 
برنامج  الهيئة من خدمات ومزايا 
املدير  الر�سا  يو�سف  واأك���د  ف��زع��ة. 
الدعم  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
حر�س  الهيئة  يف  املوؤ�س�سي  االإداري 
خدماتها  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة 
يتما�سى  مب���ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا  الإ����س���ع���اد 
املجال  ه��ذا  يف  ا�سراتيجيتها  م��ع 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..
التكافل  ����س���ن���دوق  م����ع  ال���ت���ف���اه���م 
االج����ت����م����اع����ي ل���ل���ع���ام���ل���ني ب�������وزارة 
الهيئة  ياأتي �سمن هدف  الداخلية 
بزيادة رفع معدالت ر�سا املوظفني 
حيث مت االتفاق مع ال�سندوق على 
اخلدمات  م��ن  موظفيها  ا���س��ت��ف��ادة 
التي  احل�سرية  ال�سرائية  وامل��زاي��ا 
ت����وف����ره����ا ب���ط���اق���ة »ف������زع������ة« عر 
توفريها لهم وال�سادرة عن برنامج 
»فزعة« الذي اأطلقته الوزارة والتي 
ت�ستمل على خ�سومات �ِسعرية عند 
���س��راء ع��دد م��ن املنتجات وذل���ك يف 

مع  اال�سراتيجية  ال�سراكة  اإط���ار 
دعم  اإىل  ال��رام��ي��ة  الداخلية  وزارة 
بني  ال�����س��ل��ة  ذات  ك���اف���ة  امل����ج����االت 
ال��ط��رف��ني. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال املقدم 
مدير  ال�سام�سي  ب���وه���ارون  اأح��م��د 
االجتماعي  التكافل  ���س��ن��دوق  ع��ام 
للعاملني يف وزارة الداخلية وع�سو 
جمل�س االإدارة اإن ال�سندوق حري�س 
و�سراكاته  ع��الق��ات��ه  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
كافة  ال���وط���ن���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات  م����ع 
اخلدمات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  وتعميم 
التي تقدمها بطاقات  والت�سهيالت 
هيئة  م����ع  امل����ذك����رة  واإن  »ف����زع����ه« 

ال��ط��رق وامل��وا���س��الت يف اإم���ارة دبي 
االإط��ار و�سمن تعزيز  تاأتي يف ه��ذا 
العمل التكاملي امل�سرك. واأ�ساف: 
االإ�سهام  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  »نهدف 

يف ج��ه��ود حت�سني ج���ودة احل��ي��اة يف 
املقدمة  اخلدمات  وتعزيز  املجتمع 
للجميع وفق روؤية القيادة الر�سيدة 
ون�سعى على الدوام لتقدمي اجلديد 

اال�سراتيجية  ال�سراكات  وتو�سيع 
مب��ا ل��ه م��ن اأث��ر اإي��ج��اب��ي يف جتويد 
ال����ع����م����ل وت�����ط�����وي�����ره واالرت�������ق�������اء 

باخلدمات املقدمة«.

•• دبي-الفجر:

ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  وج��ه 
واالأمن العام بدبي، رئي�س جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع، 
باأن يتم تكرمي خط الدفاع االأول الذين كان لهم اأثر وا�سح خالل 
اللقاء  خ��الل  معاليه  موؤكدا  املا�سية،  االأ�سهر  يف  كورونا  جائحة 
الذي جمعه عن بعد باللواء متقاعد حممد �سعيد املري، االأمني 
العام جلائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع، على اأهمية اأن يجد 

من بذل جهد مميزا خالل االأزمة تكرميا يليق مبا قدمه.

وقال معاليه اإن االأزمة اأظهرت مدى ما قدمه خط الدفاع االأول 
من ت�سحيات، جتعلنا حري�سني يف اجلائزة على تقدير هذا الدور، 
على  تواجدها  خ��الل  بذلت  التي  النف�س  من  اأغلى  هناك  فلي�س 

راأ�س عملها يف ميادين الت�سحية والعمل.
ومت خالل اللقاء مناق�سة عدد من املوا�سيع املهمة التي ت�سهم يف 
حتقيق ا�سراتيجية اجلائزة، واأن يتم تكرمي كل من قدم خدمات 
للجائزة  بالت�سويق  املتعلقة  القادمة  واملرحلة  للمجتمع،  جليلة 
باأن يتم االهتمام  التوا�سل، حيث وجه معاليه  من خالل مواقع 
بالت�سويق عر مواقع التوا�سل االجتماعي، واالطالع على اخلطة 

الت�سويقية التي اأعدها العاملون يف اجلائزة.
وقال معاليه اإن الت�سويق اأً�سبح ال�سمة التي متيز العمل، مو�سحاً 
باأن الت�سويق عر مواقع التوا�سل اليوم �سيحقق للجائزة انت�سارا 

اأو�سع نتيجة االهتمام املتزايد به عامليا.
العمل  لفريق  والتقدير  ال�سكر  بتوجيه  اللقاء  معاليه  واختتم 
على  وحر�سهم  قبلهم،  من  تبذل  التي  اجلهود  على  اجل��ائ��زة  يف 
اأجلها و�سعت اجلائزة، موؤكداً معاليه  حتقيق االأه��داف التي من 
باأن العمل اجلماعي يف اجلائزة وجتاوز العقبات هو ما مييز فريق 

العمل الذي مت اختياره للعمل �سمنها.

وجه بتكرمي خط �لدفاع �الأول

�شاحي خلفان: الت�شحيات التي بذلت خالل اأزمة كورونا ت�شتحق كل التقدير

طرق دبي تن�شم اإىل برنامج فزعة 

•• دبي-وام:

اجلديد  االأغ��ذي��ة  فح�س  خمتر  دب��ي  بلدية  اأطلقت 
التابع ملختر دبي املركزي يف �سوق اخل�سرة والفواكه 

مبنطقة ور�سان.
واطلع �سعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية 
اجلديدة..  االأغ���ذي���ة  خم��ت��رات  منظومة  ع��ل��ى  دب���ي 
وحتليل  لفحو�سات  اجل��دي��د  املختر  اأن  اإىل  م�سريا 
العينات املختلفة يعك�س تعزيز و�سمان �سحة و�سالمة 
االأغذية واجلهود الكبرية التي تبذلها البلدية يف هذا 
اجلانب لالرتقاء باأداء خمتراتها وامل�ساهمة يف �سبط 
 .. العاملية  املعايري  اجل��ودة وال�سالمة مبا يتوافق مع 
دبي  لبلدية  التابع  امل��رك��زي  دب��ي  خمتر  اأن  م�سيفا 
امل�ستوى  امل��ن��ط��ق��ة وع��ل��ى  اأ���س��ب��ح من���وذج���ا مم��ي��زا يف 

العاملي.
وقال مدير عام بلدية دبي : " ن�سعى دائما اإىل تطوير 
العلمية احل��دي��ث��ة يف  ال��ت��ط��ورات  ل��ت��واك��ب  خ��دم��ات��ن��ا 
الغذائية  املنتجات  وفح�س  عامة  الفح�س  جم��االت 
مواد  اأو  ملوثات  اأي���ة  م��ن  خلوها  م��ن  للتاأكد  خا�سة 
والدولية  االإم��ارات��ي��ة  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  تخالف 
خمتر  ا�ستحداث  عملية  وتاأتي  الغذائية  للمنتجات 
باأحدث  االأغ��ذي��ة  يف  احل�سرية  املبيدات  بقايا  فح�س 
من  ه��ي  امل��ت��ط��ورة  التخ�س�سية  واالأج���ه���زة  التقنيات 
دبي  ملختر  ح��ال��ي��ا  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ط��وي��ر  �سل�سلة  �سمن 
ال��ت��ي يتمتع  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  اإ���س��اف��ة اإىل  امل���رك���زي 

يعتر  حيث  املختر  يف  واالأخ�سائيون  املحللون  بها 
ملزودي  تقدم  نوعية  اإ�سافة  وي�سكل  نوعه  من  االأول 
للمنتجات  امل�ستهلك  ثقة  ويعزز  بدبي  الغذائية  امل��واد 

املوجودة".
واأ�ساف الهاجري اأن خمتر دبي املركزي يقدم عددا 
من االختبارات التي تخدم منظومة الرقابة الغذائية 
بالرقابة  ت��ق��وم  وال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  ال�����واردة  ال�سلع  ع��ل��ى 
...م�سيدا  واالأ���س��واق  باملنافذ  االأغ��ذي��ة  على  امل�ستمرة 

بتطور ودقة التحليل الكا�سفة عن امللوثات.
واطلع مدير عام بلدية دبي على االآلية املتبعة للفح�س 
وطرق الرقابة ومراحل العمل يف املختر منذ ا�ستالم 
العينات و�سوال اإىل ا�ستخراج النتائج باالأنظمة التقنية 
احل��دي��ث��ة اجل��دي��دة واالإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��ع��ددة للمختر 
.. م��ن��وه��ا ب���اأن امل��خ��ت��ر اجل��دي��د ح��ا���س��ل ع��ل��ى �سهادة 
-17025:17العتماد  "االأيزو  ال���دويل  االع��ت��م��اد 
خمترات الفحو�س واملعايرة اإ�سافة ل�سهادة االعتماد 
الدويل االأيزو 45001:18 الأنظمة اإدارة ال�سالمة 
 "14001:15 االأي���زو  و�سهادة"  املهنية  وال�سحة 
اإىل  اأن املختر ينق�سم  البيئية. يذكر  الأنظمة االإدارة 
وتتمثل  العاملية  للموا�سفات  وفقا  حم��ددة  خمترات 
يف ا�ستالم العينات وخمتر حت�سري العينات الغذائية 
وخمتر فح�س العينات الغذائية حيث يقوم املختر 
االأغذية  يف  احل�سرية  املبيدات  بقايا  فح�س  ب��اإج��راء 
واحلبوب  واحلليب  الطازجة  والفواكه  اخل�سار  مثل 
باأنواعها والع�سل والبهارات واالأرز وب�سكل اإلكروين.

•• ال�شارقة -وام: 

الزري  �سيف  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  اأك���د 
�سرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  ال�����س��ام�����س��ي 
تزخر  ال���ق���ي���ادة  اأن  ال�����س�����������ارق��ة 
الب�سرية  العنا�سر  من  بالعديد 
امل����م����ي����زة ال����ت����ي ت���ت���م���ت���ع ب����روؤي����ة 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة واع������دة اأ���س��ه��م��ت يف 
تطور االأداء العام م�ستفيدين يف 
ذل��ك م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي تتيحها 
الكثري  واإك�سابهم  ال��ق��ي��ادة  له���م 
والعلمية  العملية  اخل���رات  م��ن 
طليعة  ����س���م���ن  ج��ع�����������ل��ه��ا  مم�����ا 
ي�سار  ال��ت��ي  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادات 
ب��ال��ب��ن��ان يف جم���ال التميز  اإل��ي��ه��ا 

املوؤ�س�سي.

ج���اء ذل���ك خ���الل ت��روؤ���س �سعاته 
الريادة  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع 
مبقر  ام�����س  عقد  ال���ذي  والتميز 
عبداهلل  العميد  بح�سور  القيادة 

هيكل  االج���ت���م���اع  ا���س��ت��ع��ر���س  و 
واخ���ت�������س���ا����س���ات ال��ل��ج��ن��ة واأه�����م 
منظومة  ن�سر  وخ��ط��ة  اأه��داف��ه��ا 
 GEM2.0 احلكومي  التميز 

ن��ائ��ب القائد  ب��ن ع��ام��ر  م��ب��ارك 
العام واملديرين العامني واأع�ساء 
اللجنة من كبار ال�سباط ب�سرطة 

ال�سارقة.

تنفيذها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
اأثرها  وقيا�س  عليها  واالإ���س��راف 
وذلك من خالل برنامج التقييم 

الدوري .

بلدية دبي تطلق خمتربا جديدا لفح�س 
بقايا املبيدات يف اخل�شراوات والفواكه

�شرطة ال�شارقة تعقد الجتماع الأول للجنة الريادة والتميز

•• اأبوظبي -وام:

 "  : باأبوظبي ام�س ملتقى اعالميا افرا�سيا بعنوان  نظمت دائرة الق�ساء 
 " الق�سائي  للعمل  داعمة  جهود   .. املحاماة  و���س��وؤون  القانونية  امل�ساعدات 
لت�سليط ال�سوء على اخت�سا�س " اإدارة �سوؤون املحاماة واخلراء " ومهامها 
كجهة ادارية ومن�سقة للتوا�سل بني اخلراء واملحاميني كم�ساعدين للق�ساء 
وبني دائرة الق�ساء باال�سافة اىل تقدميها امل�ساعدات القانونية من خدمات 

جمانية ت�سهل التقا�سي للمع�سرين وكذلك خدمة اال�ست�سارات القانونية .
و حتدث يف امللتقى من دائرة الق�ساء كل من خمي�س القبي�سي مدير ادارة 
�سوؤون املحاماة واخلراء ، و عو�س احلييد رئي�س ق�سم القيد و متابعة �سوؤون 

املحامني ، و منى الرئي�سي رئي�سة ق�سم امل�ساعدات القانونية .
2020 يوجد  اأن��ه حاليا يف عام  امللتقى  بداية  القبي�سي يف  واأو�سح خمي�س 
الق�ساء منهم  بدائرة  امل�ستغلني  املحامني  بجدول  مقيدا  حماميا   1055
اأن دائرة الق�ساء عملت خالل ال�سنوات  اأكد  و  امراة.   303 و  رجال   752
ب�سفتهم  املحامني  بني  و  بينها  اال�سراتيجية  العالقة  تعزيز  على  املا�سية 

للمحامني  اأف�سل اخلدمات  بتقدمي  اهتمت  وقد  ا�سراتيجيا مهما  �سريكا 
واملحاكم  املحامني  ب��ني  م��ا  دوري���ة  اجتماعات  و  ل��ق��اءات  هناك  اأن  اىل  الفتا 
ليكون   ، اجلانبني  بني  ال�سراكة  تعزيز  بهدف  الق�سائية  ال�سلطة  واأع�ساء 
املحامي �سريكا فاعال ، باال�سافة اىل تنفيذ ور�س وبرامج تدريبية للمحامني 
. وقال خمي�س القبي�سي انه خالل الظروف اال�ستثنائية مت فتح العديد من 
قنوات التوا�سل مع املحامني من خالل املوقع االلكروين لدائرة الق�ساء و 
التوا�سل املبا�سر مع موظفني خدمات املحامني ، ومت تطوير اأغلب خدمات 
�سيتم  التي  و  اأمتتة جميع هذه اخلدمات  يتم  املحامني بحيث  �سوؤون  ق�سم 
ا�ستباقية  اأن خطط  م��وؤك��دا   2020 ع��ام  م��ن  االخ���ري  ال��رب��ع  اط��الق��ه��ا يف 
االأعمال التي نفذتها الدائرة �ساهمت كثريا يف ا�ستمرارية اخلدمات خالل 
ف��رة اجل��ائ��ح��ة م�سيفا اأن اأب���رز خ��دم��ة خ��الل ف��رة اجل��ائ��ح��ة ه��ي خدمة 

االر�ساد القانوين.

من جانبه اأ�سارعو�س احلييد اىل اأن عدد حاالت الندب اجلزائي بلغت 250 
اأتعاب املحاماة للندب  ، فيما بلغت قيمة مدفوعات   2020 لغاية منت�سف 
اجلزائي 1.480.000 درهم منت�سف 2020 ، و بلغ عدد طلبات جتديد 

قيد حمامي خالل الن�سف االأول 550 .
و اأو�سحت منى الرئي�سي اأن ق�سم امل�ساعدات القانونية التابع الدارة �سوؤون 
املحاماة واخلراء ي�سم اأربعة اأفرع اأبوظبي ، العني ، اليحر، املنطقة الغربية  
ملراجعي  القانوين  واالإر���س��اد  التوجيه  توفري  هي  اأهمها   ، خدمات  يقدم  و 
نفقات  �سداد  و  احل��ال  مي�سور  للرافع عن غري  تكليف حمامي  و  ال��دائ��رة 

اأمانة اخلرة لغري مي�سور احلال و�سداد نفقات االإعالن بالن�سر .
وا�سارت اىل م�سروع التوجيه واالإر�ساد لكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�سة 
حيث مت البدء باإتاحة ق�سم امل�ساعدات القانونية خدماته لكبار ال�سن وذوي 
اإىل مقر �ساحب  القانوين  الباحث  انتقال  االحتياجات اخلا�سة من خالل 

القانونية  وامل�ساعدات  واالإر�ساد  للتوجيه  اإلكرونية  نافذة  واإن�ساء  العالقة، 
من  املقدمة  باخلدمات  التعريف  االأوىل  املرحلة  يف  يتم  حيث  والق�سائية 
بحيث  النافذة  تطوير  يتم  الثانية  املرحلة  ويف  القانونية  امل�ساعدات  ق�سم 
ال��واردة من اجلمهور فيما  الت�ساوؤالت  اأه��م  التوجيه من خالل  يتم تقدمي 
نفذ الق�سم م�سروع نظام حجز املواعيد اخلا�س بق�سم امل�ساعدات القانونية 
بحيث ي�ستطيع اي متعامل مع الق�سم اأن يقوم بحجز موعد ملقابلة الباحث 
القانوين. وذكرت اأنه خالل الظروف اال�سثنائية للجائحة مت اطالق خدمة 
حجز امل��وع��د م��ع الباحث ال��ق��ان��وين وال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز االت�����س��ال بدائرة 
واالر�ساد  التوجيه  خدمة  لتاأدية  املوظفني  جميع  تفريغ  يتم  حتى  الق�ساء 

القانوين للمتعاملني التي ترد ات�ساالتهم على مركز االت�سال .
واأو�سحت اأن عدد املتعاملني امل�ستفيدين من خدمة االر�ساد القانوين خالل 
فرة اجلائحة خالل الن�سف االأول من عام 2020 ، بلغ 13855 متعامل 
، وكانت اأكر ن�سبة من اجمايل اال�ستف�سارات يف ق�سايا االأحوال ال�سخ�سية 
من   1273 و   ، املدنية  الق�سايا  من   2355 تليها   ،  2733 بلغت  والتي 

الق�سايا التجارية .

دائرة الق�شاء تنظم ملتقى اإعالميا لبحث اخت�شا�س اإدارة �شوؤون املحاماة واخلرباء

النا�شر الأ�شبوعي تتناول حماكم التفتي�س يف وثائق �شرية
•• ال�شارقة –الفجر:

ت��ن��اول ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن جملة 
حماكم  االأ�سبوعي"  "النا�سر 
ملفات  يف  االإ���س��ب��ان��ي��ة  التفتي�س 
�سرية اأ�سلية، اأخرجها للعلن عر 
البحث والتحقيق، �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
كتابه اجلديد  ال�سارقة، يف  حاكم 
حتقيق  ال���ت���ف���ت���ي�������س..  "حماكم 
لق�سايا  ملفاً  وع�سرين  لثالثة 
االأندل�س"،  يف  امل�����س��ل��م��ني  ���س��د 
املا�سي  اآب  اأغ�سط�س  يف  ال�����س��ادر 

عن من�سورات القا�سمي. 
وي���ك�������س���ف ال����ك����ت����اب م�����ن خ����الل 
خم��ط��وط��ات اأ���س��ل��ي��ة ت�����س��م 23 
ت��ف��ا���س��ي��ل م����رّوع����ة كانت  م���ل���ف���اً، 
ال�سرّية  غ���ي���اه���ب  يف  م���ط���وّي���ة 
وال�سمت الأكر من خم�سة قرون، 
وحاالت  التحقيقات  وق��ائ��ع  ع��ن 
واالأحكام  وامل��ح��اك��م��ات  التعذيب 
امل�سلمني  العرب  القا�سية، يف حق 

اأطلقت  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
بتوجيهات   ،2016 عام  اجلائزة 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب 
ال����دورة اخلام�سة  ان��ع��ق��اد  خ���الل 
ال�سارقة  معر�س  من  والثالثني 
عن�سراً  لتكون  للكتاب،  ال���دويل 
ال�سارقة  م�����س��روع  ع��ن��ا���س��ر  م���ن 
الثقايف التنويري الذي يقوم على 
عالمة  بو�سفها  الثقافة  تعمري 
م�����س��ي��ئ��ة م����ن ع����الم����ات ورك���ائ���ز 

الهوية العربية االإ�سالمية".
ال���ت���ح���ري���ر، علي  وك����ت����ب م����دي����ر 
"رقيم"  زاوي�����ت�����ه  يف  ال����ع����ام����ري 
التفتي�س  "حماكم  ب����ع����ن����وان 
فيها  تناول  االأ�سلية"،  بالوثائق 
ل�ساحب  اجل��دي��د  الكتاب  اأهمية 
ال�سمو حاكم ال�سارقة. وا�ست�سهد 
ال��ع��امل اللغوي  مب��ا ج��اء يف كتاب 
بعنوان:  البي�سا  رافائيل  الدكتور 
عن  االإ�سبانية"،  اللغة  "تاريخ 
االأث����ر ال��ع��م��ي��ق ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
يف  واأك������د  ثريبانتي�س".  "لغة 
التي  التفتي�س  حماكم  اأن  زاويته 

حقائقه، انطالقاً من دور الكاتب 
واملثقف الكبري امل�سغول بت�سحيح 
ال�����ذاك�����رة  ث���ق���اف���ت���ه يف  ������س�����ورة 
على  واحل����ري���������س  االإن�������س���ان���ي���ة، 
تدعيم مقومات هويته التاريخية 

باملعرفة والعلم والبحث". 
العامري،  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وت��وق��ف 
امل��ج��ل��ة يف كلمته  رئ��ي�����س حت��ري��ر 
الرجمة  اأهمية  عند  االفتتاحية 
الثقافة  خم��اط��ب��ة  ع��ل��ى  واأث���ره���ا 
"تن�سط  فكتب:  معها،  والتوا�سل 
ال�سارقة،  يف  ال���رج���م���ة  ح���رك���ة 

عموم  ويف  خ�سو�ساً،  غرناطة  يف 
االأن��دل�����س. وُي��ع��ّد ك��ت��اب "حماكم 
التفتي�س" فتحاً علمياً يف التاأريخ 
يك�سفه  مب��ا  والتحقيق،  والبحث 
دق��ي��ق��ة وموثوقة  م��ع��ل��وم��ات  م��ن 
التحقيقات.  وث��ائ��ق  م��ن  م�ستقاة 
باللغة  الكتاب يف جملدين  وج��اء 
 1390 ي���ت�������س���م���ن���ان  ال���ع���رب���ي���ة 
�سفحة، وجاءت طبعته االإ�سبانية 
يف جم��ل��دي��ن اأي�����س��اً م��ن 1248 

�سفحة.
وق����ال ���س��ع��ادة اأح���م���د ب���ن ركا�س 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري، 
النا�سر  جملة  "حتتفي  للكتاب: 
ال��ي��وم مبنجز معريف  االأ���س��ب��وع��ي 
�ساحب  ي�سيفه  جديد  وتاريخي 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
االأعلى حاكم ال�سارقة، اإىل املكتبة 
ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، ي���وج���ه من 
املوؤرخني  اأم���ام  البو�سلة  خ��الل��ه 
تاريخنا  قراءة  الإعادة  والباحثني 
وك�سف  واالإ������س�����الم�����ي  ال���ع���رب���ي 

تتمكن  مل  ع��ام��اً،   356 ا�ستمرت 
من طم�س الروح العربية يف اللغة 

والثقافة واحلجر.
االأ�سبوعي"،  "النا�سر  ون�����س��رت 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي 
"املعجم  ع���ن  ت���ق���ري���راً  ل��ل��ك��ت��اب، 
التاريخي للغة العربية"، م�سروع 
تقوده  ال������ذي  ال���ع���رب���ي���ة  االأّم���������ة 
من  قرناً   17 ل�  ويوثق  ال�سارقة، 
العدد  وت�سمن  ال�ساد".  "لغة 
اجلديد حواراً مطّواًل مع ال�ساعر 
ريندون،  ف��رن��ان��دو  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
مديني  مهرجان  ومدير  موؤ�س�س 
تظاهرة  اأك����ر  ل��ل�����س��ع��ر،  ال�����دويل 
املجلة  العامل. ون�سرت  �سعرية يف 
العاّلمة  امل�����س��ت��ع��رب  ع���ن  م���ق���ااًل 
�ساحب  ك���وري���ن���ت���ي،  ف��ي��دي��ري��ك��و 
القامو�س العربي االإ�سباين، الذي 
درا�سة  يف  ح��ي��ات��ه  معظم  اأم�����س��ى 
وت�سمن  االأن��دل�����س.  واآداب  لغات 
املراكز  ع���ن  م��و���س��وع��ات  ال���ع���دد 
والرحالة  ال���دول���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإي���ره���ارت ال��ت��ي وّثقت  اإي��زاب��ي��ل 

حاكم  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
ال�سارقة، وذلك من خالل الدعم 
والتقدير  واجل��وائ��ز  والت�سجيع 
بو�سفهم  ل��ل��م��رج��م��ني  ال���ع���ايل 

ج�سوراً و�سيطة بني الثقافات".
منحة  �سندوق  "ياأتي  واأ���س��اف: 
ال�����������س�����ارق�����ة ل����ل����رج����م����ة ل���دع���م 
على  وال���ن���ا����س���ري���ن  امل���رج���م���ني 
����س���واء، ف�����س��اًل ع���ن تن�سيط  ح���د 
ح���رك���ة ال��ن�����س��ر واك���ت�������س���اف اآف����اق 
اأطلقت  وق����د  ج����دي����دة.  ث��ق��اف��ي��ة 
ل��ل��ك��ت��اب )منحة  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
 ،2011 ال����ع����ام  يف  ال���رج���م���ة( 
معر�س  م�����ن  ج����������زءاً  ل���ت�������س���ب���ح 
وتوفر  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة 
للمرجمني  وال��ت��م��وي��ل  ال���دع���م 
اأعمالهم  الإجن������از  وال���ن���ا����س���ري���ن 

مبختلف لغات العامل".
ج�����ائ�����زة  "وت�سكل  وت��������اب��������ع: 
)ترجمان( العاملية ف�ساء للتبادل 
باالأثر  ال��ع��امل  وت���ع���ّرف  ال��ث��ق��ايف، 
العربية  ل��الإ���س��ه��ام��ات  ال��ع��ظ��ي��م 
االإن�����س��ان��ي��ة. وكانت  يف احل�����س��ارة 

ومقاومتهم  اجلزائريني  معاناة 
ف�ساًل  ال��ف��رن�����س��ي،  ل��ال���س��ت��ع��م��ار 
ع��ن اأخ��ب��ار االإ����س���دارات اجلديدة 

وت��ق��اري��ر عن  الكتب  وم��راج��ع��ات 
التاأليف  وح���رك���ة  اأدب���ي���ة  ج���وائ���ز 

و�سناعة الكتاب. 
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خالل هذه امل�ساورات، اإ�سافة اإىل �سيطرة تنظيم االإخوان على االجتماع 
املنعقد، ممثال يف اأع�ساء املجل�س االأعلى للدولة.

اأن هذا احلوار املنعقد هو اإ�ساعة  واأ�ساف يف ت�سريح ل�”العربية.نت”، 
للوقت ولن تكون له اأي فر�س للنجاح التي يبحث عنها الليبيون، خا�سة 
اأّنه �سيكون مفرو�سا على اجلميع بالوجوه  نف�سها التي حتتّل املنا�سب 
اليوم والتي ال يريدها ال�سعب، الفتا اإىل اأّنه اإذا اأرادت القوى الكرى اأن 

يكون هذا احلوار ناجحا، عليها اأن تاأتي بوجوه جديدة.
اأن  اأعلن  الليبي عبداهلل بليحق،  با�سم الرملان  الر�سمي  وكان املتحدث 
اإىل تفاهمات حول  التو�سل  املغرب يبحث  املنعقد يف  ال�سيا�سي  احل��وار 

توزيع املنا�سب ال�سيادية دون طرح لالأ�سماء املر�سحة.
التاورغي  �سراج  الليبي  ال�سيا�سي  واملحلل  النا�سط  رف�س  جانبه،  ومن 
رفع �سقف التوقعات من هذا احلوار، م�سريا اإىل اأن هذه امل�ساورات التي 

بني جمل�س النواب وجمل�س الدولة اال�ست�ساري، ب�سبب طريقة اختيار 
االأع�ساء امل�ساركني باحلوار.

وقال اأع�ساء من الرملان يف بيان، اإن اختيار اللجنة وم�ست�ساريها مل يتم 
الرملان  الرملان بدعوة  رئا�سة  تقم  النواب، كما مل  عر قاعة جمل�س 
اإىل االنعقاد الختيار اللجنة، وفق ما ين�س عليه القانون رقم 4 ل�سنة 

2014 املنظم لعمل املجل�س.
ومن جانبهم، اأبدى اأع�ساء من املجل�س االأعلى للدولة الداعم حلكومة 
القرار  على  امل�سري  خالد  املجل�س  رئي�س  تفّرد  من  انزعاجهم  الوفاق 
لن يعرفوا  اأنهم  و�سّددوا على  ال�سيا�سي،  احل��وار  وهيمنته على جلنة 
�سيا�سيا ال يتفقون معه  الدولة متثل طيفا  با�سم جمل�س  ق��رارات  باأي 
امل�سلمني  االإخ��وان  تيار  اإىل  اإ�سارة  يف  الوطنية”،  الق�سايا  يف كثري من 

االإرهابي امل�سيطر على رئا�سة املجل�س.

•• عوا�شم-وكاالت

االأعلى  املجل�س  الليبي بني  الثانية من احلوار  بداأت م�ساورات اجلولة 
للدولة والرملان الليبي يف مدينة بوزنيقة املغربية، و�سط ت�ساوؤم يبديه 
الليبية، وتوقعات  االأزم��ة  انفراجة يف  اإىل  التو�سل  الليبي من  الداخل 
العراقيل  حلجم  بالنظر  هامة  خم��رج��ات  اأي  اللقاء  ه��ذا  ينتج  ال  ب��اأن 
املتنازعة يف ليبيا، ووج��ود حم��اوالت الإعادة  االأط��راف  واخلالفات بني 
تدوير الوجوه  نف�سها التي تت�سدر امل�سهد ال�سيا�سي مبنا�سب جديدة.

