
   

�لإمار�ت تر�سل طائرتي �إمد�د�ت طبية �إىل تون�س
•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات ج�شرها اجل��وي نحو �شقيقتها تون�س، حيث  توا�شل دول��ة 
و�شلت اأم�س طائرتا �شحن حتمالن 47 طناً من الإمدادات الطبية، 
الأك�شجني،  وا���ش��ط��ون��ات  الإ�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  م��ن  وع����دداً 
من  واحل��د  كوفيد19-  جلائحة  الت�شدي  يف  تون�س  جلهود  دعما 
الدولة لدى  �شفري  املن�شوري  را�شد حممد  �شعادة  تداعياتها. وقال 
الأو�شاع  ت��ط��ورات  كثب  وع��ن  باهتمام  ت��راق��ب  الإم����ارات  اإن  تون�س 
ال�شحية يف تون�س، وياأتي هذا الدعم ا�شتمراراً جلهودها يف تقدمي 
التحديات  امل��وؤازرة وامل�شاندة ل�شقيقتها تون�س لك�شب رهان جمابهة 

التي فر�شتها جائحة كورونا.
�شاحب  بني  امل�شتمر  التوا�شل  ثمرة  متثل  املبادرة  هذه  اأن  واأ�شاف 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة قي�س �شعيد رئي�س جمهورية تون�س، 
ال�شحية  الأو���ش��اع  �شتوا�شل مراقبة  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�شريا 

لتكون داعماً رئي�شياً لأ�شقائها.                     )التفا�شيل �س2(

فلكيا .. �لثالثاء �لقادم ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية يف غالبية �لعامل �لإ�سالمي
•• اأبوظبي - وام:

العامل  دول  غالبية  اأن  اأم�����س  ل��ه  ب��ي��ان  يف  ال���دويل  الفلك  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
الإ�شالمي �شتتحرى هالل �شهر حمرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 
 01:50 ال�شاعة  اليوم يف  ذلك  املركزي يف  الق��ران  و�شيحدث  القادم 
ظهرا بتوقيت غرينت�س م�شريا اإىل اأن روؤية الهالل يوم الأحد م�شتحيلة 
من �شرق العامل الإ�شالمي وغري ممكنة من باقي اأجزائه وهناك اإمكانية 
اأجزاء  من  وب�شعوبة  فقط  التل�شكوب  خالل  من  يومها  الهالل  لروؤية 
من القارة الأمريكية. وتوقع املهند�س حممد �شوكت عودة مدير مركز 
الفلك الدويل اأن يكون راأ�س ال�شنة الهجرية يوم الثالثاء 10 اأغ�شط�س 

يف غالبية دول العامل الإ�شالمي.                     )التفا�شيل �س7(

منظر للدمار الهائل الذي خلفه انفجار مرفاأ بريوت منذ عام

جنود اأفغان يقفون عند احدى نقاط التفتي�س 

بحث مع حمد بن عي�شى العالقات الأخوية و التعاون امل�شرتك والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ز�يد: �لعالقات �لإمار�تية - �لبحرينية �أحد �أهم مرتكز�ت �لعمل �مل�سرتك �خلليجي و�لعربي 
•• املنامة- وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة 
وما  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  الوثيقة  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات   ..
و�شل اإليه التعاون والعمل امل�شرك من م�شتوى متميز و�شبل 
تنميته يف جميع املجالت مبا يحقق تطلعاتهما نحو التقدم و 
التنمية و م�شاحلهما املتبادلة .. اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا 

واملو�شوعات حمل الهتمام امل�شرك.
اأم�س  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان و الوفد املرافق 
الذي ي�شم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة �� يف ق�شر ال�شخري.. و ذلك بح�شور �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين.
الثاين  بلده  اإىل  املرافق  والوفد  �شموه  بزيارة  جاللته  ورح��ب 
الأخوية  العالقات  ب�شاأن  الودية  الأحاديث  البحرين..وتبادل 
املتجذرة التي جتمع بني قيادتي البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني 
و القائمة على اأوا�شر القربى و املحبة و الإميان الرا�شخ بوحدة 

امل�شري والتعاون امل�شرك.
ونقل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل جاللته 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  حتيات 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته له موفور ال�شحة و ال�شعادة 
و ململكة البحرين و�شعبها ال�شقيق دوام الرخاء والزدهار يف ظل 

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع حمد بن عي�شى اآل خليفة   )وام(قيادة جاللته احلكيمة.                )التفا�شيل �س2(

دياب بذكرى الكارثة: احلادث ك�شف عورات لبنان

هيومن ر�يت�س: تورط م�سوؤولني لبنانيني كبار يف �نفجار مرفاأ بريوت
•• بريوت-وكاالت:

ت�شريف  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ق�����ال 
انفجار  اإن  دي��اب  الأع��م��ال ح�شان 
م�����رف�����اأ ب��������ريوت ك�������ش���ف ع������ورات 
بيان  دي�����اب يف  واأو�����ش����ح  ال���ب���ل���د. 
الذي  الن��ف��ج��ار  ذك���رى  مبنا�شبة 
الرابع  يف  اللبنانية  العا�شمة  هز 
املا�شي:  العام  من  اأغ�شط�س  من 
���ش��ن��ة م����رت ع��ل��ى ذل����ك ال���زل���زال 
ب��ريوت وك��ل لبنان.  ال��ذي �شرب 
يف 4 اأغ�شط�س انفجر اأحد عنابر 
نتائجه  وك��ان��ت  امل��راك��م،  الف�شاد 
امل�شتويات:  جميع  ع��ل��ى  م��دم��رة 
الآلف  واأ���ش��ي��ب  ���ش��ه��داء  خ�شرنا 
ترك  وموؤ�ش�شات.  منازل  وُدم��رت 
النفو�س  يف  ع���م���ي���ق���ة  ج�����روح�����ا 

والوجدان ويف واقع البلد.
اإىل ذلك، اتهمت منظمة هيومان 
احلقوقية،  ووت���������ش����ن  راي����ت���������س 
الثالثاء، م�شوؤولني لبنانيني كبار 
بالتورط يف النفجار املدمر الذي 
هز مرفاأ بريوت، يف اأغ�شط�س من 
وجود  اإىل  م�شرية  املا�شي،  العام 

دلئل توؤكد ذلك.
وق�����ال�����ت ه����ي����وم����ان راي����ت���������س يف 
ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي اأ����ش���درت���ه قبل 
ال�شنوية  الذكرى  واح��د من  ي��وم 
اإن  امل����دم����ر  ل���الن���ف���ج���ار  الأوىل 

ك���ي���ف و����ش���ل���ت امل���������واد اخل���ط���رة 
وُخّزنت يف املرفاأ.

يعرفه  ك������ان  م�����ا  ���ل���ت  ف�������شّ ك���م���ا 
امل���������ش����وؤول����ون احل���ك���وم���ي���ون عن 
ن��ي��رات الأم��ون��ي��وم والإج�����راءات 
عن  تقاع�شوا  اأو  ات��خ��ذوه��ا  ال��ت��ي 

اتخاذها حلماية ال�شكان.
وع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال، اأق���ّر ك��ل من 
وزير الداخلية اآنذاك واملدير العام 
ل�الأمن العام اللبناين مبعرفتهما 
لكنهما  الأمونيوم،  نيرات  ب�شاأن 
قال اإنها مل يتخذا اإج��راءات بعد 
ي��ك��ن من  ذل����ك مل  ع��ل��م��ه��م��ا لأن 

�شمن �شالحياتهما.
الأدلة  اإن  رايت�س  هيومن  وقالت 
ال��ع��دي��د من  اأن  اإىل  اأي�����ش��ا  ت�شري 
باأقل  ك��ان��ت،  اللبنانية  ال�شلطات 
مبوجب  جنائيا  مهملة  ت��ق��دي��ر، 
مع  تعاملها  يف  اللبناين  القانون 
ال�����ش��ح��ن��ة، مم��ا خ��ل��ق خ��ط��را غري 

معقول على احلياة.
الوثائق  ذل��ك، ُتظهر  ع��الوة على 
امل�شوؤولني  ب��ع�����س  اأن  ال��ر���ش��م��ي��ة 
احلكوميني توقعوا وقبلوا �شمنيا 
ي�شكلها  ال���ت���ي  ال����وف����اة  خم���اط���ر 
وجود نيرات الأمونيوم يف املرفاأ، 
ميكن  املحلي،  القانون  ومبوجب 
اإىل جرمية  الفعل  ه��ذا  يرقى  اأن 

القتل ق�شدا اأو بغري ق�شد.

النظامي  يف  ال��ب��ن��ي��وي��ة  امل�����ش��اك��ل 
لبنان  يف  وال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ق��ان��وين 
من  بالإفالت  للم�شوؤولني  ت�شمح 
مل  اأن��ه  خا�شة  والعقاب،  امل�شاءلة 
على  الآن  ح��ت��ى  م��ن��ه��م  اأي  ي��ت��ه��م 

خلفية الكارثة.
رايت�س  ه��ي��وم��ان  تقرير  وع��ر���س 
اأدلة  127 �شفحة  ال��ذي جاء يف 
ع��ل��ى ال�����ش��ل��وك ال��ر���ش��م��ي ال���ذي 
منذ  الإدارة  و�شوء  الف�شاد  يعك�س 
و�شمح  امل�����رف�����اأ،  يف  ط���وي���ل  زم�����ن 
نيرات  م����ن  اأط�����ن�����ان  ب���ت���خ���زي���ن 

وبطريقة  ع�����ش��وائ��ي��ا  الأم���ون���ي���وم 
غري اآمنة ل�شت �شنوات تقريبا.

 وق���ال���ت مل���ا ف��ق��ي��ه، م���دي���رة ق�شم 
املنظمة:  وال��ن��زاع��ات يف  الأزم����ات 
مرفاأ  ان��ف��ج��ار  اأن  الأدل�����ة  ُت��ظ��ه��ر 
اأف�����ع�����ال كبار  ع����ن  ن���ت���ج  ب�������ريوت 
امل�شوؤولني اللبنانيني وتق�شريهم، 
املخاطر  ع��ن  ب��دق��ة  يبّلغوا  مل  اإذ 

التي ت�شكلها نيرات الأمونيوم.
واأ�����ش����اف����ت: خ�����ّزن�����وا امل��������واد عن 
اآمنة،  غري  ظ��روف  يف  علم  �شابق 
وتقاع�شوا عن حماية النا�س. بعد 

م���رور ع���ام، م��ا زال���ت ج���راح ذلك 
املدينة  يف  حمفورة  املدمر  اليوم 
ال�شحايا  ع��ائ��الت  تنتظر  بينما 

الإجابات.
احلقوقية  امل��ن��ظ��م��ة  واع���ت���م���دت 
على  نيويورك  ومقرها  الدولية 
م���را����ش���الت ر���ش��م��ي��ة، ب��ع�����ش��ه��ا مل 
ين�شر من قبل، متعلقة بال�شفينة 
ال��ت��ي ج��ل��ب��ت نيرات  رو����ش���و����س، 
اإىل  اإ�شافة  املرفاأ،  اإىل  الأمونيوم 
مقابالت مع م�شوؤولني حكوميني 
لتو�شيح  وق�����ش��ائ��ي��ني،  واأم��ن��ي��ني 

�إي��ر�ن  رئا�سة  يتوىل  رئي�سي 
ب��ع��د م�����س��ادق��ة خ��ام��ن��ئ��ي

•• طهران-وكاالت:

اإبراهيم  الإي�����راين  ال��رئ��ي�����س  ت���وىل 
ر�شمياً  اإي��ران  رئا�شة  اأم�س،  رئي�شي، 
ب���ع���د م�������ش���ادق���ة امل���ر����ش���د الأع����ل����ى 
ما  بح�شب  علي خامنئي،  الإي���راين 

اأفادت و�شائل الإعالم الإيرانية.
مرا�شم  اأم�������س  ���ش��ب��اح  وان��ط��ل��ق��ت 
خامنئي،  ب���ح�������ش���ور  ال���ت���ن�������ش���ي���ب 
وال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه ح�شن 
روحاين، يف مرا�شم بثها التلفزيون 

الر�شمي ب�شكل مبا�شر.
وت����ال م���دي���ر م��ك��ت��ب امل���ر����ش���د ن�س 
اجلمهورية،  رئ��ا���ش��ة  حكم  م��ر���ش��وم 
ال�شعب،  خيار  على  بناء  فيه  وج��اء 
ال�شيد  احل���ك���ي���م  ال����رج����ل  ���ب  اأن�������شّ
للجمهورية  رئي�شا  رئي�شي  اإبراهيم 

الإ�شالمية الإيرانية.
رئ��ي�����ش��ي ر�شميا  اإب��راه��ي��م  ��ب  وي��ن�����شّ
رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة يف اإي������ران، يف 
مهمة يواجه منذ مطلعها حتديات 
اأزمة اقت�شادية وجتاذبا مع الغرب.

�ل�سي�سي يدعم ب�سكل مطلق �إجر�ء�ت �لرئي�س �لتون�سي
•• الفجر - تون�س

الثالثاء  اأم�����س  �شباح  �شعّيد،  قي�س  الرئي�س  ا�شتقبل 
�شكري  �شامح  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  ق��رط��اج،  بق�شر 
رئي�س  اإىل  موّجهة  �شفوية  بر�شالة  حمّمال  ك��ان  ال��ذي 
الدولة من عبد الفتاح ال�شي�شي، رئي�س جمهورية م�شر 

العربية ال�شقيقة.
ال��ل��ق��اء ف��ر���ش��ة ج���ّدد خ��الل��ه��ا �شعيد ال�شكر  وك���ان ه���ذا 
مل�شر، قيادة و�شعبا، على الوقفة الت�شامنية النبيلة مع 
ترجمت  والتي  كوفيد19-  جائحة  مواجهة  يف  تون�س 
وفق  والتاآزر،  والتعا�شد  الأخ��وة  بقيم  امل�شرك  ال�شعور 
على  �شعيد  قي�س  اأّك����د  ك��م��ا  التون�شية.  للرئا�شة  ب���الغ 

التن�شيق  عالقات  تدعيم  موا�شلة  على  الثابت  حر�شه 
اأمن  اأن  على  م�����ش��ّددا  البلدين،  ب��ني  القائمة  وال��ت��ع��اون 

م�شر وا�شتقرارها من اأمن وا�شتقرار تون�س.
عبارات  الدولة  لرئي�س  �شكري  �شامح  نقل  ومن جانبه، 
والدعم  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  وتقدير  احرام 
الرئي�س  اتخذها  ال��ت��ي  التاريخية  ل���الإج���راءات  املطلق 
ا�شتقرار  و���ش��م��ان  ال�شعب  اإرادة  لتحقيق  �شعيد  قي�س 
تون�س ورعاية م�شاحلها. واأفاد وزير اخلارجية امل�شري 
باأن بالده تثق يف حكمة رئي�س الدولة وقدرته على قيادة 
وتتمنى  ثابتة،  بخطى  ال�شليم  الد�شتوري  امل�شار  ه��ذا 
م�شتقبل  وحتقيق  والنجاح  التوفيق  ول�شعبها  لتون�س 

اأف�شل.

ن�شف �شكان الحتاد الأوروبي ح�شلوا على كامل لقاحاتهم
دلتا تنت�سر كالنار يف �له�سيم.. 

و�خلرب�ء يدر�سون �سدتها  
•• عوا�صم-وكاالت:

تلقى ن�شف �شكان الحتاد الأوروبي حتى الآن كامل لقاحاتهم �شد فريو�س 
اىل م�شادر ر�شمية  ا�شتناداً  اأجرته وكالة فران�س بر�س  كورونا، وفق تعداد 
حتى ال�شاعة 11،00 ت غ. بدلك، تلقى يف الإجمال 223،8 مليون �شخ�س 
جرعتي لقاح اأو جرعة واحدة بعد التعايف من الإ�شابة بالفريو�س اأو لقاًحا 

من جرعة واحدة.
ويف ظل تف�شي موجة جديدة من الإ�شابات مبر�س كوفيد19- نتجت عن 
انت�شار ال�شاللة املتحورة دلتا يف خمتلف دول العامل يجاهد خرباء الأمرا�س 
ملعرفة ما اإذا كانت دلتا ت�شبب اأعرا�شا اأ�شد من ال�شاللت ال�شابقة. وحذرت 
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها من اأن �شاللة دلتا، التي 
اكت�شف يف بادئ الأمر يف الهند واأ�شبحت ال�شاللة املهيمنة الآن يف العامل، 
الفريو�س  ال�شابقة من  ال�شاللت  اأكرث خطورة« من  اأن تكون  املرجح  »من 
اأبحاث  ثالثة  اإىل  املراكز  واأ���ش��ارت  اجلمعة.  ن�شره  مت  داخلي  لتقرير  وفقا 
اأجريت يف كندا و�شنغافورة وا�شكتلندا اأظهرت اأن امل�شابني بدلتا اأكرث عر�شة 
لدخول امل�شت�شفيات من الذين اأ�شيبوا باملر�س يف وقت �شابق من اجلائحة.
اإن الأبحاث الثالثة ت�شري  وقال خرباء الأمرا�س يف مقابالت مع رويرز 

اإىل خماطر اأكرب من ال�شاللة دلتا.

متتلك القدرة ال�شناعية على تطعيم �شكانها بالكامل
كوفيد19- يف �ل�سني: حرية �ملناعة �جلماعية!

•• الفجر -هوبريت ت�صتارد* -ترجمة خرية ال�صيباين

متتلك ال�شني الآن القدرة ال�شناعية على تطعيم �شكانها بالكامل. مع 100 
مليون جرعة يف الأ�شبوع، �شي�شمح لها برنامج التطعيم ال�شخم، من حيث 
حتذيرات  ان  غري  اخلريف.  يف  القطيع  مناعة  عتبة  اإىل  بالو�شول  املبداأ، 
اخلرباء ال�شينيني يف ازدياد ب�شاأن فعالية لقاحاتهم، كما تتزايد النقا�شات 

حول فكرة خلط اللقاحات واجلرعة الثالثة.      )التفا�شيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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»املدر�سة الرقمية« و »حتالف التعليم املتنقل« 
تنفذان برامج م�سرتكة يف املنطقة والعامل

اأخبار الإمارات

اأول نائبة عربية لرئي�ص الكني�ست: 
3 ق�سايا على اأجندة الأولويات

عربي ودويل

الإ�سادات تنهال على املغربي 
البقايل بعد ذهبية 3 اآلف م موانع 

الفجر الريا�سي

�لإمار�ت تعلن عن ��ستثناء فئات جديدة من 
�مل�سافرين من بع�س �لدول �لتي مت منع �لقدوم منها

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات  العامة للطريان املدين والهيئة  الهيئة  اأعلنت 
والكوارث عن ا�شتثناء فئات جديدة من امل�شافرين من بع�س الدول التي مت منع 
القدوم منها والتي ت�شمل كاًل من الهند وباك�شتان و�شرييالنكا والنيبال ونيجرييا 

واأوغندا وذلك اعتباراً من تاريخ 5 اأغ�شط�س 2021.
التطعيم  جرعات  تلقوا  والذين  ال�شارية  الإق��ام��ات  اأ�شحاب  الفئات  هذه  و�شملت 
ولديهم  الثانية  اجلرعة  تلقي  على  يوما   14 وم�شى  الإم���ارات  دول��ة  يف  الكاملة 

�شهادات تطعيم معتمدة من اجلهات الر�شمية بالدولة.
اإ�شافة اإىل ذلك �شيتم ا�شتثناء الكوادر الطبية العاملة يف الدولة وي�شمل الأطباء 
واملمر�شني والفنيني من املطعمني وغري املطعمني والعاملني يف القطاع التعليمي 
يف الدولة من الذين يقومون بالتدري�س يف اجلامعات والكليات واملدار�س واملعاهد 

من الفئات املطعمة وغري املطعمة.
)التفا�شيل �س3(

مقتل ع�سر�ت �ملدنيني باأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

قتل اأربعون مدنياً على الأقل واأ�شيب اأكرث من مئة اآخرين بجروح يف 
ال�شاعات ال�24 الأخرية، وفق ما اأعلنت الأمم املتحدة الثالثاء، خالل 
معارك بني القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان، الذين يحاولون 
منذ اأيام ال�شيطرة على ل�شكركاه وهي عا�شمة ولية هلمند الرئي�شية يف 
جنوب البالد. ودعا اجلي�س الفغاين الثالثاء �شكان املدينة اإىل اإخالئها 
مقاتلي  اأخ���راج  اإىل  ت�شتهدف  عملية  ب��دء  قبل  منازلهم  م��ن  واخل���روج 
طالبان منها. وقال اجلرنال �شامي �شادات يف ر�شالة وّجهها اىل و�شائل 
الإعالم، خماطباً �شكان املدينة »ُيرجى املغادرة يف اأ�شرع وقت ممكن حتى 

نتمّكن من بدء عمليتنا« �شد طالبان.

�أفعال  من  قلق  هناك  �لناتو: 
لال�ستقر�ر �ملزعزعة  �إي��ر�ن 

•• بروك�صيل-وكاالت:

الناتو  الأطل�شي  �شمال  حلف  اأدان 
النفط  ناقلة  على  ال��ه��ج��وم  اأم�����س 
�شاحل  ق���ب���ال���ة  ����ش���ري���ت  م���ري����ش���ر 
ع����م����ان. وق�������ال ال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال 
بيان:  يف  التحالف  با�شم  املتحدث 
اأم�����راً حيوياً  امل���الح���ة  ت��ع��د ح��ري��ة 
جلميع حلفاء الناتو، ويجب دعمها 

وفقا للقانون الدويل.
بريطانيا  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ������ش�����اف 
وال������ولي������ات امل���ت���ح���دة وروم���ان���ي���ا 
على  م�شوؤولة  اإي��ران  اأن  ا�شتنتجت 

الأرجح عن هذا احلادث.
ي�شعرون  احللفاء  ي��زال  ل  وت��اب��ع: 
املزعزعة  اإي����ران  اأف��ع��ال  م��ن  بقلق 
ويدعون  املنطقة،  يف  لال�شتقرار 
التزاماتها  اح�����رام  اإىل  ط���ه���ران 
اخلارجية  وزي���ر  ال��دول��ي��ة.ورّح��ب 
الناتو لإدانة  بان�شمام  الربيطاين 
يف  النفطية  الناقلة  على  الهجوم 

بحر العرب.

الرئي�س التون�شي خالل ا�شتقباله وزير اخلارجية امل�شري

حملة تلقيح �شخمة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�شاعات  234،765 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  1،548 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 685،462 حالة.
4 ح���الت م�شابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،960

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،504 حالت جديدة مل�شابني بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

حالة. جمموع حالت ال�شفاء 662،660 

اأجرت 234,765 فح�شا ك�شفت عن 1,548 اإ�شابة

�ل�سحة تعلن �سفاء 1,504 حالت جديدة من كورونا

بحث مع حمد بن عي�شى العالقات الأخوية والتعاون امل�شرتك والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ز�يد: �لعالقات �لإمار�تية - �لبحرينية �أحد �أهم مرتكز�ت �لعمل �مل�سرتك �خلليجي و�لعربي

للبلدين  امل�شركة  والروؤى  الثوابت 
جتاه العديد من املواقف والق�شايا 

يف املنطقة.
املتبادل  ���ش��م��وه احل��ر���س  اأك����د  ك��م��ا 
الت�شاور  و  التن�شيق  موا�شلة  على 
الأخوي مع البحرين ملا فيه اخلري 

ل�شعبيهما و�شعوب املنطقة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��اح��ب اجلاللة 
اآل خليفة  ع��ي�����ش��ى  ب���ن  ح��م��د  امل��ل��ك 
عمق العالقات الأخوية بني مملكة 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  البحرين 
املتحدة ال�شقيقة وما ت�شتند اإليه من 
تاريخ ممتد بني البلدين وال�شعبني 

ال��ب��ح��ري��ن و���ش��ع��ب��ه��ا ال�����ش��ق��ي��ق دوام 
قيادة  ظ���ل  يف  والزده��������ار  ال����رخ����اء 

جاللته احلكيمة.
م�����ن ج���ان���ب���ه ح���م���ل ج����الل����ة ملك 
البحرين �شموه حتياته اإىل �شاحب 
اأطيب  و  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 
مت��ن��ي��ات��ه ل�����ش��م��وه ب����دوام ال�����ش��ح��ة و 

العافية.
وا�شتعر�س اجلانبان خالل اللقاء..

والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
التعاون  وم�شارات  البلدين  وجهود 
الثنائي  الإط���������ار  ���ش��م��ن  ب��ي��ن��ه��م��ا 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  وال������دويل 

�شاحب  اأق�������ام  ق����د  و  امل���ن���ط���ق���ة.  يف 
اآل  ب��ن عي�شى  امل��ل��ك حمد  اجل��الل��ة 
خليفة ماأدبة غداء تكرميا ل�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان والوفد املرافق.
ح�شر اللقاء و املاأدبة.. �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان 
حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شعادة 
بن زايد اآل نهيان �شفري الدولة لدى 
مملكة البحرين و ال�شيخ حممد بن 
رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حمد 
و  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  اإدارة  جمل�س 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن������ور ب���ن حممد 

البحرين..وتبادل الأحاديث الودية 
املتجذرة  الأخ��وي��ة  العالقات  ب�شاأن 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ني  ال��ت��ي جت��م��ع 
و�شعبيهما ال�شقيقني و القائمة على 
الإميان  و  املحبة  و  القربى  اأوا���ش��ر 
والتعاون  امل�����ش��ري  ب��وح��دة  ال��را���ش��خ 

امل�شرك.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ونقل �شاحب 
جاللته  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  حتيات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ومت��ن��ي��ات��ه له 
ململكة  و  ال�شعادة  و  ال�شحة  موفور 

الآباء  نهج  على  ال�شقيقني..�شريا 
تاريخ  م��ن  جمعهما  وم��ا  املوؤ�ش�شني 
والعالقات  امل�شيئة  امل��ح��ط��ات  م��ن 
الثابتة  امل�شركة  واملواقف  الثنائية 
لهذا  الأوىل  اللبنات  و�شعت  ال��ت��ي 
احلفاظ  على  يحر�س  ال��ذي  النهج 

عليه اأبناء البلدين ال�شقيقني.
اإليه  اأ����ش���اد ج��الل��ت��ه مب���ا و���ش��ل��ت  و 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
من  ت�شهده  وم��ا  ع��ال  م�شتوى  م��ن 
طموحة  و�شيا�شات  م�شتمر  تن�شيق 
اإ�شراتيجية  وروؤي��������ة  م��ت��ط��اب��ق��ة 
م�شركة لتثبيت الأمن وال�شتقرار 

التطورات  خم��ت��ل��ف  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
وامل�شتجدات.