ويف هذا ال�سياق، قال النائب بالرملان علي التكبايل اإن هناك الكثري من 
العوائق يف هذا احلوار ال�سيا�سي، تبداأ بالوفدين امل�ساركني من املجل�س 
قوة  اأي  الذين ال ميلكون  الليبي،  الرملان  وكذلك من  للدولة  االأعلى 
اإليها  يتو�سلون  قد  اتفاقيات  اأي  لتنفيذ  عليها  ي�ستندون  االأر���س  على 

�سنوات  منذ  منتخبني  ج�سمني  بني  ال�سيادية  املنا�سب  اقت�سام  تبحث 
ف�سال يف حل اأزمات البالد، يف اإ�سارة اإىل املجل�س االأعلى للدولة والرملان 
الليبي، ولن ياأت بحل مل�ساكل الليبيني الذين يواجهون زحفا للمرتزقة 
االأمني  امل�سهد  على  و�سيطرتهم  ب��الده��م  على  واالأت�����راك  ال�����س��وري��ني 
وال�سيا�سي، وي�سكون من �سوء االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية وغياب 
مفا�سل  على  و�سيطرتهم  امللي�سيات  ق��ادة  وتغّول  االأ�سا�سية  اخلدمات 
ال��رمل��ان واملجل�س  اإج��م��اع يف موؤ�س�ستي  اأن ع��دم وج��ود  ال��دول��ة. وت��اب��ع 
ال�سيا�سي  احل��وار  يف  امل�ساركني  االأع�ساء  على  وت��واف��ق  للدولة  االأع��ل��ى 
والذين مّت اختيارهم بطريقة م�سبوهة، يعطي فكرة عن ماآل خمرجات 

هذا احلوار والنتائج املنتظرة منه.
اأع�����س��اء م��ن ال��رمل��ان الليبي وم��ن املجل�س االأع��ل��ى ل��ل��دول��ة، قد  وك���ان 
5+5 امل�سركة  عروا عن عدم التزامهم باأي خمرجات للجنة احلوار 

ت�شاوؤم بليبيا من احلوار ال�شيا�شي.. ي�شعى لتدوير الوجوه نف�شها 

ي��ق��ب��ع يف �سجن  ال����ذي  االأ�����س����رايل، 
مهدد  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  منذ  بيلمار�س 
التي  املتحدة،  الواليات  اإىل  بت�سليمه 
التج�س�س  ق���ان���ون  ب��ان��ت��ه��اك  ت��ت��ه��م��ه 
وثيقة  األ���ف   700 م��ن  اأك���ر  لن�سره 
الع�سكرية  االأن�������س���ط���ة  ع��ل��ى  ���س��ري��ة 
االأم��ري��ك��ي��ة. ويعد  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الريطاين  الق�ساء  اأمام  املوعد  هذا 
تثري  حيث  ك��ب��رية،  عاطفية  ب�سحنة 
انه  متناق�سة.  م�ساعر  ال�سخ�سية 
بالن�سبة للبع�س، رائد حرية التعبري 
االإمريالية  حتدي  على  جتراأ  الذي 
فهو  الآخرين،  وبالن�سبة  االأمريكية. 
انتهازي لي�س هدفه اال�سا�سي احرام 

مبادئ الدميقراطية.

تدهور �صحي
   جون �سيبتون، والد جوليان اأ�ساجن، 
اأي�����ام. وباح  ب�����س��ع��ة  م��ن��ذ  زار ج��ن��ي��ف 
ل�سحيفة لوطون ال�سوي�سرية باآماله. 
ملنح  ا���س��ت��ع��داد  على  جنيف  “كانتون 
ابني تاأ�سرية اإن�سانية. لكن يف الوقت 
احل�������ايل، ي���ج���ب ال���ت���ع���ام���ل م����ع هذه 
انها  االحت����اد.  م�ستوى  على  امل�ساألة 

ويكيليك�س  اأن  يف  كاملة  ثقة  “لدي 
�سيعّلمان  اأ����س���اجن  ج��ول��ي��ان  وب��ط��ل��ي 
جًدا”.   ق��ري��ًب��ا  االأم���ري���ك���ي  ال�����س��ع��ب 
وي�سيف التقرير: “قدمت املخابرات 
اإىل  م��ع��ل��وم��ات  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 
ويكيليك�س يف جهد م�سرك ل�سمان 
امل�سروقة  للوثائق  ال��وا���س��ع  ال��ت��وزي��ع 
مع  م���ق���اب���ل���ة  ويف  احل������������زب...  م�����ن 
 ،2016 اأغ�سط�س   31 يف  بوليتيكو 
�����س����ّور ج���ول���ي���ان اأ������س�����اجن ه���ي���الري 
�سي�سع  “�سيطان  اأنها  على  كلينتون 
اإذا  اجلميع  عنق  ح��ول  امل�سنقة  حبل 

فازت يف االنتخابات«.
   ويف �سوء ال��دور ال��ذي لعبه خالل 
االأمريكية،  ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
ال ي��رى ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اد، ومنهم 
ال�����س��ح��ف��ي��ني، جوليان  م���ن  ال��ع��دي��د 
اختار  نا�سط  وامنا  ك�سحفي،  اأ�ساجن 
م�����س��اع��دة ح��م��ل��ة ت���رام���ب ب��دع��م من 
الطريقة  ي��ن��ت��ق��دون  اإن���ه���م  رو����س���ي���ا. 
حيطة  دون  املعلومات  بها  ن�سر  التي 
االأ�سخا�س  اآالف  كا�سفا  واح��را���س، 
على امليدان. ويف هذا ال�سدد، قدمت 
العدالة االأمريكية يف االآونة االخرية 
ط��ل��ًب��ا ج���دي���ًدا حل���رم���ان اأ����س���اجن من 
���س��ف��ة ال�����س��ح�����������ف��ي... وي���ع���د ق����رار 
فعل  ردود  ب��اإث��ارة  وولويت�س  حمكمة 

متباينة.
"�سيف  ب�����  االب�����ت�����زاز  ال��ب��ع�����س  ���س��ب��ه 
داموقلي�س" الذي ورد ذكره يف بع�س 
عن  تتحدث  التي  التاريخية  امل�سادر 
رج����ل ع���ا����س يف ال���ق���رن ال���راب���ع قبل 
امليالد وقد دعاه احلاكم "�سرياكوزا" 
�سيفاً  راأ���س��ه  ع��ل��ى  ول��ي��م��ة وع��ّل��َق  اإىل 
م��رب��وط��اً ب�����س��ع��رة ح�����س��ان ل��ي��ب��نّي له 
دائماً  م��ع��ّر���س  االإن�����س��ان  م�����س��ري  اأن 
ل���الأخ���ط���ار م���ا مل ي�����س��ت��ج��ب الأوام����ر 

ورغبات احلاكم.
عن لوطون

واململكة املتحدة حتظر اأي ت�سليم من 
اجل ارتكاب جرمية �سيا�سية، وق�سية 
وهن������ا،  ب��ام��ت��ي��از.  ���س��ي��ا���س��ي��ة  احل����ال 
الريطاين  الق�سائي  النظام  ف�س�����ل 
يف اإث��ب��ات ح��ي��اده وا���س��ت��ق��الل��ه.  وهذا 
القانون  دول���ة  ح��ول  ت�����س��اوؤالت  يثري 
ا ته������م  ويثري نيل�س ميلت�سر اأي�سً  .“
من  اأ�س�����اجن  اإىل  املوجهة  االغت�ساب 
اإ�س�����قاطها  ت�������م  والتي  ال�سويد،  قب���ل 
وك��ان   ،2019 ن��وف��م��ر  يف  ج��م��ي��ًع��ا 
����س���راح  اإط���������الق  ت���ع���ن���ي  اأن  ي���ن���ب���غ���ي 

االأ�سرايل.

�لتعاون مع رو�صيا
   واإذا كانت ظ��روف اعتقال جوليان 
فاإن  ك��ب��ري،  ت�سكيك  م��و���س��ع  اأ����س���اجن 
�سخ�سية  يظل  ويكيليك�س  موؤ�س�س 
ي����رز  ل����ل����ج����دل. مل  م�����ث�����رية ج�������دا 
ع���ل���ى ال��������دوام ك���م���داف���ع ع��ظ��ي��م عن 
اأن البع�س ينظر  الدميقراطية رغم 

خطوة مهمة اإىل االأمام، لكنني اأعتقد 
اأنه من ال�سابق الأوانه التفاو�س على 

حل دبلوما�سي البني«.
   ج��ان رو���س��ي��و، الع�سو االأخ�����س��ر يف 
جمل�س جنيف الكبري، يتابع الق�سية 
ل��ن��دن يف  اإىل  �سافر  ك��ث��ب، حيث  ع��ن 
الت�سليم  حماكمة  ب��دء  عند  ف��راي��ر 
وتفاجاأ  ���س��ي��ب��ت��ون.  ج���ون  ج��ان��ب  اإىل 
برملان  اأن  راأى  عندما  اإيجابي  ب�سكل 
ج��ن��ي��ف اأق����ر ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ���س��اح��ق��ة، من 
اليمني،  اأق�����س��ى  اإىل  الي�سار  اأق�����س��ى 
قراًرا يدعو اإىل منح تاأ�سرية اإن�سانية. 
اإيجابي.  ب�سكل  ال��دول��ة  جمل�س  ورّد 
“جوليان  ان  رو����س���ي���و  ج����ان  وي�����رى 
الدولة،  م�سلحة  ف��داء  كب�س  اأ���س��اجن 

و�سجني �سيا�سي«.   
ال�سحية  احل���ال���ة  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر     
واملندوب  النائب  يرغب  للمحتجز، 
لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����س��اب��ق 
موؤ�س�س  ا����س���ت���ق���ب���ال  يف  االأح������م������ر، 

اعتداء على مهنتهم.
     مقرر االأمم املتحدة اخلا�س املعني 
ميلزر،  نيلز  ال�سوي�سري  بالتعذيب، 
ل�سوء  اأ�ساجن تعر�س  اأن جوليان  اأكد 
املعاملة: “مل يتعر�س للتعذيب اأثناء 
اال�ستجواب، اال ان احتجازه يف �سجن 
الرهيب.  مبثابة  احل��را���س��ة  �سديد 
لتخويف  م��ث��ااًل  منه  يجعل  اأن  ُي���راد 
م��ب��ّل��غ��ني حم��ت��م��ل��ني م�����س��ت��ق��ب��ال. ان 
وال  متنا�سبة  غ��ري  اع��ت��ق��ال��ه  ظ���روف 
نقابة  وتعتقد  ل��ه��ا.  ق��ان��وين  اأ���س��ا���س 
امل��ح��ام��ني ال��دول��ي��ة وجم��ل�����س اأوروب����ا 
اأن����ه����ا ت��ن��ت��ه��ك ق����واع����د االإج����������راءات، 

ويطالبان باإطالق �سراح اأ�ساجن ».
الكثري  ل��ل��م��ق��رر اخل���ا����س     ول��ي�����س 
م���ن االأوه������ام ح���ول امل��ح��اك��م��ة، التي 
يكون  “لن  حا�سمة.  مرحلة  ت��دخ��ل 
ال�����س��ي��ا���س��ي لرف�س  ال��ث��ق��ل  ل��ل��ق��ا���س��ي 
الرغم  على  املتحدة،  ال��والي��ات  طلب 
من اأن معاهدة بني الواليات املتحدة 

اإليه كبطل �سلط ال�سوء على جرائم 
احل������رب ال���ت���ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ال����والي����ات 
الرئا�سية  احلملة  ف��خ��الل  امل��ت��ح��دة. 
عمل   ،2016 ل����ع����ام  االأم����ري����ك����ي����ة 
الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  م��ع  ك��ث��ب  ع��ن 
املر�سحة  حملة  لتقوي�س  الرو�سية 
الدميقراطية هيالري كلينتون، وفق 
املخابرات  ع��ن جل��ن��ة  ���س��ادر  ت��ق��ري��ر 
والذي  ال�����س��ي��وخ،  مبجل�س  اخل��ا���س��ة 
�سدر قبل اأ�سبوعني.    هذا التقرير 
الع�سكرية  املخابرات  “ن�سقت  قاطع: 
وثائق  ن�سر  وويكيليك�س  ال��رو���س��ي��ة 
وي�سرح  الدميقراطي”.  احل������زب 
روجر �ستون، اأحد االأ�سدقاء املقربني 
تقرير  يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  للرئي�س 
اأن����ه ذه���ب لتناول  جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ، 
الع�ساء مع جوليان اأ�ساجن يف لندن يف 
يتوا�سل  وان��ه   ،2016 اأغ�سط�س   4
مع ه��ذا االخ��ري. وق��ال روج��ر �ستون 
يف تغريدة بتاريخ 3 اأكتوبر 2016: 

جامعة  م�ست�سفيات  يف  ويكيليك�س 
ذلك،  وم��ع  �سحته.  ال�ستعادة  جنيف 
فقط.  جنيف  ت�سمل  ال  التعبئة  ف��اإن 
“روبان  جمعية  حت��ث  ف��رن�����س��ا،  ف��ف��ي 
اللجوء  منح  على  احلكومة  لو”  دي 
من  البالغ  االأ�سرايل  اإىل  ال�سيا�سي 
ذلك،  على  ع��الوة  ع��اًم��ا.   49 العمر 
اإريك  الفرن�سي،  العدل  وزي��ر  طالب 
دوبوند موريتي، عندما كان حمامي 
اأ������س�����اجن، ب������الده ب���ات���خ���اذ م���ث���ل هذه 

اخلطوة.
ابنه  اأن  ���س��ي��ب��ت��ون،      وي���ذّك���ر ج���ون 
حم��ت��ج��ز يف ���س��ج��ن ب��ي��ل��م��ار���س، وهو 
وللمجرمني  احلرا�سة  �سديد  �سجن 
كوفيد-19،  و”ب�سبب  اخل��ط��ري��ن. 
يف  ال�����ي�����وم  يف  ����س���اع���ة   23 ي���ق�������س���ي 
زنزانته... لقد ات�سل بي يف اأغ�سط�س، 
امال اأن اأعود اإىل اململكة املتحدة، مل 
اأحدا  ير  ومل  اأ�سهر،  خم�سة  منذ  اأره 
اإعطاوؤه  مت  النف�سي.  طبيبه  ���س��وى 

املفاتيح  لوحة  لكن  كمبيوتر،  جهاز 
لال�ستعمال  ���س��احل��ة  غ��ري  اأ���س��ب��ح��ت 
�سحته  وت�����س��ت��م��ر  ال�����غ�����راء،  ب�����س��ب��ب 

اجل�سدية والعقلية يف التدهور ».

»175 عاما يف �ل�صجن؟
 هذ� ب�صع »

وال�����د جوليان  ي���وؤك���د       ومب�������رارة 
النا�س  ب��ع�����س  اع��ت��ق��د  “اإذا  اأ����س���اجن: 
اأن���ن���ي ���س��اأت��خ��ل��ى ع���ن امل���ع���رك���ة، فهم 
خمطئون... اأنا ال اأنتقد االأمريكيني 
وزير  ولكن  عملي،  لي�س  فهذا  ع��ادة، 
ابني  وع��د  بومبيو  مايك  اخل��ارج��ي��ة 
بال�سجن 175 عاًما. وهذا اأمر غري 
اأن���ه ي��اأت��ي م��ن رجل  م��ع��ق��ول، خا�سة 
اأ���س��رف يف وك��ال��ة امل��خ��اب��رات املركزية 
على حوايل 60 مكان احتجاز �سري 
لبع�س  وبالن�سبة  �سوداء(”.  )مواقع 
اإىل  اأ���س��اجن  ت�سليم  ف��اإن  ال�سحفيني، 
���س��ي��ك��ون مبثابة  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 

�لت�صليم للواليات �ملتحدة:

�شيف داموقلي�س على راأ�س جوليان اأ�شاجن...!
وعد وزير �خلارجية مايك بومبيو جوليان �أ�صاجن بال�صجن 175 عاًما

موؤ�س�س ويكيليك�س مغادًرا حمكمة �ساوثوارك جون �سيبتون والد ا�ساجن مدافعا عن ابنه

حمتجز يف �شجن للمجرمني اخلطرين، وب�شبب 
كوفيد- 19، يق�شي 23 �شاعة يف اليوم يف زنزانته

يظل موؤ�ش�س ويكيليك�س �شخ�شية مثرية للجدل، ويعد 
قــرار حمكمــة وولويت�س باإثــارة ردود فعــل متباينة

مل�سقات والفتات تظهر الدعم جلوليان اأ�ساجن يف لندن منا�سرون لل�سجني اأ�ساجن

ن�صقت �ملخابر�ت �لع�صكرية �لرو�صية وويكيليك�ص ن�صر وثائق �حلزب �لدميقر�طي

    عاد جوليان �أ�صاجن 
�ل�صوء,  د�ئ��رة  �إىل 
حيث ��صتاأنفت �أم�ص 
لندن,  يف  �الث��ن��ني 
جل�صات �ال�صتماع يف 
وولويت�ص,  حمكمة 
جنوب لندن, ملوؤ�ص�ص 

ويكيليك�ص.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مهاجر من الروهينغا ي�شلون اأندوني�شيا   300 •• لوك�شوماوي-اأ ف ب

االأول  اأم�س  �سباح  اإندوني�سيا  اإىل  الروهينغا  من  مهاجر   300 نحو  و�سل 
اأفادوا باأنهم كانوا عالقني يف البحر ل�سبعة اأ�سهر، بح�سب م�سوؤولني يف االأمم 
اأحد البلدان  اأفراد االأقلية امل�سلمة ت�سل اإىل  املتحدة، يف اأكر جمموعة من 
دفعة واحدة. وعر �سكان حمليون على املهاجرين، ومن بينهم اأكر من 12 
طفال، يف قارب خ�سبي يف عر�س البحر قرب مدينة لوك�سوماوي على ال�ساحل 
ال�سمايل ل�سومطرة، على ما اأفاد م�سوؤولون. وقالت من�سقة املفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأوكتينا “ح�سب �سهاداتهم، فقد قالوا اإنهم 

ظلوا �سبعة اأ�سهر هائمني” يف البحر.
واأ�سارت  ال��راه��ن«.  ال��وق��ت  يف  ج��دا  �سعيفة  “حالتهم  اأّن  امل�����س��وؤول��ة  وتابعت 
على  تركز  حكومية  غري  موؤ�س�سة  وه��ي  اراك��ان  م�سروع  مديرة  ليوا،  كري�س 

وترع ال�سكان املحليون لهم بالطعام واملالب�س. وقالت اأحدى ال�سكان املحليني 
اإىل  “يحتاجون  اأنهم  وتابعت  قلقون حيال حالتهم«.  “نحن  عائ�سة  وتدعى 

امل�ساعدة با�سم االإن�سانية ... هم ب�سر مثلنا«.
وياأتي و�سول هذه املجموعة بعد و�سول نحو 100 مهاجر من الروهينغا، 
اجتيازهم  بعد  حزيران/يونيو  يف  املنطقة  نف�س  يف  واأطفال،  ن�ساء  معظمهم 
رحلة حمفوفة باملخاطر ا�ستمرت اأربعة اأ�سهر و�سهدت تعر�سهم لل�سرب من 

املهربني واإجبارهم على �سرب بولهم للبقاء على قيد احلياة.
واملجموعتان اللتان و�سلتا يف حزيران/يونيو واملجموعة االأخرية رمبا تكون 
جزءا من جمموعة اأكر تقدر بنحو 800 الجئ ذكرت تقارير اأنهم غادروا 

كان  فيما  البحر  يف  احتجازهم  مت  رمبا  املهاجرين  اأّن  اإىل  الروهينغا،  اأزم��ة 
املهربون يبتزون عائالتهم لدفع اأموال. واأو�سحت “يف الواقع هوؤالء النا�س 
املهربني  اأّن  املهاجرين  �سهادات  عن  نقال  وتابعت  كرهائن«.  احتجازهم  مت 
اأبلغوهم “اأنهم لن ي�سمحوا بو�سول القارب لل�ساطئ حتى يدفعوا” اأمواال. 
يف  اجلي�س  قائد  واأف���اد  ب��ع��د«.  الكاملة  الق�سة  حقا  نعرف  “ال  اأق���رت  لكّنها 
املنطقة اأّن �سخ�سا واحدا على االأقل من املجموعة، املكّونة من 102 رجال 
و181 امراأة و14 طفال، كان مري�سا ومت نقله �سريعا اإىل م�ست�سفى حملّي 
لتلقي العالج. واأظهرت �سور من لوك�سوماوي مهاجرين يجل�سون اأر�سا يف 

مبنى ع�سوائي مع مقتنياتهم القليلة.

اأّنه  العام اجل��اري، ح�سب ليوا. واأ�سافت  جنوب بنغالد�س يف وقت �سابق من 
30 الجئا من املجموعة اال�سلية لقوا م�سرعهم يف البحر.  اأّن نحو  يعتقد 
بنغالد�س،  يف  ورث��ة  مكتظة  خميمات  يف  الروهينغا  من  مليون  نحو  ويعي�س 
تعدهم مبالذ  للغاية  املهربون عمليات مربحة  يدير  لبورما، حيث  املجاورة 
االأقلية  واجهة مف�سلة لالجئي  واأندوني�سيا  ماليزيا  وتعد  اخل��ارج.  اآمن يف 

امل�سلمة امل�سطهدة.
وغادر املئات من الروهينغا املخيمات يف بداية ني�سان/ابريل، لكّن ال�سلطات 
يف ماليزيا وتايالند منعتهم من دخول اأرا�سيها و�سط اأزمة جائحة كوفيد-
19، ح�سب ما اأو�سحت ليوا. وقالت ليوا “هذه اأكر موجة و�سول ن�ساهدها 
وتابعت م�سرية اإىل املجموعة االأ�سلية املوؤلفة من 800  منذ العام 2015«. 
بع�سهم ال  اأن  اأم  لل�ساحل  االآن  كلهم و�سلوا  االأه��م هل  ال�سوؤال  “لكن  الجئ 

يزالون يف البحر«.  
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للقاء  دم�سق  اإىل  الف��روف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  و�سل 
)�سانا(،  الر�سمية  ال�سورية  االأنباء  وكالة  اأف��ادت  ما  وفق  امل�سوؤولني، 
اأول زيارة يجريها اإىل �سوريا منذ �سنوات. و�سبق الفروف م�ساء   يف 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  االأح��د وفد رو�سي برئا�سة  االأول  اأم�س 
تطوير  “حول  امل�سوؤولني  م��ع  مباحثات  الإج���راء  بوري�سوف  ي��وري 

وفق امل�سدر ذاته. التعاون الثنائي وتعزيزه يف خمتلف املجاالت”، 
ومن املفر�س اأن يلتقي الفروف، يف زيارة ق�سرية �سيتوجه بعدها 
اإىل قر�س، الرئي�س ب�سار االأ�سد ونظريه ال�سوري وليد املعلم، الذي 

يعقد موؤمتراً �سحفياً م�سركاً مع الوفد الرو�سي بعد الظهر.
واأوردت �سانا اأن الوفد الرو�سي �سيجري مباحثات “اقت�سادية” مع 
امل�سوؤولني ال�سوريني. والزيارة هي االأوىل لالفروف اإىل �سوريا منذ 
2012، بعد عام على اندالع النزاع يف البالد. لكن الرئي�س الرو�سي 
فالدميري بوتني زار دم�سق للمرة االأوىل منذ اندالع النزاع مطلع 
العام 2020، كما زار قاعدة حميميم اجلوية الرو�سية يف 2017.

اقت�سادية خانقة  اأزم��ة  �سوريا  ت�سهد  زي��ارة الف��روف يف وقت  وتاأتي 
العقوبات  تفاقمها  اأن  من  خم��اوف  و�سط  اللرية  قيمة  يف  وتراجعاً 
وتعّد  قي�سر.  ق��ان��ون  مب��وج��ب  وا���س��ن��ط��ن  فر�ستها  ال��ت��ي  االأخ����رية 
العقوبات، التي طالت الرزمة االأوىل منها 39 �سخ�ساً اأو كياناً بينهم 

االأ�سد وزوجته اأ�سماء االأكر �سدة بحق �سوريا. 
 

ذكر م�سدر حكومي واآخر دبلوما�سي اأن املفاو�سني االأفغان اأرجوؤوا 
زيارة مقررة اإىل الدوحة الإجراء حمادثات �سالم تاأجلت طويال مع 
حركة طالبان يف ظل عدم االنتهاء من الرتيبات اخلا�سة بها مما 
اأدى اإىل تاأخري بدء املحادثات. وبعد �سهور من التاأخري الذي جنم اإىل 
حد بعيد عن اخلالف ب�ساأن مطالب طالبان املتعلقة بال�سجناء، حدا 
قرار احلكومة باالإفراج عن معظم �سجناء احلركة االأ�سبوع املا�سي 
اأخريا.  امل��ح��ادث��ات  ت��ب��داأ  اأن  توقع  اإىل  املعنية  الرئي�سية  ب��االأط��راف 
الدوحة  اإىل  يتوجهوا  اأن  االأم��ر  ب��ادئ  يف  يتوقعون  املفاو�سون  ك��ان 
االثنني.  اأم�����س  امل��ح��ادث��ات  لبدء  املا�سي حت�سبا  االأ���س��ب��وع  اأواخ���ر  يف 
واأبلغ م�سدر حكومي واآخر دبلوما�سي رويرز باأن الفريق مل يغادر 
اأم�س االثنني. وقال اأحد امل�سدرين، وهو م�سوؤول حكومي كبري، اإن 
اأن  اليوم الثالثاء. واأ�ساف  اإىل الدوحة  التفاو�س قد يتوجه  فريق 
وامل�سوؤولني  طالبان  و�سع  اإىل  منه  جانب  يف  يرجع  التاأخري  �سبب 
ومنها  االفتتاح،  مبرا�سم  اخلا�سة  النهائية  للرتيبات  الدوحة  يف 
حتديد املتحدثني وكيفية ترتيب االأعالم. وحتمل هذه االأمور وزنا 
وقال  االآخ��ر.  �سرعية  ي�سكك كل منهما يف  اللذين  للجانبني  رمزيا 
امل�سدران اإن امل�ساألة الثانية هي و�سع اللم�سات االأخرية على خطط 
ملغادرة نحو �ستة �سجناء من�ساآت االعتقال يف اأفغان�ستان ونقلهم اإىل 
املا�سي.  االأ�سبوع  طالبان  مع  اإليه  التو�سل  مت  و�سط  حل  يف  قطر، 

واعر�ست حكومات غربية على اإطالق �سراحهم.

اإن االحت��اد ي�ستهدف  ق��ال ثالثة دبلوما�سيني يف االحت��اد االأوروب���ي 
رو�سيا  يف  امل�سوؤولني  كبار  من   31 على  اقت�سادية  عقوبات  فر�س 
�سبتمر  منت�سف  بحلول  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  بينهم  وم��ن  البي�ساء، 
الغرب  يقول  التي  اآب  اأغ�سط�س  من  التا�سع  انتخابات  ب�سبب  اأيلول 
اإنها مزورة. وبعد مظاهرات �سخمة على مدى نحو �سهر احتجاجا 
على نتيجة االنتخابات، التي فاز فيها الرئي�س األك�سندر لوكا�سينكو 
ليمدد فرة حكمه التي بداأت قبل 26 عاما، ي�سعى االحتاد االأوروبي 
اإج��راءات القمع ودعم دعوات تطالب باإجراء  ملعاقبة احلكومة على 
البداية  يف  “اتفقنا  االحت��اد  يف  دبلوما�سي  وق��ال  جديدة.  انتخابات 
اأن ذلك غري كاف.  اأن العديد من ال��دول �سعرت  اإال  14 ا�سما  على 
واالآن تو�سلنا اإىل اإجماع على 17 ا�سما اآخرين ... اإنهم م�سوؤولون 
كبار عن االنتخابات وعن اأعمال العنف والقمع«. كان وزراء خارجية 
االحتاد االأوروبي قد اأيدوا فر�س عقوبات، ت�سمل منع ال�سفر اإىل دول 
االحتاد وجتميد االأ�سول، وذلك يف اجتماع يف برلني يف اأواخر ال�سهر 
يتعني  يزال  بالعقوبات. وال  امل�ستهدفني  لكنهم مل يحددوا  املا�سي، 
اأن توافق اليونان وقر�س، اللتان تدفعان من اأجل فر�س عقوبات 
منف�سلة على تركيا فيما يخ�س نزاعا يف �سرق البحر املتو�سط، على 

القائمة ال�سوداء اخلا�سة برو�سيا البي�ساء.

عوا�شم

دم�صق

كابول

بروك�صل

الهند الثانية عامليًا يف اإ�شابات كورونا 
•• نيودلهي-اأ ف ب

املتحدة  الواليات  بعد  العامل  الثانية يف  الدولة  االثنني  اأم�س  الهند  اأ�سبحت 
من حيث عدد االإ�سابات بكوفيد-19 وجتاوزت بذلك الرازيل، يف وقت يعود 

الوباء ليتف�سى ب�سدة يف بريطانيا وفرن�سا وعدة دولة اأخرى.
االثنني  اأم�س  ال�سكانية  الكثافة  حيث  من  العامل  دول  ثاين  الهند،  واأح�ست 
اإ�سابة يف  ب�4،12 مليون  الوباء، مقارنة  اإ�سابة منذ بدء تف�سي  4،2 مليون 
الرازيل و6،25 مليون يف الواليات املتحدة، وفق تعداد اأعّدته وكالة فران�س 
بر�س ا�ستناداً اإىل بيانات ر�سمية. ومل متنع االأرقام املقلقة املرو يف الهند من 
بومباي  فيها  مبا  امل��دن  معظم  يف  التوقف  من  اأ�سهر  بعد  رحالته  ا�ستئناف 
والعا�سمة نيودلهي التي تعّد 21 مليون ن�سمة. واأفاد عامل الفريو�سات �سهيد 
العامل  اأن  اأاليان�س”،  اإنديا  تي  بي  ترا�ست/دي  “ويلكام  يراأ�س  الذي  جميل، 
“مقلق  باأنه  و�سفه  وال��ذي  االإ�سابات  ع��دد  ارتفاع  معدل  يف  يكمن  االأ�سا�سي 
االأ�سبوعني  م��دى  “على  اإن��ه  بر�س  لفران�س  جميل  وق��ال  الهند.  يف  للغاية” 
املا�سيني... ارتفع املعدل من نحو 65 األف اإ�سابة يف اليوم اإىل نحو 83 األفا، 
وهي زيادة بنحو %27 خالل اأ�سبوعني اأو ما يعادل %2 كل يوم«. يف العديد 
اأواخر  منذ  ال�سيء  بع�س  م�ستقراً  ال��وب��اء  تف�سي  يبدو  ك��ان  حيث  ال��دول  من 
الربيع، �سهد عدد االإ�سابات اجلديدة ارتفاعاً مقلقاً خ�سو�ساً يف اأوروبا حيث 
يعود ال�سكان اإىل املدار�س واجلامعات والعمل بعد العطلة ال�سيفية. و�سّجلت 
اإ�سابة جديدة، يف عدد غري م�سبوق منذ  بريطانيا االأحد قرابة ثالثة اآالف 
اأن  نيوز  �سكاي  ل�سبكة  هانكوك  مات  ال�سحة  وزي��ر  و�سرح  اأيار/مايو.  اأواخ��ر 
“الزيادة التي الحظناها اليوم تثري القلق”، م�سرياً اإىل اأن االإ�سابات اجلديدة 

ر�سدت خ�سو�سا لدى “االأ�سغر �سنا«.

�لدميوقر�طيون �مل�صجلون يفوق ب�14 �ألفا عدد �جلمهوريني 

بن�شلفانيا �شاحة معركة غري متكافئة بني ترامب وبايدن 

معتقاًل خالل تظاهرة املعار�شة يف بيالرو�س   633
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•• اجلبل االأ�شود-وكاالت

�سوارع  اإىل  االآالف  ع�سرات  ن��زل 
اجل��ب��ل االأ����س���ود ب��ع��د اأ���س��ب��وع من 
املوالية ل�سربيا يف  املعار�سة  فوز 

االنتخابات.
وق���ال اأح���د امل��ت��ح��دث��ني يف جتمع 
عا�سمة  بودجوريت�سا  يف  حا�سد 
البالد  “لقد �سئمنا من” حرية 

�سيتنيك.
امل�سلحني  م���ن  ال�����س��ي��ت��ن��ي��ك  ك����ان 
ال�����س��رب ال��ذي��ن ارت��ك��ب��وا فظائع 
����س���د امل����دن����ي����ني خ������الل احل�����رب 
ال�سراعات  ويف  الثانية  العاملية 
ت�سعينيات  يف  ال��ي��وغ��و���س��الف��ي��ة 

القرن املا�سي.
معار�سة  حتالفات  ثالثة  وف��ازت 
ب� 41 مقعدا من مقاعد الرملان 
البالغ عددها 81 يف االنتخابات. 
خراء  حكومة  ت�سكيل  ويريدون 
ميلو  ال��رئ��ي�����س  ���س��ل��ط��ة  لتفكيك 
ديوكانوفيت�س، الذي حكم البالد 

منذ ما يقرب من 30 عاما.
ويتهمونه بالف�ساد والهجوم على 

منتقدي احلكومة.

جمهورية  دي��وك��ان��وف��ي��ت�����س  وق���اد 
اجل���ب���ل اال�����س����ود ال�����س��غ��رية اإىل 
اال���س��ت��ق��الل ع��ن ���س��رب��ي��ا يف عام 

2006 واأقام �سراكة مع الغرب.
الدميقراطية  اجل��ب��ه��ة  وت��ت��م��ت��ع 
ن�سيب  ب��اأق��وى  لرو�سيا  امل��وال��ي��ة 

27 م��ق��ع��دا. كال  ب���  يف ال���رمل���ان 
موؤيدان  التحالف  يف  �سريكيهما 

للغرب.
وت�����س��ب��ب ت�����وازن ال���ق���وى ه����ذا يف 
ال���ب���الد  اأن جت����د  م����ن  خم�������اوف 
ورو�سيا  ب�سربيا  مرتبطة  نف�سها 

مرة اأخرى، يف ظل هذا الو�سع.
اتهاماته  دي��وك��ان��وف��ي��ت�����س  وك����رر 
حملته  خ�������الل  ����س���اق���ه���ا  ال����ت����ي 
تعمل  املعار�سة  ب���اأن  االنتخابية 
ال�سربية  امل�������س���ال���ح  اأج������ل  م����ن 

والرو�سية.
وم�����ن غ����ري ال���وا����س���ح م����ن نظم 
م�����س��ريات االأح�����د. وق����دم معظم 
اأنهم  اأن��ف�����س��ه��م ع��ل��ى  امل��ت��ح��دث��ني 

“وطنيون«.
“فيجي�ستي”  �سحيفة  وذك����رت 
من  ال�����ع�����دي�����د  اأن  امل�������س���ت���ق���ل���ة 
البارزين من احلزب  ال�سيا�سيني 
الدميقراطي اال�سراكي بزعامة 
دي��وك��ان��وف��ي��ت�����س ك���ان���وا م���ن بني 

امل�ساركني.

الحتاد الأوروبي يدعم 
حوار »بلغراد -بري�شتينا«

•• بروك�شل-وام:

األك�سندر  ال�����س��رب��ي  ال��رئ��ي�����س  اأك���د 
ف��وت�����س��ي��ت�����س ورئ���ي�������س ال�������وزراء يف 
للممثل  ح��وت��ي  اهلل  اأف���د  كو�سوفو 
االأعلى لالحتاد االأوروبي لل�سوؤون 
االأمنية  وال�����س��ي��ا���س��ة  اخل���ارج���ي���ة 
اأنهما   ، االأوروبية ، جوزيب بوريل 
يعلقان االأولوية الق�سوى للتكامل 
وموا�سلة  االأوروب�����ي  االحت����اد  م��ع 
العمل على حوار بلغراد - بري�ستينا 
ال����ذي ي��ي�����س��ره االحت����اد االأوروب�����ي 
وال�����ذي ي��ع��د ع��ن�����س��ًرا اأ���س��ا���س��ًي��ا يف 
م�سارات االحتاد االأوروبي اخلا�سة 
بهما. كما التزما يف بيان م�سرك 
املحادثات  من  جولة  انطالق  قبل 
ب���ي���ن���ه���م���ا ال�����ت�����ي ي�����ق�����وم االحت�������اد 
بروك�سل  يف  بتي�سريها  االأوروب�����ي 
جهودهما  مب�������س���اع���ف���ة  ال�����ي�����وم 
ل�����س��م��ان امل���زي���د م���ن ال��ت��واف��ق مع 
االحت��اد االأوروب��ي وفًقا اللتزامات 

كل منهما.

وذلك يف جولة هي االأوىل بعد حراك �سيا�سي ودبلوما�سي تال االإعالن قبل اأيام 
عن قرار لوقف اإطالق النار على طول جبهات القتال يف ليبيا.

وقالت م�سادر لل�سحيفة اإن “هذه املحادثات التي �ستتوا�سل على مدى يومني 
تاأتي جت�سيداً للجهود املغربية برعاية العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س، من 
اأجل التو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة الليبية«. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه ُينتظر 
اأن حتدد املحادث خارطة الطريق ومواعيد تنظيم انتخابات رئا�سية وت�سريعية 
اإىل  اآليات الإدارة ما تبقى من املرحلة االنتقالية،  اأ�سا�س د�ستوري، وو�سع  على 
جانب بلورة م�سروع ملُعاجلة االأزمة االأمنية واالقت�سادية، على اأن تتم مناق�ستها 

يف املحادثات الليبية – الليبية، املُزمع عقدها يف جنيف خالل االأ�سبوع املقبل.
و�سفتها  م�سادر  عن  االأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  ونقلت   .. �ل�صلطة  كعكة 
اأ�سا�سيتني  نقطتني  مبا�سرة  بوزنيقة  يف  بحثا  االأزم���ة  ط��ريف  اأن  ب�”املطلعة” 
املوؤ�س�سات، خ�سو�ساً  اإع��ادة هيكلة  االأوىل تبحث  االأزم��ة،  الطريق حلل  تعيدان 

اأن  على  ال�سخريات  اتفاق  ون�س  اأع�سائه.  ع��دد  وتقلي�س  الرئا�سي،  املجل�س 
ا�ستقاالتهم منه.  اأع�سائه  4 من  اأن قدم  اأع�ساء، و�سبق   9 املجل�س يتكون من 
ويبدو اأن هناك اجتاهاً لتقلي�س عدد اأع�ساء املجل�س اإىل 3 اأع�ساء بحيث ميثل 
كل ع�سو منطقة من مناطق ليبيا الثالث وهي طرابل�س وبرقة وفزان. ويبقى 
ال�سراع احلقيقي حمتدماً حول رئا�سة املجل�س. وتتعلق النقطة الثانية، مباآل 
رئا�سة احلكومة. ويعّد حممد معز الكيخيا من املر�سحني الذين لديهم قبول 
للظفر باملن�سب، ويحظى مبناف�سة �سر�سة من فتحي با�س اأغا، وزير الداخلية 

احلايل يف حكومة ال�سراج.
له  مقال  ب��درخ��ان يف  ال��وه��اب  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  وت��ن��اول  تدخل تركي.. 
دائم  وق��ف  مبوجبها  مت  التي  القلقة  الهدنة  االإماراتية  “االحتاد”  ب�سحيفة 
اأن هناك قوى خارجية ا�ستطاعت خف�س الت�سعيد  اإىل  النار، م�سرياً  الإطالق 
)يف  وال�سيا�سي  جنيف(  )يف  الع�سكري  التفاو�س  ال�ستئناف  ا�ستعداداً  ليبيا،  يف 

اأواخر  منذ  الثابت  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار  الليبية.  االأط��راف  بني  ال�سخريات( 
“التزامات”  على  حافظت  الدولية  القوى  اأن  املا�سي،  ال��ث��اين(  يناير)كانون 
موؤمتر برلني واإْن مل تطّبقها، بل اإن دواًل عدة توا�سل خرقها، حتديداً يف جمال 
الت�سليح، وفقاً لرئي�سة البعثة االأممية بالنيابة �ستيفاين وليامز. ولفت بدرخان 
اإىل اأنه يف الوقت احلايل، يحاول كل طرف ا�ستثمار التغيري يف الو�سع امليداين 
وميزان القوى، لتح�سيل مكا�سب �سيا�سية.وهناك حماولة لتنظيم امل�ساركة يف 
اإدارة الدولة، وا�ستطراداً لتفادي تق�سيم ليبيا، طاملا اأن احل�سم الع�سكري غري 
م�سموح به دولياً. لذلك تلّح االأمم املتحدة على جمل�س االأمن الإن�ساء “منطقة 
كانت وا�سنطن طرحت هذه الفكرة، على اأن ت�سمل الهالل  منزوعة ال�سالح”، 
�سواء  عليها،  لالتفاق  م�ساعداً  عاماًل  يكن  مل  الركي  التدخل  لكن  النفطي، 
باملرتزقة  اأو  وم�سراتة،  طرابل�س  يف  امليلي�سيات  جانب  اإىل  املبا�سر  ب��وج��وده 

ال�سوريني الذين يرتاب البنتاغون ب� “ال�سوابق االإجرامية” للعديد منهم.

•• عوا�شم-وكاالت

توؤ�س�س حمادثات الت�ساور املتوا�سلة حالياً يف بلدة بوزنيقة املغربية، بني وفدين 
ليبيني ميثالن جمل�س النواب يف طرق وجمل�س الدولة يف طرابل�س، برعاية 
املت�سدرة  نف�سها   الوجوه  تدوير  تعيد  جديدة  انتقالية  ملرحلة  املتحدة  االأمم 

للم�سهد ال�سيا�سي الليبي منذ بدء االأزمة الليبية منت�سف عام 2014.
وبح�سب �سحف عربية �سادرة، اأم�س االثنني، فاإن حمادثات بوزنيقة املدعومة 
دولياً �ستبحث التطرق اإىل جملة من امللفات اخلالفية والق�سايا العالقة، �سمن 
اإطار خمرجات موؤمتر برلني، على اأمل التو�سل اإىل ر�سم خارطة طريق ت�سع 

حداً لالأزمة الراهنة وُتنهي معاناة ال�سعب الليبي.
حر�ك دبلوما�صي .. وذكرت �سحيفة “العرب” اللندنية اأن املحادثات الليبية 
الليبية انطلقت للت�ساور حول تفعيل العملية ال�سيا�سية برعاية االأمم املتحدة، 

•• براونزفيل-اأ ف ب

يكافح الدميوقراطيون يف املقاطعات 
االأمريكية الريفية لك�سب بن�سلفانيا، 
اإحدى الواليات االمريكية احلا�سمة 
وباء  لكن  الرئا�سية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اإذ  عليهم  االأم��ر  ي�سّعب  كوفيد19- 
التجمعات،  بايدن  جو  فريق  يتجّنب 
يف حني يكثف مع�سكر دونالد ترامب 
احلمالت والزيارات ملنازل الناخبني.

وي�����ت�����ب�����اي�����ن ال�������ف�������رق ب�������ني ج����ه����ود 
اجل��م��ه��وري��ني وال��دمي��ق��راط��ي��ني يف 
مقاطعة وا�سنطن يف والية بن�سلفانيا 
يف هذا املو�سم االنتخابي ب�سكل كبري 
للغاية اإذ ا�ستقبلت ثالث خيم موؤيدي 
الرئي�س يف نهاية االأ�سبوع، فيما حاول 
بايدن التزام اإر�سادات ال�سحة العامة 
التجمعات  معظم  تنظيم  خ��الل  من 

عر االإنرنت.
كمامات  بدون  ترامب  اأن�سار  وو�سل 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى الفتات  ب��ال��ع�����س��رات 
“لنجعل  ����س���ع���ار  حت���م���ل  وق���م�������س���ان 

اأمريكا عظيمة من جديد” يف اأجواء 
اأ�سبه باحلفالت العائلية.

على  اأونيل  تيم  الوالية  ممثل  �سار  ال�سابق،  اليوم  ويف 
اجلمهوريني،  امل��وؤي��دي��ن  حل�سد  املقاطعة  ت��الل  ط��ول 
اأواخ��ر حزيران/ ب��اب منذ   3500 اأن��ه ط��رق  مو�سحا 

يونيو.
ق��ال��ت كري�ستينا  ال��دمي��وق��راط��ي  ع��ل��ى اجل��ان��ب  ل��ك��ن 
املحلي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  رئي�س  نائبة  ب��روك��ت��ور 
م�سيفة “ال نريد تعري�س  “نحن ال نطرق االأبواب”، 

متطوعينا للخطر«.
باأنهم  اأ���س��ع��ر  ذل����ك،  م��ن  ب��االإح��ب��اط  “اأ�سعر  وت��اب��ع��ت 
خالل  م��ن  احلما�سة  بع�س  ي��ث��ريون  ت��رام��ب(  )حملة 
االأبواب،  زالوا يطرقون  التي ينظمونها وما  املنا�سبات 
نقوم  فاإننا ال  الوباء بجدية كبرية،  نتعامل مع  والأننا 
علينا”  �سلبا  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  م��ن  بالقلق  اأ�سعر  ب��ذل��ك. 
 3 قبل �سهرين فقط من موعد االنتخابات املقررة يف 

ت�سرين الثاين/نوفمر.
ال��ذي��ن ي�سعون  ب���اي���دن،  ف��ري��ق حملة  اأع�����س��اء  وي����وزع 

كمامات، الالفتات من مكتبهم.

ع��دد من  اإىل  م�سريا  بها”  اأن��ه ملتزم  اأعتقد  لكنني ال 
تندد  التي  الدميوقراطيني  من  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات 

بعمليات التك�سري و�سناعة الوقود االأحفوري.
ويف ه���ذه امل��ق��اط��ع��ة ال��ت��ي ك��ان��ت دمي��وق��راط��ي��ة ق��ب��ل اأن 
حتّول موقفها ل�سالح ترامب يف العام 2016، ت�سيق 
واجلمهوريني  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  ع���دد  ب���ني  ال��ف��ج��وة 
كان  ترامب،  انتخاب  عام  يف  االنتخابات.  يف  امل�سّجلني 
عدد  األفا  ب�14  يفوق  امل�سجلني  الدميوقراطيني  عدد 
اجلمهوريني، كما يقول بال. لكن هذا الهام�س تقل�س 

اليوم اإىل األفني ل�سالح الدميوقراطيني.
وخالل جتمع حا�سد نهاية االأ�سبوع، �سجل دميوقراطي 
�سابق واحد على االأقل على لوائح احلزب املناف�س للمرة 

االأوىل.
يبلغ  متقاعد  منجم  عامل  وه��و  اأجنيلو  م��ارت��ن  وق��ال 
ترامب  �سنوات.  اأ�سوت منذ  “مل  64 عاما  العمر  من 

جعلني اأرغب يف الت�سويت جمددا«.
عمال  لديهم  ب��اأن  املقاطعة  يف  الدميوقراطيون  ويقر 
املعركة  خو�س  على  م�سرون  لكنهم  ب��ه،  القيام  يجب 

بال هوادة.

وقال امل�سوؤول اجلمهوري يف املقاطعة ديف بال اإن احلذر 
اإذ يواجه املر�سح الدميوقراطي  لن يفيد بايدن كثريا 
معركة �سعبة حمليا ب�سبب مواقفه حيال ملف البيئة.
اأن امل��ر���س��ح��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة ل��ل��ع��ام 2016  واو���س��ح 
عندما  بن�سلفانيا  والي��ة  يف  خ�سرت  كلينتون  ه��ي��الري 

دعت اإىل اإغالق مناجم الفحم.
وقد يخ�سر بايدن يف هذه الوالية اأي�سا ب�سبب انتقاده 
وهي  ال�����س��خ��ري،  ال��غ��از  الإن��ت��اج  “الت�سديع”  عمليات 
�سناعة اأ�سبحت يف ال�سنوات االأخرية اأ�سا�سية للمنطقة 
ب�سكل  الوظائف  من  االآالف  ع�سرات  بها  ترتبط  حيث 

مبا�سر اأو غري مبا�سر.
�سيمنع  اإن��ه  بن�سلفانيا  يف  املولود  بايدن  ق��ال  اأن  و�سبق 
تعد  التي  االأرا�سي  على  بذلك  للقيام  ت�ساريح  اإ�سدار 
لن  باأنه  املا�سي  االأ�سبوع  �سرح  لكّنه  عامة،  ممتلكات 
الغاز  ال�ستخراج  “الت�سديع”  تقنية  ا�ستخدام  يحظر 
ال�سخري رغم ت�سديده على وجوب التخلي عن الوقود 

االأحفوري من اأجل مكافحة تغرّي املناخ.
التعهد قيمة كبرية  لكن وفقا لبال، قد ال يحمل هذا 
فمه...  م��ن  خ��رج��ت  الكلمات  “هذه  مو�سحا  حمليا 

ب��ال��ل��ب��ا���س امل����دين وي��ح��م��ل��ون ه�����راوات ي��ج��وب��ون و�سط 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن. وج����رت تظاهرات  وي��الح��ق��ون  امل��دي��ن��ة 
مماثلة يف العديد من مدن البالد اأي�سا وخ�سو�سا يف 

غرودنو )غرب( وبري�ست )غرب(.
 26 منذ  واحل��اك��م  عاما   66 البالغ  الرئي�س  ي��زال  ال 
عاما والذي حتتج املعار�سة على اإعادة انتخابه، يرف�س 
للح�سول على دعم مو�سكو. وكثفت  وي�سعى  ح��وار  اأي 
تعبئة  على  ردا  االعتقاالت  املا�سي  االأ�سبوع  ال�سلطات 

الطالب للنزول اىل التظاهرات.
االح��ت��ج��اج��ات حيث  اأي����ام  اأول  يف  عنيفا  ال��ق��م��ع  وك���ان 
ومت  ع�سرات  واأ�سيب  االأق��ل  على  اأ�سخا�س  ثالثة  قتل 
توقيف اأكر من �سبعة اآالف �سخ�س خالل التظاهرات 
االأوىل. من جهتها، عززت مو�سكو التي نددت بالتدخل 
زيارة  للرئي�س عر  االأزم��ة، دعمها  بداية  الغربي منذ 
الرو�سي  ال��وزراء  رئي�س  بها اخلمي�س  قام  اإىل مين�سك 
ت�سريحات  ب��اأي  ي��دل  مل  ال��ذي  مي�سو�ستني  ميخائيل 
االأوىل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اأه��م��ي��ة  حملت  زي��ارت��ه  ل��ك��ن  مهمة 

مل�سوؤول بهذا امل�ستوى منذ بداية االأزمة يف مين�سك.

•• مين�شك-اأ ف ب

اأعلنت ال�سرطة البيالرو�سية عن اعتقال 633 �سخ�سا 
اأم�س  خالل التظاهرة احلا�سدة للمعار�سة التي جرت 
الرئي�س  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة  على  احتجاجا  االأح���د  االأول 

األك�سندر لوكا�سنكو يف مطلع اآب-اغ�سط�س.
وقالت وزارة الداخلية البيالرو�سية يف بيان “مت توقيف 
633 �سخ�سا باالم�س بتهمة خمالفة القانون املتعلق 
ب��ال��ت��ج��م��ع��ات«. واأ���س��اف��ت ال�����وزارة اأن���ه مت و���س��ع 363 
املحاكم  تنظر  اأن  انتظار  يف  اعتقال  مراكز  يف  �سخ�سا 
يتم  ال��ذي  االأك��ر  االعتقاالت  ع��دد  ويعد  يف ملفاتهم. 
خالل تظاهرة للمعار�سة منذ بدء االحتجاجات التي 
والتي  اآب/اغ�سط�س،   9 يف  الرئا�سية  االنتخابات  تلت 

قمعتها قوات االأمن.
األ���ف �سخ�س االأح����د اىل و�سط  اأك���ر م��ن م��ئ��ة  ون���زل 
مين�سك بدعوة من املعار�سة يف نهاية االأ�سبوع الرابعة 
االمن  لقوات  الكثيف  االنت�سار  رغم  احلا�سدة  للتعبئة 
رج��اال مقنعني  �سور  واأظ��ه��رت  العا�سمة.  واجلي�س يف 

وانخرط بيل �ستازاك يف حملة للمرة 
االوىل يف حياته �سمن فريق بايدن، 
بعدما �سّوت يف املا�سي للجمهورَيني 

رونالد ريغان وجورج بو�س االأب.
وقال الرجل البالغ 71 عاما “اأكره 

دونالد ترامب وكل ما يتعلق به«.
بوالية  ف����وزه  اح��ت��م��ال  اأن  واأ����س���اف 
ال�سبب  ول��ه��ذا  ق��ل��ق��ي  “يثري  ث��ان��ي��ة 

قررت امل�ساركة هذا العام«.
وي��ت��ف��ق ب���راي���ن ���س��ت��ي��ل، وه����و عامل 
من  يبلغ  بالتجزئة  البيع  ق��ط��اع  يف 
املوقف  ه���ذا  م���ع  ع���ام���ا،   67 ال��ع��م��ر 
قائال “هذه االنتخابات هي االأهم يف 
الذي  “االنق�سام  وي�سيف  حياتي”. 

مت زرعه... مل اأ�سهد مثله اأبدا«.
وتابع “ميكنك اأن ت�سعر به يف الهواء، 

ميكنك قطعه ب�سكني«.
الدميوقراطية  امل�����س��وؤول��ة  وت��ع��ت��ق��د 
ان��خ��رط��ت يف املجال  ال��ت��ي  ب��روك��ت��ور 
بال�سدمة  �سعرت  بعدما  ال�سيا�سي 
لفوز ترامب يف االنتخابات الرئا�سية 
ال�سابقة، اأن ت�سميم هوؤالء املتطوعني 

ميكن اأن يحدث فرق.
و�سددت على اأن ترامب ربح يف والية بن�سلفانيا باأغلبية 
�سئيلة بلغت 44 األف �سوت يف العام 2016، ما يعني 
اأن الدميوقراطيني يحتاجون فقط اإىل �سد الفجوة يف 

عدد قليل من املقاطعات الرئي�سية لهزميته.
اآالف �سوت   5 “اإذا متكنا من احل�سول على  واأ�سافت 
اإ�سايف يف مقاطعة وا�سنطن ل�سالح جو بايدن، ف�سنكون 

اأدينا مهمتنا بت�سليم بن�سلفانيا اإىل جو بايدن«.
النتائج  اأن  اإىل  االأخ����رية  ال����راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
بايدن  اأن  رغ��م  بن�سلفانيا  والي���ة  يف  متقاربة  �ستكون 

يتقدم على ال�سعيد الوطني.
وق����ال اأون���ي���ل ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري ال����ذي ي��ج��ول على 
فعل  ردود  اأن  مبا�سر  ب�سكل  ي��رى  اإن��ه  الناخبني  منازل 
االأمر  يتعلق  عندما  توقعها  ميكن  ال  الناخبني  م��ن 

برامب.
يدعمونه  ال  م��ت�����س��ددون  ج��م��ه��وري��ون  “هناك  وت��اب��ع 
ترامب  الرئي�س  ودميوقراطيون مت�سددون يدعمونه. 
املوقف  احلزب”  يحدد  ال  الذين  ال�سيا�سيني  اأح��د  هو 

منهم.

ع�شرات الآلف يتظاهرون عقب النتخابات يف اجلبل الأ�شود
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العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ق�سر اخلليج العمال الرخام
رخ�سة رقم:CN 1136402 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/موزة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبيد اخلاطري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
رخ�سة رقم:CN 2879865 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2398978 باال�سم التجاري:ا�س اف اي 
للتجارة العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

اإعـــالن
واملقاطع  لل�سناعات  اخلليج  ن�سر  ال�سادة/�سركة  باأن:  ال�سناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
رقم الرخ�سة ال�سناعية:IN-1000848 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

دخول ال�سريك:

خروج ال�سريك

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم املالك:

وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه  
خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعالن ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�ساء 

مكتب تنمية �ل�صناعةمدة االإعالن .

الن�سبة اال�سم
حمد علي حممد اليهبوي الظاهري

اجلن�سية
100٪االمارات العربية املتحدة

الن�سبة اال�سم
حمد علي حممد اليهبوي الظاهري

اجلن�سية
100٪االمارات العربية املتحدة

الن�سبة اال�سم
علي حممد علي �سلطان الظاهري

اجلن�سية
100٪االمارات العربية املتحدة

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 
رخ�سة  الزراعية  للمواد  العرب  �سط  موؤ�س�سة  تعلن 
املهند�س  ان  فردية  موؤ�س�سة   CN  1124246 رقم: 
االأ�سقر  العال  عبد  عبدالعظيم  عبدالعال  الزراعي 

�سفر  جواز   - اجلن�سية  م�سري 
ترك  قد   A24750530:رقم
اعاله  املذكورة  باملوؤ�س�سة  العمل 
والقوانني  لالحكام  خالفا 
املوؤ�س�سة  فان  وعليه   - النافذة 
تعامل  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

معه با�سمها و�سفتها
ن�صر �العالن على م�صوؤولية �ملعلن  

اإعـــــــــــــالن
العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

رقم:  الزراعية رخ�سة  للمواد  العرب  �سط  موؤ�س�سة  تعلن 
CN موؤ�س�سة فردية ان العامل امين �سالح   1124246

زكى ابو حامد م�سري اجلن�سية - 
 A22511826:جواز �سفر رقم
باملوؤ�س�سة  العمل  ترك  قد 
لالحكام  خالفا  اعاله  املذكورة 
والقوانني النافذة - وعليه فان 
اأي  عن  م�سوؤولة  غري  املوؤ�س�سة 

تعامل معه با�سمها و�سفتها
ن�صر �العالن على م�صوؤولية �ملعلن  

اإعـــــــــــــالن
العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زوم لقطع غيار التريد والتكيف 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2768974 
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد اليا�س حممد ابو الكالم من 12.5٪ اىل ٪16.33
تعديل ن�سب ال�سركاء

مطهر ح�سني �سودري را�سد احمد �سودري من 12.5٪ اىل ٪16.33
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �ستار ح�سني منهاج حممد امتياز ح�سني من 11.5٪ اىل ٪16.34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عاملغري حممد ازاهار

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بني امل�سخن - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1787695 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زيد مبارك �سامل علي املنهايل ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عنود عي�سى حممد حوكل احلافظي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
للو�ساطة  فلو  ال�س�����ادة/كا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية- ذ.م.م �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2110698 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن عادل �سامل الكاف الها�سمي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ريان عادل �سامل الكاف الها�سمي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�سنت للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1179089 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عمران �سياء اهلل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل قران النوبي مزينه العامري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل قران النوبي مزينه العامري من 100٪ اىل ٪51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ كري�سنت للمقاوالت العامة

CRESCENT GEN. CONT.