و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
العالقات  ن���ه���ي���ان..اأن  اآل  زاي���د  ب��ن 
الأخ�����وي�����ة ال���ت���ي جت���م���ع ب����ني دول����ة 
تزداد  البحرين  ومملكة  الإم�����ارات 
قيادتيهما  ح��ر���س  بف�شل  ر���ش��وخ��ا 
امل�شرك على تنميتها على خمتلف 
امل�شتويات.. م�شريا اإىل اأن العالقات 
اأحد  تعد  البحرينية   - الإم��ارات��ي��ة 
العمل  و  ال���ت���ع���اون  م���رت���ك���زات  اأه����م 
امل�������ش���رك اخل��ل��ي��ج��ي وال����ع����رب����ي و 
من  خ�شو�شيتها  و  قوتها  ت�شتمد 

•• املنامة - وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  بحث �شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
و���ش��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  ع���اه���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى 
العالقات   .. ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
البلدين  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة  الأخ����وي����ة 
التعاون  اإليه  و�شل  وم��ا  ال�شقيقني 
والعمل امل�شرك من م�شتوى متميز 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  تنميته  و���ش��ب��ل 
التقدم  نحو  تطلعاتهما  يحقق  مبا 
املتبادلة  م�شاحلهما  و  التنمية  و 
الق�شايا  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ..
امل����و�����ش����وع����ات حم�����ل اله���ت���م���ام  و 

امل�شرك.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال جاللة 
اأم�س �شاحب  امللك حمد بن عي�شى 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��ذي ي�شم  امل��راف��ق  الوفد  و  نهيان 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
ال��ظ��ف��رة ����� يف ق�����ش��ر ال�����ش��خ��ري.. و 
امللكي  ال�شمو  ذلك بح�شور �شاحب 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  �شلمان  الأم���ري 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف 

مملكة البحرين.
�شموه  ب�����زي�����ارة  ج���الل���ت���ه  ورح�������ب 
الثاين  ب��ل��ده  اإىل  امل���راف���ق  وال���وف���د 

الدبلوما�شي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ق���رق���ا����س 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال�شام�شي  ب��ن ح��م��اد  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى 

لالأمن الوطني.
فيما ح�شرهما من جانب اململكة .. 
حممد  ال�شيخ  الركن  الفريق  �شمو 
بن عي�شى اآل خليفة رئي�س احلر�س 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
ال�شخ�شي  امل��م��ث��ل  خليفة  اآل  ح��م��د 
البحرين  م��ل��ك  اجل��الل��ة  ل�شاحب 
نا�شر  ال�شيخ  ال��رك��ن  ال��ل��واء  و�شمو 
الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن 
و�شمو  امللكي  احلر�س  قائد  الوطني 
املقدم الركن ال�شيخ خالد بن حمد 
امللكي  احلر�س  ق��وة  قائد  خليفة  اآل 
ال�����ش��ي��خ خالد  وم����ع����ايل  اخل���ا����ش���ة 
خليفة  اآل  حم��م��د  ب���ن  اأح���م���د  ب���ن 
لل�شوؤون  اجلاللة  �شاحب  م�شت�شار 
الدبلوما�شية ومعايل ال�شيخ �شلمان 
املالية  وزي���ر  خليفة  اآل  خليفة  ب��ن 

والقت�شاد الوطني.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وكان 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ق���د و���ش��ل اإىل 
ق���اع���دة ال�����ش��خ��ري اجل���وي���ة يف وقت 
ا�شتقباله  يف  ك��ان  حيث  اليوم  �شابق 
���ش��اح��ب اجل���الل���ة امل���ل���ك ح��م��د بن 
مملكة  ع���اه���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى 
ال�شيوخ  �شمو  م��ن  وع���دد  البحرين 

وكبار امل�شوؤولني يف اململكة.

�ل�سحة تعلن تقدمي 52,391 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل �ل�ساعات �ل�24 �ملا�سية

•• اأبوظبي -وام:

لقاح  52،391 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 16،884،412 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   170.72
اإىل  و�شعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

�لإمار�ت تر�سل 
طائرتي �إمد�د�ت 

طبية �إىل تون�س
•• اأبوظبي-وام:

تون�س،  �شقيقتها  نحو  اجل��وي  ج�شرها  الإم���ارات  دول��ة  توا�شل 
حيث و�شلت اأم�س طائرتا �شحن حتمالن 47 طناً من الإمدادات 
وا�شطونات  الإ�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  من  وع���دداً  الطبية، 
كوفيد- جلائحة  الت�شدي  يف  تون�س  جلهود  دعما  الأك�شجني، 
19 واحلد من تداعياتها. وقال �شعادة را�شد حممد املن�شوري 
باهتمام وعن  ت��راق��ب  الإم����ارات  اإن  تون�س  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
الدعم  ه��ذا  وياأتي  تون�س،  ال�شحية يف  الأو���ش��اع  تطورات  كثب 
ا�شتمراراً جلهودها يف تقدمي املوؤازرة وامل�شاندة ل�شقيقتها تون�س 

لك�شب رهان جمابهة التحديات التي فر�شتها جائحة كورونا.
واأ�شاف اأن هذه املبادرة متثل ثمرة التوا�شل امل�شتمر بني �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
رئي�س  �شعيد  قي�س  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
جمهورية تون�س، م�شريا اإىل اأن دولة الإمارات �شتوا�شل مراقبة 

الأو�شاع ال�شحية لتكون داعماً رئي�شياً لأ�شقائها.
اأر���ش��ل��ت يف يوليو املا�شي كمية من  وك��ان��ت دول��ة الإم����ارات ق��د 
جرعة،  األ��ف   500 يف  متثلت  لكوفيد19-  امل�شادة  اللقاحات 
كما اأر�شلت يف نوفمرب 2020 نحو 11 طناً من املواد واملعدات 
الطبية، يف فرة تزامنت مع افتقار غالبية دول العامل للمواد 
الطبية ال�شرورية ملجابهة اجلائحة نظراً لتفاقم عدد الإ�شابات 

يف العامل.
اأك���رث من  ج��دي��ر بالذكر اأن دول���ة الإم����ارات ق��دم��ت اإىل ال��ي��وم 
دولة   135 من  لأك��رث  الطبية  الم���دادات  من  طن   2200
ا�شتفاد منها مئات املاليني من الأ�شخا�س مبا يكر�س الت�شامن 
الإن�����ش��اين ال����ذي اأر���ش��ت��ه ق��ي��ادة دول����ة الإم������ارات ل��ل��ت��ع��اون بني 

ال�شعوب.

مذكرة تفاهم بني وحدة �ملعلومات �ملالية ومركز 
�ل�سني ملر�قبة وحتليل مكافحة غ�سل �لأمو�ل

•• اأبوظبي-وام:

يف  املالية  املعلومات  وح��دة  وّقعت 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شني  مركز  م��ع  تفاهٍم  م��ذك��رة 
مل��راق��ب��ة وحت��ل��ي��ل م��ك��اف��ح��ة غ�شل 
ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  يف  الأم��������وال 
التعاون  اإط��ار  وذل��ك يف  ال�شعبية، 
املالية  املعلومات  لتبادل  ال���دويل 
الأموال  غ�شل  مبواجهة  املتعلقة 

ومكافحة متويل الإرهاب.
التفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 
متا�شياً مع اأهداف دولة الإمارات 
بني  للتعاون  ال�شني،  وجمهورية 
وتطوير  جلمع  املعنية  ال�شلطات 
ال��ت��ي تتعلق  امل��ع��ل��وم��ات  وحت��ل��ي��ل 
ب���امل���ع���ام���الت امل���ال���ي���ة امل�����ش��ت��ب��ه يف 
الأم��وال ومتويل  بغ�شل  ارتباطها 

الإرهاب.
�شيعمل  امل�������ذك�������رة،  ومب������وج������ب 
املعلومات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان 
املت�شلة بالتحقيقات التي جتريها 
حول  البلدين  كال  يف  ال�شلطتني 
بغ�شل  املتعلقة  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
الأم�������وال، ومت���وي���ل الإره�������اب، اأو 
املتورطة  الكيانات  اأو  بالأ�شخا�س 
املالية،  اجل����رائ����م  ه����ذه  م��ث��ل  يف 
والأنظمة  للقوانني  وف��ق��اً  وذل���ك 

املحلية املطبقة يف كال البلدين.
وق�����ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ك����ل من 

رئي�س  ب����اع����ل����وي،  ف��ي�����ش��ل  ع���ل���ي 
وح���دة امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة يف دولة 
الإم�����������ارات، و ج����و وي������ون ج����ون، 
ملراقبة  ال�شني  ملركز  العام  املدير 
الأموال،  غ�شل  مكافحة  وحتليل 
التوقيع عن  اأُقيمت مرا�شم  حيث 
الدكتور علي  �شعادة  ُبعد بح�شور 
الدولة  �شفري  ال��ظ��اه��ري،  عبيد 
�شالح  و  ال�شني،  جمهورية  ل��دى 
ال�شوؤون  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال����ذي����ب، 
يف  ال��دول��ة  �شفارة  يف  القت�شادية 
ال�شني، و ت�شو ت�شونلي، امل�شت�شار 
جمهورية  �شفارة  يف  القت�شادي 

ال�شني يف الدولة.
رئي�س  باعلوي،  وقال علي في�شل 
وح���دة امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة يف دولة 
توقيع مذكرة  : يج�شد  الإم���ارات 
التي تربط  العالقة  التفاهم قوة 
وح���دة امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة يف دولة 
ملراقبة  ال�شني  وم��رك��ز  الم���ارات 
الأموال،  غ�شل  مكافحة  وحتليل 
ت���ب���ادل  يف  ال����ت����ع����اون  جم������ال  يف 
املعلومات املالية املتعلقة مبواجهة 
متويل  ومكافحة  الأم����وال  غ�شل 
جهودنا  و���ش��ن��وا���ش��ل  الإره���������اب، 
مواجهة  يف  احل��ث��ي��ث��ة  امل�����ش��رك��ة 
ك��اف��ة الأن�����ش��ط��ة امل�����ش��ب��وه��ة على 
وال���دويل،  الإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 
التهديدات  لتقلي�س  و�شن�شعى 
على  الأن�شطة  ه��ذه  ت�شكلها  التي 

ا���ش��ت��ق��رار ون���زاه���ة ال��ن��ظ��ام املايل 
العاملي.

م��ن جانبه ق��ال ج��و وي���ون جون، 
ملراقبة  ال�شني  ملركز  العام  املدير 
الأم���وال  غ�شل  مكافحة  وحتليل 
ملراقبة  ال�����ش��ني  م���رك���ز  ي����ويل   :
الأم���وال  غ�شل  مكافحة  وحتليل 
اأهمية كبرية للتعاون مع نظرائه 
يف ال���دول الأخ���رى .. وم��ع تزايد 
ال�شراتيجية  ال�������ش���راك���ة  من����و 
ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  ب��ني  ال�شاملة 
ال�شنوات  يف  الإم����������ارات  ودول�������ة 
الأخ��������رية، ف��ق��د اأ���ش��ب��ح��ت دول���ة 
لل�شادرات  ���ش��وق  اأك���رب  الإم�����ارات 
�شريك  اأك�����رب  وث�����اين  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
جتاري لل�شني يف العامل العربي، 
ك��م��ا ح��ّق��ق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي بني 
خالل  ملحوظا  ت��ق��دم��اً  البلدين 
الفرة ذاتها، ومُيّثل توقيع مذكرة 
يف  للتعاون  اآلية  تطوير  التفاهم 
مواجهة غ�شل الأم��وال ومكافحة 
متويل الإره��اب. واأك��د اأن مذكرة 
امل�شالح  ه���ذه  ت��خ��دم  ال��ت��ف��اه��م ل 
جمهورية  م����ن  ل���ك���ل  امل�������ش���رك���ة 
الإم���ارات فح�شب،  ودول��ة  ال�شني 
ب���ل ت�����ش��ّل��ط ال�������ش���وء اأي�������ش���اً على 
اجلرائم  مكافحة  يف  م�شوؤوليتنا 
على  الإرهابية  والأن�شطة  املالية 
اتخاذ  خ��الل  من  العامل  م�شتوى 

تدابري �شارمة.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تعلن عن ��ستثناء فئات جديدة من �مل�سافرين من بع�س �لدول �لتي مت منع �لقدوم منها

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة العامة للطريان املدين والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزم��ات والكوارث عن ا�شتثناء فئات جديدة من امل�شافرين من بع�س 
الدول التي مت منع القدوم منها والتي ت�شمل كاًل من الهند وباك�شتان 
 5 تاريخ  من  اعتباراً  وذل��ك  واأوغ��ن��دا  ونيجرييا  والنيبال  و�شرييالنكا 

اأغ�شط�س 2021.
جرعات  تلقوا  والذين  ال�شارية  الإقامات  اأ�شحاب  الفئات  هذه  و�شملت 
التطعيم الكاملة يف دولة الإمارات وم�شى 14 يوما على تلقي اجلرعة 

الثانية ولديهم �شهادات تطعيم معتمدة من اجلهات الر�شمية بالدولة.

اإ�شافة اإىل ذلك �شيتم ا�شتثناء الكوادر الطبية العاملة يف الدولة وي�شمل 
الأطباء واملمر�شني والفنيني من املطعمني وغري املطعمني والعاملني يف 
القطاع التعليمي يف الدولة من الذين يقومون بالتدري�س يف اجلامعات 

والكليات واملدار�س واملعاهد من الفئات املطعمة وغري املطعمة.
الإن�شانية  واحل���الت  بالدولة  الدار�شني  الطالب  ا�شتثناء  �شيتم  اأي�شا 
من حاملي الإقامة ال�شارية والعاملني يف اجلهات احلكومية الحتادية 
واملحلية وحالت ا�شتكمال العالج يف الدولة �شواًء كانوا مطعمني اأو غري 
مطعمني. هذا و�شيتطلب من جميع هذه الفئات تقدمي طلب على املوقع 
الإلكروين للهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية للح�شول على املوافقات 
الالزمة بالإ�شافة اإىل �شهادات التطعيم امل�شدقة من اجلهات املعنية يف 

الدولة للفئات املطلوب منها هذه ال�شهادات.
و�شيتم اإلزام الفئات امل�شتثناة بتقدمي فح�س خمربي /PCR/ م�شبق 
من  الفحو�شات  تكون  اأن  على  امل��غ��ادرة  موعد  من  �شاعة   /48/ خ��الل 
خمتربات معتمدة وحتمل QR Code واجراء فح�س خمربي �شريع 
قبل ال�شعود اإىل الطائرة بالإ�شافة اإىل تطبيق الجراءات الحرازية 
وال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة ل���ش��ت��ق��ب��ال ال���ق���ادم���ني وم��ن��ه��ا احل��ج��ر ال�شحي 
واملراقبة  للمتابعة  بالإ�شافة  وبعده  الو�شول  عند   PCR وفحو�شات 

ال�شحية للقادمني.
ب�شرط  الأع��م��ال  ورج��ال  الر�شمية  الوفود  ا�شتثناء  م�شبقا  وق��د مت  ه��ذا 
الذهبية  الإق���ام���ة  اأ���ش��ح��اب  وك��ذل��ك  امل�شبقة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 

والف�شية، اإ�شافًة اإىل ا�شتثناء اأ�شحاب الوظائف احليوية ح�شب ت�شنيف 
ب�شرط  الأجنبية  الطائرات  واأطقم  للهوية واجلن�شية  الهيئة الحتادية 
 48 خ��الل  لكوفيد19-  �شلبي  خم��ربي  فح�س  نتيجة  على  احل�شول 
ال�شحي حلني  باحلجر  والل���ت���زام  ال��و���ش��ول  وع��ن��د  امل��غ��ادرة  م��ن  �شاعة 

املغادرة.
كما �شيتم ا�شتئناف ال�شفر لركاب الرانزيت من جميع الدول التي مت 
وقف م�شافري الرانزيت منها م�شبقاً ب�شرط التاأكد من قبول الوجهة 
الأخ��رية للم�شافر مع تقدمي فح�س خم��ربي خ��الل /72/ �شاعة من 
خا�شة  �شالت  تخ�شي�س  على  الدولة  مطارات  و�شتعمل  امل��غ��ادرة  وق��ت 

لركاب الرانزيت مع اتخاذ كافة الإجراءات الحرازية والوقائية.

�شات ُتعنى بامل�شكالت ال�شحية املرتبطة ب�شن املراهقة لتقدمي خدمات رعاية متعددة التخ�شّ

مدينة �ل�سيخ �سخبوط �لطبية تفتتح عيادة جديدة لطّب �ملر�هقني يف �أبوظبي

�شني  العديد من الأطباء املتخ�شّ
رعاية  ع���ل���ى  الأط�����ف�����ال  ط�����ّب  يف 
املر�شى الذين تبلغ اأعمارهم 12 
لذلك،  ونتيجة  دون،  ف��م��ا  ع��ام��اً 
التوا�شل  يف  نق�س  غ��ال��ب��اً  ين�شاأ 
مما يجعل املراهقني عالقني بني 
من  وال��ب��ل��وغ  الطفولة  مرحلتي 
منظور الرعاية ال�شحية، وتتولد 
عن ذلك احتياجات ل تتم تلبيتها 
ه����وؤلء، ميكننا  م��ن  الكثري  ل��دى 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن خ���الل هذه 

العيادة املتخ�ش�شة".
تن�شيق  في�شر  الدكتور  و�شيتوىل 
�شوؤون العيادة اجلديدة، مدعوماً 
ب���خ���ربت���ه ال���وا����ش���ع���ة ع���ل���ى مدى 
املراهقني  ح��الت  رعاية  عقود يف 
كلينك" بولية  "مايو  يف  املعقدة 
خربة  مع  الأمريكية،  ميني�شوتا 
اأبوظبي.  يف  �شهور  ل��ع��دة  عملية 
ع�شرات  ف��ي�����ش��ر  ال���دك���ت���ور  األ������ف 

اإىل ظهور حب ال�شباب، وم�شكالت 
النمو اجل�شدي والتكيف النف�شي، 
الكتئاب  اإىل م�شكالت  بالإ�شافة 
املراهقني  مثل  امل��ع��ت��ادة،  وال��ق��ل��ق 
املزاج  ا�شطرابات  يعانون  الذين 
ج�شدية  اأع�����را������س  ج���ان���ب  اإىل 
اأخرى متزامنة معها. و�شيتطلب 
فريقاً  اخل����دم����ات  ه�����ذه  ت���وف���ري 
الأطباء  من  التخ�ش�شات  متعدد 
ي�شمل اأخ�شائياً يف الغدد ال�شماء 
الهرمونية  ال�شطرابات  لعالج 
وم�����ش��ك��الت ال���ن���م���و، وخ����ب����رياً يف 
معاجلاً  اأو  وط��ب��ي��ب��اً  ال���ت���غ���ذي���ة، 
ن���ف�������ش���ي���اً، وط���ب���ي���ب���اً ل���الأم���را����س 

املقالت البحثية والتعليمية حول 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��راه��ق��ني  �شحة 
املزمن  التعب  ح��ول  جديد  كتاب 

عنوانه "املراهقون املتَعبون ".
اجلديدة  ال���ع���ي���ادة  ���ش��ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
على و�شع هيكلية خا�شة برعاية 
معاجلة  ع��ل��ى  ت���ق���وم  امل���راه���ق���ني 
العديد  بيئة ت�شم  م�شكالتهم يف 
على  القادرين  �شني  املتخ�شّ من 
ت��وف��ري ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج��ه املر�شى 
رعاية  و�شتبداأ  �شاملة.  مبنهجية 
با�شت�شارة  اأوًل  املراهقني  املر�شى 
ط���ب���ي���ب ع�����ام ي��ت��م��ت��ع ب����خ����ربة يف 
يقوم  وال���ذي  امل��راه��ق��ة،  م�شكالت 

م�شار  م��ع  بعد  فيما  وان�شجامها 
العالج".

ومن جهة اأخرى، �شتعالج العيادة 
احلالت  بع�س  اأي�����ش��اً  اجل���دي���دة 
امل���ر����ش���ي���ة الأق�������ل ����ش���ي���وع���اً لدى 
والتعب  الأمل  م��ث��ل  امل���راه���ق���ني، 
جتاهلها  ي��ت��م  وال���ت���ي  امل���زم���ن���ني 
بدرا�شة  ال��ت��و���ش��ع  م��ق��اب��ل  غ��ال��ب��اً 
حالت اأخرى مثل حب ال�شباب اأو 
ال�شمنة. وعلى �شبيل املثال، ين�شاأ 
املزمن عن عدة عوامل قد  الأمل 
مر�س  ع��ن  ال��ن��اجت  الأمل  ت�شمل 
طويل الأمد، اأو عن اإ�شابة )مثل 
قد  اأو  الرجت�������اج(،  اأو  ال�����ش��دم��ة 

لالأمرا�س  وط��ب��ي��ب��اً  اجل���ل���دي���ة، 
الع�شبية، واأخ�شائياً يف الأمرا�س 

الن�شائية، وغريهم.
في�شر:  ال�����دك�����ت�����ور  واأ���������ش��������اف 
"�شيتوجه تركيزنا نحو تخ�شي�س 
ال����رع����اي����ة ال����ت����ي ي���ح���ت���اج���ه���ا كل 
تخطيطاً  �شيتطلب  مبا  مري�س، 
توفر  ل�شمان  ل��ل��زي��ارات،  م�شبقاً 
اليوم  يف  املنا�شبني  الأخ�شائيني 
امل������ح������دد. وت���ت���م���ث���ل اخل����ط����ة يف 
تزويد كل اأخ�شائي مبوجز حول 
للمري�س مبا  ال�شحية  امل�شكالت 
امل�شكلة  حتديد  على  �شي�شاعدنا 
بكفاءة خالل مرحلة ال�شت�شارات، 

عالج  خ��ط��ة  بت�شميم  ب��ع��د  فيما 
فريق  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ف�����ري�����دة 
الأطباء  من  التخ�ش�شات  متعدد 
ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  يف  واخل����رباء 
املراهقني  املر�شى  م�شار  لتوجيه 

نحو ال�شفاء بالطريقة الأمثل.
ال��ع��ي��ادة جمموعة  ���ش��ت��ع��ال��ج  ك��م��ا 
ال�شائدة  ال�شحية  امل�شكالت  من 
يرتبط معظمها  املراهقني،  لدى 
مب��رح��ل��ة ال��ب��ل��وغ اأو ال��ت��غ��ريات يف 
م�شكالت  م���ث���ل  احل�����ي�����اة،  من����ط 
الوزن  زي��ادة  ت�شمل  التي  التغذية 
ال�شهية،  وف����ق����دان  ال�����ش��م��ن��ة  اأو 
والتغريات الهرمونية التي توؤدي 

•• اأبوظبي-الفجر:

�شخبوط  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�شت�شفيات  اأكرب  اإحدى  الطبية، 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية 
ل���ل���ح���الت احل����رج����ة وامل���ع���ق���دة، 
�شركة  ب���ني  امل�����ش��رك  وامل�������ش���روع 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي 
كلينك"،  و"مايو  "�شحة" 
ر�شمياً، عن اإطالق عيادة جديدة 
اأبوظبي،  يف  امل���راه���ق���ني  ل���ط���ّب 
اإ���ش��اف��ة ج��دي��دة ملجموعة  مُت��ث��ل 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا مدينة 
ال�شيخ �شخبوط الطبية، والعيادة 
تخ�ش�شات  مت��ل��ك  ال��ت��ي  الأوىل 
متعددة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
الدكتور  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
ف��ي��ل��ي��ب ف��ي�����ش��ر ا���ش��ت�����ش��اري طب 
ورئي�س  وامل����راه����ق����ني  الأط�����ف�����ال 
امل��راه��ق��ني يف مدينة  ق�����ش��م ط���ّب 
ال�شيخ �شخبوط الطبية: "يتميز 
يف  بتخ�ش�شه  ال��ف��ري��د  منهجنا 
ا���ش��ت��ه��داف جم��م��وع��ة ال�����ش��ب��اب يف 
ُي�شنفهم  وال��ذي��ن  امل��راه��ق��ة،  �شن 
�شمن  عام  ب�شكل  الطبي  القطاع 
ف��ئ��ة الأط���ف���ال وال�����ش��غ��ار. ولكن 
ُيظهرون  ال�شن  ه��ذا  يف  امل��ر���ش��ى 
من  وف��ري��دة  خمتلفة  احتياجات 
�شاً  نوعها تتطلب منوذجاً متخ�شّ
من الرعاية. وعادة ما يتم تدريب 

يكون مرتبطاً مب�شكالت مزاجية 
نتيجة  اأو  والكتئاب،  القلق  مثل 
اأخرى  مر�شية  حل��ال��ة  حمتملة 

كامنة.
اأن  ف��ي�����ش��ر  ال����دك����ت����ور  واأو�������ش������ح 
قد  ال�شحية  الرعاية  احتياجات 
اأو  ت��ب��دو يف ظ��اه��ره��ا ح��رج��ة  ل 
مع  ولكن  كبري،  ح��ّد  اإىل  معقدة 
اإه���م���ال���ه���ا، وت��رك��ه��ا ب�����دون عالج 
اأكرث  اأخ���رى  اأم��را���ش��اً  ق��د ت�شبح 
نهجاً  حينها  وت��ت��ط��ل��ب  ت��ع��ق��ي��داً، 
الكثري  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��رع��اي��ة  يف 
متعددة  واجل��ه��ود  التن�شيق  م��ن 
عيادة  و���ش��ت��ت��وىل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات. 
املراهقة يف مدينة  اأم��را���س  ط��ّب 
معاجلة  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ 
هذه التحديات الفريدة، وحتديد 
ج��م��ي��ع امل�����ش��ك��الت وال���ت���اأك���د من 

توفري العالج املالئم للجميع.
اأن عيادة  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
عيادة  داخ��ل  تقع  املراهقني  ط��ّب 
ط��ّب الأط��ف��ال احلالية يف مدينة 
ال�شيخ �شخبوط الطبية، و�شتفتح 
اأي���ام الأحد  اأ���ش��ب��وع��ي��اً يف  اأب��واب��ه��ا 
ال�شاعة  من  واخلمي�س  والأربعاء 
5 م�شاًء.  1 ظهراً وحتى ال�شاعة 
وميكن للمر�شى املراهقني حجز 
بالإحالة  اأو  مبا�شرة  مواعيدهم 
وحلجز  اأط����ب����ائ����ه����م.  ق���ب���ل  م�����ن 
مبركز  الت�شال  ميكن  املواعيد، 
الرقم  ع���ل���ى  "�شحة"  ات�������ش���ال 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  العلمي  البحث  باأهمية  اإمي��ان��اً 
اخلدمات  وتقييم  وحت�شني  تطوير 
اأب���وظ���ب���ي،  اإم���������ارة  احل���ك���وم���ي���ة يف 
وانطالقاً من حر�س مركز اأبوظبي 
لإدارة النفايات ) تدوير( وال�شركاء 
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة، 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز جم��������الت ال���ت���ع���اون 
القيادة  تطلعات  لتحقيق  امل�شرك 
الر�شيدة، ب�شاأن العمل بروح الفريق 
والبيت الواحد، اتفق الطرفان على 
العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن  ع���دد  تنفيذ 
مكافحة  جم����ال  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 

نوعية  ومكت�شبات  منجزات  يحقق 
ن�����ش��ع��ى اإل��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��اً مت��ا���ش��ي��اً مع 

تطلعات قيادتنا الر�شيدة.
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه اأن ال�����ش��راك��ة مع 
امل����ج����الت  ج���ام���ع���ة الإم�������������ارات يف 
اإىل تطوير وتعزيز  املذكورة تهدف 
جم���الت  يف  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  اأداء 
والبحوث  العامة  الآف���ات  مكافحة 
العلمية والتقنية يف كافة النطاقات 
ي�شهم  مب��ا  اجلامعة،  م��ع  امل�شركة 
القرار  ���ش��ن��اع  م��ه��م��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
ا�شراتيجية  خطط  اإىل  والو�شول 
اأع���ل���ى م��ع��اي��ري الأداء  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 

املتميز والإجناز."

ف���اإن اأوج���ه ال��ت��ع��اون ب��ني الطرفني 
جمال  يف  ال����ت����ع����اون  يف  ���ش��ت��ت��م��ث��ل 
وال�شت�شارات  والتطوير  البحوث 
ن�شر  اإىل  اإ�شافة  واملهنية،  العلمية 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ن��اء ع��ل��ى ات��ف��اق م�شبق 
ح������ول اأن�������ش���ط���ة حم�������ددة وت����ب����ادل 
الهتمام  ذات  العلمية  الإ���ش��دارات 
التعاون  اأوج��ه  وتت�شمن  امل�شرك. 
ك��ذل��ك ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة ع���ن طريق 
م�����ش��ارك��ة خ����رباء ع��امل��ي��ني م���ن كال 
ال��ط��رف��ني مل���دد حم���ددة وب��ن��اء على 
التعاون  ج��ان��ب  اإىل  م�شبق،  ات��ف��اق 
ال����ت����دري����ب وال�����ربام�����ج  يف جم������ال 
وكذلك  امل�����ش��رك��ة،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 

ال���ع���ام���ة وخمتلف  ال�����ش��ح��ة  اآف������ات 
ذات  والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت 

الهتمام امل�شرك.
اإب����رام ه���ذه ال��ت��ع��اون اإمياناً  وي��اأت��ي 
م��ن ال��ط��رف��ني ك��ذل��ك ب���اأن لديهما 
القدرات واخلربات املكملة لبع�شهما 
ا�شتثمار  ه���ي  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  واأن 
لتحقيق  قبلهما  م��ن  وال��ت��زام  جيد 
باإعداد  الكفيلة  امل�شركة  الأه��داف 
واملعيدين  اخل��ري��ج��ني  م��ن  اأج��ي��ال 
مهيئني  ال���ع���ال���ي���ة  امل�����ه�����ارات  ذوي 
ل��ل��ن��ج��اح يف ال���ع���دي���د م���ن جم���الت 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ع��م��ل يف 
التعاون،  ب��ن��ود  وب��ح�����ش��ب  امل��ت��ح��دة. 

وور�س  العلمية  امل���وؤمت���رات  تنظيم 
والتي  املتخ�ش�شة  والندوات  العمل 
وا�شتعرا�س  م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
اأح��������دث ال����ت����ط����ورات ال���ع���ل���م���ي���ة يف 
امل�شرك،  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
وتهيئة فر�س جديدة لأنواع اأخرى 
م���ن ال���ت���ع���اون ق���د ت��ن�����ش��اأ م���ن حني 
�شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه  لآخ��ر. 
الدكتور �شامل خلفان الكعبي، مدير 
عام مركز اأبوظبي لإدارة النفايات) 
تدوير(:"  اإن مركز اأبوظبي لإدارة 
تعزيز  ع���ل���ى  ح���ري�������س  ال���ن���ف���اي���ات 
ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر م���ع كافة 
املوؤ�ش�شات الوطنية للو�شول اإىل ما 

الأ�شتاذ  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
احل�شرمي  غ����ال����ب  ال�����دك�����ت�����ور/ 
ال��ربي��ك��ي، م��دي��ر جامعة الم���ارات 
الإم�����ارات  ب��الإن��اب��ة :" اإن ج��ام��ع��ة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة حت���ر����س على 
التعاون البحثي مع خمتلف اجلهات 
الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
الأولويات  تخدم  والتي  وال�شركات 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، وذلك 
وال���دويل  امل��ح��ل��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى 
والتي  الأم  اجل���ام���ع���ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
حلول  ت���وف���ري  اإىل  دائ����م����اً  ت�����ش��ع��ى 
الأكرث  ال��وط��ن��ي��ة  للق�شايا  عملية 
العلمي  التقدم  م��ن خ��الل  اإحل��اح��اً 

والبتكار التكنولوجي".
واأ�شاف اأن جامعة الإمارات حتر�س 
على تر�شيخ �شمعتها كموؤ�ش�شة رائدة 
اأنها  كما  العلمي،  البحث  جم��ال  يف 
تدعم وت�شجع امل�شاركة والنخراط 
ذات  املتميزة  العلمية  الأب��ح��اث  يف 

من  جمموعة  م��ع  العالية  اجل���ودة 
ال��ب��اح��ث��ني ال��ع��امل��ي��ني، وك��ذل��ك نقل 
بالتعاون  ترحب  كما  التكنولوجيا، 
التوا�شل  مفتاح  باعتباره  البحثي 
وال�شركات،  احلكومية،  اجلهات  مع 

واملنظمات البحثية الدولية".

بنك �لإمار�ت للطعام يوزع 4.32 
طن من �للحوم خالل عيد �لأ�سحى

•• دبي-وام:

للطعام  الإم�������������ارات  ب���ن���ك  وزع 
على  ال��ل��ح��وم  م���ن  ط���ن   4.32
اأي���ام عيد  ال��ع��م��ال خ��الل  م�شاكن 
الأ�����ش����ح����ى امل�����ب�����ارك ح���ي���ث اأت�����اح 
ال���ت���ربع ب���الأ����ش���اح���ي م���ن خالل 
بنك  ويعمل  ذكية.  تطبيقات   7
ع��ل��ى ترجمة  ل��ل��ط��ع��ام  الإم�������ارات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح���رم  ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
�شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة 
اأمناء بنك الإمارات للطعام للحد 
منه  وال�شتفادة  الطعام  هدر  من 
م��ن خ���الل ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى الفئات 
القنوات  خمتلف  ع��رب  امل�شتفيدة 
مع  املتعاونة  اخلريية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شحنات  ت�شليم  وي��ت��م  ال��ب��ن��ك. 
الغذائية  املوؤ�ش�شات  من  الغذائية 
الإم���ارات للطعام  بنك  ف��روع  اإىل 
ل��ي��ت��م ال��ت��وزي��ع ���ش��م��ن اآل��ي��ة عمل 
حمددة داخل وخارج الدولة حيث 

مت اإر�شال بع�س الطرود الغذائية 
م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  اخل����ارج  اإىل 

الهالل الأحمر.
وكان قد مت اإطالق بنك الإمارات 
 2017 ي���ن���اي���ر   4 يف  ل���ل���ط���ع���ام 
بن  م��ب��ادرات حممد  حت��ت مظلة 
ويلتزم  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د 
البنك بتوزيع الغذاء على الفئات 
املتعففة  الأ����ش���ر  م��ن  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
التعاون  خ�����الل  م����ن  وال����ع����م����ال 
اخلريية  املوؤ�ش�شات  مع  والتن�شيق 
ب����ال����دول����ة وك�����ذل�����ك م�����ن خ���الل 
العمال  ل�شكنات  املبا�شر  التوزيع 
"كوفيد- ج��ائ��ح��ة  ف����رة  يف  اأم����ا 
توفري  يتم  ف��اإن��ه  احلالية   "19
ال�شكنات  مل�شريف  الأغ��ذي��ة  كميات 
التوزيع من قبلهم على  يتم  لكي 
الفئات املحتاجة. كما يقوم موظفو 
بنك الإمارات للطعام بالتاأكد من 
يف  مبا  الغذائية  املنتجات  �شمان 
ذلك جمع وتخزين ونقل وتوزيع 
الإم���ارات  بنك  ويعمل  ال��وج��ب��ات. 
ل��ل��ط��ع��ام م��ن خ���الل ع���دة حماور 
ت�شمن  متكاملة  منظومة  �شمن 
من  املعنيني  كل  وم�شاركة  تعاون 

رقابية  وج���ه���ات  م��ان��ح��ة  ج���ه���ات 
وتطوعية  اإن�����ش��ان��ي��ة  وج��م��ع��ي��ات 
وجهات تن�شيقية ل�شمان اأن يوؤدي 
البنك ر�شالته وفق اأق�شى درجات 
املنظومة  ه���ذه  وت�����ش��م��ل  ال��ك��ف��اءة 
ع���ق���د ات����ف����اق����ات و�����ش����راك����ات مع 
ال�شيافة  بقطاع  املعنية  اجل��ه��ات 
و����ش���ن���اع���ة الأغ�����ذي�����ة يف ال���دول���ة 
م���ن م��ط��اع��م وف����ن����ادق وحم���الت 
اأغذية  وم�����ش��ان��ع  ���ش��وب��رم��ارك��ت 
ومزارع ومتعهدي طعام وموّردين. 
كما ت�شمل املنظومة توزيع وجبات 
امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ام 
بالتن�شيق  الدولة وخارجها  داخل 
مع �شبكة من املوؤ�ش�شات الإن�شانية 
ومت  والدولية.  املحلية  واخلريية 
ت���وف���ري دل���ي���ل اإر�����ش����ادي م���ن قبل 
واجلهات  للموؤ�ش�شات  دب��ي  بلدية 
و�شناعة  ال�شيافة  بقطاع  املعنية 
"بنك  منظومة  �شمن  الأغ���ذي���ة 
الإمارات للطعام" يو�شح معايري 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�����ش��الم��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف 
التربع  يتم  التي  الطعام  وج��ب��ات 

بها للبنك.

•• ال�صارقة-الفجر:

مر�شى  اأ�����ش����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة  ب���ح���ث���ت 
اجلمعيات  اإح�����دى  امل��ف��ا���ش��ل  ال��ت��ه��اب 
الأعلى  املجل�س  يف  لل�شحة  ال��داع��م��ة 
تعزيز  �شبل  بال�شارقة  الأ�شرة  ل�شوؤون 
رف����ع م�شتوى  ب���ه���دف  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
املجتمع  اأف����راد  ل��دى  ال�شحي  ال��وع��ي 
املفا�شل،  ال���ت���ه���اب  اأم�����را������س  ح�����ول 
ال��ت��وا���ش��ل الفعال  ا���ش��ت��دام��ة  و���ش��م��ان 
وتقدمي  ال���روم���ات���ي���زم  م���ر����ش���ى  م����ع 
وتعزيز  لهم،  ال��دع��م  م�شتويات  اأع��ل��ى 
���ش��ي��م��ا يف ظل  ال��ع��ام��ة ول  ���ش��ح��ت��ه��م 
الظروف ال�شحية الراهنة باعتبارهم 
امل�شابني  امل���ر����ش���ى  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  م���ن 
وح�������الت �شعف  م���زم���ن���ة  ب����اأم����را�����س 
خ���الل الجتماع  ذل���ك  ج���اء  امل��ن��اع��ة. 
وال����ذي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  الأول  ال��ع��م��وم��ي 
وحيدة  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  م��وؤخ��راً  ُع��ق��د 
اأ�شدقاء  جمعية  رئي�شة  العزيز  عبد 
امل��ف��ا���ش��ل، وبح�شور  ال��ت��ه��اب  م��ر���ش��ى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م����ن  مم���ث���ل 
اإدارة اجلمعية، حيث  واأع�شاء جمل�س 
لأهم  ت�شمن الجتماع عر�شاً موجزاً 
اإجنازات اجلمعية، اإىل جانب مناق�شة 
عملها  خلطط  الرئي�شية  التوجهات 
واملبادرات  التوعوية  الفعاليات  واأه��م 
خالل  تنظيمها  تعتزم  التي  ال�شحية 

الفرة القادمة.

اإطالق مبادرات مبتكرة
واأ����ش���ارت ���ش��ع��ادة وح��ي��دة ع��ب��د العزيز 
اإطار  ي��اأت��ي يف  الج��ت��م��اع  ه���ذا  اأن  اإىل 
اجلهود  توحيد  على  اجلمعية  حر�س 
وت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا ن���ح���و اإط�������الق امل����ب����ادرات 
وال���ربام���ج امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ت��ه��دف من 
الوعي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  اإىل  خ��الل��ه��ا 
باأعرا�س  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد  ال�����ش��ح��ي 
ال���ت���ه���اب امل��ف��ا���ش��ل واأ����ش���ب���اب���ه وط���رق 
الدعم  اأ�شكال  كافة  وتقدمي  الوقاية، 
معاناتهم  م��ن  والتخفيف  للمر�شى 
وال�شعادة  امل�شتدامة  ال�شحة  وحتقيق 
قرينة  روؤي��ة  اإىل حتقيق  و�شوًل  لهم، 
�شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
رئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة 
بال�شارقة، بتعزيز الوعي ال�شحي بني 
ال�شلوكيات  وحت�شني  املجتمع  اأف����راد 
وال����ع����ادات ال�����ش��ح��ي��ة، مب���ا ي�����ش��اه��م يف 
ال��وق��اي��ة م���ن الأم����را�����س واحل����د من 

انت�شارها.

تطوير اآليات العمل
واأو����ش���ح���ت وح���ي���دة ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأن 
لتبادل  مهمة  من�شة  �شكل  الجتماع 
املقرحات  م��ن  العديد  وط��رح  الآراء 
العمل  اآل���ي���ات  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ل��ة  ذات 
اجلمعية  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شاهم  مب��ا 
م�شتهدفاتها  حتقيق  م��ن  ومتكينها 

ع��ل��ى �شعيد  ����ش���واء  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 
رفع م�شتوى الوعي املجتمعي مبر�س 
�شعيد  ع���ل���ى  اأو  امل���ف���ا����ش���ل،  ال���ت���ه���اب 
م�شتوى اخلدمات  تعزيز  امل�شاهمة يف 
ملر�شى  امل��ق��دم��ة  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
التهاب املفا�شل، من خالل العمل على 
البتكار  على  حتفز  م��ب��ادرات  اإط���الق 
والإبداع يف اخلدمات ال�شحية بهدف 
التحديات  لأه��م  حلول  اإىل  الو�شول 
املفا�شل  التهاب  مر�شى  تواجه  التي 
بال�شكر  اليومية، متوجهة  يف حياتهم 
ومتطوعات  م���وظ���ف���ات  ج��م��ي��ع  اإىل 
بذلوها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  اجلمعية 
خالل الأعوام املا�شية لإي�شال ر�شالة 

اجلمعية للمجتمع وحتقيق اأهدافها.

انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة
ك��م��ا ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة اج��ت��م��اع��اً اآخر 
انتخاب  اإدارت��ه��ا، جرى خالله  ملجل�س 
الإدارة اجلديد، حيث  اأع�شاء جمل�س 
العزيز  �شعادة وحيدة عبد  انتخاب  مت 
والدكتورة  اجل��م��ع��ي��ة،  رئ��ي�����س  ملن�شب 
الرئي�س،  ن��ائ��ب  ملن�شب  ه��ن��اوي  �شعاد 
ملن�شب  الق�شاب  اإ�شماعيل  و���ش��م��رية 
ملن�شب  اهلل  عبد  و�شمية  ال�شر،  اأم��ني 

اأمني ال�شندوق.
مر�شى  اأ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  وت���ه���دف 
عام  يف  تاأ�ش�شت  التي  املفا�شل  التهاب 

ال�شحي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  اإىل   2009
ب���ني ����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ع���ن اأم���را����س 
عالجها،  وط��رق  واأعرا�شها  املفا�شل 
اأمن��اط احلياة  اتباع  الأ�شر على  وحث 
ال�شحية وامل�شاهمة يف دعم وم�شاعدة 
حتمل  على  القادرين  وغ��ري  املعوزين 
ن���ف���ق���ات ال����ع����الج وال���ع���م���ل ع���ل���ى دعم 
وحدات اأمرا�س املفا�شل بامل�شت�شفيات 
الالزمة  الأجهزة  توفري  اإىل  وال�شعي 
وكذلك  الأم���را����س  ه���ذه  لت�شخي�س 
ح�شر اأعداد املر�شى واإعداد الدرا�شات 
الأبحاث  لتح�شني حياتهم ثم متابعة 
تو�شياتها  اإي�شال  وحماولة  اجلديدة 

للمر�شى واجلهات املخت�شة.

عقدت اجتماعها العمومي الأول

»�أ�سدقاء مر�سى �لتهاب �ملفا�سل« تبحث �سبل تعزيز �آليات �لعمل بهدف دعم مر�سى �لروماتيزم
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العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طرف�شانه 

للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2843312 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بي�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وي للتاأمني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2928837 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال يف ان 

للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2833080 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلدمه 

املا�شيه للخدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2821091 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/احمد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

علي الدرمكي للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1131619 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 

الكربى ذ.م.م - فرع 5
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1016182-5 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بي اي  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

ان تي اي ار ا�س ات�س لين خلياطة املالب�س الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2182196 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتوف 

للخياطة والتطريز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3875967 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
الغربية  ال�ش�����ادة/عطار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للمك�شرات رخ�شة رقم:3874610 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف بدر عبدالرحيم جمعه عبا�س اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون روج لل�شيدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1655029 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علياء خمي�س حممد عبيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شيخه �شيف را�شد علي ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�شود  ال�ش�����ادة/ال�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1099958 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ا�شماء فا�شل حمد حميد البادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حمود نا�شر �شعيد العامري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
للخياطه  ال�ش�����ادة/املهمه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجالية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2838100 

تعديل ن�شب ال�شركاء 
خالد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�شاين من 52% اىل %64

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبدالعزيز عبدالبارك

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة ركن اخلليل لعمال تركيب احلجر ذ.م.م
ال�شيد  �شقة  التا�شع   9 العرا�س   ، ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

خمي�س حممد �شلطان �شيف واخرين
CN 1223319 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/6 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/8/3  - كاتب العدل بالرقم:2105018538 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اخلليج العربي لالعالن والت�شويق ذ.م.م
الوحده  نادي  مبنى   0.19 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

الريا�شي الثقايف
CN 1023315 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/ي�شري و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات -   2
فرع اأبوظبي 1 ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/8/3  - كاتب العدل بالرقم:2105019345 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كونتينت للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2717944 

تعديل مدير / اإ�شافة طانيو�س اليا�س روكز

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كونتينت للمقاولت العامة

CONTINENT GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كونتينت للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

  CONTINENT GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا باندي�شالن

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1781220 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /من ما لورانا جاكونو �شابو �شاب اىل ليربتى جامي�شول ديجامون

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة المارات و الغرب للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرحمن نزار في�شل م�شعل العدوان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا باندي�شالن

PANDESALAN CAFETERIA
اإىل/ كافترييا باندي�شالن ذ.م.م

  PANDESALAN CAFETERIA L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزون لقطع الغيار امل�شتعلمة والنحا�س والملنيوم 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والبطاريات امل�شتعمله  رخ�شة رقم:1064434 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شم�س الدين نو�شاد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / را�شد حممد على الر�شا�س املن�شورى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / را�شد حممد على الر�شا�س املن�شورى من 100 % اإىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مزون لقطع الغيار امل�شتعلمة والنحا�س والملنيوم والبطاريات امل�شتعمله

 MAZOON USED SPARE PARTS، COPPER، ALUMINIUM & BATTERIES  

 اإىل/ مزون لقطع الغيار امل�شتعملة والنحا�س والملنيوم والبطاريات ذ.م.م

  MAZOON USED SPARE PARTS COPPER ALUMINIUM & BATTERIES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي�شتكو للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3740125 
تعديل اإ�شم جتاري من/ بي�شتكو للمقاولت العامة

BESTCO GENERAL CONTRACTING

اإىل/ بي�شتكو لل�شيانة املبانى
  BESTCO BUILDINGS MAINTENANCE

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين ) 4329901
 تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

 تعديل ن�شاط / حذف متثيل �شركات  7010004
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تي ايه بي للخدمات الهند�شيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1665387 
تعديل مدير / اإ�شافة حنا اليا�س روكز

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ تي ايه بي للخدمات الهند�شيه

T A B ENGINEERING SERVICES

اإىل/ تي ايه بي للخدمات الهند�شية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 T A B ENGINEERING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شينتي اإل لو�شو لتف�شيل املالب�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الن�شائيه رخ�شة رقم:4027616 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شينتي اإل لو�شو لتف�شيل املالب�س الن�شائيه

SENTI IL LUSSO LADIES CLOTHES DESIGNING

اإىل/ �شريموين خلياطة املالب�س الن�شائية

 CEREMONY WOMEN CLOTHES TAILORING 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الع�شبي  الت�شوير  م��رك��ز  باحثو  ط��ور 
يف  الفرا�شي  ال��دم��اغ  م�شروع  على  القائمني  زمالئهم  مع  بالتعاون 
ثالثية  تقنية  على  تعتمد  مميزة  تفاعلية  ر�شوماً  وي�شكون�شن،  جامعة 
الأنظمة  ووظ��ي��ف��ة  بنية  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن  ال��ط��الب  لتمكني  الأب���ع���اد 
الإدراكية يف الدماغ الب�شري. وتك�شف الدرا�شة كيفية ا�شتجابة الطالب 
للدرو�س التي يتم عر�شها على اأجهزة احلوا�شيب والواقع الفرا�شي، 
الأمر الذي ي�شلط ال�شوء على الفوائد التي ميكن ا�شتغاللها من خالل 

التعليمية  الأدوات  م��ن  ك��واح��دة  الف��را���ش��ي  ال��واق��ع  تقنية  ا�شتخدام 
الفعالة.

الت�شوير  مركز  ومدير  النف�س  علم  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ  اإ�شراف  وحتت 
الع�شبي يف جامعة نيويورك اأبوظبي با�س روكرز واأ�شتاذ م�شاعد يف علم 
النف�س يف معهد وي�شكون�شن لالكت�شاف بجامعة وي�شكون�شن-مادي�شون 
كارين �شلو�س، ن�شر الباحثون نتائج الدرا�شة �شمن ورقة بحثية جديدة 
"منهجية  بعنوان:  وي�شكون�شن  جامعة  يف  الفرا�شي  الدماغ  مل�شروع 
�شادرة  جملة  يف  الع�شبي"،  الت�شريح  علم  وظ��ائ��ف  لتدري�س  تفاعلية 
املتعدية  الق�شايا  على  تركز  التي  الأمريكية  النف�س  علم  جمعية  عن 

يف العلوم النف�شية. ووجد الباحثون من خالل جتاربهم باأن امل�شاركني 
املحتوى  على  القائم  التعلم  عند  ومتماثلة  جيدة  ا�شتجابة  اأظ��ه��روا 
با�شتخدام اأجهزة احلوا�شيب اأو اأجهزة تقنيات الواقع الفرا�شي. وعلى 
توفر  الفرا�شي  الواقع  تقنية  ب��اأن  الدرا�شة  اأظهرت  ذلك  من  الرغم 
اأجهزة احلوا�شيب عند التعلم القائم على التجربة،  اأف�شل من  جتربة 
�شهولة  واأك���رث  ممتعة  جتربة  الف��را���ش��ي  ال��واق��ع  تقنية  قدمت  حيث 
خالل  م��ن  التعلم  يحبون  ال��ط��الب  "اإن  روك���رز:  وق��ال  ال�شتخدام.  يف 
تقنيات الواقع الفرا�شي، اإل اأن النتائج التي تو�شلنا اإليها ت�شري اإىل 
الت�شريح  للتعلم حول وظائف علم  بتجارب مماثلة  ال�شتمتاع  اإمكانية 

للطالب  الأم���ر  ي�شهل  م��ا  وه��و  م��ت��ع��ددة،  م��ن خ��الل من�شات  الع�شبي 
اأجهزة بتقنيات الواقع الفرا�شي. وا�شاف ان قوة  الذين ل ميتلكون 
تقنية الواقع الفرا�شي تكمن يف قدرتها على نقل املتعلمني اإىل بيئات 
املهم  اأن��ه من  اإل  اأخ��رى.  ا�شتك�شافها بطريقة  وظ��روف جديدة ي�شعب 
اأن تكون بدياًل عن  الواقع الفرا�شي ل ميكن  ب��اأن تقنيات  ن��درك  اأن 

التفاعالت التي حتدث على اأر�س الواقع بني الزمالء واملدربني".
جتدر الإ�شارة اإىل اأنه يتم ا�شتخدام مقاطع الفيديو ثالثية الأبعاد ب�شكل 
م�شتمر يف الف�شول الدرا�شية التي تت�شمن تعليم الت�شريح الع�شبي يف 

كل من جامعة وي�شكون�شن وجامعة نيويورك اأبوظبي.

باحثو جامعة نيويورك �أبوظبي يطورون ر�سوما ثالثية �لأبعاد للتعرف على بنية �لأنظمة �لإدر�كية يف �لدماغ �لب�سري

•• ال�صارقة-وام:

ع���ق���د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
اجتماعه  اأم�������س  ���ش��ب��اح  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  الع���ت���ي���ادي 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
���ش��امل ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي نائب 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم 

التنفيذي.
ناق�س الجتماع - الذي عقد يف مكتب 
�شمو احلاكم - عدداً من املو�شوعات 
ال��ت��ي ت�شهم يف  ال��ه��ام��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وت��وف��ري احلياة 
والقاطنني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ك��رمي��ة 

على اأر�س اإمارة ال�شارقة.