اىل/ كري�سنت للمقاوالت العامة ذ.م.م
CRESENT GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مدر�سة ليوا الدولية- امل�سرف ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2734242 
تعديل مدير/ا�سافة مارجريت ان هاي�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ليوا للتعليم ذ.م.م LIWA EDUCATION LLC من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ليوا للتعليم ذ.م.م LIWA EDUCATION LLC من 99٪ اىل ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سعيد �سلطان بن حرمل الظاهري
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مدر�سة ليوا الدولية- امل�سرف ذ.م.م
LIWA INTERNATIONAL SCHOOL- AL MUSHRIF LLC

اىل/ مدر�سة ليوا الدولية- امل�سرف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
LIWA INTERNATIONAL SCHOOL- AL MUSHRIF - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

جتديد عالمة جتارية
رقم االإيداع / الطلب  53796

  تاريخ االإيداع 2003/6/18 
رقم الت�سجيل 46103 

 تاريخ الت�سجيل 2004/3/29 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع   ا�سم الوكيل 

قر�سي اند�سريز )برايفيت( ليميتد   ا�سم ال�سركة 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 15 - جي ، جولرج – 3 الهور ، الباك�ستان 
 *  اال�سراطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم االإي�سال  

تاريخ االإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

جتديد عالمة جتارية
رقم االإيداع / الطلب  45440

 تاريخ االإيداع 2001/12/19 
رقم الت�سجيل 96909 

 تاريخ الت�سجيل 2009/9/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع 

 ا�سم ال�سركة غلف انرنا�سيونال لوبريكانت�س ، ليميتد . 
اإدخال ال�سعار 

العنوان كانون�س كورت ، 22 فيكتوريا �سريت ، هاميلتون ، برمودا ات�س ام 12 .
 *  اال�سراطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/12/19 
 رقم االإي�سال  

تاريخ االإي�سال
الفئة 4 

النفط ومنتجاته ، بالتحديد ، زيوت الوقود ، الغازولني )البنزين( ، الكريو�سني ، النفتا ، 
زيوت التزليق ، �سمع البرول ، �سحوم  التزليق ، غاز البرول امل�سال يف الفئة )4( .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  48524 

 تاريخ االإيداع 2002/7/13 
 رقم الت�سجيل 39448 

 تاريخ الت�سجيل 2003/5/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع 

 ا�سم ال�سركة اي�سو كوربوري�سن 
اإدخال ال�سعار

       
 العنوان 4-112 ، بانبو � دونغ ، �سيو�سو � قو ، �سيوؤل ، جمهورية كوريا 

 *  اال�سراطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/13 

 رقم االإي�سال  
 تاريخ االإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  50324 

 تاريخ االإيداع 2002/11/12 
 رقم الت�سجيل 41582 

 تاريخ الت�سجيل 2003/8/2 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

   

  
العنوان فريجينيا هاو�س ، 37 جيه ال  نهرو رود ، كلكتا � 071  700 ، والية غرب 

البنغال ، الهند
 *  اال�سراطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/11/12 
 رقم االإي�سال  

تاريخ االإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  50325 

 تاريخ االإيداع 2002/11/12 
 رقم الت�سجيل 43708 

 تاريخ الت�سجيل 2003/12/13 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار

  
العنوان فريجينيا هاو�س ، 37 جيه ال  نهرو رود ، كلكتا � 071  700 ، والية غرب البنغال 

، الهند
 *  اال�سراطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/11/12 
 رقم االإي�سال  

تاريخ االإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 546
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فرا�س مهيوب  نايف فرحان - بحريني اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ حممد ادري�س حممد 
تاأ�س�ست  والتي  للحالقة(  املجاز  �سماء  )�سالون  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغايل   - اي�ساك 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )764418( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية 

بال�سارقة.  مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 544

يف  يرغب  اجلن�سية  باك�ستانية   - زامارود  خان  عابيده  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد/ علي را�سد مبارك را�سد بن 
�سرود املن�سوري - اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )تاج الزمرد لتجارة االقم�سة وخياطة 
املالب�س الرجالية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )746908(  تغيريات 

اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 
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جتاري تنفيذ   2020/568
بيانات الق�صية

رقم االعالن  3002307724
نوع االعالن 

املطلوب اعالنه  / خالد بن خمي�س بن �سعيد اجلهوري
املعلن /  ال�ساهر لتاأجري ال�سيارات

بناء علي طلب املحكوم له / ال�ساهر لتاأجري ال�سيارات
اىل املحكوم عليه / خالد بن خمي�س بن �سعيد اجلهوري اجلن�سية / �سلطنة عمان

07-06-2020 يف  بتاريخ  اأ�سدرت بحقك حكما  راأ���س اخليمة قد  باأن حمكمة  ليكن معلوما لديك 
الق�سية رقم 2020/261 جتاري يومي بالزامك بدفع مبلغ و قدره 27332.00

درهما �سامال الر�سوم و امل�ساريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و �سجل بالرقم امل�سار 
اأعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاأه اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ و يف حال تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم و الر�سوم املرتبة عليك

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
اإعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 191/2020/20 جتاري كلي
مو�سوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعي علي�هم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره ) 15.217.782 درهم( خم�سة ع�سر مليون 

ومئتان و�سبعة ع�سر الف و�سبع مائة واثنان وثمانني درهم و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة 
و الفائدة 12 % من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .

طالب االعالن :  البنك العربي املتحد  �سفته بالق�سية:  مدعى 
 ، 2 - نيو بوي �س م ح  �سفته بالق�سية:  مدعى عليه    ، 1 - الطفل اجلديد �سفته بالق�سية:  مدعى عليه     : املطلوب اعالنهم 
بوي ال�سعودية املحدودة �سفته بالق�سية:  مدعى عليه ،  4 - منار عادل الطرابي�سي �سفته بالق�سية:  مدعى عليه    نيو  �سركة   -  3
5 - حممد عادل الطرابي�سي �سفته بالق�سية:  مدعى عليه.  مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املطالبة مببلغ  : بعدم اخت�سا�سها قيميا بنظر  اوال  املتحد   العربي  البنك  ل�سالح/  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020-08-11
املوؤرخ يف 2016/9/6 واأمرت بن�سخ �سورة من االأوراق واإحالتها  الثاين  املرابحة  بيع  عقد  عن  الناجتة  درهم   2،810،394.94
بحالتها اإيل الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة ع�سر لنظرها بجل�سة 2020/8/25 ، و ابقت الف�سل يف ر�سوم وم�ساريف هذا الطلب 
.  ثانيا : بالزام املدعي عليهم من االوىل وحتى اخلام�س بان يوؤدوا بالت�سامن اىل الدعي مبلغ 12،416،412،61 درهم )اثنا ع�سر 
مليون و اربعمائة و�ستة ع�سر الفا و اربعمائة واثنا ع�سر درهما و واحد و�ستون فل�سا( عن عقد املرابحه االول ، مع الفائدة بواقع 9% 
�سنويا من تاريخ املطالبه الق�سائية احلا�سل يف 2020/1/22 و الزمتهم بالر�سوم وامل�سروفات و مببلغ الفي درهم مقابل اتعاب 
با�سم  االع��الن. �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

 �تهام �ل�صلطات بال�صعي لتحقيق مناعة جماعية من خالل عدم فر�ص قيود �أكرث �صر�مة 
يرجح بع�ص �خلرب�ء �أن يجد �رتفاع حاالت كوفيد-19 يف �خلارج ترجمته د�خل �ل�صويد

��صرت�تيجية تثري جدال د�خليا

هل ال�شويد يف طريقها لالنت�شار على كوفيد-19...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أوروب���ا  رج��ل  �ل�صويد  كانت  �مل��ا���ص��ي,  �لربيع  يف      
 2500 �ملري�ص -حتى �أكرث من �لبقية. ما يقرب من 
فقط  �أبريل  �صهر  يف  كوفيد-19  ب�صبب  وفاة  حالة 
حدودهم  �جل��ري�ن  �أغلق  ن�صمة,  ماليني  ع�صرة  على 

�أي تد�بري حجر  �تخاذ  يتم  �ململكة, ومل  �صكان  �أمام 
عدد  �نخف�ص  يوليو,  منت�صف  منذ  ولكن,  �صحي. 
 771 كبري:  ب�صكل  �لوفيات  عدد  وكذلك  �الإ�صابات 
حالة جديدة و25 حالة وفاة من 28 �أغ�صط�ص �إىل 
4 �صبتمرب, مقابل ما يقرب من 40 �ألف �إ�صابة و131 
حالة وفاة يف فرن�صا. ومع تز�يد �لعدوى مرة �أخرى 

يف �أوروبا, كيف حققت �ململكة هذه �لنتيجة؟
ميزة �الن�صجام

على  يحافظ  �الأرق����ام  يف  �النخفا�ص  �إن  �أوال,      
يف  �لبالد  وي�صع  �ل�صويد,  يف  �إيجابية  ديناميكية 
ميكنهم  �مل�صابني  م��ن  �أق��ل  “عدد  �صاحلة.  د�ئ���رة 
هيلينا  تلخ�ص  لالآخرين”,  �ل��ع��دوى  ينقلو�  �أن 

يف  �لعامة  لل�صحة  �مل�صاعدة  �الأ�صتاذة  نوردن�صتيدت, 
�مل�صتمر  و�لرت�جع  �صتوكهومل.  يف  كارولين�صكا  معهد 
وبد�ية  �ل�صيف  م��ع  ت��اأك��د  �أب��ري��ل  منذ  �مل��ل��ح��وظ 
�لقو�عد  تعودو� على  �ل�صويديني  �أن  كما  �الإج��از�ت. 
“ي�صتمر  �الأخ�صائية:  تو�صح  �جلديدة,  �ل�صحية 
�لنا�ص يف �لتباعد �الجتماعي وغ�صل �أيديهم كثرًي�«.

اأخطائها.  م���ن  ال���ب���الد  ت��ع��ل��م��ت  ث���م     
فاإن  العامة،  ال�سحة  وك��ال��ة  وبح�سب 
منذ  امل��وؤك��دة  الوفيات  من  باملائة   47
امل�سنني.  دور  يف  حدثت  ال��وب��اء  ب��داي��ة 
التح�سري حول  “كان هناك نق�س يف 
كيفية التعامل مع كوفيد-19، ت�سرح 
وظهرت  العامة،  ال�سحة  اخت�سا�سية 
املوظفني  من  العديد  على  االأع��را���س 
ب��ي��وت��ه��م، مما  ال��ب��ق��اء يف  وك���ان عليهم 
املقيمني”.  رع��اي��ة  ال�سعب  م��ن  جعل 
منذئذ، اأ�سبحت بيوت امل�سنني حممية 

ب�سكل اأف�سل، كما توؤكد.
   يف ال�سويد، الكّمامة لي�ست اإلزامّية، 
وال حتى مو�سى به ر�سمًيا. “املدار�س 
مفتوحة، ال اأحد يرتدي اأقنعة هناك، 
ا، بينما نعلم اأنه  وال اأحد يف النقل اأي�سً
ان��ت�����س��ار ب��ط��يء للفريو�س  ك���ان ه��ن��اك 
جان  ي��اأ���س��ف  االأخرية”،  االأ���س��ه��ر  يف 
لوتفال، اأخ�سائي احل�سا�سية واالأ�ستاذ 
تعميم  اأن  غ����وت����ن����رغ.  ج���ام���ع���ة  يف 
الكّمامة يف تلك املرحلة من الوباء كان 
هيلينا  تعتقد  عك�سية،  بنتائج  �سياأتي 
اال�سراتيجية  “كانت  نوردن�ستيدت. 
ان  على  االأ���س��ا���س  يف  ت��ق��وم  ال�سويدية 
اجلميع  يفهم  بحيث  من�سجمة،  تظل 
وفر�س  تطبيقها.  يتم  التي  القواعد 
قيود اأكر �سرامة مثل و�سع الكمامة 

عند انخفا�س العدوى لي�س مت�سقا.«

�الختبار�ت و�لعدوى:
 �صر�ع �الأرقام

م����ن معهد  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ت��ت�����س��ور     
ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا، ان ح��ل��ق��ات حم��ل��ي��ة يف 
الربيع  يف  ق��ل��ي��اًل  ت����اأث����رت  اجل����ن����وب، 
ما  ي�����س��ب��ه  ����س���يء  ال  “لكن  ب���ال���وب���اء، 
يف  ل��زم��ي��ل��ه��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  عرفناه”. 
االرقام  ت��دوم  جامعة غوتنرغ، قد ال 
ال�سويدية اجليدة. “ما ت�ساهدونه هو 
لوتفال،  يقول جان  تي،  �سورة حلظة 
عن  قلياًل  متاأخرة  ال�سويد  اأن  اأعتقد 

بقية العامل”. 
ومن وجهة نظره، من املرجح اأن يجد 
اخلارج،  يف  كوفيد-19  حاالت  ارتفاع 
بالن�سبة  ال�����س��وي��د.     داخ���ل  ترجمته 
مقارنة  ف��اإن  اال�سكندنافية،  للمملكة 
التي يزيد عدد  باأرقام الدول  اأرقامها 
اأ�سعاف،  �ستة  اإىل  ثالثة  عن  �سكانها 

فرن�سا،  اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  اأو  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ث��ل 
يعتقد  �سك. يف ح��ني  دون  اط���راء  فيه 
اأ�ستاذ علم الفريو�سات  اندر�س فالني، 
كارولين�سكا،  م��ع��ه��د  يف  االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 
ال�سحيح  املقيا�س  اإن  ذل��ك،  م��ن  ب��داًل 
اال�سكندنافيني،  اجلريان  مع  يتطابق 
ال��ذي��ن ���س��ج��ل ك��ل م��ن��ه��م ب�����س��ع مئات 
املا�سي،  االأ�سبوع  فقط  االإ�سابات  من 
العادة،  “يف  ت��ق��ري��ًب��ا.  وف��ي��ات  وب����دون 
ع���ن���دم���ا ن�����ق�����ارن، ن����ق����ارن اأن���ف�������س���ن���ا ب� 
م�سيفا،  االأ���س��ت��اذ،  يو�سح  االأف�سل”، 
اأق����ل ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة ب�سكل  ال�����س��وي��د 
اأو  ه��ول��ن��دا  اأو  بلجيكا  م���ن  م��ل��ح��وظ 

اململكة املتحدة.
ا     وي��ت�����س��اءل ع��امل ال��ف��ريو���س��ات اأي�سً
ال�سويد،  يف  االخ���ت���ب���ار  ���س��ي��ا���س��ة  ع���ن 
–”مل نختر جميع  �سواء يف حجمها 
-ويف  �ستوكهومل”  يف  امل���ج���م���وع���ات 
يف  اأك��ر مدينة  ث��اين  “يف  معايريها: 
االأطفال  بفح�س  ُي�سمح  مل  ال��ب��الد، 
ال�سلطات  الأن  ع���اًم���ا،   16 ���س��ن  دون 
عر�سة  اأق�������ل  االأط������ف������ال  اأن  اأك��������دت 
ا�سابتهم  بينما  بالفريو�س،  لالإ�سابة 

واردة طبعا«. 
الذين  االأط��ف��ال  ُين�سح  االآن،  حتى     
ي���ع���ان���ون م���ن االأع�����را������س ب��ال��ب��ق��اء يف 
ا�ستمرت تلك االعرا�س.  البينت طاملا 
العامة  ال�����س��ح��ة  وك����ال����ة  واأ������س�����درت 
ال�سويدية تو�سية جديدة يوم االثنني 
االأطفال  اخ��ت��ب��ار  اإىل  ت��دع��و  امل��ا���س��ي 
عليهم  ظهرت  اإذا  عاًما   16 �سن  دون 

اجلمعة،  ي���وم  �سحفي  م��وؤمت��ر  ويف     
اأع��ل��ن��ت ك��اري��ن ت��ي��غ��م��ارك وي���زي���ل، اأن 
بالدم  امل���ت���رع���ني  م����ن  ب���امل���ائ���ة   7“
اأج�سام  ل��دي��ه��م  ال��ب��الد  م�ستوى  ع��ل��ى 
باملائة  و12  كوفيد-19،  ل�  م�سادة” 
يف �ستوكهومل. واإذا كانت هذه االأرقام 
ب���ع���ي���دة ج������ًدا ع����ن ال��ع��ت��ب��ة ال����الزم����ة، 
معينة  “درجة  متنح  اأن  ميكن  فاإنها 
تعتقد  كما  لل�سكان”،  احل�سانة  م��ن 
املنطقي  “من  نوردن�ستيدت:  هيلينا 
للخطر  االأك��ر عر�سة  االأ�سخا�س  اأن 
�سيارات  و�سائقي  احلافالت،  -�سائقي 
اأ�سيبوا،  ان  –�سبق  والباعة  االأج���رة، 
وبالتايل يتمتعون مب�ستوى معني من 
املناعة، مما ي�ساعد على اإبطاء عمليات 

انتقال الفريو�س«.
ال��ع��م��وم��ي ال�سوء  امل��ع��ه��د     وي�����س��ل��ط 
 3 بتاريخ  االأخ��ري،  بو�سوح يف تقريره 
العدوى يف  “انت�سار  اأن  �سبتمر، على 
ال�سويد اآخذ يف االنخفا�س”، بينما مل 
عددهم  البالغ  امل�ساركني  من  اأي  يكن 
حاماًل  االأخ���رية  درا�ستهم  يف   2500
يف  باملائة   0.9 مقابل  كوفيد-19  ل��� 
“مات  ب��امل��ائ��ة يف م��اي��و.  اأب��ري��ل و0.3 
ب�سبب  �سخ�س  االف   6 م��ن  يقرب  م��ا 
ف��ريو���س ك���ورون���ا يف ال�����س��وي��د، يجيب 
البلد  ق��ارن��ت��م  واإذا  ف��ال��ن��ي،  اأن����در�����س 
ب���ال���روي���ج وال����دمن����ارك وف��ن��ل��ن��دا، ال 
ميكنني القول اإننا اأبلينا بالًء ح�سناً.«

   يف 8 اأغ�سط�س، بدا اأن درا�سة اأجراها 
معهد االإح�ساء تعزز هذا الت�سخي�س. 

لالأطفال،  ت�����س��ورن��ا  “اإن  االأع���را����س. 
ب��ال��ع��دوى مل يتغري. نحن  واالإ���س��اب��ة 
باأن  ال�سابقة  تاأكيداتنا  على  نحافظ 
االأط���ف���ال اأق���ل ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة من 
البالغني، واأن البيئة املدر�سية مل تثبت 
اأنها حمرك النت�سار املر�س”، �سرحت 
كارين تيغمارك وي�سل رئي�سة الوكالة 

يف بيان.

للتعليمات  االم���ت���ث���ال  ع�����دم  ب�����س��ب��ب 
بعد  عن  للعمل  الرويج  اأو  ال�سحية، 
من قبل وكالة ال�سحة العامة. وقالت 
“من الوا�سح اأن اال�سراتيجية تتمثل 
باالنت�سار  للفريو�س  ال�سماح  ع��دم  يف 
ب��ح��ري��ة، مبعنى اخ��ر ل��ن ت��ك��ون هناك 
م����ا مل تغرق  ����س���يء  ك����ل  ع���ل���ى  ق���ي���ود 

االأق�سام واخلدمات ال�سحية«.

ح�صانة جماعية, 
��صرت�تيجية حكومية �صرية؟

وّق���ع ج���ان لوتفال  ال���وب���اء،     يف ذروة 
واأن����در�����س ف��ال��ن��ي، ع��ري�����س��ة م���ع 20 
اآخ���ري���ن م��ن زم��الئ��ه��م، ات��ه��م��وا فيها 
مناعة  لتحقيق  ب��ال�����س��ع��ي  ال�����س��ل��ط��ات 
جماعية، تلك العتبة من 50 اإىل 70 
باملائة من ال�سكان التي انطالقا منها 

تعتر البالد يف حالة مناعة.
   »اإن��ه��م م��ا زال���وا ي��ح��اول��ون الو�سول 
بينما  فالني،  اأن��در���س  ي��ق��ول  اإليها”، 
ن��ف��ت وك��ال��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة م����راًرا. 
اإىل  زميلتها يف ال�سحة العامة، ت�سري 
جميع التدابري التي �سبق ان اتخذتها 
التي تقت�سر  التجمعات  ال�سويد، مثل 
املغلقة  وامل��ط��اع��م  ا،  �سخ�سً  50 ع��ل��ى 

الوفيات  ع��دد   51405 ح���ددت  لقد 
جميع  ويونيو،  يناير  بني  ال�سويد  يف 
عدد  “اأعلى  اأي  جم��ت��م��ع��ة،  االأ���س��ب��اب 
االأوىل من  ال�ستة  االأ�سهر  للوفيات يف 
 55431 م���ع   ،1869 م��ن��ذ  ال���ع���ام 
كقيمة  اإل��ي��ه  وب��ال��ن��ظ��ر  وفاة”.  ح��ال��ة 
للده�سة.  مثرًيا  الرقم  يبدو  مطلقة، 
ولكن يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر، 
اأق��ل من ن�سف ما  ال�سكان  “كان ع��دد 

يذّكر مارتن كولك. هو عليه اليوم”، 
   وي��ع��ت��ق��د اخل��ب��ري ال���دمي���وغ���رايف يف 
املنا�سب  م��ن  اأن���ه  �ستوكهومل،  جامعة 
م��ق��ارن��ة م��ع��دل ال��وف��ي��ات ال���زائ���د بني 
الوفيات  االأوروبية عو�س عدد  ال��دول 
اأنظمة  ب�����س��ب��ب  كوفيد-19،  ب�����س��ب��ب 
معدل  نقارن  “عندما  املختلفة:  العد 
ال�سويد مع فرن�سا  الزائد يف  الوفيات 
وخمتلفة  مت�سابهة  االأرق��ام  وهولندا، 
“يف  واإ�سبانيا”.  اإي��ط��ال��ي��ا  اأرق����ام  ع��ن 
غ�سون 20 عاًما، كما يتوقع، لن يبدو 
�ستكون  مت��اًم��ا.  خمتلًفا   2020 ع��ام 
الوفيات  “يف  ط��ف��ي��ف��ة  زي������ادة  ه���ن���اك 
الزائدة” لكن ال �سيء خمتلف متاًما.«    
يف ال�سويد، االإجراءات تتغري مع ذلك. 
اأعلنت لينا هالينغرين، وزيرة ال�سحة 
ال�سماح  �سيتم  اأنه  الثالثاء  ال�سويدية 
التجمعات  بحظر  املحلية  للجماعات 
العامة يف حالة تف�سي العدوى. وحتى 
“مفيًدا”  اع��ت��ر  الكمامة  ارت����داء  اأن 
قبل  م���ن  انتقالية”،  ف���رة  “خالل 
لوكالة  العام  املدير  كارل�سون،  يوهان 
ب����وؤرة  ظ���ه���رت  اإذا  ال���ع���ام���ة،  ال�����س��ح��ة 

حملية.
اأن هذه  ي��ب��دو  ال���وق���ت احل�����ايل،     يف 
اال����س���رات���ي���ج���ي���ة جت����د ق����ب����وال ل���دى 
اأجراها  ل���درا����س���ة  ووف���ًق���ا  اجل���م���ه���ور. 
م��ع��ه��د ك��ن��ت��ار، ي��ق��ول 73 ب��امل��ائ��ة من 
بوكالة  ي���ث���ق���ون  اإن����ه����م  ال�������س���وي���دي���ني 
ال�سكان،  ثقة  “بدون  العامة.  ال�سحة 
تبتهج هيلينا  ال ميكنك احتواء وباء”، 
زال  “ما  حت��ذر:  لكنها  نوردن�ستيدت. 
من ال�سابق الأوانه معرفة النتائج التي 
ال�سويدية،  اال�سراتيجية  �ستعطيها 
�سنوات”...  ع���دة  االأم�����ر  ���س��ي�����س��ت��غ��رق 
يعد  كوفيد-19،  ب��ت��ق��ل��ب��ات  م���ق���رون 

النقا�س باأن يكون طوياًل.
عن لو جورنال دي دميان�ص

تعلمت �لبالد من �أخطائها, ويف مو�جهة �لبوؤر �ملحلية, ت�صجل �لكّمامة عودتها �لقوية
لينا هالينغرين وزيرة ال�سحة ال�سويدية تغري قواعد اللعبةال�سويد  ا�سراتيجية خارج ال�سرب

مرونة متناهية يف التعاطي مع الوباء

كبار ال�سن دفعوا الثمنالكمامة لي�ست اجبارية

 يثق 73 % من �ل�صويديني يف �جلهاز �ل�صحي لبلدهم
حدثت 47 % من الوفيات املوؤكدة منذ بداية الوباء يف دور امل�شنني
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منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 149519
 باإ�سم: ديبوي �سينثي�س، اإنك

وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف  وار�سو، اإنديانا 46581 ، الواليات  املتحدة االأمريكية.
بتاريخ: 2013/04/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 149519 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/11/21 

وحتى تاريخ: 2030/11/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 149904
 باإ�سم : ام بي �سي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م

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

بتاريخ: 2012/09/10 وامل�سجلة حتت الرقم: 149904 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/11/28 وحتى تاريخ: 2030/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 149906
 باإ�سم : ام بي �سي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م

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

بتاريخ: 2012/09/10 وامل�سجلة حتت الرقم: 149906 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/11/28 وحتى تاريخ: 2030/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 149907
 باإ�سم : ام بي �سي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م

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

بتاريخ: 2012/09/10 وامل�سجلة حتت الرقم: 149907 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/11/28 وحتى تاريخ: 2030/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146427
 باإ�سم : اليف تك ري�سور�سز، ال ال �سي

 وعنوانه: 9540 جادة كوزيكروفت ،  ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 91311،  الواليات املتحدة 
االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 146427 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/08/24 وحتى تاريخ: 2030/08/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146426
 باإ�سم : اليف تك ري�سور�سز، ال  ال �سي

 وعنوانه: 9540 جادة كوزيكروفت ،  ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 91311،  الواليات املتحدة 
االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 146426 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/08/24 وحتى تاريخ: 2030/08/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146623
 باإ�سم : اأوك�سي فارم ا�س ايه اآر ال

 وعنوانه: 917 رو مار�سيل باول، 94500، ت�سامبيني، �سور، مارين ، فرن�سا
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 146623 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/01 وحتى تاريخ: 2030/09/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146624
 باإ�سم : اأوك�سي فارم ا�س ايه اآر ال

 وعنوانه: 917 رو مار�سيل باول، 94500، ت�سامبيني، �سور، مارين ، فرن�سا
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 146624 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/01 وحتى تاريخ: 2030/09/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147912
 باإ�سم : بريكنز هولدينجز ليمتد

 وعنوانه: اإي�ستفيلد ، بيربرو ،  بي ئي1  5اإن اأيه ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 147912 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/10/07 وحتى تاريخ: 2030/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147189
 باإ�سم : �سركة ممتلكات البحرين  القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة( 

 وعنوانه: الطابق اخلام�س ،  برج اأداك�س ، مقاطعة ال�سيف ،
 �س.ب 820 ، املنامة ، البحرين.

بتاريخ: 2011/12/27 وامل�سجلة حتت الرقم: 147189 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/20 وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147190
 باإ�سم : �سركة ممتلكات البحرين  القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة( 

 وعنوانه: الطابق اخلام�س ،  برج اأداك�س ، مقاطعة ال�سيف ،
 �س.ب 820 ، املنامة ، البحرين.

بتاريخ: 2011/12/27 وامل�سجلة حتت الرقم: 147190 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/20 وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 147191
 باإ�سم : �سركة ممتلكات البحرين  القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة( 

 وعنوانه: الطابق اخلام�س ،  برج اأداك�س ، مقاطعة ال�سيف ،  �س.ب 820 ، 
املنامة ، البحرين.

بتاريخ: 2011/12/27 وامل�سجلة حتت الرقم: 147191 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/20 وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146625
 باإ�سم : اأوك�سي فارم ا�س ايه اآر ال

 وعنوانه: 917 رو مار�سيل باول، 94500، ت�سامبيني، �سور، مارين ، فرن�سا
بتاريخ: 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 146625 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/09/01 وحتى تاريخ: 2030/09/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39046
 باإ�سم : : يونيليفر بي ال �سي

 وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2002/06/09  وامل�سجلة حتت الرقم: 39046 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/10/24 وحتى تاريخ: 2030/10/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 38961
 باإ�سم : �س�ييارام �س�يلك ميلز ليمتد

 ، باريل  ، الور  بابات م��ارج  �س�يناباتي   ، �س�يتي  ،  كاماال  ، تريد وورل��د  ب��ي/5  وعنوانه: 
مومباي 013 400 ، الهند.

بتاريخ: 2004/06/01 وامل�سجلة حتت الرقم: 38961 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/10/21 وحتى تاريخ: 2030/10/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39043
 باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي

 وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة. 
بتاريخ: 2002/06/09 وامل�سجلة حتت الرقم: 39043 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/10/24 وحتى تاريخ: 2030/10/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 63665 
 با�سم قالمور �سيكريت�س الي�سين�سينج كوربوري�سن 

وعنوانه  101 جيفالن درايف ، وودبريدج ،    اونتاريو ، كندا ال 4 ال    8 �سي 2
 وامل�سجلة حتت رقم  : )   82375  (                    بتاريخ  :    2007/6/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    2014/9/18    وحتى تاريخ :  2024/9/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 64316 
 با�سم �سريتيفايد اجنو�س بيف ، ال ال �سي 

وعنوانه  206 ريفيل رود ، وو�سر ،  اوهايو 44691 ، الواليات املتحدة االأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم  : )   85178  (                    بتاريخ  :    2007/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف : 2014/10/13    وحتى تاريخ :  2024/10/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 66585 
 با�سم بايوفارما 

وعنوانه  50 ، رو كارنوت ، 92284 �سوري�سني�س �سيديك�س ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم  : )   55523  (                    بتاريخ  :    2005/10/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف : 2015/1/17    وحتى تاريخ :  2025/1/17

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 68273 
 با�سم اآغل انرنا�سيونال ا�س. ايه. 

وعنوانه  17 �سارع �سان � دينز ، 92100 بولونيي � بيالنكورت ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم  : )   78232  (                    بتاريخ  :    2006/12/14

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2015/3/28    وحتى تاريخ :  2025/3/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء 8  �صبتمرب  2020 العدد 13031 
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عربي ودويل

الكرملني يندد باملحاولت »العبثية« يف ق�شية نافالني 
�سامة  م��ادة  عر  انتخابية  جولة  اأثناء  رو�سيا  يف  للت�سميم  تعّر�س 
من نوع نوفيت�سوك مّت تطويرها يف احلقبة ال�سوفياتية الأغرا�س 
اإىل  االت��ه��ام  اأ�سابع  اأخ��رى  غربية  ودول  برلني  وت��وّج��ه  ع�سكرية. 
ال�����س��ل��ط��ات ال��رو���س��ي��ة وحت��ّث��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي ت��و���س��ي��ح��ات. وازدادت 
ملو�سكو  اأي��ام  االأح��د عر حتديد برلني مهلة ب�سعة  ال�سجال  حدة 

“لتو�سيح ما ح�سل«.
التحقيق  عملية  ب�”تاأخري  ب��رل��ني  جهتها  م��ن  رو���س��ي��ا  واّت��ه��م��ت 
اإىل  امللف  املوجودة يف  الوثائق  اإحالة  عر عدم  بها”  التي تطالب 
بعد  تتلَق  مل  مو�سكو  فاإن  بي�سكوف،  وبح�سب  الرو�سية.  ال�سلطات 
الالزمة  امل��ع��ل��وم��ات  اأمل��ان��ي��ا  ت��ق��ّدم  اأن  تنتظر  لكنها  العنا�سر  ه��ذه 

لرو�سيا “يف االأيام املقبلة«.