رق��م /22/  القرار  املجل�س  واأ���ش��در 
ل�شنة 2021م ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم 
التطوعي،  للعمل  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
ُي��ن�����ش��اأ مركز  اأن  ع��ل��ى  ن�����س  وال�����ذي 
معني بالأعمال التطوعية يف الإمارة 
للعمل  ال�������ش���ارق���ة  "مركز  ُي�����ش��م��ى 
اخلدمات  بدائرة  ُيلحق  التطوعي"، 
الجتماعية يف الإمارة ويتبع هيكلها 

التنظيمي.
ويكون مقر املركز الرئي�س يف مدينة 
رئي�س  م��ن  ب��ق��رار  وي��ج��وز  ال�شارقة، 
دائ������رة اخل����دم����ات الج��ت��م��اع��ي��ة اأن 
تن�شاأ له فروع يف باقي مدن ومناطق 
ال���ق���رار يهدف  الإم��������ارة. وب��ح�����ش��ب 

املركز اإىل حتقيق ما يلي:
العمل  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ن�����ش��ر   -  1

التطوعي والتوعية باأهميته.
العمل  وت����ط����وي����ر  ت���ن���ظ���ي���م   -  2

التطوعي يف الإمارة.
يف  والب���ت���ك���ار  ال��ت��ن��وع  ت��ع��زي��ز   -  3
التطوعية على  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج 

م�شتوى الإمارة.
م�شتوى  رف�����ع  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل   -  4
روابط  وب��ن��اء  الجتماعية  التن�شئة 

اجتماعية بني اأفراد املجتمع.
على  واجلهات  الأفراد  ت�شجيع   -  5

امل�شاركة يف الأعمال التطوعية.
ووف���ق���اً ل��ل��ق��رار ف��ي��ك��ون ل��ل��م��رك��ز يف 
ممار�شة  اأه�����داف�����ه  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل 

الخت�شا�شات الآتية: 
1 - و�شع ال�شيا�شة العامة واخلطط 
وتطوير  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

العمل التطوعي يف الإمارة.
بالعمل  خا�شة  من�شة  اإن�شاء   -  2
وربطها  الإم�����������ارة،  يف  ال���ت���ط���وع���ي 
بالتن�شيق  للتطوع  الوطنية  باملن�شة 

مع وزارة تنمية املجتمع.
الأع�����م�����ال  وت���ن���ظ���ي���م  اإدارة   -  3
ال��ت��ط��وع��ي��ة يف الإم������ارة والإ����ش���راف 
املتطوعني  ذل������ك  يف  مب�����ا  ع���ل���ي���ه���ا 
والأ�شر والفرق التطوعية والفر�س 

التطوعية.
ع�شوية  ب���ط���اق���ات  اإ������ش�����دار   -  4

للمتطوعني امل�شجلني لدى املركز.
الت�شاريح الالزمة للعمل  5 - منح 
التطوعية  وال���ف���ر����س  ال���ت���ط���وع���ي 
وتاأ�شي�س الأ�شر والفرق التطوعية يف 
والإجراءات  ال�شوابط  وفق  الإم��ارة 

املعتمدة يف املركز.
ت�شجيل  اإج����������راءات  ت��ن��ظ��ي��م   -  6
امل����ت����ط����وع����ني والأ���������ش��������ر وال�����ف�����رق 
التطوعية  وال���ف���ر����س  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ال����دورات  7 - تنظيم  امل��رك��ز.  ل���دى 
الفنية  امل�����ش��ورة  وت��ق��دمي  التدريبية 

وخمتف اأوجه الرعاية املنا�شبة لرفع 
يف  التطوعي  العمل  كفاءة  م�شتوى 

الإمارة.
ال�شكاوى  يف  وال���ب���ت  ال��ن��ظ��ر   -  8
والفرق  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن  امل��رف��وع��ة 
التطوعية اأو اجلهات املنظمة للعمل 
اأو تلك املقيدة  التطوعي يف الإم��ارة 

�شد اأمينها.
و�شوابط  ا���ش��راط��ات  تنظيم   -  9

تاأ�شي�س الأ�شر التطوعية.
ب�شاأن  ال����وزارة  م��ع  التن�شيق   -  10
اآل��ي��ة ت��وق��ي��ع امل��خ��ال��ف��ات واجل����زاءات 
املن�شو�س عليها يف القانون الحتادي 

رقم /13/ ل�شنة 2018م.
الأعمال  وت��وث��ي��ق  ت��ن��ظ��ي��م   -  11
وال���������ش����اع����ات ال���ت���ط���وع���ي���ة وال����وف����ر 
الق���ت�������ش���ادي ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
الإمارة. 12 - التعاون والتن�شيق مع 

الحتادية  احلكومية  اجلهات  كافة 
ف��ي��م��ا يخ�س  وامل��ح��ل��ي��ة واخل���ا����ش���ة 

تنفيذ الأعمال التطوعية.
والتفاقيات  ال��ع��ق��ود  اإب����رام   -  13
بعد  وال�شراكات  التفاهم  وم��ذك��رات 

اعتمادها من املجل�س التنفيذي.
املوؤمترات  يف  الإم��ارة  متثيل   -  14

املحلية  والج���ت���م���اع���ات  وال����ن����دوات 
والق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة واإق����ام����ة 
اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخت�شا�شات  اأي���ة   -  15 املخت�شة. 
املجل�س  املركز من  بها  ُيكّلف  اأخ��رى 
اأو الرئي�س. كما ناق�س املجل�س خالل 
املقرحات  م����ن  ج��م��ل��ة  اج���ت���م���اع���ه 

التخطيط  دائ���������رة  م�����ن  امل����ق����دم����ة 
اأف�شل  ت����وف����ري  ح������ول  وامل���������ش����اح����ة 
اخلارجية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  اخل���دم���ات 
خدمة  يف  �شت�شهم  وال��ت��ي  ل��الإم��ارة، 
التكامل  وحتقيق  ال��ط��رق  م��رت��ادي 
مع املظهر العمراين الرائع يف كافة 

املدن واملناطق.

•• اأبوظبي -وام:

جلائزة  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  اأك��������دت 
امل�شروعات  اأهمية  الربوية  خليفة 
وال����ربام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة يف 
بالتعليم  ال��ن��ه��و���س  م�����ش��رية  دع����م 
الإبداع  على  املحفزة  البيئة  وتهيئة 
التعليمية  العملية  عنا�شر  ملختلف 
مدر�شية  واإدارة  ومعلم  ط��ال��ب  م��ن 
ي�شهد  ال��ع�����ش��ر  اأن  اإىل  ..م�������ش���رية 
متالحقة  وتقنية  علمية  ت��ط��ورات 
العملية  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن  ت�����ش��ت��دع��ي 
امليدان  يف  م��واك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
من  ال��ط��ال��ب  مي��ك��ن  مب��ا  التعليمي 
 . الرقمي  الع�شر  حتديات  جمابهة 
ج��اء ذل��ك خ��الل اأوىل ور���س العمل 
ع�شرة  اخلام�شة  للدورة  التطبيقية 
نظمتها  والتي   2022  -  2021
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ع��ن بعد 

الهنائي  ال���دك���ت���ور  وق������ال  اأم���������س. 
والربامج  امل�شروعات  جمال  حمكم 
التعليمية من كليات التقنية العليا : 
يعترب الإبداع والبتكار من الأهداف 
التي  وال�شرورية  املهمة  الربوية 
جهدها  املتقدمة  املجتمعات  ت��ب��ذل 
الأ�شخا�س  اأن  ح��ي��ث  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
دور  لهم  ب��الإب��داع  يت�شفون  ال��ذي��ن 
فعال واإيجابي يف القيام على تنمية 
وت���ق���دم جم��ت��م��ع��ات��ه��م وع���ل���ى ذلك 
تتجه املجتمعات اإىل ا�شتثمار اأبنائها 
طاقات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  وط��اق��ات��ه��م 
واإيجابي  ف��ع��ال  وب�����ش��ك��ل  اإن��ت��اج��ي��ة 
اأف�شل  ه��ن��اك  فلي�س  عالية  ب��ج��ودة 
واأهم من العلم واملعرفة من اأجل اأن 

تتولد القدرات والبتكار والإنتاج.
واأ�����ش����اف : ان���ط���الق���ا م���ن اأه�����داف 
الداعمة  ال��رب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
واملحفزة  الربوي  وامليدان  للتعليم 

الربوية  وللممار�شات  للمتميزين 
باملعايري  ت����اأخ����ذ  ف���اإن���ه���ا  امل���ب���دع���ة 
العاملية وتكت�شف الأفراد واملمار�شات 
واإقليمياً  حملياً  الناجحة  الربوية 
بقدرات  الرت����ق����اء  ب��ه��دف  وع���رب���ي���اً 
ال����رب����وي  امل�����ي�����دان  اإىل  امل���ن���ت���م���ني 
طاقاتهم  اإط�����الق  ن��ح��و  وق��ي��ادت��ه��م 
ال��ت��ي مت��ث��ل اأف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��م من 
..م�شرياً  تربوية  وم��ه��ارات  معارف 
والب���ت���ك���ارات  امل�������ش���روع���ات  اأن  اإىل 
تعتمد  املبتكرة  التعليمية  والربامج 
على تطبيق اأفكار جديدة اأو مطورة 
اأو  ف���رد  ب��ه��ا  ق���ام  التعليم،  ق��ط��اع  يف 
جمموعة اأفراد اأو موؤ�ش�شة تعليمية 
خم���رج���ات  اإىل  ن���ت���ائ���ج���ه���ا  واأدت 
حم���ددة ق����ادرة ع��ل��ى اإح����داث تغيري 
الربوي  امليدان  يف  واإيجابي  فاعل 

والتعليمي.
واأو�شح الهنائي اأن جمال امل�شروعات 

ميثل  املبتكرة  التعليمية  وال��ربام��ج 
اأحد جمالت جائزة خليفة الربوية 
ويهدف اإىل تقدير واإبراز املبتكرين 
من اأفراد املجتمع كافة الذين ميزوا 
اأنف�شهم مبا قدموه من ابتكارات يف 
ويعزز  والتعليمي  ال��رب��وي  امل��ج��ال 

بناء ون�شر ثقافة البتكار.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ط��رق ال��دك��ت��ور خالد 
ال�����ش��ري��ف م��دي��ر ع���ام م��رك��ز التميز 
رئي�س  عبدالعزيز  امللك  موؤ�ش�شة  يف 
خليفة  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���ز  ال���ف���ري���ق 
ع�شرة  الرابعة  ال��دورة  يف  الربوية 
م�شروع  ع���ن   2021  -  2020
 " امل����وه����وب����ني  ف�������ش���ول  "برنامج 
اإىل  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  موؤ�ش�شة  جت��رب��ة 
باململكة  والإب���داع  للموهبة  ورجاله 
على  وح�شولها  ال�شعودية  العربية 
جمال  يف  ال��رب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 

التعليمية  وال���ربام���ج  امل�����ش��روع��ات 
. املبتكرة بالدورة ال� 14 

ون��وه اإىل ع��دد من الإج���راءات التي 
اتخذتها املوؤ�ش�شة لنيل هذه اجلائزة 
بربنامج  بالر�شح  ب���دءاً  امل��رم��وق��ة 
مبتكر  " كم�شروع  موهبة  "ف�شول 
الربنامج  يقدم  اجلائزة حيث  لنيل 
م��ن��اه��ج ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة تركز 
على تنمية جوانب عدة يف �شخ�شية 
ال��ط��ال��ب امل��وه��وب م��ن خ��الل اإثراء 
احلديثة  ب���امل���ع���ل���وم���ات  م���ع���رف���ت���ه 

واملعمقة والفهم املتقدم للمو�شوعات 
امل����ط����روح����ة وا����ش���ت���ي���ع���اب الأف����ك����ار 
والجتاهات  القيم  وتنمية  الكربى 
وال�شمات مثل ال�شتق�شاء واملجازفة 
العقلي  والن��ف��ت��اح  والثقة  والإب����داع 
كما  املختلفة  ب��ج��وان��ب��ه��ا  وامل���ه���ارات 
 " موهبة  ف�شول   " برنامج  ي�شمل 
للممار�شني  مهنيا  تطويرا  م�شارا 
ال����رب����وي����ني ال�������ذي ي�������ش���ارك���ون يف 
بناء  ب��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  تنفيذ 
وحوكمة  لإقامة  ُمتجددة  منظومة 

واكت�شاف  موهبة  ف�شول  وتطوير 
ف�شول  لدخول  املُوؤهلني  املوهوبني 
املوهوبني  ه����وؤلء  ومت��ك��ني  م��وه��ب��ة 
الف�شول  لهذه  املُبتكرة  املناهج  عرب 
املُتميزين  امل����وه����وب����ني  وُم���ت���اب���ع���ة 
ال��ذي��ن ي��ت��م ت��خ��رج��ه��م م��ن ف�شول 
موهبة لي�شهموا يف التنمية وتعزيز 

ا�شتدامتها.
كيفية  ال���������ش����ري����ف  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
رب���ط م��ل��ف��ات امل�����ش��روع م���ع معايري 
واملعلنة  باجلائزة  اخلا�شة  املفا�شلة 

وه���ي اجل����ّدة والب��ت��ك��ار والأه�����داف 
والتخطيط،  واملنهجية  واملخرجات 
وال������ش�����ت�����م�����راري�����ة وال�����ش����ت����دام����ة 
البيئية  وال���ش��ت��دام��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
والتقييم  وال���ن���ت���ائ���ج  وال���ت���ط���ب���ي���ق 

واملتابعة .
ويف اخلتام دار حوار بني املتحدثني 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ح��ول  واحل�����ش��ور 
تد�شني  يف  وال���ع���م���ل���ي���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
التعليمية  وال���ربام���ج  امل�����ش��روع��ات 

املبتكرة.

•• اأبوظبي- وام:

منحت دائرة ال�شحة يف اأبوظبي مدينة برجيل الطبية - اإحدى 
من�شاأت جمموعة /يف بي ا�س/ للرعاية ال�شحية - ترخي�س ق�شم 
للحالت  املتخ�ش�شة  الرعاية  تقدمي  من  ميكنها  ما  ال��ط��وارىء 

الطارئة واحلرجة.
بعد  باملدينة  الطوارئ  ال�شحة الرخي�س لق�شم  دائ��رة  جاء منح 
املرافق  اإىل  اإ�شافة  به  لالأطباء  ال�شريرية  اخل��ربة  من  التحقق 
املتطلبات مبا يتوافق  املتوفرة واملعدات الالزمة وا�شتيفاء جميع 
مع املوا�شفات التي و�شعتها الدائرة لأق�شام الطوارئ يف اأبوظبي.
ي�شم ق�شم الطوارئ يف مدينة برجيل الطبية فريقا من الأطباء 
املدربني واحلا�شلني على البورد الأمريكي ويلتزم بتوفري رعاية 

طارئة جلميع الفئات العمرية على مدار 24 �شاعة .
للحالت  الإنعا�س  واأ���ش��رة  التقنيات  ب��اأح��دث  الق�شم  جتهيز  مت  و 
احلرجة التي تهدد احلياة و اأ�شرة للحالت التي حتتاج للمراقبة 
وتتطلب عناية طبية دقيقة اإ�شافة اإىل توفري بنك الدم وخدمات 

الت�شوير على مدار 24 �شاعة، وخدمات الإ�شعاف.
القطاع  يف  امل�شت�شفيات  اأك��رب  اأح��د  الطبية/  /برجيل  مدينة  تعد 

اخلا�س، الذي يوفر مهبطا للطائرات لنقل احلالت احلرجة و 
يوفر ق�شم الطوارئ رعاية عاجلة حلالت الطوارئ الب�شيطة عرب 
الذين  املر�شى  رعاية  يتم  اأن  املقرر  ومن  ال�شريع  امل�شار  منطقة 
ل�شمان  امل�شممة  املنطقة  ه��ذه  يف  طفيفة  اإ���ش��اب��ات  م��ن  يعانون 

اأولوية العالج جلميع املر�شى.
ويحتوي ق�شم الطوارئ يف املدينة على منطقة خم�ش�شة لرعاية 
ب�شكل  الأطفال  احتياجات  تلبية  ويتم  املركزة  والعناية  الأطفال 

خا�س يف مركز رعاية الطوارئ لالأطفال.
على  لالأطفال  �شاملة  ط���وارئ  رع��اي��ة  املتخ�ش�س  امل��رك��ز  يقدم  و 
خدمات  جانب  اإىل  متمر�شون  اأخ�شائيون  يقدمها  ال�شاعة  م��دار 

التخ�ش�شات الفرعية خارج ق�شم الطوارئ على مدار اليوم.
و ق��ال ال��دك��ت��ور زه��ري ال�����ش��ريف م��دي��ر ورئ��ي�����س ق�شم ال��ط��وارئ يف 
مدينة برجيل الطبية: "حتققت لدينا القدرة و اجلاهزية لتلبية 
الحتياجات ال�شحية للبالغني اأو الأطفال اأو اأي حالة قادمة اإلينا 
عرب توفري جميع املوارد كما اأن اأطباءنا وفريق التمري�س مدربون 
الآمنة  ال��ط��وارئ  رعاية  ب�شمان  ملتزمون  ونحن   .. خ��ربة  وذوو 
باأف�شل معايري الرعاية  ال�شاعة مع اللتزام  والفعالة على مدار 
تلبية  يف  املتمثلة  مهمتها  لإمت����ام  الجن����از  ه���ذا  وم���ع  ال�شحية، 

متطلبات الرعاية ال�شحية الطارئة لالأفراد يف اأبو ظبي وخارجها 
.. ووفر هذا الرخي�س الدعم الالزم لتحويل املن�شاأة الطبية اإىل 

مركز للرعاية الطبية ال�شاملة يف جميع التخ�ش�شات".
اأن ما مييز املركز امل�شار ال�شريع الذي ي�شمن احلد الأدنى  واأكد 
من وقت النتظار للمر�شى القادمني اإىل ق�شم الطوارئ امل�شابني 
الق�شم  نظام متطور يف  تفعيل  اأنه مت  باإ�شابات طفيفة، مو�شحا 
الإ�شابات  ذوي  للمر�شى  خم�ش�س  املر�شى  انتظار  مدة  يخت�شر 

اخلفيفة.
من جهته قال جون �شونيل الرئي�س التنفيذي مل�شت�شفيات ومراكز 
على  ال�شحة  دائ��رة  " ن�شكر  والعني:  اأبوظبي  يف  الطبية  برجيل 
وفريقا  عالية  ك��ف��اءة  منتلك  اإن��ن��ا   .. امل�شتمر  ودع��م��ه��ا  ج��ه��وده��ا 
املجتمع بخدمة  ت��زوي��د  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا  وامل��ه��ن��ي��ني،  الأط���ب���اء  م��ن 
جمال  يف  الطويلة  خربتنا  علمتنا  لقد  طبية،  ورعاية  ا�شتثنائية 
الرعاية ال�شحية اأن نتفهم احتياجات ومتطلبات ال�شكان و ن�شعى 
ق�شم  رخ�شة  �شت�شاهم  لذلك  مر�شانا،  توقعات  لتلبية  با�شتمرار 
كبري يف حتقيق  ب�شكل  للمدينة  ال��دائ��رة  منحتها  التي  ال��ط��وارئ 
.. و م�شتمرون يف  اأف�شل  املتمثل يف خدمة املجتمع ب�شكل  هدفنا 

حتقيق النتائج ".

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

»خليفة �لرتبوية« : �مل�سروعات و�لرب�مج 
�ملبتكرة ركيزة نه�سة �لتعليم

د�ئرة �ل�سحة متنح »مدينة برجيل �لطبية« ترخي�س ق�سم �لطو�رئ

�سرطة �أبوظبي تدعو مالكي »�ملقطور�ت« �إىل 
�للتز�م بالرتخي�س و��سرت�طات �ل�سالمة

•• اأبوظبي-الفجر

دع����ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأ����ش���ح���اب امل���ق���ط���ورات و�شبه 
مراجعة  اإىل  واأحجامها  اأ�شنافها  بجميع  املقطورات 
لرخي�شها،  وال�شائقني  الآل��ي��ات  ترخي�س  م��دي��ري��ة 
وال��ت��اأك��د من  امل��ع��ت��م��دة،   الفنية  ل��ال���ش��راط��ات  طبقاً 
�شالمة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا ً  ال�شحيحة  ب��ال��ط��رق  تاأمينها 
اجلميع.  وحثت على التاأكد من �شالحية املقطورات 
اأو م�شكالت يت�شبب  لل�شري على الطرق بكفاءة عالية 
اأع��ط��ال بها  اأو وج���ود   ، امل��ق��ط��ورة  ب��ه��ا ع���دم �شالحية 
باأ�شحابها  ت�شر  قد  نتائج  من  ذلك  على  يرتب  مما 

ال�شائقني وم�شتخدمي الطريق.
التي  اأو  املرخ�شة  غري  املقطورات  �شري  اأن  واأو�شحت 
ل تتوافر فيها �شروط الأم��ن وال�شالمة على الطرق 
قانون  لأح��ك��ام  خمالفاً  يعترب  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
96 وال��ت��ي ن�شت على  ل��ل��م��ادة  ال�����ش��ري وامل�����رور وف��ق��ا 
قطر  عند  الأوىل  حالتني  يف  دره��م   1000 الغرامة 
والثانية عند  دون ترخي�س  اأو عربة   زورق  اأو  مركبة 
اأو عربة بطريقة لتتوافر فيها  اأو زورق  قطر مركبة 
خلفي  "م�شباح   : وه���ي  وال�����ش��الم��ة  الأم�����ن  ����ش���روط 
اأحمر اللون ولوحة عاك�شة لل�شوء لتنبيه م�شتخدمي 

الطريق". 

فقد املدعو / مرمي �شلمان 
باك�شتان     ، اح��م��د  ���ش��ل��م��ان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ks5757761( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0563832217

فقد�ن جو�ز �سفر
كاثرين   / امل����دع����و  ف���ق���د 
فوليدو لندي�شو ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A3019345P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0543607418

فقد�ن جو�ز �سفر
ارميله  �شيتى   / املدعو  فقد 
ب�����ت ه���������اردى م����اد�����ش����وىل ، 
اجلن�شية  ان���دون���ي�������ش���ي���ا    
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0792345B(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0506668680

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو/ جوميل بورتوجا 
الفلبني    ، ج���الن���دون���ى  ل��ي��ت 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EC3583314(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / ابراهيم مانكيفان  
مانكيفان  علي  اتهرييجوتى 
�شفره  الهند اجلن�شية جواز   ،
رقم )j6647495(  يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاحل ال�شرقي لال�شتثمارات التجارية وادارتها 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1194951 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد حممد عبد معروف من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد حممد عبد معروف من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شعيد حمد اجلالف ال�شويهى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شاحل ال�شرقي لال�شتثمارات التجارية وادارتها ذ.م.م
  AL SAHEL AL SHARQI COMMERCIAL INVESTMENTS AND MANAGEMENTSS L.L.C. 

اإىل/ ال�شاحل ال�شرقي لال�شتثمارات التجارية وادارتها- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  AL SAHEL AL SHARQI COMMERCIAL INVESTMENTS AND MANAGEMENTS  - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدائن لالإ�شتثمار ذ.م.م رخ�شة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رقم:1184375 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عرار عمري �شعود حممد الظاهرى %33

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعود عمري �شعود عرار الظاهرى %33

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مريه عمري �شعود عرار الظاهرى %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بن عرار القاب�شة املحدودة

 BIN ARAR HOLDING LTD

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الثالثي 

الهند�شي للمقاولت وال�شيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1061463 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

مو�شن اند�شريال �شبري بارت�س تريدينغ ليمتد �شركة منطقة حرة ذات 
م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت وفقاً لقانون ت�ش�جيل ال�ش�ركات يف منطقة اأبوظبي 
ADFZ-20287 : احلرة 2011 رقم الت�شجيل 319 رقم رخ��ش�ة 
العربية  الإم��ارات  دولة   ، ابوظبي  الطويلة   280 ب� مبنى رقم  والكائنة 
املتحدة. ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها والذي مت اإتخاذه 
بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/08/02 
تريدينغ  بارت�س  �شبري  اند�شريال  مو�شن  ال�شركة  وح��ل  اإغ��الق  ب�شاأن 
ليمتد. وفقا لذلك ، يجب على اأي طرف معني لديه دعوى �ش�د ال�ش�ركة 
اأو لديه اعرا�س على احلل تقدمي هذا العرا�س كتابة ، ل يزيد عن 
اأربعة ع�شر )14( يوما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار اإىل ما يلي :  لعناية 

�شلطة املنطقة احلرة
منطقة ابوظبي احلرة

�س ب 54477 
اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة 
ADFZ@adpc.ae : امييل

اإ�شعار ت�شفية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
ال�شادة/ هونان بو�شني اند�شريال ليمتد

املو�شوع : اإعالن عقد اجتماع ال�شركاء لل�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة �س.م.ح )عجمان(
وفقا للنظام عقد التاأ�شي�س ل�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة )امل�شار اإليها فيما يلي با�شم ال�شركة اخلليجية ال�شينية 
للتجارة �س.م.ح(، فقد قررت ال�شركة عقد الجتماع العمومي ل�شركاء. ويتم اإخطار الأمور ذات ال�شلة مبوجب هذا على 

النحو التايل :  الأول- املعلومات الأ�شا�شية عن الجتماع املقرح
اأ. وقت الجتماع : 26 اأغ�شط�س 2021 14:00 اإىل 17:00

ب. مكان الجتماع : ال�شركة اخلليجية ال�شينية للتجار �س.م.ح. ال�شوق ال�شيني عجمان المارات العربية
املتحدة مبنى E قاعة املوؤمترات.