••مو�شكو-اأ ف ب

نّدّد الكرملني باملحاوالت “العبثية” التهام رو�سيا بت�سميم املعار�س 
الراقد يف غيبوبة يف م�ست�سفى  نافالني  األيك�سي  للكرملني  االأب��رز 
اإن��ه كان �سحية ت�سميم مب��ادة �سامة  اأملانيا وال��ذي تقول برلني  يف 

لالأع�ساب من نوع نوفيت�سوك.
و�سّرح املتحدث با�سم الكرملني دميري بي�سكوف “كل حماوالت 
ربط رو�سيا باأي طريقة كانت مبا ح�سل )مع نافالني( غري مقبولة 

يف نظرنا«.
واأكد اأن هذه املحاوالت “عبثية«.

اأن نافالني  على  “دليل قاطع”  وبح�سب احلكومة االأملانية، هناك 

ع�شائر العراق العربية تطالب بحل امليلي�شيات وجتريد �شالحها
•• بغداد-وكاالت

قال االأمني العام ملجل�س الع�سائر العربية يف العراق ثائر البياتي، اإن ال�سالح املتفلت هو �سالح تابع للميلي�سيات، 
م�سيفا اأنه كان من االأجدر باحلكومة اأن حتل تلك امليلي�سيات وجتردها من اأ�سلحتها. واأكد البياتي اأن امليلي�سيات 
هي اجلهة امل�سوؤولة عن الفو�سى االأمنية وا�ستهداف املقار الدبلوما�سية وال�سيادية يف العراق، حمذرا يف لقاء مع 
اأطلقت  الكاظمي  العراقية. وكانت حكومة م�سطفى  ال�ساحة  امليلي�سيات هو االأخطر يف  اأن �سالح  من  “احلدث” 
حملة ت�ستهدف ح�سر ال�سالح بيد الدولة وب�سط �سلطة القانون يف بغداد والب�سرة، ورغم النتائج الب�سيطة لها اإال 
اأن ال�سارع العراقي رحب بها واعترها اخلطوة االأوىل يف حتجيم ال�سالح املتفلت وعودة هيبة الدولة. وكان من 
بني اأهم اخلطوات التي اتخذها الكاظمي خالل االأ�سابيع املا�سية، �سبط حدود البالد ومنافذها التي اأ�سحت يف 
املا�سي مورداً مالياً �سخماً للميلي�سيات املوالية لطهران نتيجة عمليات الف�ساد والتهريب. واألغى الكاظمي قيادة 
قوات حفظ القانون التي �سكلت يف زمن احلكومة ال�سابقة ملواجهة االحتجاجات ال�سعبية، واملتهمة بارتكاب جتاوزات 

وعمليات تعذيب بحق املتظاهرين يف بغداد ومدن عراقية اأخرى. 

�سنة 2018 يف �ساأن الفرع املذكور 
دورات  الإي��ق��اف  رفعتها  ان��ه��ا  ق��ال��ت 

تكوينية م�سبوهة.
باأنها توجهت  ذك��رت مو�سي     كما 
للق�ساء اجلزائي منذ �سنة 2018 
للبحث يف التمويالت االجنبية ملثل 
ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات وب���اأن���ه مل يحرك 
لعدم  الق�سية  بحفظ  وق��ام  �ساكنا 
الرملان  ان  واك���دت  احل��ج��ة،  كفاية 
ت���ق���ري���ر جلنة  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  رف���������س 
ا�سماء  ف��ي��ه��ا  ان  ب��ت��ع��ل��ة  ال��ت�����س��ف��ري 
تهم  وثائق  تت�سمن  وانها  املبلغني 
اخفاء  م��ن  م�ستغربة  ال��ع��ام  االم��ن 
الدولة  وامتناع  الوثائق  هذه  مثل 
التون�سية عن تتبع مثل هذه االدلة 
وم���ن اح��ت��ف��اظ م��ن ا���س��م��ت��ه ب�سيخ 
الدولة  ان  م��ع��ت��رة  ب��ه��ا،  االخ�����وان 
التون�سية ال تريد ك�سف احلقيقة.  

التغا�سي عن  ا�ستغربت من     كما 
م��وؤمت��ر ح��زب التحرير االخ���ري يف 
ذل���ك خمالف  ان  م���وؤك���دة  ت��ون�����س، 
بانها  م����ذك����رة  االح��������زاب  مل���ر����س���وم 
ال�سابق  احلكومة  لرئي�س  توجهت 
منذ �سنة 2018 حول هذا احلزب 

لكن دون جدوى.   
االرهاب  ان  املتحدثة  واع��ت��رت     
مذكرة  الرملان”،  م��ن  “مدعوم 
ب����ان اع��ت�����س��ام ك��ت��ل��ت��ه��ا ك����ان ب�سبب 
االع�������را��������س ع����ل����ى دخ���������ول اح����د 
ال��ع��ائ��دي��ن م���ن ب�����وؤر ال��ت��وت��ر اليه 
م�سن�����ف من طرف وزارة الداخلية 
ك��م�����س��ت��ب��ه يف ع��الق��ت��ه ب����االإره����اب، 
“الرملان يحت�سن مثل  ان  موؤكدة 
هوؤالء”، وانهم “موجودون بداخله 
ويحظون باحل�سانة الن من بينهم 
�سورى  ملجل�س  عائلته  تنتمي  م��ن 

النه�سة«.

   واأ���س��اف ان��ه ال عالقة لل�سخ�س 
الذي مت ايقافه االحد بعملية اكودة 
االرهابية وان ذلك جرى لال�ستباه 
موؤكدا  ارهابي  لتنظيم  انتمائه  يف 
انه مت تنفيذ العديد من املداهمات 
واأعمال البحث بالتعاون مع املخابر 
من  وان��ه  الداخلية  ل���وزارة  الفنية 
ال�����س��اب��ق الأوان�����ه حت��دي��د االط���راف 
املتورطة يف العملية االرهابية بكل 

دقة.
الدين  ح�������س���ام  ال��ع��م��ي��د  واأك�������د     
االإرهابية  املجموعة  اأن  اجلبابلي، 
�سباحا  التقت  العملية  نفذت  التي 
على  ال��ت��ح��ول  قبل  امل�ساجد  ب��اأح��د 
م���نت ����س���ي���ارة رب���اع���ي���ة ال���دف���ع اىل 
مكان العملية اأين مت االعتداء على 

الدورية االأمنية.
العملية  اأن  اجل��ب��اب��ل��ي  واأ����س���اف     
وطعن  ده�������س  ع��م��ل��ي��ة  يف  مت��ث��ل��ت 
االأ�سلحة  ع��ل��ى  وا���س��ت��ي��الء  وح�����س��ي 
االن�سحاب  قبل  ل��الأع��وان  الفردية 
التعامل  ومت  اأك���������وده،  اجت������اه  يف 
الفوري مع العملية يف وقت قيا�سي 
ح���ي���ث مت ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني وح�����دات 
قبل  املنافذ  وغلق  واحلر�س  االأم��ن 
ت���ف���رق ال��ع��ن��ا���س��ر االإره����اب����ي����ة ومت 
املدر�سة  يف  التجمع  على  اجبارهم 

قبل الق�ساء عليهم.
   وقال اجلبابلي “اىل حد اللحظة 
مت اال�ستماع وا�ستنطاق 43 م�ستبه 
بهم لهم عالقة بالعملية االرهابية 
وقد مت االحتفاظ ب�� 7 ا�سخا�س من 
اأن  م�سيفا  اإرهابي”،  زوج��ة  بينهم 
معلومني  غري  االإرهابيني  االف��راد 
واأثبتت  االأم���ن���ي���ة  االأج����ه����زة  ل����دى 
على  كانا  اأنهما  االأمنية  املعطيات 
وتلقا  اأجنبية  �سفحات  مع  ات�سال 

تكوينا يف كيفية الطعن والت�سميم.
  واعتر اجلبابلي اأن اخلاليا التي 
الطعن  يف  درو���س��ا  تلقت  ك�سفها  مت 
والت�سميم وتلقت درو�سا يف التفخيخ 

و�سنع املتفجرات عن بعد.
با�سم  الر�سمي  الناطق  واأو���س��ح     
القطب الق�سائي ملكافحة االإرهاب 
�سفيان ال�سليطي يف ت�سريح لوكالة 
اأم�س  ل���الأن���ب���اء  اإف���ري���ق���ي���ا  ت���ون�������س 
كّل  ه��م  بهم  املحتفظ  اأّن  االث��ن��ني، 
العملّية  م��ن��ّف��ذي  اأح���د  م��ن زوج���ة 
و���س��ق��ي��ق��ي ع��ن�����س��ر اخ����ر ����س���ارك يف 
ا�ستقطاب  ع��ن��ا���س��ر  و3  ال��ع��م��ل��ّي��ة 
ات�سال  اآخ��ر م�سّنف وعلى  وط��رف 

بهم.

�ملطالبة بتحقيق
املكتب  طالب  مت�سل،  �سياق  ويف     
التون�سي  العام  لالحتاد  التنفيذي 
النيابة  االث���ن���ني،  اأم�������س  ل��ل�����ّس��غ��ل، 
بع�س  يف  حتقيق  بفتح  العمومية 
عملية  اعترت  التي  الت�سريحات 
التي جدت �سباح  االإرهابية  �سو�سة 
االحد، عملية خمابراتية لتبيي�س 
االإره���اب وت��ري��ر ج��رائ��م ع�سابات 
االإره��اب��ي��ني، يف ا���س��ارة اىل ت�سريح 
�سيف  الكرامة  ائتالف  كتلة  رئي�س 

الدين خملوف.

اأدت اىل هذه النتائج.     واعترت 
جدت  ال��ت��ي  االره��اب��ي��ة  العملية  ان 
االح�����د، وال���ت���ي ق��ال��ت ان���ه ق���ام بها 
�سباب لي�سوا من الفقراء ومل يكن 
واالنتماء،  التطرف  عنهم  معروف 
توؤكد وجود خاليا نائمة يف تون�س 
ت��ق��وم ب��ت��دري��ب االره��اب��ي��ني ب�سفة 
ال�����س��ب��اب للقيام  ���س��ري��ة وب��دم��غ��ج��ة 
مبثل العمليات.    واكدت ان املطلوب 
منظومة،  تفكيك  ه��و  ال��دول��ة  م��ن 
قالت انها موجودة وترعى االرهاب 
م�سرية اىل اجلمعيات التي تن�سط 
حتت غطاء العمل اخلريي، مذكرة 
ب��ان��ه��ا  ُزرع������ت ب��ع��د ���س��ن��ة 2011  
�سبهات  اغلبها  ح���ول  حت���وم  وب��ان��ه 
مثل  واح��ت�����س��ان  االره����اب  بتمويل 

هذا ال�سباب.
   وج�����ددت م��و���س��ي ال��ت��اأك��ي��د على 
خطورة فرع تون�س لالحتاد العاملي 
وال�������ذي قالت  امل�����س��ل��م��ني  ل��ع��ل��م��اء 
وتفريخ  اخلفي  التكوين  وراء  ان��ه 
الذين نفذوا عملية  ارهابيني مثل 
اك����ودة ، م��ذك��رة ب���ان االحت����اد االأم 
م�����س��ن��ف ك��م��ن��ظ��م��ة اره���اب���ي���ة وب����اأن 
م��وؤ���س�����س��ي ال��ف��رع ال��ت��ون�����س��ي ه��م 3 
وبانه  النه�سة  حركة  من  قياديني 
لرئا�سة  ت���ق���دم���ت  ان  ل���ه���ا  ����س���ب���ق 
احلكومة ب�سكايات ومرا�سالت منذ 

ت���رغ���ب يف ك�����س��ف ه����ذا امل���ل���ف الأن���ه 
تهيمن  �سيا�سية  تنظيمات  ت��وج��د 
ال�سيا�سي  امل�������س���ه���د  ع���ل���ى  ال����ي����وم 
وترعى االرهاب و�سالعة فيه وهي 
له”،  ال��داع��م��ة  وه���ي  جلبته  ال��ت��ي 
باملوؤيدات  م��وث��ق  ذل���ك  ان  م��وؤك��دة 
تقرير  ان  اىل  م�����س��رية  وب��ال��دل��ي��ل 
جل��ن��ة ال��ت��ح��ال��ي��ل امل���ال���ي���ة اأك�����د ان 
�سنة  كانت  تون�س  االره��اب يف  ذروة 
2013، وان تلك ال�سنة مثلت ذروة 
التدرب على حمل ال�سالح، وان �سنة 
2014 مثلت اهم �سنة لالإرهابيني 
الهجرة  ف�سلوا  الذين  التون�سيني 
التدريبات  ل��ت��ل��ق��ي  اخل�������ارج  اىل 

ال�سرورية حلمل ال�سالح.
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ان     وان���ت���ه���ت اىل 
بذلك  علم  على  التون�سية  ال��دول��ة 
املوجودين  االره���اب���ي���ني  وب����اأع����داد 
الذين تدرب�����وا على حم�������ل ال�سالح 
يف بوؤر التوتر وبعدد العائدين اىل 
يف  امل��وج��ودي��ن  وبع���������دد  تون���������س 
ال�س����جون ال�سورية، موؤكدة ان مثل 
اىل  اي�����س��ا  ت�سري  ال��ت��ق��اري��ر  ه������ذه 
التي  والتمويالت  اجلمعي�������ات  دور 

�سادر  ب���ي���ان  يف  امل���ك���ت���ب  واأدان    
واحلقد  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب  ع���ن���ه 
اإّن  ق��������ال  ال���������ذي  وال����ت����ح����ري���������س 
وت�ستغّل  متار�سه  �سيا�سية  اأط��راف��ا 
ل��ل��ت��ج��ي��ي�����س وبث  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

الفتنة.
االإرهاب  “احلرب على  اأّن  واأّك���د     
مزيدا  وحت���ت���اج  ط��وي��ل��ة  م����ازال����ت 
وتو�سيع  واال���س��ت��ع��داد  اليقظة  م��ن 
الغطاء  تفكيك  لت�سمل  مقاومته 
ال�������س���ي���ا����س���ي واحل����ق����وق����ي وامل������ايل 
�سرورة  اىل  الف��ت��ا  يدعمه”  ال���ذي 
الكراهية  خ��ط��اب  اإىل  ال��ت�����س��ّدي 
والتخوين  التكفري  �سيا�سة  ورف�س 
اأ�سكال  وك����ّل  ال��ت��ط��ّرف  وحم���ارب���ة 

توظيف الدين.
ائتالف  ك��ت��ل��ة  رئ��ي�����س  اأّن  ُي���ذك���ُر    
كان  الدين خملوف  �سيف  الكرامة 
ع��م��ل��ي��ة �سو�سة  ق���د و���س��ف االح����د 
عن  معربا  باملخابراتية  االرهابية 

ادانة الكتلة لها.
   وقد اأ�سفرت هذه العملية التي مت 
ام��ن عن  ع��وين  فيها ده�س وطعن 
مرابط،  �سامي  ال��وك��ي��ل  ا�ست�سهاد 

حني  يف  امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  بعد 
ال يزال الوكيل رامي االإمام ب�سدد 

تلّقي العالج.
الثالثة  االإره���اب���ّي���ة  وال��ع��ن��ا���س��ر     
ع��ل��ي��ه��م هم  ال���ق�������س���اء  مّت  ال����ذي����ن 
 9 يف  م�����ول�����ود  االأّول  ����س���ق���ي���ق���ني 
بور�سة  وع��ام��ل   1995 اأغ�سط�س 
 23 جن�������ارة، وال����ث����اين م����ول����ود يف 
ومرّب�س   2001 ���س��ن��ة  ي���ن���اي���ر 
اأ�سيال  وه���م���ا  امل��ه��ن��ي،  ب��ال��ت��ك��وي��ن 
اأك��������ودة مب��ح��اف��ظ��ة ����س���و����س���ة، اأّم�����ا 
مواليد  م��ن  فهو  ال��ث��ال��ث  العن�سر 
مكر  واأ�سيل   1990 اأب��ري��ل   29
وجميعهم  �سليانة،  حم��اف��ظ��ة  م��ن 

لي�سوا م�سنفني.

»تخاذل«
   واتهمت عبري مو�سي رئي�سة كتلة 
احل���زب ال��د���س��ت��وري اأم�����س االثنني 
ال���دول���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ب��ال��ت��خ��اذل يف 
تطبيق القانون ويف تفح�س امللفات 
اخلطرية التي تهم االمن القومي، 
رعاية  “ب�سدد  بذلك  انها  معترة 

وتثبيت تغلغل االرهاب يف تون�س«.

  وتوجهت مو�سي يف ندوة �سحفية، 
نهائية  انها  قالت  حتذير  بر�سالة 
متوعدة  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال����دول����ة  اىل 
اإذا  الدولية  ال�سكايات  اىل  ب��امل��رور 
هذه  عن  التغا�سي  الدولة  وا�سلت 

امل�ساألة.
   واكدت ان كالمها موجود يف ارقام 
املالية،  التحاليل  جلنة  تقرير  ويف 
احلكومات  روؤ�ساء  كان  ان  مت�سائلة 
كلفوا  ق��د  وال�سيا�سيني  املتعاقبة 
اأنف�سهم عناء االطالع عليها، وعما 
ق��د اط��ل��ع��وا ع��ل��ى كيفية  ك��ان��وا  ان 
االرهابية  ال���ت���ه���دي���دات  ح�������س���ول 
يف  باالإرهابيني  املتعلقة  واملعطيات 
املتورطة  ال��ت��وت��ر واجل��م��ع��ي��ات  ب���وؤر 
املتعلقة  واالح�سائيات  االره��اب  يف 
تون�س  يف  منهم  وم��ن  باالإرهابيني 
ال���ت���ي توجهوا  االم���اك���ن  ه���ي  وم����ا 
اليها، موؤكدة انه ال وجود ملثل هذا 
االهتمام، وانه ال اطالع حتى لدى 
اىل  ي��اأت��ون  ال��ذي��ن  الداخلية  وزراء 

الرملان على مثل هذه املعطيات 
ال���داه���م  “اخلطر  ان  واع����ت����رت 
ال  التون�سية  ال��دول��ة  ان  يف  يكمن 

تون�ص توقف 7 �أ�صخا�ص منهم �صقيقان و�مر�أة:

الك�شف عن خاليا متمّر�شة يف عمليات الت�شميم والتفخيخ
عبري مو�صي تتهم �لدولة بالتخاذل يف مكافحة �الإرهاب وتهدد باللجوء للق�صاء �لدويل 

احتاد ال�شغل ُيطالب النيابة بالتحقيق يف بع�س الت�شريحات 

عبري مو�سي تتهمت�سييع جثمان �سحية االإرهاب االعمى

•• الفجر -تون�ض
   �أكد ح�صام �لدين �جلبابلي �لناطق �لر�صمي با�صم 
مت  �أن��ه  �الثنني  �أم�ص  �لتون�صي  �لوطني  �حلر�ص 
يف  �لعمومية  �لنيابة  من  ب��اإذن  �أ�صخا�ص   7 �إيقاف 
�لتي  �الإرهابية  بالعملية  �ملتعلقة  �الأبحاث  �إط��ار 

جدت �أم�ص �الأول �الأحد.
40 �صخ�صا     و�أو�صح �جلبايل �ن �لتحريات �صملت 
ب�7  باالحتفاظ  �أذن���ت  �لعمومية  �لنيابة  و�ن 
زوجة  و�ي�صا  �صقيقني  بينهم  من  �ن  قال  ��صخا�ص 
عالقتهم  ل�صبهة  �الره��اب��ي  �لهجوم  منفذي  �أح��د 

بالعملية �الرهابية.

وزير  قال  امل�ستقبل«. ومن جانبه، 
�سيمون  االإي���رل���ن���دي  اخل���ارج���ي���ة 
هذا  القانون  م�سروع  اإن  كوفيني 
حكيمة  غ���ري  “طريقة  ���س��ي��ك��ون 

للم�سي قدما«.
ر�سمّيا  امل��ّت��ح��دة  اململكة  وخ��رج��ت 
من االحّتاد يف 31 كانون الثاين/

من  �سنوات  اأرب���ع  نحو  بعد  يناير، 
نهاية  ط���ب���ع  ت���اري���خ���ي  ا���س��ت��ف��ت��اء 
حواىل خم�سني عاما من الع�سوية 
يف االحّتاد، لكّن القواعد االأوروبية 
ال تزال ُتطّبق يف اململكة حّتى 31 
ك��ان��ون االأول/دي�������س���م���ر، يف وقت 
��ل اإىل  ي���ح���اول ال���ط���رف���ان ال��ت��و���سّ

اّتفاق للتجارة احلّرة.
وتتعّر املفاو�سات خ�سو�سا ب�سبب 
و�سروط  ال�����س��م��ك  ���س��ي��د  م�����س��األ��ة 
ال��ت��ن��اف�����س ال���ع���ادل. وي��ف��ر���س اأن 
لندن  يف  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ُت�ستاأنف 
ال�سابقة  االج���ت���م���اع���ات  اأن  ع��ل��م��ا 
ي��ذك��ر يف هذا  ت��ق��دم  اأي  مل حت���رز 

ال�سدد.
املا�سية  القليلة  االأي�����ام  و���س��ه��دت 
املفاو�سني،  بني  متبادلة  اتهامات 
اإظهار  بعدم  لندن  بارنييه  واتهم 
تنازالت”،  لتقدمي  ا�ستعداد  “اأي 
كما اأكد الريطاين ديفيد فرو�ست 
خ���الل ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع اأن 
“دولة  ت�سبح  ل��ن  املتحدة  اململكة 

تابعة«.
وح����ذر ب��وري�����س ج��ون�����س��ون “حتى 
كان  اإذا  امل��ت��اأخ��رة،  املرحلة  ه��ذه  يف 
االأوروب���ي م�ستعدا الإعادة  االحت��اد 
ف�ساأكون   )...( موقفه  يف  التفكري 

اإن اململكة املتحدة  قائال  �سعيدا”، 
اأ�سا�سياتها  “ب�ساأن  ت��ت��ن��ازل  ل���ن 
ك���دول���ة م�����س��ت��ق��ل��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 

اتفاق«.
 ويف حال عدم التو�سل اإىل اتفاق، 
منظمة  ق����واع����د  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ي��ت��م 
تعرفات  م����ع  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
جمركية  و�����س����واب����ط  م���رت���ف���ع���ة 
وا�سعة النطاق، وهو اأمر يزيد من 
ب�سدة  ت�سررت  اقت�سادات  اإ�سعاف 

جراء الوباء.
وقال جون�سون “�سيكون لنا اتفاق 
جت������اري م����ع االحّت��������اد االأوروب��������ي 
اأ�سراليا،  م��ع  ب��االّت��ف��اق  �سبيه” 
ودول  كندا  مع  لالّتفاق  م�سابه  اأو 
دبلوما�سي  م�سدر  وق���ال  اأخ����رى. 
اأوروبي يف بروك�سل “اإذا اأراد رئي�س 
ال��وزراء القفز من جرف بريك�ست 
يكون  فلن  اإيديولوجية،  الأ�سباب 
لدى االحت��اد االأوروب���ي اأي و�سيلة 
اأ�سبح  اإذا  امل��ق��اب��ل،  يف  ذل����ك.  مل��ن��ع 
واقعية،  اأك��ر  املتحدة  اململكة  نهج 
�ستكون هناك على االأرج��ح فر�سة 
والتو�سل  املفاو�سات  الإنقاذ  جيدة 
االأول/ ت�����س��ري��ن  يف  ات����ف����اق  اإىل 

اأكتوبر«.

•• لندن-اأ ف ب

ت���������س����اع����دت ح�������دة ال���ل���ه���ج���ة بني 
االأوروبي  واالحتاد  املتحدة  اململكة 
ب�ساأن  املفاو�سات  ا�ستئناف  ع�سية 
عالقتهما ما بعد بريك�ست بعدما 
الريطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ه���دد 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون ب���اإغ���الق باب 
ت�سرين  منت�سف  يف  امل��ف��او���س��ات 
االأول-اأك��ت��وب��ر واال���س��ت��ع��داد، وفقا 
تاميز”،  “فاينن�سال  ل�سحيفة 
ل���ل���ع���ودة ع����ن ب��ع�����س االل���ت���زام���ات 

ال�سابقة.
الريطاين   ال���وزراء  رئي�س  وح��ّدد 
االأح������د، ي���وم اخل��ام�����س ع�����س��ر من 
املقبل  االأّول/اأك�����ت�����وب�����ر  ت�����س��ري��ن 
موعدا نهائّيا الإبرام اتفاق ملرحلة 
م����ا ب���ع���د ب��ري��ك�����س��ت م����ع االحّت������اد 
االأوروبي، مكّررا قبل افتتاح جولة 
ثامنة من املفاو�سات هذا االأ�سبوع 
امل��ّت��ح��دة لن  امل��م��ل��ك��ة  اأّن  ل��ن��دن  يف 

ت�ساوم على ا�ستقاللها.
“االحّتاد  اأّن  ج��ون�����س��ون  واأ����س���اف 
ك��ان وا�سحا ج��ّدا ب�ساأن  االأوروب���ي 
اجلدول الزمني. واأنا اأي�سا. يجب 
اأن يكون هناك اّتفاق مع اأ�سدقائنا 
انعقاد  موعد  بحلول  االأوروب��ي��ني 
ت�سرين   15 يف  االأوروّب����ي  املجل�س 
�سي�سبح  ك���ان  اإذا  االأّول/اأك���ت���وب���ر 
نهاية  ب���ح���ل���ول  امل���ف���ع���ول  �����س����اري 

العام«.
�ستن�سحب  ذل���ك،  يح�سل  مل  واإذا 
و”تقبل”  امل��ف��او���س��ات  م��ن  ل��ن��دن 
اأو�ساط  هذه النتيجة التي تخ�سى 

مريكل ل ت�شتبعد تداعيات 
على م�شروع »نورد �شرتمي 2«  

•• برلني-اأ ف ب

اأعلن الناطق با�سم امل�ست�سارة االأملانية اأن اأنغيال مريكل ال ت�ستبعد اأن تكون 
هناك تداعيات على م�سروع اأنابيب غاز “نورد �سرمي 2” اإذا ف�سلت رو�سيا 

يف اإجراء حتقيق �سامل ب�ساأن ت�سميم املعار�س الرو�سي األيك�سي نافالني.
من  الغاز  اأنابيب  م�سروع  حلماية  �ست�سعى  مريكل  كانت  اإن  �سوؤاله  ول��دى 
اإىل  اأملانيا  اإذا جلاأت  اليورو،  اأوروب��ا وال��ذي تبلغ كلفته مليارات  اإىل  رو�سيا 
فر�س عقوبات على مو�سكو على خلفية ق�سية نافالني، قال الناطق �ستيفن 
اإن “امل�ست�سارة تعتقد اأنه �سيكون من اخلطاأ ا�ستبعاد اأي اأمر منذ  �سيرت 
 10 بقيمة  غ��از  اأنابيب  خ��ط  ه��و   ”2 �سرمي  “نورد  وم�سروع  ال��ب��داي��ة«. 
مليارات يورو بات اإجنازه و�سيكا حتت بحر البلطيق، يفر�س اأن ي�ساعف 

�سحنات الغاز الطبيعي الرو�سي اإىل اأملانيا، اأكر اقت�ساد يف اأوروبا.
من  الطاقة  على  العتمادها  االوروب��ي��ة  ال���دول  م���رارا  وا�سنطن  وانتقدت 
اإف�سال  ملحاولة  مكثفة  حملة  �سنوات  منذ  املتحدة  الواليات  وتقود  رو�سيا. 
ت��رام��ب قانونا ي�ستهدف  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  وّق��ع  امل�����س��روع. وق��د 
املقاولني العاملني يف امل�سروع، ما يعني اأن ال�سركات االأملانية تواجه عقوبات 
اأي�سا حتى لو كانت ا�ستثمارات �سغرية. حتى داخل االحتاد االأوروبي، هناك 

اأ�سوات معار�سة لهذا امل�سروع.
وت�سعر بولندا ودول الكتلة ال�سرقية ال�سابقة االأخرى بالقلق من اأن ي�سبح 
االحتاد االأوروبي اأكر اعتمادا على مو�سكو، يف حني تخ�سى اأوكرانيا التي 
امل�سروع اجلديد من  ه��ذا  اأن يخرجها  االأوروب���ي  لي�ست ع�سوا يف االحت��اد 

قطاع اإمدادات الغاز.
لكن اأملانيا، رغم اخلالفات ال�سيا�سية 
“نورد �سرمي  اأن  ت��رى  رو���س��ي��ا،  م��ع 
ا�ستقرارا  اأك��ر  م�سدرا  ي�سمن   ”2
ب����دال م���ن الفحم  واأن���ظ���ف ل��ل��ط��اق��ة 
وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة. وب��االإ���س��اف��ة اإىل 
�سركة “غازبروم” الرو�سية العمالقة 
ي�سارك  االك��ر،  احل�سة  متلك  التي 
اأوروبيون  الع��ب��ون  امل�����س��روع  ه���ذا  يف 
االأملانية  “فينر�سال”  مثل  ب��ارزون 
و�سركة  “يونير”  وجم���م���وع���ات 
الريطانية  ال���ه���ول���ن���دي���ة  “�سل” 
يف”  اإم  و”اأو  الفرن�سية  و”اإجني” 

النم�ساوية.