ت. منظم الجتماعات واملفو�س املعتمد: فينج لوو
ث. املقدم املفو�س املعتمد: فينج لوو

ج. طريقة عقد الجتماع: اعتمد هذا الجتماع طريقة الت�شويت املبا�شر
جنقزهو  ؛  واح��د  �شخ�س  املفو�س:  واملمثل  هونان  مبقاطع  املحدودة  بو�شن  جمموعة  الجتماع:  موؤهالت  ح�شور  ح. 
اإىل توكيل معتمد  املفو�س يحتاج  املفو�س �شخ�س واحد )املمثل  املمثل  و يكون  ليمتد  انف�شتمنت كومبني  بو�س  جني 

وم�شدق من وزارة اخلارجية( 
الثاين: مناق�شات وبنود الجتماع

اأ. مراجعة الو�شع الت�شغيلي لل�شركة يف عام 2020
40 مليون درهم ا�شتجابة لطلب من املنطقة احلرة بتجديد مبنى ال�شوق  ب. مناق�شة زيادة مبلغ ال�شتثمار مبقدار 
ال�شيني وبعد فتح باب املناق�شات وبناء على عر�س الأ�شعار املقدمة من �شركات املقاولت بلغت  امليزانية للم�شروع حوايل 
40 مليون درهم، ومت توزيع الرباح املتبقية لل�شركة قبل �شنة 2019 يف �شنة 2020 وفقا للحكم ال�شادر يف “الق�شية 
املدنية رقم 2018-79”  لن تتمكن ال�شركة من دفع هذه التكلفة ب�شبب اخل�شائر التي متر به ال�شركة ب�شبب تاأثري 
جائحة الوباء )covid-19( يف عام 2020. ومن املقرح الآن اأن يقوم جميع ال�شركاء بزيادة مبلغ ال�شتثمار بنف�س 

الن�شبة او احل�شة وفقا لالأحكام ذات ال�شلة اخلا�شة بقانون ال�شركة.
ت. مراجعة واملناق�شة الهدف ال�شراتيجي لل�شركة يف عام 2021.

الثالث: موا�شيع اأخرى - اأ. التوا�شل مع: يانغ دو نغلونغ
ب. رقم التوا�شل: 971-567561818+

29 يوليو/ 2021 ال�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة )�س.م.ح(    

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
ال�شادة/ جنقز هو جني بو�شي انف�شتمنت كومبني ليمتد

املو�شوع : اإعالن عقد اجتماع ال�شركاء لل�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة �س.م.ح )عجمان(
وفقا للنظام عقد التاأ�شي�س ل�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة )امل�شار اإليها فيما يلي با�شم ال�شركة اخلليجية ال�شينية 
للتجارة �س.م.ح(، فقد قررت ال�شركة عقد الجتماع العمومي ل�شركاء. ويتم اإخطار الأمور ذات ال�شلة مبوجب هذا على 

النحو التايل :  الأول- املعلومات الأ�شا�شية عن الجتماع املقرح
اأ. وقت الجتماع : 26 اأغ�شط�س 2021 14:00 اإىل 17:00

ب. مكان الجتماع : ال�شركة اخلليجية ال�شينية للتجار �س.م.ح. ال�شوق ال�شيني عجمان المارات العربية
املتحدة مبنى E قاعة املوؤمترات.

ت. منظم الجتماعات واملفو�س املعتمد: فينج لوو
ث. املقدم املفو�س املعتمد: فينج لوو

ج. طريقة عقد الجتماع: اعتمد هذا الجتماع طريقة الت�شويت املبا�شر
جنقزهو  ؛  واح��د  �شخ�س  املفو�س:  واملمثل  هونان  مبقاطع  املحدودة  بو�شن  جمموعة  الجتماع:  موؤهالت  ح�شور  ح. 
اإىل توكيل معتمد  املفو�س يحتاج  املفو�س �شخ�س واحد )املمثل  املمثل  و يكون  ليمتد  انف�شتمنت كومبني  بو�س  جني 

وم�شدق من وزارة اخلارجية( 
الثاين: مناق�شات وبنود الجتماع

اأ. مراجعة الو�شع الت�شغيلي لل�شركة يف عام 2020
40 مليون درهم ا�شتجابة لطلب من املنطقة احلرة بتجديد مبنى ال�شوق  ب. مناق�شة زيادة مبلغ ال�شتثمار مبقدار 
ال�شيني وبعد فتح باب املناق�شات وبناء على عر�س الأ�شعار املقدمة من �شركات املقاولت بلغت  امليزانية للم�شروع حوايل 
40 مليون درهم، ومت توزيع الرباح املتبقية لل�شركة قبل �شنة 2019 يف �شنة 2020 وفقا للحكم ال�شادر يف “الق�شية 
املدنية رقم 2018-79”  لن تتمكن ال�شركة من دفع هذه التكلفة ب�شبب اخل�شائر التي متر به ال�شركة ب�شبب تاأثري 
جائحة الوباء )covid-19( يف عام 2020. ومن املقرح الآن اأن يقوم جميع ال�شركاء بزيادة مبلغ ال�شتثمار بنف�س 

الن�شبة او احل�شة وفقا لالأحكام ذات ال�شلة اخلا�شة بقانون ال�شركة.
ت. مراجعة واملناق�شة الهدف ال�شراتيجي لل�شركة يف عام 2021.

الثالث: موا�شيع اأخرى - اأ. التوا�شل مع: يانغ دو نغلونغ
ب. رقم التوا�شل: 971-567561818+

29 يوليو/ 2021 ال�شركة اخلليجية ال�شينية للتجارة )�س.م.ح(    

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  8/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  الثالثة رقم 185  

مو�شوع الدعوى  اإ�شدار اأمر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S07- بلدية رقم 1 -612 - مبنى رقم 1  - ا�شم 
املبنى : Q09 - ار�س رقم  178 - م�شاحتها 67 م مربع ور�شان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 651100 درهم 

والت�شريح لطالب التنفيذ ا�شتالم مبلغ البيع بال�شافه كافة الر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ م�شرف اأبو ظبي الإ�شالمي

عنوانه  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله / جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن را�شد - الوحدة رقم 2805 زون رقم 82 - 4 

رقم مكاين )2606987878( - 0500000000
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده :  �شركة نيبون لندن - ذ م م  

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/11 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س : 178 - املنطقة 
التقييم   - 67 - مر مربع   : امل�شاحة   -  S07  : العقار  رق��م   -  1  : املبنى  رق��م   -  Q09 املبنى  ا�شم   - الوىل  ور���ش��ان   :

)383.994/25( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  4969/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 985 ل�شنة 2020 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )10259820 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: مركز فقيه الطبى - �س ذ م م   
عنوانه : اإمارة دبي - ملك طارق عبداهلل قرقا�س - ام �شقيم 2 - فلل الريف II-V13 - عيادة رقم مكاين 

  2459789702 :
وميثله : اأمل اإبراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�شكتي  

املطلوب اإعالنه : حفيظ رحمن باديات كامتي عبدالرحمن  
رق��م مكاين  ال���دويل احل��دي��ث  امل�شت�شفى  ال��رف��اع��ة -  را���ش��د - منطقة  ال�شيخ  ���ش��ارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 drhafeezmh@gmail.com  -  044063015  -  0507581536  -  2709493589

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : منفذ �شن رايز هيلث انربرايزي�س - �س ذ م م 
اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/11 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�شراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكروين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 5 - رقم 

الر�س : 666 - امل�شاحة : 3089.02 مر مربع - القيمة الكلية : 8.977.473.00 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  4969/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 985 ل�شنة 2020 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )10259820 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: مركز فقيه الطبى - �س ذ م م   
عنوانه : اإمارة دبي - ملك طارق عبداهلل قرقا�س - ام �شقيم 2 - فلل الريف II-V13 - عيادة رقم مكاين 

  2459789702 :
وميثله : اأمل اإبراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�شكتي  

املطلوب اإعالنه : حفيظ رحمن باديات كامتي عبدالرحمن  
رق��م مكاين  ال���دويل احل��دي��ث  امل�شت�شفى  ال��رف��اع��ة -  را���ش��د - منطقة  ال�شيخ  ���ش��ارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 drhafeezmh@gmail.com  -  044063015  -  0507581536  -  2709493589

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : منفذ �شن رايز هيلث انربرايزي�س - �س ذ م م 
اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/11 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�شراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكروين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 5 - رقم 

الر�س : 666 - امل�شاحة : 3089.02 مر مربع - القيمة الكلية : 8.977.473.00 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

 انذار عديل بالن�شر
   رقم )2021/6489( 

   املنذر : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود )فرع دبي( 
املنذر اليه : �شيام ايانيبوىل - )جمهول حمل القامة( 

وامل�شتندات   2015 مايو   28 يف  امل��وؤرخ��ة  املنزل  ل�شراء  امل��رن  القر�س  اإتفاقية  خطاب  مبوجب  اليه  املنذر  يلتزم 
الخرى ذات العالقة واملربمة بينكم وبني بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود )البنك( بدفع مبلغ وقدره 
: 4،031،667/25  درهم اإماراتي )اربعة مليون وواحد وثالثون الف و�شتمائة و�شبعة و�شتون درهم وخم�شة 

وع�شرون فل�س( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر.
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
اب��راج اكزيكيتيف   ،  2 2 ، بالزا بوتيك  1 و  F-102 ، الطوابق  العقاري( وذلك على العقار ، على ال�شقة رقم - 
الإمارات  دب��ي   ، التجاري  اخلليج   - ق��دم مربع   4،488/98  : ، مب�شاحة   11 الر���س  رق��م   ،  13 رق��م  البناية   ،
العربية املتحدة )العقار( ،  وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة الرا�شي والأمالك 

يف دبي. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( 

ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او على 

الرقم : 971-4-3904722+ 

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 79/2021/26 عقاري كلي
مو�شوع الدعوى:  املطالبه بعدم نفاذ ت�شرف املدعى عليه الأول بقطعة الأر�س رقم )217( والفيال امل�شادة 
عليها يف منطقة الثنية الرابعة باأمارة دبي عن )طريق الهبة( اىل املدعى عليها الثانية واإلغائها، واإعادتها 
اىل ا�شم املدعى عليه الأول يف ال�شجالت الر�شمية لدى دائرة الأرا�شي والمالك بدبي، واإلزام املدعى عليهما 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب.
طالب العالن:  برنت انف�شتمنت�س ليمتد - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- اماجنيالدى ماك�شوف 2- اولغا �شاتروف�شتكيا - �شفتهما بالق�شية:  مدعى عليهما
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبه بعدم نفاذ ت�شرف املدعى عليه الأول بقطعة 
الأر�س رقم )217( والفيال امل�شادة عليها يف منطقة الثنية الرابعة باأمارة دبي عن )طريق الهبة( اىل املدعى 
الأرا�شي  دائ��رة  لدى  الر�شمية  ال�شجالت  يف  الأول  عليه  املدعى  ا�شم  اىل  واإعادتها  واإلغائها،  الثانية  عليها 
بالعلم  التكرم  يرجى  ل��ذا  الت��ع��اب.  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  املدعى  واإل���زام  بدبي،  والم���الك 
واحل�شور عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى البتدائية الثامنة، على هاتف 
رقم +971565460830 يوم الربعاء املوافق 11-8-2021 وذلك من ال�شاعة 9:00 �س ولغاية ال�شاعة 12:30 ظ 
اأو احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى 

ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�شوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�شر 
  236/2021/204 تنفيذ �شرعي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل املنفذ �شده 1_ عادل عبدالرحمن مبارك بالملجهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/لطيفه عقيل حممد علي
و ميثله /اأمنة علي اإبراهيم اأحمد الكياي

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بتنفيذ احلكم ال�شادر يف ال�شتئناف 
رقم  2018/375  احوال نف�س   م�شلمني  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2988836 درهم ( 

�شاماًل للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  ك�����ش��ف��ت 
انخفا�س  ع���ن  ال�����ش��ارق��ة  ب�����ش��رط��ة 
عبور  خمالفات  موؤ�شر  يف  ملحوظ 
امل�����ش��اة ل��ل��ط��ري��ق يف الأم���اك���ن غري 
باملائة   25 ب����  بن�شبة    امل��خ�����ش�����ش��ة 
نهاية  اإىل  يناير  الفرة من  خ��الل 
ي��ول��ي��و م��ن ال��ع��ام اجل����اري مقارنة 

بالفرة ذاتها من العام املا�شي  .
  وق���ال امل��ق��دم حم��م��د ع���الي مدير 
حملة  اإاأن  ل���ه  ت�����ش��ري��ح  يف  الإدارة 

اأطلقت  التي  حقهم"  امل�شاة  "اأعط 
الأثر  لها  كان  املا�شي  يوليو  خالل 

اإذ  امل���وؤ����ش���ر  ان���خ���ف���ا����س  ال���ك���ب���ري يف 
امل�شاة  ع��ب��ور  ان��خ��ف�����ش��ت خم��ال��ف��ات 
واحل�����وادث  ب��امل��ائ��ة   38.5 بن�شبة 
املرورية الناجتة عن العبور اخلطاأ 
ب�شهر  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   17  بن�شبة 

يوليو من العام املا�شي.
اأف��راد اجلمهور وم�شتخدمي  و دعا 
ال��ط��رق اإىل الل���ت���زام ب��ال��ع��ب��ور من 
حفاظا  للم�شاة  املخ�ش�شة  الأماكن 
على �شالمة اجلميع وتفاديا لوقوع 
حوادث الده�س التي ح�شدت الكثري 

من الأرواح جراء العبور اخلطاأ.

•• اأبوظبي - وام:

اإم���ربي���ال كوليدج  اأط��ل��ق /م��رك��ز 
ملبادلة  ال��ت��اب��ع   / لل�شكري  ل��ن��دن 
برناجما  ال�������ش���ح���ي���ة  ل���ل���رع���اي���ة 
الإنرنت  ع���رب  ج���دي���دا  تثقيفيا 
من  البالغني  مل�شاعدة  خم�ش�شا 
الأول  النوع  من  ال�شكري  مر�شى 
حلالتهم  بفهمهم  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 
حتقيق  على  مل�شاعدتهم  ال�شحية 
اأف�شل النتائج على �شعيد العناية 

الذاتية باأنف�شهم.
املنظم"  التثقيف  "برنامج  يتاألف 
اإع����داده����ا من  18 ج����زءا مت  م���ن 
مركز  وخ��������رباء  اأط�����ب�����اء  ج����ان����ب 
لل�شكري  لندن  كوليدج  اإم��ربي��ال 

واأخ�شائيي  التغذية  واأخ�شائيي 
و�شيتم  ال�شكري  مر�شى  تثقيف 

تنظيمه كل ثالثة اأ�شهر.
التثقيفي  الربنامج  ن�شخة  متتد 
 1 30 اأغ�شط�س اجل��اري اإىل  من 
�شبتمرب القادم و�شيتمكن املر�شى 
الربنامج من  ي�شاركون يف  الذين 
اإك���م���ال ج��م��ي��ع الأج������زاء يف ثالث 
مدار  على  تقدميها  يتم  جل�شات 

ثالثة اأيام.
و������ش�����ت�����زود ال�������وح�������دات امل���ر����ش���ى 
من  ومتنوعة  منظمة  مبجموعة 
امل�شممة  وامل��وارد  التثقيفية  امل��واد 
اإدارة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  خ�����ش��ي�����ش��ا 
اأف�شل  ب�شكل  ال�شحية  ح��ال��ت��ه��م 
امل�شاعفات  ظ���ه���ور  م����ن  واحل������د 

امل���رت���ب���ط���ة ب������داء ال�������ش���ك���ري مثل 
اأمرا�س العني و الكلى.

و اأع��رب��ت ال��دك��ت��ورة ع��ل��ي��اء �شيف 
املزروعي، املدير التنفيذي بالإنابة 
ك���ول���ي���دج لندن  اإم����ربي����ال  مل���رك���ز 
بالإعالن  �شعادتها  ع��ن  لل�شكري 

التثقيف  ب���رن���ام���ج  ت����وف����ري  ع����ن 
اأن  اإىل  اأخ���رى لف��ت��ة  م��رة  املنظم 
تطويرها  جرى  العام  هذا  ن�شخة 
والتداعيات  ال����ظ����روف  ل��ت�����ش��م��ل 
..19  - كوفيد  بفريو�س  املتعلقة 
"م�شمم  م�شرية اإىل اأن الربنامج 
ال�شكري  م��ر���س  رع��اي��ة  لتح�شني 
ب��ج��ودة ح��ي��اة مر�شانا  والرت���ق���اء 
املر�شى  ت���زوي���د  ع��ل��ى  و���ش��ي��ع��م��ل 
املنا�شبة  وامل���ع���ل���وم���ات  ب��������الأدوات 
وم�شوؤولية  بثقة  حالتهم  لإدارة 
م�شاعفات  لأي  التعر�س  وجتنب 

قد تكون خطرية.
الربامج  اأن  امل���زروع���ي  اأ���ش��اف��ت  و 
تلعب  ال�شكري  ملر�شى  التثقيفية 
اخلطط  و�����ش����ع  يف  م���ه���م���ا  دورا 

امل��ر���ش��ى منوهة  ب��ع��الج  اخل��ا���ش��ة 
عندما  ال��ن��ج��اح  "مفتاح  اأن  اإىل 
مر�س  ب������������اإدارة  الأم���������ر  ي���ت���ع���ل���ق 
يكمن  الأول  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري 
اأف�شل  ح���ول  امل��ري�����س  تثقيف  يف 
ال�شحية  ح��ال��ت��ه  لإدارة  ال���ط���رق 
النوع  م��ن  ال�شكري  اأن  اإذ  بنف�شه 
معقدة  مر�شية  ح��ال��ة  ه��و  الأول 
تتطلب التخطيط امل�شتمر واتخاذ 
�شاأن  وم���ن  ال�شحيحة  ال���ق���رارات 
اأن  التثقيفية  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل 
تعزز ثقة املري�س بنف�شه ومتنحه 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����س م���ع هذه 
احل��ال��ة امل��زم��ن��ة وات��ب��اع اخلطوات 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة حل��م��اي��ة ن��ف�����ش��ه من 

امل�شاعفات املرتبطة بها.

••دبي - وام:

اإحدى  الرقمية"،  "املدر�شة  وّق��ع��ت 
اآل مكتوم  را�شد  مبادرات حممد بن 
موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  العاملية، 
حتالف التعليم املتنقل بهدف تبادل 
الناجحة  وامل����م����ار�����ش����ات  اخل�������ربات 
حلول  جم���ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة  والأدوات 
فعاليات  وتنظيم  الرقمي،  التعليم 
واأن�شطة تعليمية رقمية نوعية مثل 
منتديات تقنيات التعليم، واملناف�شات 
وم�شابقات  ال���رق���م���ي���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 

الريا�شيات، وغريها.
وت�شهم هذه ال�شراكة يف دعم حتقيق 
م�شتهدفات املدر�شة الرقمية بتوفري 
وطالبة  طالب  مليون  اإىل  التعليم 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل خ���الل خم�س  يف 
����ش���ن���وات، وم�����ش��ان��دة ج���ه���ود تقدمي 
املبتكرة  واأدوات�������ه  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��م 
اإىل ال��ط��الب ح��ول ال��ع��امل، وخا�شة 
دخاًل  والأق���ل  النائية  املجتمعات  يف 
والنازحني  ال��الج��ئ��ني  وخم��ي��م��ات 

واملتاأثرين بالكوارث والأزمات.
الفر�شة  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 
ل��ل��م��در���ش��ة ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 
���ش��رك��اء حت��ال��ف ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��ن��ق��ل /
 /Alliance ِmEducation
وموؤ�ش�شات  وجمعيات  منظمات  من 
توظيف  يف  ي�������ش���ه���م  مب�����ا  خ����ريي����ة 
اإىل  بالتعليم  للو�شول  التكنولوجيا 

جميع ال�شرائح املحتاجة.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بح�شور 
معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 
ال���رق���م���ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ع���م���ل عن 
"املدر�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بعد 
علي  اآل  وليد  وال��دك��ت��ور  الرقمية"، 
الرقمية  ل��ل��م��در���ش��ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
وع�شو جمل�س اإدارتها، وانتوين بلوم 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�ش�س 

حتالف التعليم املتنقل.
العلماء،  �شلطان  عمر  معايل  وق��ال 
الرقمية  امل��در���ش��ة  م��ب��ادرة  ت��رت��ك��ز   :
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
"رعاه اهلل"، على مفهوم  حاكم دبي 
اجلهود  وت�شافر  اجل��م��اع��ي  العمل 
للجميع،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ه���دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وال����و�����ش����ول ب��ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن خالل 

الذكية  التكنولوجيا وحلولها  اأدوات 
كانوا  اأي��ن��م��ا  ال��ط��الب  اإىل  امل��ب��ت��ك��رة 

ومهما كانت ظروفهم الجتماعية.
ال�����ش��راك��ة مع  اأه��م��ي��ة  واأك����د معاليه 
اإطار  يف  املتنقل"  التعليم  "حتالف 
حر�س املدر�شة الرقمية على التعاون 
مع املوؤ�ش�شات العاملية املتخ�ش�شة يف 
مقوماته  ودع����م  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  جل��ع��ل  ب���اأدوات���ه  والرت���ق���اء 
امل��ت��ق��دم خ���ي���اراً متاحاً  الإل���ك���روين 
ي�����ش��ه��م بتمكني  ال���ف���ئ���ات، مب���ا  ل��ك��ل 
التنمية  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  املجتمعات 
واأو�شح  النوعي.  التعليم  من خالل 
حتقيق  اأن  ال���ع���ل���م���اء  ع���م���ر  م���ع���ايل 
التنمية  اأه���داف  ال��راب��ع من  الهدف 
و�شعتها  ال��ت��ي   2030 امل�����ش��ت��دام��ة 
الأمم املتحدة واأجمعت عليها معظم 
واملتمثل  العاملية  واملنظمات  ال���دول 
كاأ�شا�س  اجل��ي��د  التعليم  ت��وف��ري  يف 
ياأتي  وا�شتدامتها،  التنمية  لتحقيق 

الرقمية  امل��در���ش��ة  اأول���وي���ات  ���ش��م��ن 
كمبادرة عربية �شاملة ت�شهم يف دعم 
وتوفر  القائمة،  التعليم  منظومات 
يف  رقمياً  الذاتي  للتعّلم  مرناً  خياراً 
و�شرعة  امل��رون��ة  فيه  اأ�شبحت  وق��ت 
والتغريات  ال��ت��ح��ولت  م��ع  ال��ت��ك��ّي��ف 

مطلباً ل�شتمرارية التعليم.
الرقمية"  "املدر�شة  وت����ت����ع����اون 
املتنقل  التعليم  حت��ال��ف  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
مب���وج���ب م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م، على 
املثمرة،  ال�����ش��راك��ات  ف��ر���س  حت��دي��د 
والتقني  الفني  التعاون  اإىل  اإ�شافة 
م�شركة  م�������ش���اري���ع  ت�����ش��م��ي��م  يف 
جمال  يف  م��وؤث��رة  فعاليات  وتنظيم 
تكنولوجيا التعليم، وت�شليط ال�شوء 
ع��ل��ى جن����اح ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة يف 
التعليمية من خالل مناذج  العملية 
متميزة وق�ش�س جناح ملهمة .. كما 
وتطبيق  و�شع  يف  اجلانبان  يتعاون 
ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات ات�������ش���ال واإع������الم 

الأن�شطة  عن  حمتوى  لن�شر  فعالة 
على  الرقمية  للمدر�شة  التعليمية 
اخلا�شة   "Pulse "بل�س  ق���ن���اة 

.mEducation بتحالف
ك��م��ا ���ش��ي�����ش��ارك اجل��ان��ب��ان يف اإج���راء 
اأب�������ح�������اث ك����م����ّي����ة ون�����وع�����ي�����ة ح����ول 
اأف�����ش��ل مم���ار����ش���ات ت��وظ��ي��ف حلول 
قطاعات  خمتلف  يف  التكنولوجيا 
املجتمعات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�شت�شارات  وت���ق���دمي  امل��ح��ت��اج��ة، 
املجتمعات  يف  التعليمية  للموؤ�ش�شات 
ودعم  ف��ي��ه��ا،  ي��ع��م��الن  ال��ت��ي  املحلية 
الإن�شانية يف  املبادرات  جهود متويل 

قطاع التعليم الرقمي.
"حتالف  موؤ�ش�س  بلوم  انتوين  وق��ال 
التعليم املتنقل" ومديرها التنفيذي 
: متثل فكرة املدر�شة الرقمية، التي 
لدعم  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  انطلقت 
ح�شول الطالب يف البلدان النامية 
حلول  با�شتخدام  نوعي  تعليم  على 

ال�شنوات  خ����الل  ال���رق���م���ي  ال��ت��ع��ل��م 
اخلم�س القادمة منوذجاً يف توظيف 
العابر  والتنموي  الإن�����ش��اين  العمل 
ل��ل��ح��دود ل���دع���م امل��ج��ت��م��ع��ات الأق����ل 
ت�����ش��ك��ل ق�شة  ب���ذل���ك  ح����ظ����اً، وه�����ي 
م��ل��ه��م��ة لإط�����الق م���ب���ادرات مماثلة 
�شعداء  ونحن  العامل،  م�شتوى  على 
بالتعاون معها من موقعنا كتحالف 
حلول  ت��ب��ّن��ي  لتو�شيع  ه����ادف  ع��امل��ي 
التعليم  اأن��ظ��م��ة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شريحة  اأو�����ش����ع  اإىل  ب���ه  ل��ل��و���ش��ول 
ممكنة من املتعلمني. واأ�شاف بلوم : 
يقدم حتالف التعلم املتنقل خدماته 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
التعليم والتعريف بها ون�شر حلولها 
وحتليل اأثرها بالإ�شافة اإىل تقارير 
كما  اجل��دي��دة،  وتطبيقاتها  اأدائ��ه��ا 
ينظم الفعاليات بالتعاون مع �شناع 
واملتربعني  واملبتكرين  ال�شيا�شات 
منظومات  توفري  على  احلري�شني 
م���������ش����ت����دام����ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال���رق���م���ي 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وه���و ما 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ره  اإىل  نتطلع 
بالذكر  ال��رق��م��ي��ة. ج��دي��ر  امل��در���ش��ة 
اأي�����ش��اً ع�شو يف  ان��ت��وين بلوم ه��و  اأن 
"حتالف  يف  ال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 
الأول  الرقمي"،  ال��ت��ع��ل��م  م�شتقبل 
م�شتقبل  ي���ع���زز  ال������ذي  ن���وع���ه  م����ن 
وميّكن  ال��ع��امل،  يف  الرقمي  التعليم 
جمال  يف  والب����ت����ك����ارات  امل�����ب�����ادرات 

معايري  و���ش��ع  يف  وي�شهم  التعليم، 
التعليم  وت���ق���ن���ي���ات  ومم�����ار������ش�����ات 
الرقمي، وو�شع املعايري واأدلة العمل 
وخدماته،  الرقمي  التعليم  مل�شتقبل 
وامل�شاريع  التعليم  اأنظمة  وتطوير 
حتقق  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  التجريبية 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ومت��ث��ل ف��ر���ش��اً فعلية 
تلبي احتياجات دول املنطقة والعامل 
املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  التعليم  من 
واخلربات  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
الإن�شاين  العمل  ورواد  والربويني 
املعرفة.  ون�شر  التعليم  قطاعات  يف 
الرقمية"،  "املدر�شة  وتهدف مبادرة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال����ت����ي 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
متكني  اإىل   ،2020 ن��وف��م��رب  يف 
يف  الرقمي  التعلم  بخيارات  الطلبة 
والأقاليم  والنامية  النائية  املناطق 
ال����ت����ي ل ت���ت���وف���ر ف���ي���ه���ا ال����ظ����روف 
يحتاجها  التي  املقومات  اأو  املالئمة 
توفر  كما  تعليمهم،  ملتابعة  الطلبة 
عن  للتعلم  م��ع��ت��م��داً  ن��وع��ي��اً  خ���ي���اراً 
الأوىل  ب��ال��درج��ة  م�شتهدفة  ُب��ع��د، 
ه�شا�شة  الأك���رث  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات 
والأقل حظا والالجئني والنازحني، 
عرب مواد ومناهج تعليمية ع�شرية 
ت�شتفيد من التكنولوجيا وتطبيقات 

التقنيات املتقدمة.