االقت�سادية  عواقبها  من  االأعمال 
�سعبة  فرة  يف  املحتملة  الكارثية 
اأ�����س����ال ب�����س��ب��ب ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد.
خم���اوف  ت���زاي���د  اإىل  اإ�����س����ارة  ويف 
اجلنيه  ان��خ��ف�����س  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
اأم�س  ح����اد  ب�����س��ك��ل  اال���س��رل��ي��ن��ي 

االثنني يف االأ�سواق املالية.
قالت  جانبها  من  بروك�سل  وكانت 
اتفاق  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ي���ج���ب  اإن������ه 
االأول/ ت�����س��ري��ن  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
اأوروبية  لل�سماح مب�سادقة  اأكتوبر 

عليه يف الوقت املحدد.
اأوردتها  التي  املعلومات  زادت  وقد 

الالحقة  االنتقالية  ال��ف��رة  بعد 
عدم  ���س��م��ان  اأج���ل  م��ن  لريك�ست 
مادية وجتنب عودة  ح��دود  وج��ود 
التوتر يف هذه املنطقة التي �سهدت 

نزاعا دمويا ا�ستمر ثالثة عقود.
وقالت ناطقة با�سم حكومة اململكة 
“حماية  على  تعمل  اإن��ه��ا  املتحدة 
مكانة اإيرلندا ال�سمالية يف اململكة 

املتحدة«.
واأو����س���ح ك��ب��ري م��ف��او���س��ي االحتاد 
مي�سال  بريك�ست  ح��ول  االأوروب����ي 
اأنر”،  “فران�س  الإذاع���ة  بارنييه 
وّق�����ع يف  م���ا  ك���ل  اح������رام  “يجب 
امل���ا����س���ي. اإن������ه ����س���م���ان ل��ل��ث��ق��ة يف 

االأجواء  ح��دة  تاميز”  “فانن�سال 
التي كانت متوترة.

�ستقدم  ال�������س���ح���ي���ف���ة،  وب���ح�������س���ب 
احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة االأرب���ع���اء 
اأن  ����س���اأن���ه  “من  ق���ان���ون  م�������س���روع 
لبع�س  القانوين  النطاق  يلغي” 
اأج��زاء االتفاق الذي حدد اخلروج 
من االحتاد االأوروبي يف 31 كانون 
الثاين/يناير، مبا يف ذلك القواعد 

اجلمركية يف اإيرلندا ال�سمالية.
ومب����وج����ب ب����روت����وك����ول اإي���رل���ن���دا 
ال�����س��م��ال��ي��ة، ���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى هذه 
امل���ق���اط���ع���ة ال���ري���ط���ان���ي���ة ات���ب���اع 
ب��ع�����س ق��واع��د االحت����اد االأوروب�����ي 

جون�صون: �ململكة �ملّتحدة لن ت�صاوم على ��صتقاللها

ت�شاعد اللهجة بني لندن وبروك�شل ب�شبب بريك�شت 
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الفجر الريا�ضي

�ستار  اأي����������رون  ب���ط���ول���ة  ����س���ه���دت 
للرايثلون الداخلي التي نظمتها 
لبطوالت  ال��ع��امل��ي��ة  ���س��ت��ار  اأي������رون 
دبي  جمل�س  بالتعاون  الرايثلون 
وم�ساركة  كبرًيا  جناًحا  الريا�سي، 
جن�سية   20 من  اأك��ر  من  وا�سعة 
ع���ل���ى لقب  ت���ن���اف�������س���وا  خم���ت���ل���ف���ة 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�سرق االأو�سط التي نظمت داخل 

القاعات. 
هاينز  دي��ف��ي��د  ال���ري���ط���اين  وف�����از 
بلقب  فاكزي  كري�ستينا  واملجرية 
فاز  فيما  الفردي  فئة  البطولة يف 
فريق »دير تو ترايثلون« بلقب فئة 
اأقيمت  ال��ت��ي  البطولة  يف  ال��ف��رق، 
املا�سي  ال�����س��ب��ت  ي���وم  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا 
للياقة  اإي��ج��ل  اآن��د  ن��ادي ماك�س  يف 
ال��ب��دن��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة م���ي���دان حتت 

رعاية مياه مون فيزو االإيطالية.
و�سهدت البطولة تناف�ًسا كبرًيا بني 

امل�ساركني يف فئة الفردي لتحقيق 
اأطول م�سافة ممكنة خالل ال�سباق 
ح��ي��ث ك���ان ع��ل��ي��ه��م ال�����س��ب��اح��ة ملدة 
دقائق فقط واجلري ملدة 20   10
الهوائية  الدراجات  وقيادة  دقيقة 
30 دق��ي��ق��ة، ك���ل ذل���ك داخل  مل���دة 

ال�سالة الريا�سية.
املت�سابقني  جميع  هاينز  وتخطي 
700 مر يف  اأن �سبح مل�سافة  بعد 
10 دقائق، و�سجل م�سافة 4890 
مًرا يف اجلري، و21620 مًرا 
ليحقق  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال����دراج����ات  يف 

وتاله  م����ًرا،   27210 جم��م��وع 
الريطاين  م��واط��ن��ه  ال��رت��ي��ب  يف 
املركز  ج��اء يف  ال��ذي  هيني  كينيث 
م�سافة  ح���ق���ق  اأن  ب���ع���د  ال����ث����اين 
 600( م��ًرا   27170 اإجمالية 
م�����ًرا   5170 �����س����ب����اح����ة،  م�����ر 

بالدراجة  م��ًرا   21400 ج��ري، 
الرو�سي  ح���ل  ف��ي��م��ا  ال���ه���وائ���ي���ة(، 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ���س��ام��وخ��ف��ال��وف 
مًرا   26015 اإجمالية  مب�سافة 
 4930 ���س��ب��اح��ة،  م�����ًرا   525(
مًرا جري، 20560 مًرا دراجة 

هوائية(.
فاكزي  ت�سدرت  ال�سيدات  فئة  ويف 
املت�سابقات بال�سباحة مل�سافة 550 
مل�سافة  الهوائية  والدراجات  مًرا، 
مل�سافة  واجل���ري  م���ًرا   17950
م�سافة  ل��ت��ح��ق��ق  م�����ًرا   4480
 22980 اإىل  ت�����س��ل  اإج���م���ال���ي���ة 
م��ًرا، يف حني ج��اءت الريطانية 
الثانية  املرتبة  يف  بيكرينغ  لوي�س 
 550( م��ًرا   22160 مبجموع 
ج����ري،  م������ًرا   4440 ����س���ب���اح���ة، 
و17170 مًرا دراجات هوائية(، 
وح��ل��ت الكندية دي���ان ج����وردون يف 
اإجمالية  مب�سافة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 

 475( م����ًرا،   20535 ق��دره��ا 
م����ًرا   3030 ����س���ب���اح���ة،  م�������ًرا 
للجري، 17030 مًرا بالدراجة 

الهوائية(.
ويف فئة الفرق كان على اأع�ساء كل 
املكون من ثالث مت�سابقني  فريق 
التوقيت  ذات  يف  ي������ب������داأوا  اأن 
فقط  دقيقة   30 خ��الل  للتناف�س 
لل�سباحة واجلري وقيادة الدراجة 

الهوائية.
واح����ت����ل ف���ري���ق »دي������ر ت����و ت�����راي« 

امل��ك��ون م��ن ن����وران ح���داد وروهيت 
بيكر،  وك��ري�����س��ت��ي��ان  راج���ي���ن���دران 
الفريق  حقق  اأن  بعد  االأول  املركز 
 26005 قدرها  اإجمالية  م�سافة 
لل�سباحة،  م���ًرا   1125( م���ًرا 
7030 مًرا للجري، و17850 
م���ًرا ب��ال��دراج��ة ال��ه��وائ��ي��ة(، تاله 
اأحمد  الثالثي  فريق  الرتيب  يف 
اأحمد   ، كرمان  )اأحمد  من  املكون 
ال��ذي حل يف  اأحمد خليل(   ، نبيل 
اإجمالية  مب�����س��اف��ة  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

 1100( م��ر   24470 ق��دره��ا 
مًرا �سباحة، 7220 مًرا جري، 
و16150 مًرا دراجات هوائية(، 
ب��ي��ن��م��ا ح����ل ف����ري����ق م���وت���ل���ي ك���رو 
حممد   ، تايلور  )اآالن  م��ن  امل��ك��ون 
يف  روهيت جولرييا(   ، الدين  ن��ور 
جمموعها  مب�سافة  الثالث  املركز 
مًرا   1250( م���ًرا   24160
للجري،  م���ًرا  و5980  �سباحة، 
ب����ال����دراج����ة  م��������ًرا  و16930 

الهوائية(.

•• بادن بادن-وام:

�ساحب  لكاأ�س  بطال  وت��وج  االأملانية،  القمة  لقب  واي«  بي  »فريدي  املهر  ح�سم 
�سمن  اخلام�سة  جولتها  يف  االأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
الن�سخة ال� 27 والتي �سهدها م�سمار » ايفزهامي » الع�سبي يف مدينة بادن بادن 

االأملانية اأم�س االأول االأحد.
واأقيمت املحطة االأملانية حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وتوجيهات 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة، امتدادا لروؤية ونهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب 

اهلل ثراه » الإعالء اخليل العربي االأ�سيل يف كافة امل�سامري العاملية.
و�سهد ال�سباق �سراعا حمتدما على لقبه الذي مت ح�سمه يف الرمق االأخري، بعد 
الغالية  الكاأ�س  �سوط  يف  امل�ساركة  ال�سبعة  اخليول  ملجموعة  القوية  االنطالقة 
واأوروبا،  اأملانيا  يف  االأ�سيلة  العربية  اخليول  الأف�سل  ب��ارزا  ح�سورا  �سهد  ال��ذي 
�سهد  كما  النخبة،  بني  القوي  التناف�س  موؤ�سرات  البداية  منذ  ال�سباق  فحمل 

انفا�س  حب�ست  كبرية  اإث���ارة  ال�سباق  م��ن  م��ر   400 اآخ��ر  يف  النهائي  املنعطف 
اجلميع، بعد اأن رفعت اخليول وترية �سرعتها .

وتقدم يف البداية نحو طليعة املجموعة اجلواد م�سهور اخلالدية، يف ظل مطاردة 
الفتة من اجلواد مي�سي قادته لل�سدارة واقرابه من ح�سم اللقب، بيد اأن املهر 
»فريدي بي واي« كان له كلمة اأخرى عندما فاجاأ اجلميع باالندفاع ال�سريع من 
اخللف واقتحم معرك املقدمة بقوة واأثبت كفاءته، وا�ستمر بالتفوق واملطاردة 

حتى النهاية، ليك�سب ال�سباق بفارق راأ�س ق�سري.
وجنح البطل املنحدر من ن�سل / تي ام فريد تك�سا�س / يف قطع م�سافة ال�سباق 
�سنوات فما  اأرب��ع  » للخيول من عمر  » لي�ستد  1600 مر �سمن فئة  البالغة 
فوق، بزمن قدره 1:45:19 دقيقة، وهو يعود للمالك جريارد زوتيليف وبيري 
اإيف�س جوليارد وباإ�سراف املدرب جريارد تي ا�س زوتيليف، وقيادة الفار�س ادريي 
بعد  املقايي�س  بكافة  م��ف��اج��اأة  النتيجة  ه��ذه  اأن  امل��راق��ب��ون  واع��ت��ر  فري�س.  دي 
مي�سي  اجل��واد  ال�سباق بني  قبل  انح�سرت  التي  الر�سيحات  بعيدا عن  كان  اأن 
فيدو كري�سميكر�س وحتت  ومدربه  ملالكه  والعائد  ثانيا،  ال��ذي حل  داح�س  ابن 
ابن جلنار اخلالدية  اأندرا�س �ستارك، واجلواد م�سهور اخلالدية  الفار�س  قيادة 
اأحمد  الإ�سطبالت العذبه العائدة ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن 

بن عبدالعزيز اآل �سعود، والذي ي�سرف عليه فيليب كولنجتون وبقيادة برينارد 
جيان ايكيم، والذي وقف باملرتبة الثالثة يف ال�سباق الذي بلغت جمموع جوائزه 
جمل�س اأبوظبي  م�ست�سار  الرحماين  في�سل  قام  ال�سباق  وبعد  يورو.  األف   40
الريا�سي رئي�س االحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية االأ�سيلة، م�سرف عام 
�سل�سلة �سباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�سيلة، واحمد ال�سامرائي 
رئي�س االحتاد االأملاين للخيول العربية، و�سعيد املهريي ممثل جمل�س اأبوظبي 

الريا�سي، بتقدمي الكوؤو�س ملدرب وفار�س املهر »فريدي بي واي«.
االأمل��اين للخيول  التي بذلها االحتاد  الكبرية  الرحماين باجلهود  واأ�ساد في�سل 
العربية واإدارة م�سمار ايفزهامي يف مدينة بادن بادن والتي اأ�سفرت عن اإجراءات 
وفق  االأ�سيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س  ل�سباق  متكاملة  تنظيمية 
�سوابط وتدابري وقائية واإجراءات احرازية واأعلى معايري ال�سالمة التي اأمنت 
ظل  يف  الغالية  الكاأ�س  ت�سجلها  �سابقة  يف  اجلماهري  من  حم��دود  ع��دد  ح�سور 

ظروف وحتديات املرحلة الراهنة.
ال�سباق والوقوف على  وقال الرحماين : » حر�سنا على التواجد واحل�سور يف 
كافة التح�سريات وامل�ستويات التنظيمية، وحظينا برحيب كبري و�سكر وتقدير، 
تثمينا جلهود دولة االإمارات ودورها يف اإعادة �سباقات اخليل العربي اإىل الواجهة 

من جديدة يف اأملانيا من خالل تنظيم الكاأ�س الغالية للعام الثاين على التوايل«. 
واأ�سار اإىل اأن ال�سباق �سهد تناف�سا كبريا بني جمموعة اخليول القوية التي متثل 
نخبة مرابط اخليل العربي يف اأملانيا واأوروبا، مبا يوؤكد املكانة الكبرية للحدث 
و�سمعته املرموقة بني اأو�ساط مالك ومربي اخليول يف اأملانيا وكافة دول العامل 
وم�سريته التاريخية املمتدة على مدار 27 عاما.« وتابع : » فخورون بالنجاحات 
التنظيمية املميزة املتوا�سلة برغم كل التحديات، مبا يعك�س التزامنا جتاه اأ�سرة 
قمنا  حيث  احل��دث،  واأه��داف  ر�سالة  ا�ستمرارية  على  وحر�سنا  الدولية  اخليل 
بالعمل على تاأمني خطط جناح جديدة تنا�سب ظروف املرحلة احلالية بالتعاون 
وال��ع��امل، وذل��ك انطالقا م��ن روؤية  اأوروب���ا  م��ع كافة االحت���ادات واجلمعيات يف 
القيادة الر�سيدة وحر�سها على تقدمي كافة اأوجه الدعم والنجاح لرفعة اخليل 
العربي االأ�سيل وم�سريته الرية املتجذرة بتاريخ االإم��ارات.« من جهته توجه 
والتقدير  بال�سكر  العربية  للخيول  االأمل���اين  االحت��اد  رئي�س  ال�سامرائي  اأحمد 
موؤكدا  اأملانيا،  يف  العربي  اخليل  ل�سباقات  الكبري  دعمها  على  االإم���ارات  لدولة 
جميع  عند  مرموقة  مكانة  من  به  يتمتع  وما  الكبرية  و�سمعته  ال�سباق  اأهمية 
مالك ومربي اخليل يف اأملانيا، م�سيدا بالنجاحات التي حققها ال�سباق واملناف�سة 

القوية التي اأكدت قوة اخليول امل�ساركة واحلافز الكبري للفوز باللقب.

»فريدي بي و�ي« يتوج بطال لكاأ�ص رئي�ص �لدولة للخيول �لعربية باأملانيا

الرحماين : فخورون باملكت�شبات والنجاحات ... وقوة ال�شباق تاأكيد ملكانة الكاأ�س التاريخية

بالتعاون مع جمل�ص دبي �لريا�صي

جناح كبري لأول ترايثلون داخل القاعات

•• كواال ملبور-وام: 

ع�ساق كرة القدم االآ�سيوية عن اأقوى  تف�سل  باتت  فقط  اأيام   7
التي  ال��ق��ارة وه��ي بطولة دوري االأب���ط���ال،  ب��ط��والت االأن��دي��ة يف 
دوري  ب��ل��ق��اءات  اجل���اري  �سبتمر   14 ي��وم  ن�ساطها  �ست�ستاأنف 
والرابعة  الثالثة  للجوالت  ب�سكل جممع  �ستقام  التي  املجموعات 
االحتاد  ويوا�سل  اآ�سيا.  غرب  دول  باأندية  وال�ساد�سة  واخلام�سة 
القاري اهتمامه باأندية االإمارات امل�ساركة يف تلك البطولة، حيث 
اأنه اأفرد م�ساحة كبرية على موقعه الر�سمي لتاريخ وم�سوار نادي 
املوؤثرين،  العبيه  اأب���رز  وت��ن��اول  البطولة،  يف  دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب 
بالفر�سة  �سيتم�سك  اأن���ه  م��وؤك��دا  املناف�سة،  ج���دول  يف  وم��وق��ف��ه 
لالحتاد  الر�سمي  امل��وق��ع  وي��وؤك��د  النهائية.  ل����الأدوار  ال��ت��اأه��ل  يف 
العودة  الراهنة هي  املرحلة  االأهلي يف  اأولويات  اأهم  اأن  االآ�سيوي 
الثاين  اأو  االأول  امل��رك��زي��ن  واح��ت��الل  ال�����س��دارة  على  للمناف�سة 

لتكرار  امل���وؤدي  الطريق  على  نف�سه  ي�سع  حتى  التاأهل،  ل�سمان 
للمباراة  تاأهل  البطولة حينما  تلك  التاريخية يف  اإجنازاته  اأبرز 
تف�سل  كانت  واح��دة  خطوة  اأن  موؤكدا   ،2015 مو�سم  النهائية 
دوري  بلقب  التتويج  حلم  حتقيق  عن  دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب  فريق 
كان  ال�سيني  فريق جواجنزهو  اأن  اإال   ،2015 عام  اآ�سيا  اأبطال 
اإياب املباراة النهائية  اآخر عندما خطف اللقب بفوزه يف  له راأي 
التي اأقيمت يف ال�سني بهدف دون رد بعد اأن انتهى لقاء الذهاب 
االأهلي  �سباب  وي�سارك  اأه���داف.  ب��دون  ال�سلبي  بالتعادل  دب��ي  يف 
لبطل  و�سيفاً  ب�سفته  امل��و���س��م  ه��ذا  اآ���س��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  دب��ي 
نقطة   /53/ جمع  حينما  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  االإم���ارات���ي  ال����دوري 
وبفارق /6/ نقاط عن فريق ال�سارقة الذي انتزع اللقب، وقرر 
زاراجو�سا  االإ�سباين جريارد  املدرب  النادي تعيني  �سركة  جمل�س 
قاد  اأن  لزاراجو�سا  و�سبق  اأروابارينا،  رودولفو  لالأرجنتيني  خلفاً 
فريق حتت 21 عاماً يف النادي وحقق معه نتائج جيده وهو ما 

الثانية  املجموعة  �سمن  الفريق  ويلعب  االإدارة.  ثقة  ينال  جعله 
التي ت�سم كاًل من حامل اللقب الهالل ال�سعودي و�سهر خودرو 
االإيراين وباختاكور االأوزبكي، حيث ي�سعى الإحياء اآماله باملناف�سة 
�سيما بعد تعر�سه  املجموعة ال  التاأهل عن  اإح��دى بطاقتي  على 
بالنتيجة  وال��ه��الل  ب��اخ��ت��اك��ور  اأم����ام  ج��ول��ت��ني  اأول  يف  للخ�سارة 
اأن  االآ�سيوي  ويوؤكد االحتاد  ذاتها وبهدفني مقابل هدف وحيد. 
الفريق يف  اأوراق  اأب��رز  هو  اأحمد خليل  املعروف  ال��دويل  املهاجم 
البطولة، واأنه النجم الذي ي�ستحق امل�ساهدة، خا�سة اأنه ا�ستعاد 
ح�سه التهديفي بعد اأن �ساهم بهدفني يف املباراة النهائية بتتويج 
يف  اأح��رز  كما  املا�سي،  املو�سم  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س  بلقب  الفريق 
لي�سكل مع  املو�سم /13/ هدفاً  ي�ستكمل هذا  ال��ذي مل  ال��دوري 
�سيما  الفريق ال  بقية زمالئه الالعبني خيارات فنية عديدة يف 
الرازيلي ليوناردو دا�سيلفا، والرازيلي اجلديد كارلو�س اإدواردو 

العب الهالل ال�سابق.

الآ�شيوي لكرة القدم : �شباب الأهلي ي�شعى لإحياء اآماله يف دوري الأبطال وخليل اأبرز اأوراقه الرابحة

••  القاهرة-الفجر

و�سعت قرعة كاأ�س العامل لكرة اليد املقررة العام املقبل يف 
م�سر املنتخبات االآ�سيوية يف جمموعات متفاوتة. 

م��ع كرواتيا  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  ق��ط��ر يف  وج���اء منتخب 
واليابان واأنغوال، ومنتخب البحرين يف املجموعة الرابعة 
اإىل جانب الكونغو الدميقراطية والدمنارك واالأرجنتني، 
وم��ن��ت��خ��ب ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة مع 

�سلوفينيا وبيالرو�سيا ورو�سيا. 
وتقام البطولة من 13 اإىل 31 يناير 2021 مب�ساركة 

فيما  جمموعة  ك��ل  منتخبات  وتتناف�س  منتخبا.   32
بينها بنظام دوري من دور واحد على اأن تتاأهل املنتخبات 
�ساحبة املراكز الثالثة االأوىل من كل جمموعة يف ختام 
فعاليات الدور االأول اإىل الدور الثاين )الدور الرئي�سي( 

، الذي ي�سم 24 منتخبا. 
اأربع  ال�24 على  ويف الدور الرئي�سي ، �ستق�سم املنتخبات 
تتناف�س  منها،  ك��ل  يف  منتخبات  �ستة  ب��واق��ع  جمموعات 
املنتخبان  فيما بينها بنظام دوري من دور واحد ليتاأهل 
�ساحبا املركزين االأول والثاين يف كل جمموعة اإىل دور 

الثمانية. 

قرعة متفاوتة للمنتخبات الآ�شيوية 
يف كاأ�س العامل لكرة اليد
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•• دبي –الفجر

ور�س  اأم�����س حم���اور  ���س��ب��اح  انطلقت   
العمل التطويرية التي ينظمها احتاد 
االإمارات لكرة القدم ملراقبي ومن�سقي 
الكروي  للمو�سم  ا�ستعداداً  املباريات 

اجلديد 2021-2020 .
اأحمد يو�سف بن دروي�س ع�سو  وق��ال 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة رئي�س جلنة 
للم�ساركني  كلمته  خ��الل  امل�سابقات 
كرة  احت��اد  اأن  التطويرية  ال��ور���س  يف 

خمتلف  مواكبة  على  حري�س  ال��ق��دم 
ال��ت��ط��ورات وال��ت��غ��ريات التي ت��ط��راأ يف 
املنظومة الكروية على امل�ستوى املحلي 
�سهدنا  اأن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة   ، وال�������دويل 
الكروية  ال�����ق�����رارات  م���ن  جم��م��وع��ة 
جائحة  ب�سبب  اأت���خ���ذت  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
ك����ورون����ا وال���ت���ي ج�����اءت ح��ف��اظ��ا على 
والعاملني  اللعبة  مم��ار���س��ي  ���س��الم��ة 
جلميع  �سكره  ق��دم  كما   ، جمالها  يف 
ومراقبني  من�سقني  م��ن  امل�����س��ارك��ني 
وتفاعلهم  م�ساركتهم  على  واإداري����ني 

ال����ذي ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 
االأول  ال��ي��وم  وت�سمن   . ال��ور���س  ه��ذه 
هيكلة  االأوىل  تناولت  حما�سرات   5
ومهامها  والت�سجيل  امل�سابقات  اإدارة 
وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ق��دم��ه��ا اأمي���ن هارون 
عر�س  فيما   ، امل�سابقات  اإدارة  مدير 
الدكتور حممد احلتاوي ع�سو جلنة 
امل�سابقات واملراقب الدويل واالآ�سيوي 
املعتمد ، مهام وواجبات مراقب املباراة 
حممد  وق����دم   ، ال�سخ�سية  و���س��م��ات��ه 
امل�سابقات  ق�سم  رئ��ي�����س  النقبي  ع��ل��ي 

التي  التعديالت  اأب���رز  ع��ن  حما�سرة 
ط������راأت ع��ل��ى ل���وائ���ح امل�����س��اب��ق��ات ذات 
ال�سلة باملراقبني واملن�سقني باالإ�سافة 

اإىل الئحة اإجراءات �سبط اجلودة .
جلنة  ع�سو  امل��رزوق��ي  �سالح  وعر�س 
احل��ك��ام يف احت��اد ال��ك��رة  يف املحا�سرة 
ال���راب���ع���ة ال��ت��ع��دي��الت االأخ������رية على 
املباراة  مراقب  وعالقة  اللعبة  قانون 
بطاقم احلكام ، فيما �سهدت املحا�سرة 
الك�سف  بروتوكول  مناق�سة  اخلام�سة 
كورونا  جائحة  ظل  يف  املن�سطات  عن 

قدمها الدكتور اأحمد اإبراهيم  ع�سو 
اللجنة امل�سرفة على تطبيق بروتوكول 

عمليات املباريات .

تتناول  حم���ا����س���رات  اليوم6  وت���ق���ام 
عمليات بروتوكول املباريات واالأن�سطة 
االإلكرونية  وال���ن���م���اذج  االإع���الم���ي���ة 

تعيني  واآل�����ي�����ة  امل����ب����اري����ات  ل���ت���ق���اري���ر 
املباريات واملن�سقني  مراقبي ومن�سقي 
بطاقات  على  والتدقيق  االإعالميني 

ال��الع��ب��ني وب��ط��اق��ات االع��ت��م��اد ، ثم 
اآلية تعيني من�سقي املباريات مل�سابقات 

املراحل ال�سنية .

•• دبي –الفجر:

 بداأ وفد احتاد االإمارات لكرة القدم 
ي���و����س���ف ح�سني  ب�������س���ع���ادة  م��ت��م��ث��اًل 
لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  ال�سهالوي 
املنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س   ، االحت�����اد 
الوطنية وال�سوؤون الفنية ، وحممد 
عبيد حماد م�سرف املنتخب الوطني 
، وخ����ورخ����ي ل��وي�����س ب��ي��ن��ت��و م���درب 
منتخبنا الوطني  وعبدالقادر ح�سن 
، ويا�سر �سامل مدير املنتخب  ،وخالد 
االإداري وح�سان فهد رئي�س  الكعبي 
لالأندية  زي���ارات���ه  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ق�سم 
واالل��ت��ق��اء مب�����س��وؤويل ���س��رك��ات كرة 
ال��ق��دم واأع�����س��اء االأج���ه���زة االإداري����ة 

والفنية لالأندية .

منطلق  م�����ن  ال�������زي�������ارات  وت������اأت������ي 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رك ب��ني احت����اد كرة 
ال�ستمرارية  و�سعياً  واالأندية  القدم 
ال��ت��ط��وي��ري��ة الفنية  ت��ب��ادل االأف���ك���ار 
واالإدارية التي تخدم م�سلحة الكرة 

االإماراتية  .
 وزار وف��د احت��اد الكرة ن��ادي �سباب 
ا�ستقبالهم  يف  وك���ان   ، دب��ي  االأه��ل��ي 
اإب���راه���ي���م ع��ب��دامل��ل��ك ع�سو  ���س��ع��ادة 
وعبداملجيد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
االأول  ال����ف����ري����ق  م�������س���رف  ح�������س���ني 
واالإ�سباين  جريارد زاراغو�سا مدرب 
ولقاء  ال�����س��ارق��ة  ون�����ادي   ، ال��ف��ري��ق 
�سعادة عبداهلل العجلة رئي�س �سركة 
الوطني  وامل������درب  ب���ال���ن���ادي  ال���ق���دم 
اأحمد  وب��در   ، العنري  عبدالعزيز 

مدير التعاقدات بالنادي .
ك��م��ا زار ال���وف���د ن�����ادي اجل����زي����رة ، 
والتقى  بالهولندي  مار�سيل كايزر 
مدرب الفريق بح�سور على يو�سف 
باالإنابة   التنفيذي  املدير  احلمادي 
، وزيارة نادي الوحدة  ولقاء �سعادة 
جمل�س  رئي�س  الزعابي  علي  را���س��د 
لكرة  ال���وح���دة  ن�����ادي  ���س��رك��ة  ادارة 
القدم والهولندي مارك فوتا مدرب 
جمعة  وعبدال�سالم  االأول  الفريق 

م�سرف الفريق .
وب��االأم�����س ق��ام ال��وف��د ب��زي��ارة لنادي 
يو�سف  �سعادة طارق  ، ولقاء  الن�سر 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  اجلناحي 
العامري  و�سعيد  القدم  ك��رة  �سركة 
وعبدالرحمن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

االإدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و  حم����م����د 
االأول  الفريق  مدير  جالل  و�سالح 
يورت�سيت�س  كرون�سالف  والكرواتي 

مدرب الفريق . 
مناق�سة  ال���ل���ق���اءات  خ����الل  وج����رى 
بتح�سريات  اخلا�سة  االأم���ور  كافة 
اجلديد  ال��ك��روي  للمو�سم  االأن��دي��ة 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة وو����س���ع اآلية 
الدوليني  الالعبني  ملتابعة  منا�سبة 
ع��ل��ى م����دار امل��و���س��م واالط�����الع على 
ببيانات  اخل��ا���س��ة  الفنية  التقارير 
واح�����س��ائ��ي��ات ع��ن ك��ل الع��ب ين�سم 
ال�سحية  حالته  ومتابعة  للمنتخب 
التوا�سل  ي���ك���ون  واأن   ، وال��ب��دن��ي��ة 
الفني  اجلهاز  بني  وف��ع��ااًل  م�ستمراً 
يخ�س  ف��ي��م��ا  واالأن����دي����ة  للمنتخب 

وت��اأه��ي��ل الالعبني  ت��دري��ب  ب��رام��ج 
النظام  ع��ر  ومتابعتهم  امل�����س��اب��ني 
ب�سفة  ل������الحت������اد  االل��������ك��������روين 
بع�س  م��ن��اق�����س��ة  ج��ان��ب  اإىل  دوري�����ة 
قطاع  بتطوير  اخلا�سة  املقرحات 
املراحل ال�سنية باالأندية واملنتخبات 

الوطنية . 
واأع���������رب م�������س���وؤول���و االأن�����دي�����ة عن 
موؤكدين   ، الزيارات  بهذه  �سعادتهم 
و���س��ع ك��ل اإم��ك��ان��ي��ات اأن��دي��ت��ه��م من 
م��راف��ق وم��الع��ب ت��دري��ب يف خدمة 

احتاد الكرة واملنتخبات الوطنية .
ال��وف��د زي���ارات���ه لباقي  و���س��ي��وا���س��ل 

االأندية خالل الفرة املقبلة .
وكان االأبي�س اأجرى مع�سكراً خارجياً 
مب�ساركة  املا�سي  ال�سهر  �سربيا  يف 

جمموعة  خالله  خا�س  العباً   28
من احل�س�س التدريبية ال�سباحية 
وامل�سائية ولعب مباراة ودية وحيدة 
وذلك   ، ال�سربية  الفرق  اأح��د  اأم��ام 
للت�سفيات  حت�����س��ريات��ه  اإط������ار  يف 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�سركة 
العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 

2023 والتي مت تاأجيلها اإىل العام 
املقبل .

اليوم يف مقر  من جهته عقد بينتو 
احت�����اد ال���ك���رة ب���دب���ي اج��ت��م��اع��اً مع 
اخلا�س  الت�سور  لو�سع  م�ساعديه 
املقبلة  للمرحلة  االأبي�س  لرنامج 
التي  االأخ��������رية  امل�������س���ت���ج���دات  وف�����ق 

طراأت اأهمها تاأجيل انطالق املو�سم 
 ، املقبل  اأك��ت��وب��ر  �سهر  اإىل  ال��ك��روي 
وو�سع الرنامج املنا�سب لرفعه اإىل 

جلنة املنتخبات وال�سوؤون الفنية .

•• ال�شارقة-الفجر

اعتمد احتاد االإمارات الألعاب القوى، م�ساركة نادي ال�سارقة 
الألعاب القوى، �سمن الفئة )اأ( يف بطوالت املو�سم الريا�سي 
التي  املميزة  النتائج  2021، عطفاً على   / 2020 اجلديد 

حققها الفريق يف مو�سم 2019/2020.
االم���ارات  احت���اد  ال��ع��ام  االأم���ني  واأ���س��اد �سالح حممد ح�سن، 
النادي  اإدارة  توليه  ال��ذي  الكبري  باالهتمام  ال��ق��وى،  الأل��ع��اب 
العبو  حققها  ال��ت��ي  املميزة  والنتائج  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  بفريق 
ال��ن��ادي يف ب��ط��والت امل��و���س��م امل��ا���س��ي، وم���وؤك���داً ع���دم ممانعة 
االحتاد يف م�ساركة النادي �سمن اأندية الفئة )اأ( اعتباراً من 

املو�سم اجلديد 2021-2020.
ووجدت القرار ارتياحاً كبرياً لدى جمل�س اإدارة النادي واإدارة 
االألعاب الفردية، والتي اعترته اإجنازاً جديداً ي�ساف ل�سجل 
االجن�����ازات امل��ح��ق��ق��ة، ب��ع��د اأن ب��ذل��ت جم��ه��ودات م��ق��درة على 

مل�ساف  بالفريق  االرت��ق��اء  اأج��ل  من  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار 
االإجن����ازات  وحت��ق��ي��ق  ب��ق��وة  للمناف�سة  االأول،  ال�����س��ف  اأن��دي��ة 

والبطوالت.
االألعاب  اإدارة  رئي�س  ال��ه��اج��ري،  �سليمان  املهند�س  واأو���س��ح 
اأن  الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال��ف��ردي��ة، 
للعب  )ب(  الفئة  م��ن  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  ال�سارقة  ن��ادي  ترقية 
�سمن م�ساف اأندية الفئة االأوىل )اأ( مت بف�سل الدعم الكبري 
ال�سمو حاكم  قبل �ساحب  الفردية من  االألعاب  ال��ذي جتده 
ال�سارقة الداعم االأول لالألعاب الفردية ومن جمل�س ال�سارقة 
الريا�سي، �ساحب املجهود الكبري يف الطفرة الوا�سحة التي 
ال�سارقة  ون��ادي  الفردية  االألعاب  االإم��ارة  يف  اأندية  انتظمت 

على وجه اخل�سو�س.
وتابع: كذلك االهتمام الكبري الذي ظلت جتده األعاب قوى 
احلايل،  االإدارة  وجمل�س  ال�سابقة  االإدارة  جمال�س  من  امللك 
امل�ستويني  على  وب��ط��والت  اإجن���ازات  عنه حتقيق  نتج  وال���ذي 

قامت  ال��ذي  املتوا�سل  للعمل  باال�سافة  واخل��ارج��ي،  املحلي 
اأ�سحاب  بيئة جيدة للفريق وا�ستقطبت  االإدارة يف توفري  به 
اخلرة يف اللعبة لتويل زمام االأمور الفنية، ال�سئ الذي جعل 

م�ستوى الفريق يرتفع ويحقق نتائج مميزة للغاية.
وهو  بال�سدفة،  ي���اأت  مل  الفريق  ترقية  ال��ه��اج��ري:  وم�سى 
نتيجة ت�سافر جهود فريق العمل، االإداري والفني، والالعبون 
اأ�سحاب الن�سيب االأكر بعد اأداءهم القوي والروح القتالية 
جناحات  اأف���رزت  وال��ت��ي   املناف�سات  بها  خا�سوا  التي  العالية 
�ساحب  بكاأ�س  ليتوجوا  املا�سي،  املو�سم  ب��ط��والت  يف  ع��دي��دة 

ال�سمو نائب رئي�س الدولة الألعاب القوى. 
احتاد  يبذله  ال��ذي  باجلهد  ال��ف��ردي��ة  االأل��ع��اب  رئي�س  واأ���س��اد 
بها نحو  اللعبة وامل�سي  ال��ق��وى، يف نه�سة  االإم���ارات الأل��ع��اب 
التوا�سل مع  ال�سارقة حري�س على  نادي  اأن  االأف�سل، مبيناً 
ورف��د منتخبات  معاً  والعمل  الفردية  االألعاب  احت��ادات  كافة 

الدولة بالالعبني املميزين لتحقيق االأهداف املن�سودة.

�إجناز جديد ي�صاف لالألعاب �لفردية

نادي ال�شارقة ي�شارك �شمن الفئة )اأ( يف بطولت األعاب القوى

بهدف تعزيز �لتعاون �مل�صرتك 

وفد احتاد الكرة يبداأ زياراته لالأندية برئا�شة ال�شهالوي

•• ال�شارقة -وام:

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  ناق�س 
امل�ساريع  ال�سارقة لدعم  وموؤ�س�سة 
الريادية »رواد« �سبل تعزيز التعاون 
وتوطيد  امل�������س���رك  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
يف  جمعهما  لقاء  خالل  العالقات 
خطة  �سمن  وذل��ك  املوؤ�س�سة  مقر 
التوا�سل  قاعدة  لتو�سيع  املجل�س 
مع اجلهات واملوؤ�س�سات يف االإمارة 

مبا يخدم جميع االأطراف.
علي  حمد  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 
»رّواد«  م��وؤ���س�����س��ة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود 
ونا�سر عبداهلل العوي�س اإداري اأول 

من�سق  ال�سويدي  م��رمي  و  متويل 
ال�سارقة  جم��ل�����س  وم���ن  م�����س��اري��ع 
الريا�سي نبيل عا�سور مدير اإدارة 
�سوؤون الريا�سة والتطوير و بخيت 
�سعيد القر�س رئي�س ق�سم االألعاب 

الفردية وحممد حجازي.
بتعاون  امل���ح���م���ود  ح���م���د  ورح������ب 
جم��ل�����س ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي مع 
يخدم  م���ا  ك���ل  يف  رواد  م��وؤ���س�����س��ة 
منوها   .. امل�������س���رك���ة  االأه���������داف 
ب����ال����دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي���ق���وم به 
امل���ج���ل�������س ل��ل��م��ج��ت��م��ع واالإم����������ارة 
بال�سباب  واالإه����ت����م����ام  ال��ب��ا���س��م��ة 
الريا�سية  ال����ق����ي����ادات  ومت���ك���ني 

ال���������س����اب����ة وع����ك���������س ال���ن�������س���اط���ات 
املجتمعية والريا�سية يف مبادرات 
اأن  مو�سحا  خمتلفة..  وفعاليات 
ال�سغرية  امل�ساريع  تدعم  املوؤ�س�سة 
واملتو�سطة ولها دور جمتمعي رائد 
واالأه�����داف  امل���ب���ادرات  ت�سجيع  يف 
لبحث  فر�سة  اللقاءات  ه��ذه  واأن 
ال�سراكة  وب�����دء  ال���ت���ع���اون  ط����رق 
على  االإي��ج��اب��ي��ة  بظاللها  لتلقي 
بفئة  واهتمامهما  الطرفني  عمل 
مهماً  قطاعاً  ميثل  ال��ذي  ال�سباب 

يف فئات املجتمع.
مبا  عا�سور  نبيل  اأ���س��اد  جهته  من 
ت��ق��دم��ه امل��وؤ���س�����س��ة وت��ف��اع��ل��ه��ا مع 

ومنها  املجتمع  قطاعات  خمتلف 
ب��دوره بتبادل  املجل�س الذي يهتم 
للو�سول  وامل���ق���رح���ات  االأف����ك����ار 
م�ستقبلية  وم�����ب�����ادرات  خل���ط���ط 
خمتلف  يف  ا�سراتيجيته  ت��خ��دم 
العالقات  تعزيز  بجانب  النواحي 
م��ن خ��الل ه��ذه ال��ل��ق��اءات املثمرة 

خلدمة االإمارة ب�سكل عام.
واأك����د اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء ال����ذي ياأتي 
امل�ستمر  للتوا�سل  خطته  �سمن 
خلدمة  وال�سراكة  املوؤ�س�سات  م��ع 
املجتمع ب�سكل عام وقطاع ال�سباب 
ب�سكل خا�س وفتح قنوات جديدة 
وف���ر����س م�����س��رك��ة .. م��ع��رب��ا عن 

االأفكار  خمتلف  ترجمة  يف  اأم��ل��ه 
وامل��ن��اق�����س��ات مل���ب���ادرات ع��ل��ى اأر����س 

التعاون  ه���ذا  مي��ت��د  واأن  ال���واق���ع 
ملختلف القطاعات يف االإم��ارة من 

خ��الل ال��ل��ق��اءات وال���زي���ارات ومبا 
ينعك�س اإيجابا على تقدمي كل ما 

واجلهات  امل��ج��ل�����س  ج���ه���ود  ي����رز 
االأخرى.

»ال�شارقة الريا�شي« و»رواد« يبحثان 
التعاون والتن�شيق امل�شرتك

انطالق حماور ور�س العمل التطويرية 
ملراقبي ومن�شقي املباريات
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

يف اإطار �سعيه لتقدمي منوذج ا�ستثنائي باملنطقة للف�سل يف الق�سايا والنزاعات 
اأفرادا  الريا�سية وتوفيق االأو�ساع بني خمتلف اجلهات واالأط��راف �سواء كانوا 
هيكله  اعتماد  من  الريا�سي  للتحكيم  االإم���ارات  مركز  اق��رب   .. موؤ�س�سات  اأو 
التاأ�سي�س، وكذلك اال�سراتيجية املقرحة للعمل التنفيذي  التنظيمي ملرحلة 
اليومي وما مت اإجنازه فيها لر�سم امل�سار املنا�سب بهدف تي�سري االإجراءات على 

املتعاملني، وال�سرعة يف ف�س الق�سايا ب�سكل يوفر العدالة بني كافة االأطراف.
ويف هذا ال�سياق اأكد �سعادة يو�سف البطران ع�سو جمل�س اإدارة املركز واملتحدث 
لطموحات  لي�ستجيب  فائقة  بعناية  و�سعه  مت  التنظيمي  الهيكل  اأن  الر�سمي 
وتطلعات احلا�سر وامل�ستقبل، واأنه يت�سمن اإدارة لال�سراتيجية يتبع لها ق�سم 
التخطيط وا�ست�سراف امل�ستقبل، وق�سم التميز املوؤ�س�سي، الفتا اإىل اأن اإدارة ف�س 
خلدمات  وق�سما  التحكيمية،  ال��غ��رف  ل�سوؤون  ق�سما  تت�سمن  �سوف  امل��ن��ازع��ات 
م�ستقلة  اإدارة  تخ�سي�س  �سيتم  فيما  املتعاملني،  ل�سعادة  وق�سما  امل��ن��ازع��ات، 
للتدريب والتاأهيل حتتها ق�سم للتخطيط والتطوير للرامج التدريبية، واآخر 
للت�سجيل واملتابعة الأن املركز يجب اأن يكون من�سة للمعرفة والتنوير وتاأهيل 

الكوادر واخلرات الوطنية اأي�سا.
اأنباء االإم��ارات » وام » : » هناك  وقال البطران يف ت�سريحاته اخلا�سة لوكالة 
وبناء  اخلدمات،  تقدمي  يف  التكنولوجيا  و�سائل  اأح��دث  بتوظيف  كبري  اهتمام 
عليه لدينا ق�سم لتقنية املعلومات حتت مظلة اإدارة اخلدمات امل�ساندة، كما اأننا 
نويل اهتماما كبريا باالت�سال الدويل والتوا�سل مع و�سائل االإعالم حيث مت 
تخ�سي�س ق�سم لالت�سال املحلي والدويل ومركز لالإعالم، واأن كل هذه االإدارات 
ويتبع  اليومي،  العمل  ت�سيري  يتوىل  ال��ذي  التنفيذي  للمدير  تتبع  واالأق�سام 

مبا�سرة ملجل�س اإدارة املركز ورئي�سه » .

االإدارة اعتمده بعد  االأ�سا�سي للمركز فاإن جمل�س  بالن�سبة للنظام   «  : واأ�ساف 
درا�سة م�ستفي�سة، ومت اإر�ساله لوزارة العدل من اأجل االعتماد، وفور الت�سديق 
اآليات تطبيق، ونحن االآن يف املرحلة االأخرية من التجهيز  عليه �سيتحول اإىل 
والتاأ�سي�س، ونعمل يف كل امل�سارات ب�سكل متواز، ومن تلك امل�سارات اأنه مت البدء 

بالفعل يف درا�سة بع�س الق�سايا واملنازعات التي و�سلتنا ».
املا�سي  االأ�سبوع  االأخ��ري  اجتماعه  يف  اأو���س��ى  املركز  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  ون��وه 
ن��ادي دب��ا الفجرية  ال���واردة من احت��اد ك��رة القدم ب�ساأن الع��ب  بتحويل املذكرة 
يو�سف خلفان احل�ساين اإىل اجلهة القانونية باملركز للدرا�سة واإبداء الراأي، يف 
االأندية لبحث  ال��واردة من بع�س  ال�سكاوى  ال��ذي مت فيه حتويل  الوقت  نف�س 
اجلهة  اإىل  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  احت��اد  يف  والعاملة  امل�ساندة  االأن��دي��ة  قانونية  م��دى 

القانونية باملركز الإبداء الراأي.
وعن �سعار املركز والقواعد االإجرائية قال البطران : » مت االنتهاء من ت�سميم 
اجلهات،  كافة  من  املخاطبات  ال�ستالم  االإج��رائ��ي��ة  القواعد  واعتماد  ال�سعار، 
و�سوف يتم االإعالن عن ال�سعار والقواعد االإجرائية تف�سيال يف موؤمتر �سحفي 
املحكمني  ت��اأه��ي��ل  دورة  يف  والت�سجيل  القيد  ب��اب  فتح  ومت  اأ���س��اب��ي��ع،   3 خ��الل 
ال�سهر اجل��اري خ��الل الفرة من  اأي��ام يف   4 واملوفقني التي �ستقام على م��دار 
25 �سبتمر اجلاري، وحتديد بريد اإلكروين لتلقي طلبات الت�سجيل  22 اإىل 
اإدارة املركز واملتحدث الر�سمي : »  واال�ستف�سار عليه » . واأ�ساف ع�سو جمل�س 
جمل�س اإدارة املركز برئا�سة �سعادة علي بو ج�سيم حر�س طوال الفرة املا�سية 
ومنذ ت�سكيله يف 14 يونيو 2020 على االجتماع ب�سكل دوري بواقع جل�سة اأو 
اأ�سبوعيا، يف ظل تطبيق كافة االإج��راءات االحرازية، وعمل بحما�س  جل�ستني 
الإجناز مرحلة التاأ�سي�س وفق اأعلى معايري اجلودة العاملية، الأن الهدف وا�سح 
املنطقة  م�ستوى  على  ب��ه  يحتذى  ا�ستثنائي  من��وذج  تقدمي  وه��و  ال��ب��داي��ة  م��ن 

والقارة من منطلق اأن االإمارات تبحث دائما عن املركز االأول«.

�إد�ر�ت لال�صرت�تيجية و�لتميز �ملوؤ�ص�صي و��صت�صر�ف �مل�صتقبل بالهيكل �لتنظيمي ملركز �الإمار�ت للتحكيم �لريا�صي

يو�شف البطران : موؤمتر �شحفي خالل 3 اأ�شابيع 
لالإعالن عن ال�شعار الر�شمي والقواعد الإجرائية

•• دبي-وام:

د�سنت هجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ �سباح اأم�س حتدياتها يف 
�سن الكبار، واأقيمت على ميدان املرموم اأربعة ع�سر �سوطاً يف 

�سن الثنايا مل�سافة خم�سة كيلومر.
اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  ومتكنت هجن 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي من ال�سيطرة 
هجن  تاألقت  بينما  رئي�سية  اأ���س��واط  ثالثة  يف  النامو�س  على 

�سمو ال�سيخ مكتوم بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم يف ال�سوط 
الرئي�سي للثنايا البكار املهجنات وذلك عندما قاد امل�سمر �سامل 
نايع الغفلي /ع�سيلة/ للمركز االول بزمن وقدره 7:49:0 
دقائق كان هو التوقيت االف�سل يف جميع اال�سواط وباملقابل 
�سمو  لهجن  /ال��ع��ن��ود/  الغوي�س  خمي�س  را���س��د  امل�سمر  ق��دم 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم على قمة البكار 

املحليات يف ال�سوط االول يف توقيت بلغ 7:50:4 دقائق.
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لهجن  /و���س��اح/  وك�سب 

را�سد اآل مكتوم �سدارة ال�سوط الثالث للجعدان املحليات حتت 
دقائق   7:56:5 وق��دره  بزمن  الغوي�س  را�سد خمي�س  قيادة 
اال�سواط للجعدان  راب��ع  للتاألق من خالل  امل�سمر  ذات  وع��اد 
املهجنات حيث قدم /ن�سوان/ على املقدمة بتوقيت 7:58:5 

دقائق.
وتتوا�سل التحديات �سباح الثالثاء الثامن من �سبتمر من 
خالل �سن احلول والزمول حيث �سي�سهد ميدان املرموم اإقامة 

اأربعة ع�سر �سوطاً.

هجن ال�شيوخ تد�شن حتديات �شن الكبار باملرموم

ترقب الرتغال عودة جنمها كري�ستيانو رونالدو ملتابعة انطالقته القوية يف �سعيه للحفاظ 
اليوم  ال�سويد  القدم عندما يحل �سيفا على  االأوروبية بكرة  ل��دوري االأمم  على لقبه بطال 
تلتقي  فيما  االأول،  للم�ستوى  الثالثة  املجموعة  مناف�سات  من  الثانية  اجلولة  يف  الثالثاء 

فرن�سا مع �سيفتها كرواتيا يف �سان دوين يف اعادة لنهائي مونديال 2018.
وغاب جنم يوفنتو�س االإيطايل عن املباراة االأوىل التي اأكرمت فيها الرتغال وفادة �سيفتها 

كرواتيا 4-1، ب�سبب التهاب يف اأ�سبع قدمه اليمنى.
وياأمل املدرب فريناندو �سانتو�س عودة جنمه االأول وخو�س املباراة �سد ال�سويد وقال االأحد يف 

ت�سريح لقناة الرتغال الر�سمية "لقد تدرب وي�سعر بتح�سن كبري �سيذهب 
معنا اإىل ال�سويد وبعد ذلك �سنتخذ القرار بناءا على و�سعه".

تطبيق  على  ح�سابه  على  عاما   35 العمر  من  البالغ  النجم  ون�سر 
"�سعيد  "ان�ستغرام" �سورته وهو يتمرن مع املنتخب واأرفقها بعبارة 

بالعودة".
العجوز"  "ال�سيدة  فريق  خ��روج  منذ  مباراة  اي  رونالدو  ومل يخ�س 
ال�سهر  الفرن�سي  ل��ي��ون  ام���ام  اوروب����ا  اب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  م��ن 

الفائت.
ويبحث رونالدو املتوج بجائزة الكرة الذهبية خم�س مرات عن هدف املئوي 

االأول مع بالده، بعدما �سجل 99 هدفا يف 164 مباراة.
تبعات  ب�سبب  القدم  �سهدته كرة  الذي  اال�ستثنائي  املو�سم  ورغم 

العامل  ح��ول  الن�ساطات  وتعليق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  الن�سار 
املهاجم  �سجل  �سارمة،  ب�سروط  الحقا  وا�ستئنافها 
فريقه  مع  امل�سابقات  خمتلف  يف  هدفا   37 الفتاك 

االإيطايل وهو رقم قيا�سي يف ال�"بيانكونريي".
ولفرهامبتون  الع����ب  ج���وت���ا  ودي����وغ����و  وح����ل 

املباراة  ت�سكيلة  يف  رونالدو  مكان  االإنكليزي 
راأ�س  على  و�سيكون  هدفا  و�سجل  االأوىل، 

غياب  ا�ستمر  لو  فيما  �سانتو�س  خيارات 
رونالدو يف املباراة املرتقبة.

�سهلة  ال���رت���غ���ال  م��ه��م��ة  ت���ك���ون  ول�����ن 
نظريتها  اأح��رج��ت  التي  ال�سويد  اأم��ام 
فرن�سا بطلة العامل وخ�سرت ب�سعوبة 
�سفر1-. والتقت الرتغال وال�سويد 
مرات  خم�س  االول  وف��از  م��رة   18
تعادالت.  و�ست  هزائم  �سبع  مقابل 
و���س��م��ن امل��ج��م��وع��ة ن��ف�����س��ه��ا، تتجه 
يف  "فرن�سا"  م��ل��ع��ب  اىل  االن���ظ���ار 

�سان دوين ب�سواحي العا�سمة باري�س حيث تقام القمة بني فرن�سا بطلة العامل وو�سيفتها 
كرواتيا يف اإعادة لنهائي كاأ�س العام 2018 الذي انتهى بفوز الديوك 2-4.

و�سيحاول املنتخب الفرن�سي ا�ستغالل املعنويات املهزوزة لالعبي كرواتيا عقب اخل�سارة املذلة 
اأمام الرتغال اأول اأول اأم�س ال�سبت لتحقيق الفوز الثاين واال�ستمرار يف مناف�سة الرتغال 
على ���س��دارة املجموعة ان مل يكن االن��ف��راد بها يف ح��ال تعر رف��اق رون��ال��دو ام��ام ال�سويد. 
ويتفوق املنتخب الفرن�سي على نظريه الكرواتي يف تاريخ املواجهات املبا�سرة بينهما حيث مل 

ي�سبق لالخري اأن حقق الفوز يف �ست مباريات، حيث خ�سر اأربع مرات وتعادل مرتني.
اال�سباين  ريال مدريد  العاب  �سانع  املخ�سرمني  بغياب جنميها  كرواتيا  تاأثر  وا�سحا  وبدا 
لوكا مودريت�س اف�سل العب يف مونديال 2018 ويف العامل يف العام ذاته، والعب الو�سط 
اإيفان راكيتيت�س املنتقل حديا من بر�سلونة اىل �سفوف فريقه ال�سابق ا�سبيلية بعدما 

ف�سل املدرب زالتكو داليت�س اراحتهما يف فرة التوقف الدولية احلالية.
واأكد مدرب فرن�سا ديدييه دي�سان �سعوبة املهمة امام كرواتيا خ�سو�سا وان الالعبني 

يعانون بدنيا ب�سبب ق�سر فرة انتهاء املو�سم املا�سي وبداية املو�سم اجلديد.
باإجراء  "�ساأقوم  امل��ب��اراة  عقب  وق��ال  ال�سويد  اأم��ام  العبيه  مبعاناة  دي�سان  واع��رف 
الكثري من التغيريات الأنه من ال�سعب جدا على الالعبني خو�س مباريات متتالية". 
ويف املجموعة الثانية، ير�سد املنتخبان البلجيكي مت�سدر ت�سنيف االحتاد الدويل 
)فيفا( واالنكليزي الفوز الثاين على التوايل، عندما ي�ست�سيف االأول 
اأي�سلندا، ويحل الثاين �سيفا على الدمنارك. وحققت بلجيكا 
فوزا �سهال على الدمنارك -2�سفر يف اجلولة االوىل، 
فيما عانت اإنكلرا للفوز على اي�سلندا بهدف 
الدقيقة االوىل من  رحيم �سرلينغ يف 
الوقت بدل ال�سائع ومن ركلة جزاء. 
وتبدو مهمة بلجيكا �سهلة اأمام 
عليها  يتفوق  حيث  اي�سلندا 
الفوز  حم��ق��ق��ا  ت���اري���خ���ي���ا 
ال�11  م��ب��اري��ات��ه  ب��ج��م��ي��ع 
ذهابا  -3�سفر  بينها  �سدها، 
و-2�سفر اإيابا يف الن�سخة املا�سية 
من دوري االأمم االأوروبية. وف�سل املنتخب 
االإي�سلندي يف ت�سجيل اأي هدف يف مبارياته 
الثالث  املركز  �ساحب  �سد  املا�سية  الثماين 
االأخري  ال��ه��دف  وي��ع��ود   .2018 مونديال  يف 
اإىل  احلمر"  "ال�سياطني  مرمى  يف  الأي�سلندا 
ت�سفيات مونديال 1958 عندما فازت بلجيكا 

.2-5

الربتغال ترتقب عودة رونالدو 
وفرن�شا تواجه كرواتيا

•• اأبوظبي-الفجر

كرم احتاد االإمارات لكرة القدم �سرطة اأبوظبي جلهودها يف دعم اجناح فعاليات 
وم�سابقات االحتاد ويف اإطار تر�سيخ العالقة مع ال�سركاء اال�سراتيجيني.

امل����وارد الب�سرية  ���س��اه��ني النعيمي م��دي��ر ق��ط��اع  ���س��امل  ال��ل��واء  ال��وف��د  وال��ت��ق��ى 
ب�سرطة اأبوظبي واأثنى على زيارتهم موؤكداً اهتمام القيادة ال�سرطية باالرتقاء 

مبنظومة الريا�سة وامل�ساركات اخلارجية وتعزيز اأوجه التعاون يف املجاالت ذات 
االهتمام امل�سرك. وقدم �سعادة عبد اهلل نا�سر اجلنيبي رئي�س رابطة املحرفني 
ال�سام�سي  �سامل علي  وال�سيد  القدم  لكرة  االإم��ارات  احتاد  رئي�س  االول  النائب 
ع�سو جمل�س ادارة احتاد الكرة درعاً تذكارية ل�سرطة اأبوظبي ومديرية �سرطة 
ال�سبو�سي مدير مديرية منطقة  �سيف  مبارك  العقيد  بح�سور  العني  منطقة 

العني وعدد من ال�سباط .

•• املنامة-الفجر

باالأكادميية  خا�سا  اإلكرونيا  موقعا  البحرينية  االأوملبية  اللجنة  اأطلقت 
كافة  تعليمية متكاملة وحلقة و�سل مع  ليكون عبارة عن من�سة  االأوملبية 
ت�ستهدف  التي  التدريبية  ودورات��ه��ا  براجمها  اإىل  واملنت�سبني  ال��دار���س��ني 

االرتقاء بالكوادر االإدارية والفنية يف املجال الريا�سي. 
 www.boa.boc.bh ر�سميا  املوقع  اإطالق  االأوملبية  اللجنة  واأكملت 
واالإدارية  املالية  العمليات  اإدارة  يف  بالكامل  الرقمي  التحول  تطبيق  ليتم 
والتنظيمية لالأكادميية واالإ�سراف على ال�سفوف عر الواقع االفرا�سي 
اأي مكان يف العامل باالعتماد على تقنية  اإلكرونيا من  واإدارة االمتحانات 
ال�سحابية" لت�سبح االأكادميية االأوملبية البحرينية اأول اأكادميية  "احلو�سبة 
بن�سبة  بالكامل  الرقمي  للتحول  تتجه  اأوملبية  اأكادميية  واأول  البحرين  يف 

كافة عملياتها.  اإدارة  يف   100%
وبهذه املنا�سبة، اأكد االأمني العام للجنة االأوملبية البحرينية حممد الن�سف 
للجهود  ا�ستمرارا  يعتر  االأوملبية  التعليمية لالأكادميية  املن�سة  اإطالق  اأن 
املبذولة من قبل اللجنة االأوملبية لتعزيز وتطوير اأداء االأكادميية، كما اأنه 
ين�سجم مع التطور احلا�سل يف ا�ستخدام املن�سات االإلكرونية للتعلم عن 
احلديثة  التكنولوجية  التطبيقات  واأح��دث  الع�سر  تقنيات  وا�ستخدام  بعد 

لت�سهيل عملية التدريب والتعلم. 
املوقع االإلكروين ميثل نقلة نوعية كبرية يف م�سرية االأكادميية  اأن  واأكد 
االأوملبية ويعك�س حر�س اللجنة االأوملبية على تطوير وتعزيز اأداء االأكادميية 
ب�سفة م�ستمرة مبا ي�سهم يف تعزيز خمرجاتها عر تقدمي حمتوى علمي 
اجلانب  يف  �سواء  واملعرفة  بالعلم  مت�سلح  واع  جيل  بناء  يف  ي�سهم  ريا�سي 

الفني اأو االإداري. 