بهدف توحيد اجلهود لدعم التعليم الرقمي يف البلدان النامية

»�ملدر�سة �لرقمية« و »حتالف �لتعليم �ملتنقل« تنفذ�ن بر�مج م�سرتكة يف �ملنطقة و�لعامل

•• اأبوظبي - وام:

العامل  دول  اأن غالبية  اأم�����س  ل��ه  ب��ي��ان  ال���دويل يف  الفلك  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
الإ�شالمي �شتتحرى هالل �شهر حمرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 
 01:50 ال�شاعة  اليوم يف  القادم و�شيحدث الق��ران املركزي يف ذلك 
ظهرا بتوقيت غرينت�س م�شريا اإىل اأن روؤية الهالل يوم الأحد م�شتحيلة 
م��ن ���ش��رق ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي وغ��ري ممكنة م��ن ب��اق��ي اأج��زائ��ه وهناك 
وب�شعوبة  فقط  التل�شكوب  خ��الل  م��ن  يومها  ال��ه��الل  ل��روؤي��ة  اإمكانية 
املهند�س حممد �شوكت عودة  القارة الأمريكية. وتوقع  اأج��زاء من  من 
مدير مركز الفلك الدويل " اأن يكون راأ�س ال�شنة الهجرية يوم الثالثاء 
10 اأغ�شط�س يف غالبية دول العامل الإ�شالمي. بالن�شبة لو�شع الهالل 
احل�شابات  ف��اإن  والإ�شالمية  العربية  امل��دن  بع�س  القادم يف  الأح��د  يوم 

" يف جاكرتا �شيحدث  ال�شطحية للهالل وقت غروب ال�شم�س كما يلي 
القران بعد غروب ال�شم�س و�شيغيب القمر قبل غروب ال�شم�س ويف اأبو 
ظبي �شيحدث القران ال�شطحي بعد غروب ال�شم�س وعليه فاإن روؤية 
اأبوظبي م�شتحيلة. ويف مكة املكرمة �شيغيب  الهالل من جاكرتا ومن 
القمر بعد 14 دقيقة من غروب ال�شم�س وعمره 40 دقيقة فقط ويف 
وعمره  ال�شم�س،  غ��روب  من  دقيقة   14 بعد  القمر  �شيغيب  الريا�س 
دقيقة فقط ويف عّمان والقد�س �شيغيب القمر بعد 19 دقيقة من   24
القاهرة �شيغيب  ال�شم�س وعمره �شاعة واح��دة و29 دقيقة ويف  غروب 
واح��دة و38  �شاعة  ال�شم�س وعمره  غ��روب  18 دقيقة من  بعد  القمر 
ال�شم�س  غ��روب  24 دقيقة من  بعد  القمر  �شيغيب  الرباط  دقيقة ويف 
وعمره 05 �شاعات و04 دقائق... وروؤية الهالل يوم الأحد من جميع 

املدن ال�شابقة غري ممكنة حتى با�شتخدام التل�شكوب.

• عمر �شلطان العلماء :  »املدر�شة الرقمية حتقق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف متكني املجتمعات وتعزيز فر�س التنمية من خالل التعليم النوعي« 
• »املدر�شة الرقمية تعك�س مفهوم العمل اجلماعي لتحقيق التعليم للجميع من خالل اأدوات التكنولوجيا وحلولها الذكية املبتكرة«

الرقمية انطلقت من دولة الإمارات لتمثل منوذجًا يف توظيف العمل الإن�شاين والتنموي العابر للحدود لدعم املجتمعات« املدر�شة  »فكرة  بلوم:   • انتوين 

»مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية« تطلع �ل�سفري �لفرن�سي 
على �جلهود �ملبذولة للتعايف من كوفيد-19

�إمربيال كوليدج يطلق برناجما تثقيفيا خم�س�سا مل�ساعدة مر�سى �ل�سكري

•• اأبوظبي -وام:

�شانيل  كرافييه  �شعادة  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  اأطلعت 
�شفري اجلمهورية الفرن�شية لدى الدولة على اجلهود املبذولة 

للو�شول اإىل مرحلة التعايف من كوفيد19-.
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  للمدينة  زي���ارت���ه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الفرن�شي لتقدمي ال�شكر خلط الدفاع الأول يف مدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية الذين عملوا بال كلل لنحو عام و ن�شف العام 

ملواجهة جائحة كوفيد19-.

و اأكدت الدكتورة �شفاء امل�شطفى مدير التمري�س التنفيذي 
ال�شفري  �شعادة  لقائها  خالل  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف 
اأن العاملني يف خط الدفاع الأول يف �شركة "�شحة" يقدمون 
ويحر�شون   -19 كوفيد  ملر�شى  امل�شتوى  عاملية  طبية  رعاية 
على حماية جمتمع دولة الإم��ارات من الفريو�س معربة عن 
تقدير العاملني يف خط الدفاع الأول ل�شعادة ال�شفري والوفد 
املرافق له الذين حر�شوا على تقدمي ال�شكر لهم والثناء على 
اليوم  وهي  مهمة  فرن�شية  وطنية  مبنا�شبة  احتفاء  جهودهم 

الوطني لفرن�شا.

من جانبه قال �شفري اجلمهورية الفرن�شية اإنه مل يجد منا�شبة 
الذين  اأول��ئ��ك  لتكرمي  الفرن�شي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  م��ن  اأف�����ش��ل 
ال�شكر  بجزيل  ت��ق��دم  و  ك��ورون��ا..  ف��ريو���س  جائحة  يكافحون 
الإمارات  دولة  يف  الفرن�شية  اجلالية  وبا�شم  با�شمه  والعرفان 
ال�شحي  القطاع  من  الأول  ال��دف��اع  خط  يف  العاملني  جلميع 

جلهودهم وتفانيهم والتزامهم بحماية اأفراد املجتمع.
ح�شر اللقاء الدكتورة �شمه املزروعي املدير التنفيذي للعمليات 
لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  الكعبي  فاطمة  وال��دك��ت��ورة 

الطبية بالإنابة يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية.

فلكيا .. �لثالثاء �لقادم ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية يف غالبية �لعامل �لإ�سالمي

مبخالفات  �نخفا�سًا  باملائة   25
»عبور �مل�ساة« يف �ل�سارقة
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منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160657
 باإ�شم : يونايتد ديزايرنز �س.ذ.م.م.

 وعنوانه: �س.ب. 117281 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/08/01  وامل�شجلة حتت الرقم: 160657 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/08/02 وحتى تاريخ: 2021/08/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

EAT 58540

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164105
 باإ�شم : زيلتك اي�شثيتك�س ، انك.

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  94588 اإي��ه  �شي   ، بلي�شانتون    ، دراي���ف  روزوود  وع��ن��وان��ه: 4410   
الأمريكية.

بتاريخ: 2013/05/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 164105 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/10/19 وحتى تاريخ: 2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

EAT 59892

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 164106
 باإ�شم : زيلتك اي�شثيتك�س ، انك.

املتحدة  ال��ولي��ات    ،  94588 اإي��ه  �شي   ، بلي�شانتون    ، دراي���ف  روزوود  وع��ن��وان��ه: 4410   
الأمريكية.

بتاريخ: 2013/05/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 164106 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/10/19 وحتى تاريخ: 2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

EAT 59893 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

TALKING TOM :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 167830 بتاريخ : 2012/01/12
امل�شجلة بتاريخ : 2013/06/11

با�ش��م: اأوت فيت 7 ليمتد
وعنوانه: 146 ارك. ماكاريو ثري، الفا تاور، فورث فلور، 3507 ليما�شول ، قرب�س

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج��ه��زة  امل�شاحية  و  املالحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد ، اآلت حا�شبة، معدات و اأجهزة حا�شوبية برامج 
اأو  اإخماد النريان، كاف بغ�س النظر عن و�شيلة الت�شجيل  اأجهزة  وبرجميات احلا�شوب ّة ملعاجلة البيانات، 
بعيدة،  حا�شوب  �شبكات  ملة من  مح ّ اأو  و�شائط ممغنطة  على  م�س ّجلة  بكونها برجميات  التوزيع،  و�شائل 

برجميات األعاب احلا�شوب، برجميات األعاب الفيديو التفاعلية العاملة باللم�س اأو بال�شوت. يف .الفئة 9
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: اوت فت 7 ليمتد
عنوانه: فري�شت فلور �شاكفيل هاو�س، 143-149 فينت�شر�س �شريت، لندن، اإجنلرا، اي �شي 3 ام 6 بي ان

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/07/29
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/08/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

LES BENJAMINS :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 281927 بتاريخ : 2017/10/29
امل�شجلة بتاريخ : 2018/08/17

با�ش��م: اإيه واي-تيم تك�شتيل �شانايى يف دي�س تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
وعنوانه: ماهموتبي ماهالي�شى هاجي بو�شتان جادي�شى منرب:9 باج�شيالر ا�شطنبول تركيا

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 25 
خا�شة؛  لأغ��را���س  الواقية  املالب�س  بخالف  اخلارجية،  املالب�س  و  الداخلية  املالب�س  ذل��ك  يف  مبا  املالب�س 
النعال  الأحذية،  القدم،  الب�شة  اأحزمة )املالب�س(؛  اأو�شحة،  �شالت، ع�شابات،  اجل��وارب، لفحات )املالب�س(، 
اأو �شب�شب، ال�شنادل؛ اأغطية الراأ�س، القبعات، قبعات مع حافة واقية من ال�شم�س، قبعات البورية، طواقي 

)اأغطية الراأ�س(، قبعات بحجم اجلمجمة
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ال بي جلوبال تك�شتيل تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
عنوانه: اتيالر ماهالي�شي ديلهيات �شوكاك نو:24 بي�شكتا�س، ا�شطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/10
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/01/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

TALKING GINGER :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 167842 بتاريخ : 2012/01/12
امل�شجلة بتاريخ : 2013/04/30

با�ش��م: اأوت فيت 7 ليمتد
وعنوانه: 146 ارك. ماكاريو ثري، الفا تاور، فورث فلور، 3507 ليما�شول ، قرب�س

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج��ه��زة  امل�شاحية  و  املالحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد ، اآلت حا�شبة، معدات و اأجهزة حا�شوبية برامج 
اأو  اإخماد النريان، كاف بغ�س النظر عن و�شيلة الت�شجيل  اأجهزة  وبرجميات احلا�شوب ّة ملعاجلة البيانات، 
بعيدة،  حا�شوب  �شبكات  ملة من  مح ّ اأو  و�شائط ممغنطة  على  م�س ّجلة  بكونها برجميات  التوزيع،  و�شائل 

برجميات األعاب احلا�شوب، برجميات األعاب الفيديو التفاعلية العاملة باللم�س اأو بال�شوت. يف .الفئة 9
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: اوت فت 7 ليمتد
عنوانه: فري�شت فلور �شاكفيل هاو�س، 143-149 فينت�شر�س �شريت، لندن، اإجنلرا، اي �شي 3 ام 6 بي ان

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/07/29
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/08/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 4 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13306

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

LES BENJAMINS :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 281926 بتاريخ : 2017/10/29
امل�شجلة بتاريخ : 2018/08/17

با�ش��م: اإيه واي-تيم تك�شتيل �شانايى يف دي�س تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
وعنوانه: ماهموتبي ماهالي�شى هاجي بو�شتان جادي�شى منرب:9 باج�شيالر ا�شطنبول تركيا

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 18 
اجللود  ال�شميكة،  اجل��ل��ود  امل��ق��ل��دة،  اجل��ل��ود  احل��ي��وان��ات،  واجل��ل��ود  امل�شغولة   �شبة  اأو  امل�شغولة  غ��ري  اجل��ل��ود 
م�شممة  امل���واد  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  املقلد  اجل��ل��ود  اأو  اجل��ل��د  م��ن  م�شنوعة  منتجات  ال��ب��ط��ان��ات؛  يف  امل�شتخدمة 
من  امل�شنوعة  الأمتعة  و�شناديق  �شناديق  حمافظ،  حقائب،  الفئة؛  هذه  �شمن  مدرجة  امل��واد  حمل  لجل 
اأو اجللد ال�شميك؛ حقائب، علب مفاتيح؛ �شناديق )الأمتعة(، حقائب؛ املظالت؛ �شما�شي؛ مظالت  اجللد 
�شم�شية؛ ع�شي امل�شي؛ ال�شياط؛ اأطقم احليوانات؛ ال�شروج؛ دع�شات �شروج ركوب اخليل؛ اأ�شرطة من اجللد 

)لل�شروج(
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ال بي جلوبال تك�شتيل تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
عنوانه: اتيالر ماهالي�شي ديلهيات �شوكاك نو:24 بي�شكتا�س، ا�شطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/10
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/01/19
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TALKING BEN :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 167831 بتاريخ : 2012/01/12
امل�شجلة بتاريخ : 2013/04/14

با�ش��م: اأوت فيت 7 ليمتد
وعنوانه: 146 ارك. ماكاريو ثري، الفا تاور، فورث فلور، 3507 ليما�شول ، قرب�س

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج��ه��زة  امل�شاحية  و  املالحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد ، اآلت حا�شبة، معدات و اأجهزة حا�شوبية برامج 
اأو  اإخماد النريان، كاف بغ�س النظر عن و�شيلة الت�شجيل  اأجهزة  وبرجميات احلا�شوب ّة ملعاجلة البيانات، 
بعيدة،  حا�شوب  �شبكات  ملة من  مح ّ اأو  و�شائط ممغنطة  على  م�س ّجلة  بكونها برجميات  التوزيع،  و�شائل 

برجميات األعاب احلا�شوب، برجميات األعاب الفيديو التفاعلية العاملة باللم�س اأو بال�شوت. يف .الفئة 9
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: اوت فت 7 ليمتد
عنوانه: فري�شت فلور �شاكفيل هاو�س، 143-149 فينت�شر�س �شريت، لندن، اإجنلرا، اي �شي 3 ام 6 بي ان

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/07/29
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/08/01
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Beybi :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 315827 بتاريخ : 2019/08/21
امل�شجلة بتاريخ : 2019/11/07

با�ش��م: بيبي ا�س جوفينليجى مالزمييلريى �شانايي يف تيجاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: يوكاري دودوللو اأورجانيزى �شانايي بوجلي�شي 1. جادي نو:27 اأومرانية، ا�شطنبول/ تركيا

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
مالب�س واقية، قفازات واقية، نظارات واقية و خوذ واقية

بيانات التعديل:
ا�شم من انتقلت له امللكية: بيبي بال�شتيك فابريكا�شي �شانايي انونيم �شريكيتي

 – اومم��ران��ي��ى  ارك��ا���ش��ي  �شيتي�شى  �شانايي  امي�س  بوجلي�شي  �شانايي  اورج��ان��ي��زي  دودول��ل��و  واي.  ع��ن��وان��ه: 
ا�شطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/13
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/01/21
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LES BENJAMINS :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 281931 بتاريخ : 2017/10/29
امل�شجلة بتاريخ : 2018/08/17

با�ش��م: اإيه واي-تيم تك�شتيل �شانايى يف دي�س تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
وعنوانه: ماهموتبي ماهالي�شى هاجي بو�شتان جادي�شى منرب:9 باج�شيالر ا�شطنبول تركيا

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 35 
اإعالنية؛  اأو  جتارية  لغايات  التجارية  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الت�شويق  والإع���الن؛  الدعاية 
اإلكرونية مبا�شرة على النرنت للم�شرين والبائعني لل�شلع واخلدمات؛  الدعاية؛ توفري �شوق  ت�شميم 
لالآخرين؛  ال�شحف  ا���ش��راك��ات  ترتيب  �شكرتارية؛  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  اأو  املكتب  وظ��ائ��ف 
الهاتف  الرد على  الكمبيوتر؛  املعلومات يف قواعد بيانات  املكاتب؛ تنظيم  اآلت  تاأجري  جتميع الإح�شاءات؛ 
خدمات  املحا�شبة؛  الأع��م��ال؛  وال�شت�شارات  الأع��م��ال  توجيه  الأع��م��ال،  اإدارة  املوجودين؛  غري  للم�شركني 
والت�شدير؛  ال�شترياد  وك��الت  التوظيف،  وك��الت  املوظفني،  تو�شيع  املوظفني،  تعيني  جتارية؛  ا�شت�شارية 
خدمات جتميع ت�شكيلة وا�شعة من الب�شائع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها وب�شكل مالئم 
و�شرائها وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة  اأو اأ�شواق البيع باجلملة اأو بوا�شطة 

الأو�شاط الإلكرونية  اأو كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ال بي جلوبال تك�شتيل تيجاريت اأنونيم �شريكيتى
عنوانه: اتيالر ماهالي�شي ديلهيات �شوكاك نو:24 بي�شكتا�س، ا�شطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/10
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/01/19
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
بتعديل   2021 ل�شنة   20 رق��م  املجل�س  ق��رار  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
نقل  تنظيم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   6 رق��م  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  اأح��ك��ام  بع�س 
للمنظومة  امل�شتمر  التحديث  اإط��ار  وذل��ك يف  دب��ي،  اإم��ارة  بال�شيارات يف  الركاب 
الت�شريعية والأطر التنظيمية ملختلف القطاعات احليوية مبا يكفل راحة جميع 
الأف�شل للحياة والعمل يف  املدينة  باعتبارها  اأف��راد املجتمع وير�ّشخ مكانة دبي 
نوعية  خدمات  تقدمي  تكفل  التي  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خ��الل  من  العامل 
املجل�س  اأحكام قرار  العاملية. وُتطّبق  املعايري  اأرقى  عالية اجلودة والكفاءة وفق 
دب����ي، مب��ا يف ذلك  اإم�����ارة  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  2021 يف  ل�شنة   20 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملي.  امل��ايل  دبي  مركز  فيها  مبا  احُل��رة  واملناطق  اخلا�شة،  التطوير  مناطق 
التنفيذي رقم  املجل�س  القرار اجلديد تعديل عدد من مواد قرار  وقد ت�شمن 
املواد 1 و2 و5 و 7 ، حيث ت�شمن التعديل على  يف  واملتمثلة   ،2016 ل�شنة   6

املادة 1 تعديل تعريف بع�س امل�شطلحات الواردة يف القرار ال�شابق، فيما ت�شمنت 
املادة 2 اجلديدة حتديد اخت�شا�شات موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة التابعة لهيئة 
الطرق واملوا�شالت يف دبي، ومن اأهمها البت يف طلبات احل�شول على الت�شاريح 
���ش��ي��ارات الأجرة  املُ��واف��ق��ات على ق��ي��ام  ال��ق��رار، واإ���ش��دار  ب��اأح��ك��ام ه��ذا  امل�شمولة 
لل�شروط  ال��رك��اب م��ن دب��ي، وف��ق��اً  ب��اإع��ادة نقل  املُرخ�شة يف الإم����ارات الأخ���رى 
دها هيئة الطرق واملوا�شالت يف هذا ال�شاأن، وحتديد عدد  والإجراءات التي حُتدِّ
ال�شيارات التي يجوز لأي �شركة اأو موؤ�ش�شة ُمرّخ�شة يف الإمارة ملزاولة الن�شاط 
اخلا�س بنقل الركاب بوا�شطة �شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة، واإبرام عقود 
المتياز لتوفري خدمات هذا الن�شاط، وتقييم اآثارها من حيث الكفاءة والفعالّية 
وال�شالمة واجلودة، عالوة على اإعداد واعتماد املعايري الفنية ومعايري ال�شالمة 

الالزمة لت�شغيل �شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة.
كما خّول القرار موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة حتديد املتطلبات الالزمة لت�شهيل 
اأو  ال�شركات  التزام  مدى  ومراقبة  الأج��رة،  ل�شيارات  الهمم  اأ�شحاب  ا�شتخدام 
املوؤ�ش�شات املُ�شّرح لها مبزاولة الن�شاط ب�شروط الت�شاريح ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة، 

وعقود المتياز املرُبمة معها، واإن�شاء قاعدة بيانات خا�شة بخدمة نقل الركاب 
لتطوير  املتخ�ش�شة  الدرا�شات  واإع���داد  الفاخرة،  وال�شيارات  الأج��رة  ب�شيارات 
وحت�شني هذه اخلدمة يف دبي، وعقد الدورات التدريبية الالزمة لتاأهيل �شائقي 
�شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة. فيما ت�شمن التعديل على املادة 5 من القرار 
رقم 6 ل�شنة 2016 تف�شيل عدد من الأفعال التي يحظر ارتكابها والتي ت�شكل 
اإم��ارة دبي  الّن�شاط يف  خمالفة لأحكام هذا القرار، ومن هذه الأفعال: ُمزاولة 
قبل احل�شول على ت�شريح بذلك من موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة، وقيادة �شيارات 
املوؤ�ش�شة  من  بذلك  ت�شريح  على  احل�شول  قبل  الفاخرة  ال�شيارات  اأو  الأج��رة 
واجتياز الدورات التدريبية املُعتمدة منها يف هذا ال�شاأن، كذلك حظر القرار نقل 
الركاب ب�شيارات غري ُمرخ�شة ملزاولة الن�شاط نظري مقابل مادي، ونقل الركاب 
من دبي اإىل الإمارات الأخرى قبل احل�شول على موافقة املوؤ�ش�شة، اأو باملخالفة 
لال�شراطات والإجراءات التي حتددها هيئة الطرق واملوا�شالت يف هذا ال�شاأن. 
الركاب  نقل  خدمة  تقدمي  القرار:  اأورده��ا  التي  املحظورة  الأفعال  �شملت  كما 
الذكية  التطبيقات  اأو  الإلكرونية  الو�شائط  اأو  بال�شيارات عن طريق الت�شال 

املوا�شالت  اأخرى قبل احل�شول على ت�شريح بذلك من موؤ�ش�شة  اأي و�شيلة  اأو 
العامة، كذلك الرويج عن هذه اخلدمة ب�شيارات غري مرخ�شة ملزاولة الن�شاط، 
اأو الإعالن عن تقدمي هذه اخلدمة �شواًء باملناداة على الأ�شخا�س اأو باأي و�شيلة 
نقل الركاب ب�شيارات الأجرة دون ت�شغيل العداد  اأي�شاً  اأخرى كما حظر القرار 
اإجراء  اأو  ُمثبت فيها،  ب��دون ع��داد  الأج��رة  �شيارة  اأو ت�شغيل  يف بداية كل رحلة، 
اأي تغيريات يف العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة، اإ�شافة اإىل ت�شغيل ال�شيارات 
الفاخرة ك�شيارات اأجرة اأو العك�س. و�شمل التعديل على املادة 7 من القرار رقم 
6 ل�شنة 2016 املخالفات واجلزاءات الإدارية التي يتم تطبيقها يف حالة ارتكاب 
اأي من الأفعال املحظورة، حيث ن�س القرار اجلديد على اأّل يزيد جمموع قيمة 
الغرامات املفرو�شة على املُخاِلف يف ال�شنة الواحدة على 30،000 ثالثني األف 
درهم بالن�شبة للمخالفات املُرتكبة من ِقَبل الأفراد، و 50،000 خم�شني األف 

درهم بالن�شبة للمخالفات املُرتكبة من قبل ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات.
2021 من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة  20 ل�شنة  بالقرار رقم  وُيعمل 

الر�شمية.

يف اإطار التحديث امل�شتمر لالأطر التنظيمية لقطاع املوا�شالت يف الإمارة 

حمد�ن بن حممد ي�سدر قر�ر� ب�ساأن تنظيم نقل �لركاب بال�سيار�ت يف دبي

•• دبي- وام:

برناجمها  دب���ي  يف  الن�شائية  النه�شة  جمعية  اخ��ت��ت��م��ت 
بطريقة  الإر�شادية  )املهارات  عنوان  حمل  الذي  التنموي 
 18 لتاأهيل  والأ���ش��ري(  النف�شي  الإر�شاد  علمية يف جمال 
والأ�شري  النف�شي  الإر���ش��اد  جم��ال  يف  وم�شاركة  م�شاركا 
تدريب  الربنامج  ا�شتهدف  تدريبية.  �شاعة   50 باإجمايل 
ال�شباب يف جمال الإر�شاد الجتماعي وفق املعايري املهنية 
والأخالقية املعتمدة بالدولة عرب جانبني نظري و ميداين 

مب�شاركة 7 مدربني ومدربات من ذوي املوؤهالت العلمية 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وف���ق خ��ط��ة زمنية 
الربنامج  ت�شمن  الإلكروين.  زووم  تطبيق  عرب  منظمة 
تدريبية متنوعة ركزت على اأخالقيات  ودورات  ور�س   10
ودليل  والإر����ش���ادي���ة  الكلينيكية  امل��ق��اب��ل��ة  وف��ن��ي��ات  امل��ه��ن��ة 
اأخالقية  وق�شايا   DSM النف�شية  الأمرا�س  ت�شخي�س 
التدريبي و  امل��ت��درب��ون بالربنامج  اأ���ش��اد  و  اأخ���رى.  وور����س 
فريق العمل من ن�شائية دبي و املخت�شني على ما قدموه 

من خربات ومعلومات.

�أ�ساحي  من  م�ستفيد  �ألف   25
�لإح�سان �خلريية

•• عجمان- وام:

ك�شفت جمعية الإح�شان اخلريية اأن عدد امل�شتفيدين من توزيع حلوم الأ�شاحي 
اخليمة  وراأ����س  الفجرية  باإمارتي  وفرعيها  عجمان  ب��اإم��ارة  الرئي�س  مبقرها 
امل�شاريع  ال��ذي يعد من  الأ�شاحي  األ��ف �شخ�س وذل��ك �شمن م�شروع   25 بلغ 
املو�شمية التي تنفذه اجلمعية ب�شكل �شنوي تي�شريا على املح�شنني وامل�شحني 
اإي�شال اللحوم اإىل الأ�شر غري القادرة. و ثمنت اجلمعية يف بيان لها بهذا  يف 
ال�شاأن دور املتربعني من املح�شنني واأهل اخلري وثقتهم باإنابة اجلمعية عنهم 

يف تنفيذ امل�شروع وتوزيع حلوم الأ�شاحي على امل�شتفيدين داخل الدولة.

�سرطة �ملنطقة �لو�سطى بال�سارقة تفعل 
تقدمي خدماتها يف �لفرتة �مل�سائية

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة تفعيل تقدمي خدمات ترخي�س  العامة ل�شرطة  اإدارة �شرطة املنطقة الو�شطى  بالقيادة  اأعلنت 
بقرية  الإدارة  عمل  �شاعات  لت�شبح  اجل��اري  �شهر اأغ�شط�س  من  اعتبارا  امل�شائية  الفرة  الآليات   خالل 

الت�شجيل من 7:30 �شباحا حتى 8:00 م�شاء.
و اأكد العقيد اأحمد جا�شم الزعابي مدير اإدارة �شرطة املنطقة الو�شطى حر�س القيادة العامة على ت�شهيل 
رحلة املتعامل يف احل�شول على اخلدمات املقدمة ومن هذا املنطلق اأرتاأت اإدارة �شرطة املنطقة الو�شطى 
تفعيل الفرة امل�شائية لإتاحة الفر�شة لأكرب عدد من املتعاملني  للح�شول على خدماتها التي متكنهم 

من اإجناز معامالتهم بي�شر و�شهولة وفق اأف�شل املعايري املتاحة وبالأوقات التي تتنا�شب معهم.

ن�سائية دبي تختتم برناجما تنمويا 
مبجال �لإر�ساد �لنف�سي و�لأ�سري

يف املوافقات ل�شيارات الأجرة املُرخ�شة يف الإمارات الأخرى باإعادة نقل الركاب من دبي  بالبت  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  • اخت�شا�س 
• املوؤ�ش�شة معنّية باإبرام عقود المتياز لتوفري خدمات نقل الركاب وتقييم اآثارها من حيث الكفاءة والفعالية وال�شالمة واجلودة واعتماد املعايري ذات ال�شلة

حتديد املتطلبات الالزمة لت�شهيل ا�شتخدام اأ�شحاب الهمم ل�شيارات الأجرة يف دبي العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  • تخويل 
يف الإمارة وحّدد املخالفات واجلزاءات الإدارية يف حالة ارتكاب اأي منها بال�شيارات  الركاب  نقل  ن�شاط  يف  املحظورة  الأفعال  ف�شل  • القرار 

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات: 

�لإمار�ت من �أو�ئل �لدول �لتي ت�سلمت عقار �سرتوميفاب �لذي يعد من �أجنح �لعالجات مل�سابي كوفيد - 19

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الدكتورة نورة الغيثي املدير 
للخدمات  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القطاع  اأن  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
ال�����ش��ح��ي ي��وا���ش��ل ج���ه���وده بهدف 
املجتمعية  امل��ن��اع��ة  اإىل  ال��و���ش��ول 
جتاه فريو�س كورونا امل�شتجد من 
للفئات  ال��ل��ق��اح��ات  ت��وف��ري  خ���الل 
اإن  وقالت  التطعيم،  لأخذ  املوؤهلة 
ع��ل��ى اجلرعة  ن�����ش��ب��ة احل��ا���ش��ل��ني 
بلغت  ال�شكان  اإجمايل  من  الأوىل 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف   79.3%
 70.96% لقاح  جرعتي  متلقي 

من اإجمايل ال�شكان.
واأو�������ش������ح������ت خ��������الل الإح������اط������ة 
الإع���الم���ي���ة حل��ك��وم��ة الإم�������ارات 
للحديث عن اآخر امل�شتجدات حول 
بدء  منذ  اأنه  كوفيد19-  فريو�س 
دولة  التزمت  كوفيد19-  جائحة 
الإم����ارات م��ب��داأ ال�شحة اأول��وي��ة و 
م��ن اأج����ل ���ش��الم��ة و���ش��ح��ة جميع 
ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع ع�������ززت ال����دول����ة 
بالكوادر  ودعمته  ال�شحي  القطاع 
اإن�شاء  جانب  اإىل  املوؤهلة  الطبية 
زمن  يف  التخ�ش�شية  امل�شت�شفيات 
املمار�شات  اأح���دث  لتتبنى  قيا�شي 
ومواجهة  عالية  بكفاءة  ال�شحية 

كوفيد19-.
املعنية  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ب���ال���دول���ة ك��ر���ش��ت ج��ه��وده��ا كافة 
بالتعاون  اجلائحة  على  لل�شيطرة 
البداية  منذ  ال�شحي  القطاع  مع 
يف  ال�شتباقية  على  الركيز  ع��رب 

التاأهب  و  ال�شتعداد  خطة  تفعيل 
لالأوبئة و بالركيز على معطيات 
رئ���ي�������ش���ي���ة ����ش���م���ل���ت ت����اأه����ي����ل ف���رق 
و �شمان  ال��ر���ش��د  و  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
وتوفري  التحتية  البينة  ا�شتدامة 
للتدخل  ال����الزم����ة  الإم���ك���ان���ي���ات 
ال�شريع ملعاجلة احلالت و متابعة 
امل���خ���ال���ط���ني و ت���وف���ري الأج����ه����زة 
الالزمة  ال��ف��ح��و���ش��ات  و  ال��ط��ب��ي��ة 

والعالجات والتطعيمات.
لقاحات  اأن  ال��غ��ي��ث��ي  واأو����ش���ح���ت 
اأه�����م  م�����ن  ت���ع���ت���رب   19 ك����وف����ي����د 
واملكملة  العامة  ال�شحة  تدخالت 
ع��ل��ى اجلائحة  ال�����ش��ي��ط��رة  جل��ه��ود 
العلمية  ال���درا����ش���ات  اأن  اأك�����دت  و 
ملراقبة  ع��امل��ي��ا  ب�����ش��اأن��ه��ا  م�����ش��ت��م��رة 
الإ�شابة  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  فعاليتها 
مبا فيها اجلرعات الداعمة ح�شب 
اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  و   .. التطعيم  ن��وع 
اجلرعة الداعمة هي اجلرعة التي 
الأ�شا�شية  اجل���رع���ات  ب��ع��د  تعطى 
�شد  تقويتها  و  امل��ن��اع��ة  لتن�شيط 

الفريو�س.
ونوهت اإىل اأنه و ب�شكل عام ت�شهم 
الإ�شابة  الوقاية من  اللقاحات يف 
الدخول  و  امل���ر����س  وم�����ش��اع��ف��ات 
للم�شت�شفيات وتقليل فرة املكوث 
اأجهزة  اإىل  احل���اج���ة  ع����دم  و  ب��ه��ا 
بالفئة  مقارنة  ال�شناعي  التنف�س 
التزام  م���وؤك���دة   .. امل��ط��ع��م��ة  غ���ري 
دولة الإم��ارات با�شراتيجية تنوع 
اإعطاء  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  اللقاحات 
والآمنة  املتاحة  اخل��ي��ارات  اأف�شل 
جل��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة من 

ا���ش��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى امل��ر���ش��ى الأكرث 
عر�شة للم�شاعفات اإذ مينع تطور 
اأو  ال�شديدة  احل���الت  اإىل  امل��ر���س 
الوفاة كاأ�شحاب الأمرا�س املزمنة 
ممن  اأو  احل��وام��ل  و  ال�شن  كبار  و 

يعانون ال�شمنة.
واأ�شافت اإن الدرا�شات اأثبتت جناح 
تطور  منع  يف  �شوتروفيماب  عقار 
املر�س اإىل الوفاة بن�شبة %97 و 
منع دخول املر�شى للعناية املركزة 
اإىل  اإ����ش���اف���ة   99.5% ب��ن�����ش��ب��ة 
يوما   14 التام يف غ�شون  ال�شفاء 
 99% بن�شبة  ال��دواء  تلقيهم  من 
املر�شى  اإق�����ام�����ة  م������دة  وخ���ف�������س 
بن�شبة  امل�شت�شفيات  يف  امل��ن��وم��ني 
%20 ..كما بلغ عدد متلقي هذا 
 13،000 الإم��������ارات  يف  ال��ع��ق��ار 
مت  اأن�����ه  اإىل  م�����ش��رية   .. ���ش��خ�����س 
جميع  يف  ال����������دواء  ه������ذا  ت����وف����ري 
مناطق الدولة و ميكن ا�شتخدامه 
ل��ع��الج ال��ب��ال��غ��ني والأط���ف���ال فوق 
ي�شتوفون  وال��ذي��ن  عاما   12 �شن 
خلطر  واملعر�شني  معينة  معايري 
كوفيد19-  ب���اأع���را����س  الإ����ش���اب���ة 
الأمرا�س  ك��اأ���ش��ح��اب  ح���اد  ب�شكل 
احلوامل  و  ال�شن  ك��ب��ار  و  امل��زم��ن��ة 
وقالت : لذا نوؤكد اأهمية امل�شارعة 
ال�شحية  امل����راك����ز  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه 
الرعاية  و  املنا�شبة  العالج  لتلقي 

التي ت�شمن �شالمة اجلميع.
الغيثي  ن�����ورة  ال���دك���ت���ورة  واأك������دت 
الفحو�شات  ن���ط���اق  ت��و���ش��ع  ع��ل��ى 
الدولة  يف  بكوفيد19-  املتعلقة 
القطاع  - وهلل احلمد - فقد وف��ر 

الأفراد  نو�شي   : وق��ال��ت  املجتمع 
التطعيم  اأخ����ذ  ب�����ش��رع��ة  امل��وؤه��ل��ني 
اأ�شرهم  اأف���راد  وحماية  لوقايتهم 
الوطنية  اجلهود  ودع��م  واملجتمع 
لتحقيق املناعة املجتمعية املكت�شبة 

و الو�شول ملرحلة التعايف.
الداعمة  اجل��رع��ات  �شيا�شة  وع���ن 
اإعطاوؤها  ميكن  اإن��ه  الغيثي  قالت 
جل����م����ي����ع الأف�����������������راد امل���ط���ع���م���ني 
اأ�شهر   6 م����رور  ب��ع��د  ب��اجل��رع��ت��ني 
 3 من اأخذ اجلرعة الثانية و بعد 
الثانية  اجل��رع��ة  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شهر 
م�شرية  امل��خ��اط��ر..  ذوي  ل��الأف��راد 
انتهجت  الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل 
ا�شراتيجية تنويع م�شادر الأدوية 
ب�شكل فعال عرب اعتماد نظام عاملي 
اعتماد  يتيح  يتمتع مبرونة عالية 
�شريع  ب�شكل  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ع��الج��ات 
بعد اعتمادها من اإحدى املرجعيات 
الدولية ومراجعة دقيقة للبيانات 

الإكلينيكية.
الغيثي  ن�����ورة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
املدير التنفيذي بالإنابة للخدمات 
دول����ة  اإن  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���الج���ي���ة 
الإم����ارات ك��ان��ت م��ن اأوائ���ل الدول 
�شروميفاب  ع��ق��ار  ت�شلمت  ال��ت��ي 
العقار  ف��اإن  العاملي  امل�شتوى  وعلى 
مل�شابي  العالجات  اأجن��ح  من  يعد 
اأن  اىل  م�����ش��رية   .. كوفيد19- 
ع��ق��ار ���ش��وت��روف��ي��م��اب ن���وع جديد 
م��ن بروتني  الأدوي����ة م�شنوع  م��ن 
ي�شتهدف الفريو�س يف وقت مبكر 
املري�س  ج�شم  اإىل  دخ��ول��ه  اأث��ن��اء 
و ي��ك��ون ل���ه ال��ت��اأث��ري الأك�����رب عند 

�شفرهم  على متابعة رعاياها عند 
ل���دول اأخ���رى و م��ع م���رور جائحة 
فريق  ت�����ش��ك��ي��ل  مت  كوفيد19- 
وزارة  مع  وياكم" بالتعاون  "نحن 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل و 
املحلية  ال�شحية  اجل��ه��ات  ممثلي 
وذل��������ك ب����ه����دف م���ت���اب���ع���ة ح�����الت 
الإ�����ش����اب����ة مل���واط���ن���ي ال�����دول�����ة يف 

اخلارج.
ال��دك��ت��ورة ع��ل��ى اجلميع  و����ش���ددت 
ال�شحي  ال���و����ش���ع  ع��ل��ى  الط������الع 
بال�شفر  ي��رغ��ب��ون  ال���ت���ي  ل��ل��دول��ة 
اإليها والتاأكد من الو�شع ال�شحي 
�شالمتهم  على  حر�شا  وذل��ك  بها 
برحلتهم  ا���ش��ت��م��ت��اع��ه��م  و���ش��م��ان 
اأهمية  اإىل  م���ن���وه���ة   .. ب�����اأم�����ان 
كوفيد19-  ل��ق��اح  على  احل�����ش��ول 
وقالت  ال�����ش��ف��ر  اإىل  ال��ت��وج��ه  ق��ب��ل 
ن��وؤك��د ���ش��رورة احل�شول  " ه��ن��ا   :
عليه لرفع املناعة ومقاومة املر�س 
اإىل ج��ان��ب الل���ت���زام ب���الإج���راءات 

الحرازية والوقائية ".
باجلمهور  الغيثي  ن���ورة  واأه���اب���ت 
بال�شفر  ال���راغ���ب���ني  م���ن  ال���ك���رمي 
����ش���رورة اأخ�����ذ ج��رع��ت��ي ال��ل��ق��اح و 
�شحي  ت����اأم����ني  ع���ل���ى  احل���������ش����ول 
يت�شمن تاأمينا عامليا �شد فريو�س 
كوفيد 19 اإىل جانب الت�شجيل يف 
خ��دم��ة ت��واج��دي اخل��ا���ش��ة ب���وزارة 
اخل��ارج��ي��ة و ال��ت��ع��اون ال�����دويل و 
الحرازية  ب���الإج���راءات  التقيد 
الكمام  لب�س  مثل  كافة  والوقائية 
التعقيم  و  اجل�����ش��دي  ال��ت��ب��اع��د  و 
امل�شتمر حتى واإن مل تكن مطبقة 

ال�شحي مراكز الفح�س والتقييم 
والتي  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف 
لها القدرة على ا�شتيعاب املئات من 
وقالت  يومية  ب�����ش��ورة  امل��راج��ع��ني 
ن���وؤك���د �شرورة  :م���ن خ���الل ذل���ك 
ال�شحية  بالربوتوكولت  اللتزام 
بفريو�س  ب����الإ�����ش����اب����ة  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
مع  ال���ت���وا����ش���ل  و  كوفيد19- 
وقت  اأ���ش��رع  يف  ال�شحية  اجل��ه��ات 
مم���ك���ن ل�����ش��م��ان احل�������ش���ول على 
والذي  املنا�شب  ال��وق��ت  يف  ال��ع��الج 
يرتب عليه ت�شريع وترية التعايف 
املبكر  العالجي  التدخل  اأن  حيث 
من اأهم عوامل عالج املر�س ومنع 
توؤدي  ق��د  م�شاعفات  اأي  ح���دوث 
املركزة  العناية  اإىل  ال��دخ��ول  اإىل 
كذلك   - اهلل  لق����در   - ال���وف���اة  اأو 
الأمرا�س  من  العالج  يف  امل�شارعة 
�شرورية  خ��ط��وة  ي��ع��د  ع���ام  ب�شكل 
ق��د حتدث  ت��داع��ي��ات  اأي���ة  لتجنب 
وميكن اأن ي�شاهم اأي�شا يف التقليل 
م���ن ن�����ش��ب��ة ان��ت�����ش��ار ال���ع���دوى بني 

اأقربائنا اأو اأ�شدقائنا".
ال��دول��ة �شخرت  اأن  ع��ل��ى  و���ش��ددت 
كافة  الالزمة  وامل��وارد  الإمكانيات 
امل�شابني  و�شالمة  �شحة  ل�شمان 
قيادتنا  روؤي��ة  بف�شل  بكوفيد19- 
الر�شيدة .. م�شرية اإىل اأن القطاع 
عالية  مبنظومة  يتمتع  ال�شحي 
اأف�شل  لتوفري  الكفاءة  و  امل�شتوى 
العالجات والربوتوكولت ل�شمان 
تعايف امل�شابني بكوفيد19- �شائلة 

اهلل ال�شالمة للجميع.
وذك��رت اأن دول��ة الإم��ارات حتر�س 

" يف حال  امل��ق��ر و ق��ال��ت :  ب��ل��د  يف 
تاأكد اإ�شابتكم بالفريو�س ندعوكم 
ل���ل���ت���وا����ش���ل م����ع ب��ع��ث��ة ال�����دول�����ة و 
اأي�شا مع �شركة التاأمني  التوا�شل 
ال�شحي اأو �شركة الطريان لتحمل 
ت���ك���ال���ي���ف ال�����ع�����الج م�����ع �����ش����رورة 
املتبعة يف تلك  بالإجراءات  التقيد 
املجتمع  دور  اإن  وق��ال��ت  الدولة". 
اأهمية  ي��ق��ل  ل  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف 
اجلهات  وم�����ش��وؤول��ي��ات  اأدوار  ع��ن 
بالتعامل  وامل���ع���ن���ي���ة  امل���خ���ت�������ش���ة 
م����ع اجل���ائ���ح���ة ون���ح���ن ع���ل���ى ثقة 
بالإجراءات  التزامكم  ب��اأن  كبرية 
الحرازية و الوقائية كافة يعك�س 
واأحبائنا  باأنف�شنا  اهتمامنا  مدى 

وجمتمعنا.
�شالمة  على  احلفاظ  اإن  واأ�شافت 
ك����ل م����ن ح���ول���ن���ا ي��ن��ب��ع م����ن ح�س 
امل�شوؤولية لدينا خا�شة عند زيارة 
كبار املواطنني واملقيمني .. لنلتزم 
�شحتهم  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  دائ���م���ا 
الفحو�شات  اإج���راء  و  و�شالمتهم 
لنجنبهم  ل��ق��ائ��ه��م  ق��ب��ل  ال���الزم���ة 

حالة  ويف  خ��ط��ر  لأي  ال��ت��ع��ر���س 
اإ�شابة اأي فرد من العائلة من كبار 
ال�شن من املهم تطمينه وامل�شارعة 
ال�شحية  امل����راك����ز  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه 
العالجات  لإع��ط��ائ��ه��م  امل��خ��ت�����ش��ة 
ال��الزم��ة و ع��دم ال��ت��ه��اون يف ذلك 
و�شالمتهم  ���ش��ح��ت��ه��م  ل�����ش��م��ان 

وتوفري العناية الالزمة لهم.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ن���ورة الغيثي يف 
حياتنا  م��ع  لنتعاي�س   ": اخل��ت��ام 
اجل����دي����دة الآم����ن����ة ون���ن���ع���م ب���ه���ا و 
الفحو�شات  بجعل  اجلميع  نن�شح 
عادة اأ�شا�شية يف حياتنا اليومية مع 
اللتزام بالإجراءات الإحرازية و 
الوقائية كلب�س الكمامات والتباعد 
غري  ن��ن�����ش��ح  ك���م���ا   .. اجل���������ش����دي 
للح�شول  امل�شارعة  اإىل  املطعمني 
املهمة  اخلطوة  فهذه  اللقاح  على 
الفريو�س  على  الق�شاء  يف  ت�شاهم 
" حفظ  ان���ت�������ش���اره  م����ن  احل�����د  و 
و�شعبا...و  ق���ي���ادة  الإم�������ارات  اهلل 
و  خ���ري  و  ���ش��ح��ة  اجل��م��ي��ع يف  دام 

عافية".

الدكتورة نورة الغيثي : 
�لأفر�د �ملوؤهلني ب�سرعة تلقي تطعيم كوفيد- 19 لوقايتهم و حماية �أفر�د �أ�سرهم وجمتمعهم و�لو�سول ملرحلة �لتعايف • نو�سي 

�للقاحات لتوفري �أف�سل �خليار�ت �ملتاحة و�لآمنة جلميع �لفئات �مل�ستهدفة تنوع  با�سرت�تيجية  ملتزمة  • �لدولة 
• 79.3 % ن�سبة �حلا�سلني على �جلرعة �لأوىل من �إجمايل �سكان �لدولة يف حني بلغت ن�سبة متلقي جرعتي لقاح 70.96 %

ميكن �إعطاوؤها جلميع �لأفر�د �ملطعمني باجلرعتني بعد مرور 6 �أ�سهر من �أخذ �جلرعة �لثانية و بعد 3 �أ�سهر من تاريخ �جلرعة �لثانية لالأفر�د ذوي �ملخاطر �لد�عمة  • �جلرعات 
�ملقبلة ل يقل �أهمية عن �أدو�ر وم�سوؤوليات �جلهات �ملخت�سة �ملعنية بالتعامل مع �جلائحة  �ملرحلة  يف  �ملجتمع  • دور 

�لحرت�زية و �لوقائية كافة يعك�س مدى �هتمامنا باأنف�سنا و�أحبائنا وجمتمعنا بالإجر�ء�ت  �لتز�مكم  باأن  كبرية  ثقة  على  • نحن 

امل����دع����و / ك����ام����رول  ف���ق���د 
الهند     ، عبدال�شكور  رحيم 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )N9785563( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508834608

فقد�ن جو�ز �سفر
امل�������دع�������و /�������ش������ري كل  ف�����ق�����د 
اف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان   ، خ��������اخ��������ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )P03487949(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة الف��غ��ان�����ش��ت��ان��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
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عربي ودويل
بايدن وترودو يبحثان م�ساألة �حتجاز كندَيني يف �ل�سني 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج���و ب���اي���دن م���ع رئي�س 
“الحتجاز  م�شاألة  ت��رودو  الكندي جا�شنت  ال��وزراء 

التع�شفي” ملواطَنني كندَيني.
ون��اق�����س ال��زع��ي��م��ان خ���الل ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م�شاألة 
اح��ت��ج��از ب��ك��ني م��ن��ذ ع��ام��ني ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الكندي 
ال�����ش��اب��ق م��اي��ك��ل ك��وف��ري��غ ورج���ل الأع���م���ال الكندي 
مايكل �شبافور، وكالهما حمتجز بتهمة التج�ش�س.

ال����وزراء  “رئي�س  اإن  ب��ي��ان  ت����رودو يف  م��ك��ت��ب  وق����ال 

والرئي�س ناق�شا احتجاز ال�شني التع�شفي للمواطنني 
الكنديني مايكل �شبافور ومايكل كوفريغ”، م�شيفا 
الفوري  الإف�����راج  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ال��زع��ي��م��ان  “اتفق 

عنهما«.
ي��ب��دو ردا على اعتقال  م��ا  ال��رج��الن على  واح��ُت��ج��ز 
كندا املديرة التنفيذية ل�شركة هواوي مينغ وانت�شو 

بناء على مذكرة ت�شليم اأمريكية �شادرة بحقها.
اإن �شبافور  ب���اي���دن  م��ك��ت��ب  ع���ن  ب��ي��ان ����ش���ادر  وق����ال 
الرئي�س  اأن  م�شريا اىل  “اعُتقال ظلما”،  وكوفريغ 
اعتقالهما  الهاتفية  امل��ك��امل��ة  خ��الل  دان  الأم��ريك��ي 

لتاأمني  ك��ن��دا  م��ع  ب��ق��وة  ال���وق���وف  ال��ت��زام��ه  و”كرر 
الإفراج عنهما«.واعتربت اأوتاوا احتجازهما مبثابة 
هواوي.وظهر  م��دي��رة  ق�شية  يف  ال�شغط  ممار�شة 
الرجالن اأول مرة اأمام املحكمة يف اآذار/مار�س هذا 

العام، يف جل�شات انتهت ب�شرعة.
ومن املقرر اأن حت�شر مينغ )49 عاما( اإىل حمكمة 
كندية الأربعاء يف جولة نهائية من جل�شات ال�شتماع 
بعد  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ت�شليمها  احتمال  ب�شاأن 
قرابة ثالث �شنوات من املعارك الق�شائية واجلدال 

الدبلوما�شي.

ملحاكمتها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  نقلها  مت  واإذا 
واإدان��ت��ه��ا ب��ع��د ذل���ك، ف��ق��د ت��واج��ه ع��ق��وب��ة ال�شجن 

لأكرث من 30 عاما يف الوليات املتحدة.
اأكرب  وه����واوي،  ال�شينية  احلكومة  م��ن  ك��ل  ونفت 
مورد يف العامل ملعدات �شبكات الت�شالت، التهامات 

الأمريكية با�شتمرار.
لوا�شنطن يف  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��ه��دف  اإن  ب��ك��ني  وت��ق��ول 
التكنولوجيا  �شركات  اإ���ش��ع��اف  ه��و  مينغ  مالحقة 
“حادثة  باأنها  برمتها  الق�شية  وو�شفت  ال�شينية، 

�شيا�شية خطرية«.