الو�سول  ���س��الح،  حم��م��د  امل�����س��ري  ال��ن��ج��م  ي�ستهدف 
للهدف رقم 100 مع ناديه ليفربول، يف بداية املو�سم 

اجلديد.
ال�سنوات  يف  ملحوظ  ب�سكل  م��رة   94 امل�سري  �سجل 
ان�سمامه من  منذ  ال��ن��ادي،  م��ع  ل��ه  ال�سابقة  ال��ث��الث 

روما يف 2017 خالل 153 مباراة.
و�ست اأهداف اأخرى �ست�سهد ان�سمام �سالح اإىل 
الهدافني،  النادي من  االأ�ساطري يف  جمموعة 
ال�100 خ���الل فرة  ت��خ��ط��وا ح��اج��ز  ال��ذي��ن 

وجودهم يف "اأنفيلد".
هدفاً   100 ال�سابق  يف  فقط  العباً   16 وحقق 

ج���ريارد،  �ستيفن  اآخ��ره��م  وك���ان  "الريدز"،  م��ع 
الذي حقق هذا االإجن��از خالل مباراة 

دوري اأبطال اأوروبا 2008 مع 
اإيندهوفن.

و   27 و   44 ت�سجيل  وب��ع��د 
الثالثة  م��وا���س��م��ه  يف   23

املرجح  م���ن  االآن،  ح��ت��ى 
ا�سمه  �سالح  ي�سيف  اأن 

القائمة  ت���ل���ك  اإىل 
 ،21-2020 يف 
اجلميع  وي����ت����وق����ع 

اإليهم  �سين�سم  اأن����ه 
ب�سرعة كبرية.

اأك���ر ع���دد م���رات ال��ظ��ه��ور التي 
احتاجها �ساحب القمي�س رقم 11 

مو�سم،  يف  االأه���داف  لت�سجيل  �سابقاً 
ما كان 13 وحدث ذلك خالل مو�سم 

2018-2019. واإذا متكن �سالح من 
الت�سجيل �ست مرات يف اأول 11 مباراة له 

يف املو�سم اجلديد ، ف�سيح�سل على املركز 
ليبلغ  ليفربول  العبي  ت�سنيف  يف  الثالث 

يف اأقل عدد من املباريات. هدف   100

ويعد روجر هانت االأ�سرع على االإطالق )144 مباراة(
امل�سري  امللك  لكن   ،  )153( باركن�سون  بعده  وم��ن 

ميكن اأن يتفوق على فاولر ورايبولد )165(.
و�ساديو  فريمينو  روبرتو  الفريق  يف  زم��الوؤه  يقرب 
ه�����دف مع   100 م����ن  ����ا  اأي���������سً م�����اين 
االأول  ���س��ج��ل  ال���ري���دز، ح��ي��ث 
 81 واالأخ�����ري  ه��دًف��ا   78

هدًفا.
لن يكون هناك رجل اأكر 
كلوب  ي��ورغ��ن  م��ن  �سعادة 
من  ال���ث���الث���ة  مت���ك���ن  اإذا 
حتقيق املئوية خالل مو�سم 

.2021-2020

�شالح يطارد الهدف 
ليفربول مع   100

 احتاد الكرة يكرم �شرطة اأبو ظبي

الأكادميية الأوملبية البحرينية تطبق التحول الرقمي بالكامل 

من املتوقع اأن يتكبد يوفنتو�س االإيطايل خ�سائر فادحة، ب�سبب قرار احلكومة 
ما ميثل  وه��و  )اأي��ل��ول(،  �سبتمر  نهاية  للمالعب حتى  ع��ودة اجلماهري  بعدم 

حتديا مفتوحا بعد القرار.
كان رئي�س وزراء اإيطاليا، جوزيبي كونتي، اأعلن عن القرار ال�سعب، ولكنه مفيد 

لتجنب التجمعات، بينما ما زال العامل كله ي�سارع جائحة كورونا اخلطرية.
و�سوف ي�سطر يوفنتو�س الذي ح�سل على راأي اإيجابي من منطقة بيدمونت، 

ب�ساأن اإعادة فتح املالعب جزئياً اإىل االنتظار ال�ستعادة جماهريه.

وعقب تعر�سه خل�سائر فادحة، �سيواجه يوفنتو�س حتدًيا مفتوحاً، و�سيعود اإىل 
من�سبه الإعادة فتح املالعب جزئياً، وتتوقع اخلطة ح�سور من 8 اآالف اإىل 16 
األف متفرج، مع و�سول متقطع والتحكم يف درجات احلرارة وامل�سافات واليقظة 
امل�ستمرة وا�ستخدام االأقنعة. وب�سبب االإيرادات من التذاكر املو�سمية وحجزها 
 2 وخدمات املباريات االإ�سافية، �سوف يتكبد يوفنتو�س خ�سائر تراوح ما بني 
اإىل 4 مليون يورو، لكل مباراة ُتلعب خلف االأبواب املغلقة، مما �سوف يوؤثر على 

االإيرادات بن�سبة ت�سل اإىل 15%.

يوفنتو�س يتكبد خ�شائر فادحة



 
»تينيت« يح�شد 20 مليون دولر يف 5 اأيام

 حقق فيلم »تينيت« للمخرج كري�ستوفر نولن اإيرادات يف اأمريكا 
ال�سمالية بلغت 20 مليون دوالر يف االأيام اخلم�سة االأوىل لعر�سه، 
علماً  املتخ�س�سة،  ريلي�سنز"  "اإكزيبيتور  �سركة  اأف���ادت  م��ا  على 
يف  عر�سه  يبداأ  اأ�سهر  �ستة  منذ  �سخم  هوليوودي  اإن��ت��اج  اأول  اأن��ه 
ال�ساالت التي تعاين �سعوبة يف العودة اإىل و�سعها الطبيعي بعدما 

اأثرت عليها جائحة كوفيد19- �سلباً.
وكان من �ساأن مبلغ مماثل اأن يكون مقلقاً لل�سركة املوزعة "وورنر 
بدء  على  ت��راه��ن  ال�سركة  اأن  اإذ  الطبيعية،  االأو���س��اع  يف  براذرز" 
عر�س هذا الفيلم الذي بلغت كلفة اإنتاجه نحو 200 مليون دوالر، 

و�سّور يف �سبع دول.
نتائج حققها  "ملقارنة  ي�سمح  الو�سع ال  اأن  بيان  ال�سركة يف  وراأت 
اإذ خف�ست دور ال�سينما قدرتها  فيلم بداأ عر�سه خالل جائحة"، 
على  براذرز"  "وورنر  وت��ع��ّول  كوفيد19-.  ب�سبب  اال�ستيعابية 
الواليات  يف  العمال  عيد  عطلة  من  ممكن  ق��در  باأكر  اال�ستفادة 

املتحدة من 5 اإىل 7 اأيلول/�سبتمر اجلاري.
اإليها  ي��ع��ود  اأن  يف  ع��دة  اأ���س��ه��راً  اأقفلت  ال��ت��ي  ال�سينما  دور  وت��اأم��ل 
االأربعاء،  ب��داأ عر�سه  ال��ذي  ال�سخم  االإنتاج  بف�سل هذا  اجلمهور 

وينتمي اإىل فئتي اأفالم التج�س�س واخليال العلمي.
مليون   150 "تينيت" حقق  اأن  ريبورتر" اإىل  "هوليوود  واأ�سارت 

دوالر على م�ستوى العامل كله منذ اإطالقه.
وُيعتر "تينيت" اأول فيلم يتجراأ منتجوه على عر�سه يف ال�ساالت 

خالل اجلائحة، بعدما اأرجىء اإطالقه اأكر من مرة.

ترامب اأعجب بقطع فنية يف 
باري�س فعاد بها لوا�شنطن 

اأثار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اجلدل بعد قراره يف العام 
2018 عدم زيارة مقرة ع�سكرية اأمريكية يف باري�س خالل زيارة 
جدال  يثري  قد  حينها  الزيارة  خالل  اأي�سا  فعله  ما  لكن  ر�سمية، 

اأكر.
وذكرت وكالة بلومرغ اأّن الرئي�س االأمريكي اأم�سى وقتا يف مقر 
اأعجب  حيث  بونتالبا،  دي  فندق  باري�س،  يف  االأمريكية  ال�سفرية 
ببع�س القطع الفنية. ويف اليوم التايل، اأمر ب�سحنها اإىل الطائرة 

الرئا�سية االأمريكية )اإير فور�س وان( للعودة بها اإىل وا�سنطن.
واأكد املتحدث الرئا�سي جود ديري لوكالة فران�س بر�س اأن ترامب 
"لتعر�س يف �سكل بارز يف بيت ال�سعب"، يف  اأح�سر القطع الفنية 

اإ�سارة للبيت االأبي�س.
اأثار ده�سة م�ساعديه وجعل  اأن قرار ترامب  لكن بلومرغ ذكرت 
قانوين.  ال��ق��رار  اأن  ل�سمان  ي�سعون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  حماميي 
اأن القرار قانوين، الأن  وتو�سل اخلراء القانونيون بالنهاية اإىل 

هذه القطع الفنية تعد ممتلكات حكومية اأمريكية.
لالحتفال   2018 نوفمر  اإىل  فرن�سا  اإىل  ت��رام��ب  زي���ارة  وت��ع��ود 

بالذكرى املئوية النتهاء احلرب العاملية االأوىل.
مقرة  اإىل  نوفمر   10 يف  اأجنبية  �سخ�سيات  توجهت  حني  ويف 
البحرية  م�ساة  م��ن  م��ئ��ات  ووري  حيث  االأم��ريك��ي��ة،  م���ارن  اأي�سن 
االأمريكيني الذين لقوا حتفهم يف معركة بيلو وود، قال م�ساعدو 
الق�سرية  بالرحلة  القيام  م��ن  منعه  امل��اط��ر  الطق�س  اإن  ت��رام��ب 

باملروحية الرئا�سية.
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اأنكر تطلق اأول باور بانك بالطاقة ال�شم�شية
اأطلقت �سركة اأنكر ال�سينية اأول باور بانك بالطاقة ال�سم�سية با�سم "PowerCore Solar 10000 " يت�سمن 

بطارية مدجمة ب�سعة 10 اآالف مللي اأمبري �ساعة، وميكن اإعادة �سحنه بوا�سطة اأ�سعة ال�سم�س.
واأ�سارت اأنكر اإىل اأن الباور بانك اجلديد يت�سمن لوحات كهرو�سوئية مدجمة وتراوح كفاءة اخلاليا ال�سم�سية 
اإعادة �سحن  اأيام لكي يتم  %23.5، وقد ي�ستغرق االأمر عدة  21.5 اإىل  SunPower ذات البلورات االأحادية من 
الباور بانك بالكامل بوا�سطة اأ�سعة ال�سم�س، ولكن عند ا�ستعمال وحدة االإمداد بالطاقة بقدرة 5ر10 وات فاإنه يتم 

اإعادة �سحنها يف اأقل من 6 �ساعات.
وميكن ا�ستعمال الباور بانك ل�سحن اثنني من الهواتف الذكية عر منفذي USB-A بقدرة 12 وات، وباالإ�سافة 

اإىل ذلك ت�ستمل الباور بانك اجلديدة على ك�ساف يدوي بدرجة �سطوع 180 لومن.
ومتتاز الباور بانك PowerCore Solar 10000 بج�سم متني مقاوم لل�سدمات والغبار ورذاذ املاء، وفقاً لفئة 

احلماية IP64، وبالتايل فاإنها تعد من التجهيزات العملية املنا�سبة لع�ساق التخييم يف الهواء الطلق.
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كورونا والرئتني.. اأخبار مقلقة عن الفريو�س العنيد
خل�ست درا�سة جديدة اإىل اأن مر�سى كورونا الذين عوجلوا يف امل�ست�سفيات، 
يعانون تلفا يف الرئة ي�ستمر لعدة اأ�سابيع بعد عودتهم اإىل املنزل، يف اأعقاب 

�سفائهم من الفريو�س امل�ستجد.
النم�سا،  يف  متعددة  موؤ�س�سات  من  باحثون  اأعدها  التي  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
اإىل اأن حالة معظم املر�سى تتح�سن بعد 6 اأ�سابيع، لكن البع�س يبقى على 

حاله، ح�سبما ذكرت �سحيفة "غارديان" الريطانية.
وطلب باحثون من مر�سى فريو�س كورونا، الذين تطلبت حالتهم العالج 
يف امل�ست�سفيات، مبنطقة تريول غربي النم�سا، العودة اإىل امل�ست�سفى لتقييم 

حالتهم على بعد 6 و12 و24 اأ�سبوعا من خروجهم من امل�ست�سفى.
ويف التقييم االأول، كان اأكر من ن�سف املر�سى يعانون عار�سا واحدا على 

االأقل، وهو يف الغالب �سيق التنف�س وال�سعال.
امل�سمولني  باملئة لدى   88 الرئة بن�سبة  اأظهرت تلفا يف  االأ�سعة  لكن �سور 

يف الدرا�سة.
ويف التقييم الثاين، حت�سنت االأعرا�س وانخف�س تلف الرئة اإىل 56 باملئة 
نتائج  على  احل�سول  الأوان���ه  ال�سابق  م��ن  ي��زال  ال  فيما  العينة،  م��ن  فقط 

التقييمات يف االأ�سبوع 24.
اإن  اإن�����س��روك،  جامعة  يف  واالأك��ادمي��ي��ة  الطبيبة  �ساهانيك  �سابينا  وقالت 
ال�سيئ هو اأن املر�سى يظهرون �سعفا يف الرئة حتى بعد اأ�سهر من  "اخلر 

خروجهم من امل�ست�سفى".

وظائف جديدة بنظام اأندرويد اأوتو
11 اجلديد ياأتي بوظائف جديدة  اأندرويد  اأن نظام  اأعلنت �سركة غوغل 

بالن�سبة لنظام اأندرويد اأوتو املخ�س�س لدمج الهواتف الذكية بال�سيارات.
حالياً  يتيح  اجلديد   11 اأندرويد  نظام  اأن  االأمريكية  ال�سركة  واأو�سحت 
بعدما  ال�سلكياً،  اأوت��و  اأن��دروي��د  نظام  اإىل  الهواتف  جميع  و�سول  اإمكانية 
 Pixel غوغل  ه��وات��ف  على  تقت�سر  الال�سلكي  االت�����س��ال  خا�سية  كانت 
الهواتف  جميع  تو�سيل  يتم  وك��ان  �سام�سونغ،  ه��وات��ف  م��ودي��الت  وبع�س 
الذكية االأخرى عن طريق منفذ USB لكي يتم ا�ستعمال نظام اأندرويد 

اأوتو.
ومن املتوقع البدء يف طرح نظام غوغل اأندرويد 11 خالل �سهر �سبتمر 
خيار  مع  اأي�ساً  متوافقة  ال�سيارة  تكون  اأن  يجب  ولكن  اجل��اري،  )اأي��ل��ول( 
االت�سال الال�سلكي مثل الهاتف الذكي. ويوفر نظام اأندرويد اأوتو العديد 
جوجل  �سركة  قامت  جديدة:  تطبيقات  ومنها:  اجل��دي��دة،  الوظائف  من 
االأخرى؛  ال�سركات  من  للعديد  لل�سيارات  املخ�س�س  الت�سغيل  نظام  بفتح 
مثل  االأخ��رى  ال�سركات  من  املالحة  تطبيقات  من  اال�ستفادة  ميكن  حيث 
على اإمكانية دمج  عالوة   ،MapFactorو  Sygicو  TomTom

تطبيقات �سف ال�سيارة لالنتظار و�سحن ال�سيارات الكهربائية.

كيم كاردا�شيان 
تو�ّشع اإمرباطوريتها

ت��ع��م��ل جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون ال���واق���ع 
تو�سيع  ع���ل���ى  ك����ارد�����س����ي����ان  ك���ي���م 
وت����ع����رف كيف  اإم����راط����وري����ت����ه����ا، 
جتعل حياتها املهنية اأكر جناحاً، 
ع���الم���ة جتارية  ق���ّدم���ت  ول���ذل���ك 
 ،"KKW Home"�ل ج���دي���دة 
الإط������الق جمموعة  ت�����س��ت��ع��د  ك��م��ا 
�سيتم  التي  املنزلية،  االأدوات  م��ن 
بيعها يف العديد من متاجر البيع 

بالتجزئة.
اأن   "People" م���وق���ع  واأ������س�����ار 
"KKW Home" �سي�سم عدداً 
هدايا  ومنها  املنتجات،  من  كبرياً 
ومنتجات  عامة  اإ�ستهالكية  و�سلع 
والد�س،  احل���م���ام  واإك�������س�������س���وارات 
واإك�س�سوارات  اأث����اث  اىل  اإ���س��اف��ة 
واإك�س�سوارات  النوم،  بغرف  خا�سة 

منزلية ب�سكل عام.
العمل،  ق��د ع��ادت اىل  وك��ان��ت كيم 
بعد مت�سيتها عطلة برفقة زوجها 
واأوالدهما  وي�����س��ت  ك��ان��ي��ي  ال��ن��ج��م 
و�سيكاغو  و���س��ان��ت  ن���ورث  االأرب���ع���ة 
قوامها  واإ���س��ت��ع��ر���س��ت  وب�������س���امل، 
ت�سوير  جل�سة  خ��الل  بالبيكيني 

على ال�ساطئ يف ماليبو.

الرحالت اإىل املناطق اخل�شراء تزداد �شعبية
لزيارة حديقة  ال�سفر  ب�سكل متزايد  ال�سائع  اأ�سبح من 
ح�سبما  ه���ذا،  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  وق���ت  يف  ال�سيما  بعينها 
املدير  تعتقد فرانت�س جروبر  يقول خراء احلدائق.   
املنتدب بحديقة تولن بالنم�سا اأن "االأ�سخا�س يريدون 
اال�ستمتاع بعامل بديل اإيجابي وهي رغبة تعززت يف هذا 
تتحدث  االأرق��ام  كورونا".  فريو�س  ي�سهد  ال��ذي  الوقت 
عن نف�سها، ففي العام املا�سي توافد 1.2 مليون �سخ�س 
على مايناو  وهي جزيرة زهور يف بحرية كون�ستان�س يف 
اأملانيا بينما زار 715 األف حديقة الر�سام كلود مونيه يف 
يف  احل��دائ��ق  زاروا  �سخ�س  األ��ف   400 ونحو  نورماندي 
قلعة تراومتان�سدورف باإيطاليا. وتقول كار�سنت �سايك 
وهي مر�سدة متخ�س�سة يف الرحالت الثقافية واحلدائق 
ال��ذي جت��اوز اخلم�سني عاماً هو فقط  اإن��ه لي�س اجليل 
املهتم ب�سياحة احلدائق ولكن اأي�ساً اجليل االأ�سغر لديه 
املهيمن  وم��ازال��ت  اإجن��ل��را  كانت  التوجه.  نف�س  اأي�ساً 
نف�سك  تن�سى  اأن  اأنه ميكن  يتعلق باحلدائق حيث  فيما 
فيها، وبالتايل لي�س من املفاجئ اأن تكون هذه امل�ساحات 
اخل�سراء وحدها م�سدر اإلهام لالأ�سخا�س حلجز رحلة. 
وحتى النبالء عر اأوروب��ا كانوا ينجذبون اإىل اإجنلرا 

يف القرن الثامن ع�سر للعثور على بع�س االإلهام.

حاول طرد ذبابة فدمر منزله 
اأن حت��دث لالإن�سان  االأ���س��ي��اء التي ميكن  اأ���س��واأ  ب��ني  م��ن 
اأثناء تناول الطعام، ذبابة ال تكف عن االإزعاج والطريان 

حوله حماولة احلط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرن�سي، لكن االأمر كان اأكر 
اأثناء حماولة  اأج��زاء كبرية من منزله  كارثية الأنه دمر 
اأ���س��ب��ح غري  البيت  اأن  ل��درج��ة  امل��زع��ج��ة،  �سيد احل�����س��رة 
�سالح لل�سكن، ح�سبما اأفادت "�سكاي نيوز" الريطانية.

يف  الع�ساء  طعام  يتناول  ك��ان  ال��رج��ل  اأن  امل�سدر  وك�سف 
اجلمعة  م�ساء  فرن�سا  غ��رب��ي  دوردون��ي��ي  باإقليم  منزله 

املا�سي عندما بداأت ذبابة يف م�سايقته.
ومل يعد الرجل قادرا على حتمل اإزعاج احل�سرة املتطفلة، 
امل��خ�����س�����س ال�سطياد  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ب��امل�����س��رب  ف��الح��ق��ه��ا 

الذباب.
ال��رج��ل ع��ن طريق  ال��ذب��اب��ة، �سرب  اأث��ن��اء مالحقة  لكن 
اإىل  اأف�سى  ال��ذي  االأم��ر  املنزل،  غ��از يف  اأ�سطوانة  اخلطاأ 
اأدى اإىل انفجار يف مطبخه وانهيار  ت�سرب غاز، وهو ما 

جزء من �سقف منزله الذي مل يعد �ساحلا لل�سكن.
وجن��ا ال��رج��ل ب��اأع��ج��وب��ة م��ن م��وت حم��ق��ق، اإذ مل ي�سب 

�سوى بحروق ب�سيطة على يديه.
موؤقت  �سكن  يف  �سيقيم  الرجل  نيوز" اإن  "�سكاي  وقالت 
اأنه مل  الطريف  لكن  املدمر،  املنزل  عائلته  ت�سلح  ريثما 

يعرف ماذا حل بالذبابة بعد كل ما حدث.

اإخالء �شبيل مغني الراب اأدميو يف فرن�شا 
اأحد  اأدمي����و،  ال����راب  مغني  الفرن�سية  ال�سلطات  اأخ��ل��ت 
ال�سقيقني اللذين تتاألف منهما فرقة "بي اإن اإل"، منهيًة 
املقبل  الثاين/يناير  كانون  االحتياطي، وحددت  توقيفه 
املخّدرة" و"�ستم"  امل��واد  "تعاطي  بتهم  ملحاكمته  موعداً 
ال�����س��رط��ة وم��ق��اوم��ت��ه��م، وف���ق م��ا علمت وكالة  ع��ن��ا���س��ر 

فران�س بر�س من م�سادر النيابة العامة يف باري�س.
البالغ  اأن���دري���و(  اأدمي���و )وا���س��م��ه احلقيقي ط���ارق  وك���ان 
واأخلي  التحقيق  ره��ن  ال�سبت  اأوق��ف  والثالثني  الثالثة 
بعد ظهر اأم�س االأول االأحد بعدما ت�سّلم ا�ستدعاًء للمثول 

اأمام حمكمة اجلنح يف كانون الثاين/يناير 2021.
�سبكات  على  ال�سبت  ع�سر  ن�سرت  فيديو  مقاطع  وكانت 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ع���دد م���ن عنا�سر 
ال�سرطة وقد طرحوا اأدميو اأر�ساً وقّيدوه يف اأحد �سوارع 

باري�س.
عنق  ب��ذراع��ه  ط���ّوق  ال�سرطة  عنا�سر  اأح���د  اأن  ول��وح��ظ 

املغّني وطرحه اأر�ساً.
وجتّمع عدد من حمّبي الفرقة يف املكان معر�سني على 
طريقة توقيف اأدميو الذي ح�سد جناحاً كبرياً يف فرن�سا 
مع �سقيقه "اإن اأو اإ�س" منذ العام 2015. واأثار التوقيف 

ردود فعل كثرية على �سبكات التوا�سل االجتماعي.
راأوا  ال���دوري���ات  اإح���دى  عنا�سر  اأن  ال�سرطة  واأو���س��ح��ت 
فطلبوا  القّنب"،  ح�سي�سة  ت�سبه  �سيجارة  "يلّف  اأدمي���و 

اأوراقه الثبوتية للتحقق من هويته.

ل�شت ووردز يتناول 
نهاية العامل 

ووردز"  "ال�ست  ف���ي���ل���م  ي���ح���اك���ي 
)ال��ك��ل��م��ات االأخ����رية( ال���ذي قّدمه 
املخرج االأمريكي جوناثان نو�سير 
ال�سينمائي  دوفيل  �سمن مهرجان 
ال���واق���ع ال���راه���ن يف ال��ع��امل خالل 
يتناول  اإذ  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
ق�سة نهاية الب�سرية بعدما اأهلكها 
تقريباً  عنه  غاب  عامل  يف  فريو�س 
فيه  واخ��ت��ف��ت  ج�سدي  ت��وا���س��ل  اأي 

الطبيعة.
وُع���ر����س ال��ف��ي��ل��م اأم�����ام ن��ح��و األف 
ونّبه  الكمامات،  ي�سعون  م�ساهد 
حلقة  خ��الل  ع��ام��اً(   58( نو�سير 
نقا�سية اإىل ان هذا الفيلم الروائي 
ا�ستباقياً"، لكّنه  وثاقياً  يكون  "قد 
وقال  كذلك".  ي��ك��ون  "اأاّل  يف  اأم���ل 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  نو�سير 
اخلوف  "هند�سة  م��ن  بعيد  عمله 
باأنه  اإي����اه  وا���س��ف��اً  الهوليوودية" 
"دعوة اإىل احلّب، وفيلم فرح، لكنه 
ف���رح م����رّوع ن��وع��اً م��ا )ن��ظ��راً اإىل( 
االح��ت��ب��ا���س احل������راري، واالأح�����وال 
واعتر   ."2020 يف  ال���ك���ارث���ي���ة 
امل����خ����رج ال������ذي ي��ع��ي�����س راه����ن����اً يف 
"من  اأن  بالزراعة  ويهتم  اإيطاليا 
ال يالحظ ذلك هو كمن يعي�س يف 
اأيلول-�سبتمر 1939 وال يرى اأن 
هتلر ي�سكل خطراً". وراأى اال�ستاذ 
�سرياليني  اإري����ك  ج��ي��ل  اجل��ام��ع��ي 
الكائنات  ع��ن  درا���س��ة  وه��و �ساحب 
املعّدلة وراثياً اأحدثت �سجة كبرية 
عام 2012، اأن فيلم نو�سير املدرج 
�سمن م�سابقة املهرجان هو مبثابة 
"حتية اإىل احلياة"، حيث "الثقافة 
ال�سحكتني  ت�����س��ك��الن  وال����زراع����ة 

االأخريتني للب�سرية".

ب�شبب كورونا.. نفاد �شهادات الوفاة يف هذه الدولة
انق�س فريو�س كورونا امل�ستجد بقوة واأحكم 
ليذهب  ال��ع��امل،  دول  م��ن  ع��دد  على  قب�سته 
الدول  االآالف، ومن بني تلك  �سحيته مئات 
الرابع من حيث عدد  املركز  املك�سيك  احتلت 
الوفيات، مما اأدى اإىل نفاد �سهادات الوفاة يف 
اأ�سر  البلد، وفاقم معاناة  الكثري من واليات 

ال�سحايا.
جورنال"  ���س��ري��ت  "وول  �سحيفة  وذك����رت 
وباها  م��ك�����س��ي��ك��و  والي����ت����ي  اأن  االأم����ريك����ي����ة، 
ميك�سيكو،  اإىل مدينة  باالإ�سافة  كاليفورنيا، 
ل��ل��م��ك�����س��ي��ك، تعاين  ال���ف���درال���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
الوفاة  �سهادات  اأع��داد  يف  نق�س  جميعها من 
الناجم  الوفيات  املتوفرة، نظرا الرتفاع عدد 

عن فريو�س كورونا امل�ستجد.
العامل  يف  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  املك�سيك  وحت��ت��ل 
 66 م���ن  ب���اأك���ر  "كوفيد19-"  وف���ي���ات  يف 
والرازيل  املتحدة  الواليات  بعد  حالة،  األ��ف 
وال��ه��ن��د. وي��رج��ح م�����س��وؤول��ون وخ���راء �سحة 
ب�����اأن اخل�����س��ائ��ر احل��ق��ي��ق��ي��ة ق���د ت���ك���ون اأعلى 

حتديدها  ال�سهل  م��ن  يكن  مل  ولكن  بكثري، 
بدقة، نظرا لقلة فحو�سات كورونا التي يتم 

اإجراوؤها.
خالل  اأن��ه  االأمريكية،  ال�سحيفة  واأو�سحت 
الفدرالية  احل��ك��وم��ة  ف���اإن  ال�����س��ن��وات،  معظم 
ت��ط��ب��ع وت����وزع 900 األ����ف ���س��ه��ادة وف����اة على 
 750 لتغطية نحو  �سنويا،  الواليات  خمتلف 

األف حالة وفاة يف املتو�سط.
 150 اإىل   100 ب���ني  م���ا  ي��ت��ب��ق��ى  م���ا  وع������ادة 
بها  حتتفظ  م�ستخدمة،  غ��ري  ���س��ه��ادة  األ���ف 
ال���والي���ات، اإال اأن���ه ن��ظ��را ل��وب��اء ك��ورون��ا فاإن 
اإىل  اأدت ع��ل��ى االأرج�����ح  ال��وف��ي��ات االإ���س��اف��ي��ة 
بع�س  من  االحتياطية  ال�سهادات  تلك  نفاد 

الواليات.
امل��اأ���س��اة التي  وزادت ه���ذه االأزم�����ة م��ن ع��م��ق 
يعي�سها املك�سيكيون، نظرا ل�سببني رئي�سيني، 
ال�سحايا  ع��ائ��الت  بع�س  اأن  يف  يكمن  االأول 
اأ�سبحت م�سطرة لالحتفاظ بجثة فقيدهم 

يف منزلهم الأيام، حلني اإ�سدار �سهادة وفاة.

ريهانا تثري اجلدل بوجهها امل�شّوه 
تعّر�ست النجمة  ريهانا  لت�سوه يف وجهها وكدمات ج�سدية، بعد حادث 
�سري على دراجتها النارية قبل ب�سعة اأيام، فقد انقلبت فيها الدراجة، 

مما اأّدى اإىل اإ�سابات يف عينها ووجهها.
ت�ساءلوا عن  الذين  اأث��ار ح��داًل كبرياً بني حمبي ريهانا،  االأم��ر  ه��ذا 

حقيقة ما ح�سل معها.
وخالل وقت الحق، �سوهدت ريهانا ليلة اجلمعة املا�سية وهي جتل�س 
لطلب  مطعم  اأم���ام  وتوقفت  ال�����س��وداء،  ل�سيارتها  اخللفي  املقعد  يف 

الع�ساء يف �سانتا مونيكا.
كانت  بينما  لريهانا،  االأبي�س  النبيذ  م��ن  كاأ�ساً  املوظفون  واأح�سر 
تنتظر طلبها واأزالت بعد ذلكم نظارتها ال�سم�سية عن وجهها، لتك�سف 

عن تعّر�سها لكدمات وت�سّوه يف وجهها.
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