�إير�ن تهدد بالرد على تهديد
 بعد هجوم على �سفينة 

•• دبي-رويرتز

اإيران  اإن  قال متحدث با�شم وزارة اخلارجية الإيرانية 
اأي تهديد لأمنها وذلك  ال�شرعة على  �شرد على وجه 
واإ�شرائيل  وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأنحت  اأن  بعد 
ب��ال��الئ��م��ة ع��ل��ى ط��ه��ران يف ه��ج��وم ع��ل��ى ن��اق��ل��ة ت�شغلها 

�شركة اإ�شرائيلية قبالة ُعمان.
يوم  وق��ع  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  يف  لها  دور  اأي  اإي����ران  وتنفي 
اخل��م��ي�����س وُق��ت��ل ف��ي��ه اث��ن��ان م��ن اأف�����راد ال��ط��اق��م وهما 

بريطاين وروماين.
وقالت الوليات املتحدة وبريطانيا اأول اأول اأم�س الأحد 
اإنهما �شتعمالن مع �شركائهما للرد على هجوم الأ�شبوع 
علم  ترفع  التي  �شريت  مري�شر  الناقلة  على  املا�شي 
�شركة  وتديرها  يابانية  ل�شركة  مملوكة  وه��ي  ليبرييا 

زودياك ماريتامي الإ�شرائيلية.
جون�شون  بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  وو���ش��ف 
اأم�س الأول الثنني الواقعة باأنها “هجوم �شائن وغري 

مقبول على ال�شحن التجاري بكل و�شوح«.
وقال “اإيران يجب اأن تواجه عواقب ما فعلته«.

الأول.  اأم�����س  الإي����راين  ال�شفري  بريطانيا  وا���ش��ت��دع��ت 
بالأعمال  ال��ق��ائ��م  اإي������ران  ا���ش��ت��دع��ت  لح����ق  وق����ت  ويف 
ل�شتي�شاح  طهران  يف  الروماين  واملبعوث  الربيطاين 
للجمهورية  امل��وج��ه��ة  “التهامات  بخ�شو�س  الأم����ر 
�شبه  ف��ار���س  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأف���ادت  ح�شبما  الإ�شالمية”، 
الر�شمية.ونقل التلفزيون الإيراين الر�شمي عن �شعيد 
قوله  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  زاده  خ��ط��ي��ب 
الوطنية  اأمنها وم�شاحلها  “اإيران ل تردد يف حماية 

و�شرد دون اإبطاء وبقوة على اأي مغامرة حمتملة«.
الناقلة  ترافق  كانت  التي  الأمريكية،  البحرية  وقالت 
بحاملة الطائرات رونالد ريجان، يوم ال�شبت اأن الدلئل 

الأولية “ت�شري بو�شوح” اإىل هجوم بطائرة م�شرية.

واتهم رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت طهران 
عن احلادث الذي  امل�شوؤولية”  التن�شل من  “مبحاولة 
“جبان”.  عمل  باأنه  نفيها  وو�شف  اخلمي�س،  يوم  وقع 
وقال وزير اخلارجية الإ�شرائيلي  اأول اأول اأم�س الأحد 

اإن الواقعة ت�شتلزم ردا �شديدا.
الهجوم  اإن  بيني جانت�س  الإ�شرائيلي  الدفاع  وزير  قال 
واتهم  الإي������راين،  بالت�شعيد  و���ش��ف��ه  مل��ا  تكثيفا  مي��ث��ل 

طهران بتعمد اإيذاء املدنيني وقتلهم.
اأ����ش���اف ج��ان��ت�����س اأم����ام ال���ربمل���ان الإ���ش��رائ��ي��ل��ي “متتلك 
واخليارات  الأدوات  م��ن  متنوعة  جمموعة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
للدفاع عن مواطنيها، و�شن�شوي احل�شاب مع من يحاول 
اإيذاءنا، اأيا من كان، يف الزمان واملكان وبالطريقة التي 

تنا�شبنا وتنا�شب )احتياجات( اأمننا«.
اأنباء نور  ا�شمه لوكالة  اإي��راين مل ين�شر  وقال م�شوؤول 
الغربيني  امل�����ش��وؤول��ني  ت��ه��دي��دات  تعترب  “اإيران  ن��ي��وز 

والنظام ال�شهيوين جمرد دعاية«.
الأعلى  املجل�س  م��ن  املقربة  للوكالة  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 
“و�شتتحمل وا�شنطن ولندن  الإيراين  الوطني  لالأمن 

امل�شوؤولية ب�شكل مبا�شر عن العواقب«.
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  توقع  وا�شنطن،  ويف 
اأن احلادث  يعتقد  اإن��ه ل  وق��ال  “ردا جماعيا”  بلينكن 
الرئي�س  بخ�شو�س  ���ش��يء  اأي  على  ب��ال�����ش��رورة  م��وؤ���ش��ر 
من�شبه  يتوىل  ال��ذي  رئي�شي،  اإبراهيم  املقبل  الإي��راين 

يوم اخلمي�س املقبل.
وتبادلت اإيران واإ�شرائيل اتهامات مبهاجمة كل منهما 

ل�شفن الأخرى يف الأ�شهر الأخرية.
وت�����ش��اع��دت ح���دة ال��ت��وت��ر ب��ني اإي�����ران واإ���ش��رائ��ي��ل منذ 
2018 عندما �شحب الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد 
ترامب بالده من التفاق النووي بني طهران والقوى 
العاملية واأعاد فر�س عقوبات ت�شيب القت�شاد الإيراين 

بال�شلل.

•• وا�صنطن-بكني-اأ ف ب

اأّنها  ووه�����ان  يف  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
لفحو�س،  �شّكانها  جميع  �شُتخ�شع 
املدينة  ه�����ذه  يف  ظ���ه���رت  اأن  ب���ع���د 
اأوىل  ال�������ش���ني  ب���و����ش���ط  ال����واق����ع����ة 
الإ�شابات املحلية بكوفيد-19 منذ 

اأكرث من عام.
وقال امل�شوؤول الكبري يف ووهان، يل 
اأم�س  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  ت���او، 
ال��ب��ال��غ عدد  امل��دي��ن��ة  اإّن  ال��ث��الث��اء، 
“ب�شدد  ن�شمة  مليون   11 �شّكانها 
النووي  احلم�س  اختبارات  اإط��الق 
نحو  على  ال�شّكان  جلميع  ال�شامل 

�شريع«.
واأعلن امل�شوؤولون يف ووهان الثنني 
ناجمة  اإ�شابة  ح��الت  �شبع  ت�شجيل 
عن انتقال العدوى حمليا بني عمال 
على  عام  بعد  املدينة،  مهاجرين يف 
اإ�شابات ووقف انت�شار  عدم ت�شجيل 
اإغ��الق غري  الوباء الذي ترافق مع 

م�شبوق مطلع 2020.
وف���ر����ش���ت ال�����ش��ني اإغ����الق����ا ط���اول 
التنقل  وم��ن��ع��ت  ال�����ش��ك��ان  م���الي���ني 
الداخلي واأجرت فحو�شا وا�شعة يف 
لوقف  �شعيا  املا�شية  القليلة  الأي��ام 

اأكرب تف�س للفريو�س منذ ا�شهر.
و�شجلت ال�شلطات 61 اإ�شابة حملية 
بالفريو�س الثالثاء يف وقت و�شلت 
اإىل  ال�شريعة العدوى  املتحورة دلتا 
ع�شرات املدن بعد اأن ت�شببت اإ�شابة 
ناجنينغ  م���ط���ار  يف  ن��ظ��اف��ة  ع���م���ال 

باإ�شابات على م�شتوى البالد.
واأخ�����ش��ع��ت احل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
كربى املدن مبا فيها بكني ماليني 
لفحو�س  الآن  ح����ت����ى  ال���������ش����ك����ان 
جمّمعات  اأغ���ل���ق���ت  ف��ي��م��ا  ك����ورون����ا 
على  �شحيا  حجرا  وفر�شت  �شكنية 

خمالطي امل�شابني.
هذا وحّققت الوليات املتحدة هدف 

الرئي�س جو بايدن املتمّثل يف اإعطاء 
ال��ب��ال��غ��ني جرعة  م���ن  امل��ئ��ة  70 يف 
اللقاحات  م��ن  الأق�����ّل  ع��ل��ى  واح����دة 
امل�شاّدة لفريو�س كورونا، بعد �شهر 
تقريًبا من املوعد املحّدد �شابًقا يف 4 

متوز/يوليو.
وي���اأت���ي ذل���ك يف وق���ت ب��ل��غ��ت حالت 
الإ�����ش����اب����ة ال����ت����ي ت���ت���ط���ّل���ب دخ����ول 
لتلك  مماثلة  م�شتويات  م�شت�شفى، 
التي �ُشّجلت خالل ال�شيف املا�شي.

م��راك��ز مكافحة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
الأم����را�����س وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، وهي 
الرئي�شّية  ال��ع��اّم��ة  ال�����ش��ّح��ة  وك��ال��ة 
60،6 يف  اأّن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 
املئة  يف  و49،7  البالغني  م��ن  املئة 
اللقاح  تلّقوا  ال�شّكان،  اإج��م��ايل  من 

بالكامل.
اإدارة بايدن يف البداية يوم  وحّددت 
اإىل  للو�شول  البالد  ا�شتقالل  عيد 
ه���ذا ال��ه��دف واإع�����الن ال��ن�����ش��ر على 

الوباء.
التلقيح،  م���ع���ّدلت  ان��خ��ف��ا���س  ل��ك��ّن 
املحافظة  امل���ن���اط���ق  يف  ��ا  خ�����ش��و���شً

ت���ق���ل���ي���دًي���ا يف اجل����ن����وب وال���و����ش���ط 
ال����غ����رب����ي، وب�����ني جم���م���وع���ات مثل 
املنخف�س  ال���دخ���ل  وذوي  ال�����ش��ب��اب 
والأقليات العرقية، اأدى اإىل تفويت 

هذا املوعد.
واأّدى هذا التاأخري، اإىل جانب انت�شار 
اإىل  ال��ع��دوى،  ال�شديد  دلتا  متحّور 
الإ�شابات  ع����دد  م��ت��و���ّش��ط  ازدي�������اد 
ال�70  الذي يتجاوز حالًيا  اليومّية 
األف حالة ويرتفع على نحو �شريع.

اأنحاء  كّل  يف  امل�شت�شفيات  وت�شتقبل 
6200 م�شاب  م��ع��ّدل��ه  م��ا  ال��ب��الد 
بكوفيد يومًيا، فيما ميوت اأكرث من 

300 �شخ�س ب�شبب املر�س.
زينت�س من�شق مكافحة  وق��ال جيف 
الأب����ي���������س  ال����ب����ي����ت  اجل����ائ����ح����ة يف 
تركز  احلالت  “هذه  لل�شحافيني 
تطعيم  م��ع��دلت  ذات  جمتمعات  يف 

منخف�شة«.
واحدة  حالة  اكت�شاف  “مت  واأ���ش��اف 
من كل ث��الث ح��الت على م�شتوى 
وتك�شا�س  ف����ل����وري����دا  يف  ال�����ب�����الد، 

الأ�شبوع املا�شي«.

ل���ك���ن خ�����الل الأ����ش���اب���ي���ع الأخ�������رية، 
ارتفعت معّدلت التلقيح يف املناطق 
ال��ت��ي ت�����ش��ّررت ب�����ش��ّدة ج���ّراء اأحدث 
موجة كوفيد التي �شّببتها املتحورة 

دلتا ال�شديدة العدوى.
ال�����ولي�����ات  اأن  زي���ن���ت�������س  واأو�������ش������ح 
�شهدت  ت�������ش���رًرا  الأك������رث  ال���ث���م���اين 
زيادة يف التطعيمات اليومية بن�شبة 
الذي  ب��امل��ع��دل  م��ق��ارن��ة   ،171%
والأمر  اأ�شابيع.  ثالثة  قبل  �ُشّجل 
يتعلق خ�شو�شا باأركن�شا�س واألباما 

ولويزيانا ومي�شي�شيبي.
��ا يف  وق��د ب��داأ القطاع اخل��ا���س اأي�����شً
اأعلنت  الدفع يف ه��ذا الجت��اه. فقد 
دي���زين وول م���ارت، وه��م��ا م��ن اأكرب 
يف  بتوظيفات  تقوم  التي  ال�شركات 
القطاع اخلا�س يف الوليات املتحدة، 
عن ت�شجيع التلقيح اأو جعله اإلزامًيا 

للموظفني.
وات���خ���ذ ب���اي���دن ���ش��ل�����ش��ل��ة اإج�������راءات 
اخل���م���ي�������س ل���ت���ع���زي���ز ال���ت���ط���ع���ي���م يف 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، مب���ا يف اإل�����زام 
اإما  الفدراليني  املوظفني  ماليني 

كمامات  ب��و���ش��ع  واإم������ا  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م 
ب�شكل م�شتمر واخل�شوع لختبارات 

منتظمة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن امل��ت��ح��ور دلتا 
ل  اللقاحات  اأن  اإل  ت��ه��دي��ًدا،  ميثل 
الذين  الأ�شخا�س  تتيح ملعظم  تزال 
تلقوها باأن ل ُي�شابوا ب�شكٍل حاّد من 

كوفيد-19.
وف���ًق���ا ل��ل�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ح��ي��ة، ف����اإّن 
تطعيمهم،  مّت  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س 
باملر�س  لالإ�شابة  عر�شة  اأق���ّل  ه��م 
اأقّل  م���ّرة  و25  م����ّرات،   8 مب��ق��دار 
اأو  امل�شت�شفى  اإىل  للدخول  عر�شة 

الوفاة.
 97% �ُشّجلت  تيني�شي،  ولي���ة  يف 
من حالت الدخول اإىل امل�شت�شفيات 
املرتبطة  ال���وف���ي���ات  م���ن  و98% 
لدى  مت���وز/ي���ول���ي���و،  يف  ب���ك���وف���ي���د، 

اأ�شخا�س غري مطّعمني.
عالية  ُت���ع���ت���رب  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  ويف 
اأو�شت  اخلطورة لناحية الإ�شابات، 
الأمرا�س والوقاية  مراكز مكافحة 
الكمامات،  و�شع  مبوا�شلة  جم��ددا 
حتى بالن�شبة اإىل الأ�شخا�س الذين 

مت تطعيمهم.
مقاطعات  ثماين  اأع���ادت  والث��ن��ني، 
فران�شي�شكو  �شان  خليج  منطقة  يف 
فر�س اإلزامية و�شع الكمامات، على 

غرار ما ح�شل يف لويزيانا.
احلاكم  اإدواردز،  ب��ي��ل  ج���ون  وق����ال 
لويزيانا  ل���ولي���ة  ال���دمي���وق���راط���ي 
احلالية  ال��ق��ي��ود  اأن  ال��وا���ش��ح  “من 
اأن  م�����ش��ي��ًف��ا  تنجح”،  مل  وح���ده���ا 
الإج��راء الذي اتخذه جاء ا�شتجابة 
القطاع  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  مل��ط��ال��ب 

ال�شحي.
ال�شحية  ال�������ش���ل���ط���ات  وت���ن���اق�������س 
اإذا كانت هناك حاجة  الفدرالية ما 
معينة  ملجموعات  ثالثة  جرعة  اإىل 

مثل منقو�شي املناعة.

الوليات املتحدة حتقق هدف بايدن يف التلقيح 

ووهان �ل�سينية ُتخ�سع �سكانها لفحو�س بعد عودة كوفيد 

تاأمني �لغاز و�لقناة.. ما �أهمية 
�ن�سمام “�إ�س 44” للجي�س �مل�سري؟

•• القاهرة-وكاالت

الغوا�شة  ان�شمام  اأن  ع�شكريون  خ��رباء  اأك��د 
البحرية  ال��ق��وات  اإىل   ”44 “اإ�س  الأمل��ان��ي��ة 
“الردع”  ا�شراتيجية  �شمن  ياأتي  امل�شرية، 
عن  ل��ل��دف��اع  امل�����ش��ري  اجلي�س  يعتمدها  ال��ت��ي 
حدود البالد ومقدراتها وثرواتها يف البحرين 

الأحمر واملتو�شط.
الأول  اأم�����س  اأع��ل��ن  الع�شكري  امل��ت��ح��دث  وك���ان 
الثنني، و�شول الغوا�شة الأملانية “اإ�س 44” 
اإىل الإ�شكندرية، لتن�شم اإىل القوات البحرية 
ال���غ���وا����ش���ة طبقا  و�����ش����ول  امل�������ش���ري���ة.وج���اء 
ب��ني احلكومتني  امل��ح��دد  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 
امل�����ش��ري��ة والأمل���ان���ي���ة، ال����ذي ا���ش��ت��ل��م��ت م�شر 
الطراز  نف�س  من  الأرب��ع  الغوا�شات  مبوجبه 

خالل الفرة بني عامي 2017 و2021.
اأحمد  ال��ف��ري��ق  البحرية  ال��ق��وات  ق��ائ��د  واأك���د 
بو�شول  الح���ت���ف���ال  اأث����ن����اء  ك��ل��م��ت��ه  يف  خ���ال���د 
الغوا�شة، اأن القوات البحرية “توا�شل �شعيها 
لمتالك اأحدث نظم الت�شليح البحري لتظل 
ع��ل��ى ال��ع��ه��د دائ��م��ا يف ح��م��اي��ة ���ش��واح��ل م�شر 

وم�شاحلها«.

موا�شفات خا�شة
اللواء  الأ���ش��ب��ق  البحرية  الكلية  مدير  يقول 
الغوا�شة  اإن  ال�����ش��ادق،  حممد  اأح��م��د  ب��ح��ري 
 ،)1400/209( ط����راز  م���ن   ”44 “اإ�س 
لذا  �شبحية،  هجومية  غوا�شة  باأنها  تو�شف 
ال�شراتيجي  ال���ردع  اأ�شلحة  اأه��م  م��ن  تعترب 
اأف�شل  التي ت�شعى اجليو�س لمتالكها، ومن 

الغوا�شات التقليدية.
“�شكاي  ال�شادق يف حديث مع موقع  واأو�شح 
اأنها  “اأهمية هذه الغوا�شة  اأن  نيوز عربية”، 
مبا  ال�شبحية  اخلا�شية  ولها  منفردة،  تعمل 
ي�شعب ر�شدها. وتنفذ اأعمال الهجوم والدفاع 
عن الرثوات والطاقات وتاأمني حرية املالحة 
يف املحيطات والبحار واملناطق ال�شراتيجية 

يف  طويلة  مل��دة  تعمل  كما  احليوية،  وامل��م��رات 
بعيدة من دون دعم  املياه على م�شافات  عمق 
 3 مل��دة  الإب��ح��ار  ق���درة على  ول��ه��ا  لوجي�شتي، 

اأ�شابيع مت�شلة بالبحر«.
“تلك  اأن  امل�����ش��ري  ال��ع�����ش��ك��ري  وب���ني اخل��ب��ري 
اأ�شعب  م��ن  مب��ه��ام  تكلف  احلديثة  الغوا�شة 
املهام التي تكلف بها وحدة بحرية، وبالن�شبة 
مل�شر فاإنها قادرة على حماية وتاأمني املمرات 
ب��امل��وان��ئ، ع���الوة ع��ل��ى ق��ن��اة ال�شوي�س  امل��ه��م��ة 
وامل�����ش��اي��ق وم��ن��اط��ق ال�����رثوات وح��ق��ول الغاز 

والبرول بالبحرين املتو�شط والأحمر«.
واأ�شار اإىل اأن “من قدرات الغوا�شة اأنها ت�شل 
�شغطا  تتحمل  اأن��ه��ا  اأي  م��ر   500 لأع��م��اق 
عاليا، ولها فتحات توربيد، وقادرة على اإطالق 
ال�شواريخ من حتت املاء، وميكن ا�شتخدامها 
ال�شاحل،  من  قريبة  اأر�شية  مواقع  �شرب  يف 
اإر����ش���ال الأل���غ���ام ون��ق��ل ال�شفادع  ع���الوة ع��ل��ى 
“منظومة  امتالكها  اإىل  م�شريا  الب�شرية”، 

�شو�شاء  كمية  عنها  ي�شدر  عالية  اإلكرونية 
قليلة مبا ي�شعب اكت�شافها«.

 95 اأمل��ان��ي��ا �شنعت وب��اع��ت  اإن  وق���ال ال�����ش��ادق 
اإحدى  وم�شر من  الغوا�شة،  وح��دة من هذه 
ثقة  ي���وؤك���د  و”هذا  ام��ت��ل��ك��ت��ه��ا،  ال��ت��ي  ال�����دول 
امل�شرية،  امل�شلحة  القوات  يف  الأمل��اين  اجلانب 

ومدى احلرفية التي تتمتع بها«.

�شيا�شة الردع
من جهة اأخرى، قال رئي�س جهاز ال�شتطالع 
الع�شكرية  نا�شر  باأكادميية  امل�شت�شار  الأ�شبق 
التي  ال��غ��از  “حقول  اإن  ���ش��امل،  ن�شر  ال���ل���واء 
اكت�شفتها م�شر وخطوط املوا�شالت البحرية، 
حتتاج لقدرة بحرية قوية وقادرة على حماية 

املجال احليوي«.
ن��ي��وز عربية”،  “�شكاي  مل��وق��ع  ���ش��امل  واأ���ش��اف 
حتر�س  م�����ش��ر  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  “القيادة  اأن 
م�شاحلنا  حماية  على  ال��ق��درة  ام��ت��الك  على 

القومي  والأم�������ن  واحل���ي���وي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
تبنت  وبالتايل  امل�شتويات،  كافة  على  للبالد 
ا�شراتيجية امتالك قدرات قتالية ت�شتطيع 
اأمننا  وت��ه��دي��د  ث���روات���ن���ا  يف  ط���ام���ع  اأي  ردع 
على  الوخيمة  العقوبات  يوقع  مب��ا  القومي، 

اأي اعتداء«.
وا�شتكمل: “هذه ا�شراتيجية الدولة املتمثلة 
يف ال�����ردع، واأه����م خ��ط��وط��ه��ا ام��ت��الك ق���درات 
لكل  ر�شالة  اإي�شال  ثم  العدو،  ل��دى  ما  تفوق 
العامل بهذا احلجم من القدرات الذي منتلكه 
اأننا  يعلم  ل��ك��ي  ب���ه،  نفعله  اأن  ن�شتطيع  وم���ا 
قادرون على الرد حال تهديده لالأمن القومي 

امل�شري«.
الغوا�شة  اأن  امل�شري  الع�شكري  اخلبري  واأك��د 
“اإ�س 44” متثل “مرحلة متقدمة بالن�شبة 
للقطع البحرية يف العامل، وان�شمامها للقوات 
البحرية يزيد من قدراتنا القتالية يف البحر 

وعلى م�شتوى القوات امل�شلحة بالكامل«.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي*

اأتوقع  كنت  الآخ��ري��ن،  املراقبني  من  العديد  مثل 
الأرا�شي  من  الأمريكية  ال��ق��وات  ان�شحاب  اإع��الن 
لقد  من�شبه.  بايدن  الرئي�س  تويل  بعد  الأفغانية 
فهمت الأ�شباب القت�شادية املقدمة، متاًما كما كنت 
ح�شا�ًشا للكلفة الب�شرية و�شجر ال�شعب الأمريكي 

امام اأطول �شراع يف التاريخ الأمريكي.
لكن هذا الن�شحاب الأمريكي جعلني مت�شكًكا فيه 
البنتاغون  اأ�شر  لقد  ال�شراتيجية.  الناحية  من 
اأن  جميًعا  وعرفنا  العملية،  متديد  ���ش��رورة  على 
الن�شحاب،  ه���ذا  ث��م��ن  �شيدفع  الأف���غ���اين  ال�شعب 
على  تدريجياً  طالبان  �شيطرة  ب�شبب  فقط  يكفي 

املنطقة.
ما مل اأتخيله هو مدى ف�شل عملية الن�شحاب هذه 
من قبل اإدارة تتمتع بوجود عديد الوجوه من ذوي 
عن  الدميقراطي  املمثل  كلمات  وبح�شب  اخل��ربة. 
كولورادو جي�شون كرو، التي نقلها موقع بوليتيكو 
يديرون  وم�شت�شاريه  بايدن  فاإن  املا�شي،  الأ�شبوع 
ب�شكل �شيء للغاية ان�شحاب الأفغان الذين خدموا 

امل�شالح الأمريكية.
ل��ق��د ك��ن��ت ق��ل��ًق��ا م��ن��ذ ف����رة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى م�شري 
تعاونوا  الذين  واملرجمني  الفوريني  املرجمني 
م��ع الأم��ري��ك��ي��ني لأن��ه��م ك��ان��وا ي��ج��دون �شعوبة يف 
العامل  اأخرى من  واأماكن  اأفغان�شتان  حمايتهم يف 
على  عنهم  والتخلي  الن�����ش��ح��اب.  ه��ذا  ط��رح  قبل 
املوؤكد.  وامل��وت  بالتعذيب  الأر���س، هو حكم عليهم 
وه��ذه امل��رة ت��اأت��ي الن��ت��ق��ادات املوجهة ل���الإدارة من 

كال احلزبني ال�شيا�شيني.
اجلوية  ال���رح���الت  اأوىل  اأّن  م���وؤخ���ًرا  ق����راأمت  رمب���ا 
الوليات  ق��د هبطت يف  اأف��غ��ان  ت��ق��ّل ح��ل��ف��اء  ال��ت��ي 
اآمنون و�شوف  املتحدة، لذلك فاإن بع�س املوظفني 
مع  ب��امل��خ��اط��ر،  حم��ف��وف  ت��ع��اون،  م��ن  ي�شتفيدون 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. ورغ���م ال��دع��وات الأخ����رية من 

ال��رئ��ي�����س ل��ت�����ش��ري��ع ال����وت����رية، ف����اإن الف���ت���ق���ار اإىل 
للعملية  امل����دى  وال���ط���وي���ل  امل��ت��و���ش��ط  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

برمتها، اأمر موؤ�شف.
ل��ع��دم بدء  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��رئ��ي�����س لن��ت��ق��ادات  يتعر�س 
ال��ر���ش��م��ي عن  عمليات ال���ش��ت��خ��راج ق��ب��ل الإع����الن 
عدد  اإ�شدار  ال�شكالية:  وجوهر  اجلنود.  ان�شحاب 
الرغبة  يف  ن�شكك  ل  واإذ  ال��ت��اأ���ش��ريات.  م��ن  ك����اٍف 
اإىل  الفتقار  ف��اإن  الك��ف��اء،  املتعاونني  م�شاعدة  يف 

التخطيط يكون مفجًعا.
اأن  اأن����ه ل يغتفر يف ه���ذه احل���ال���ة، ه��و  ي��ب��دو  وم���ا 
اإن�شاوؤه  مت  التاأ�شريات  لإنتاج  امل�شتخدم  الربنامج 
اجال طويلة جًدا منذ  لكنه يتطلب   ،2009 عام 
زمن. كانت امل�شكلة معروفة جيًدا، ورغم �شوء اإدارة 
الإدارة ال�شابقة، فال ميكن لوم دونالد ترامب على 

هذا امللف.
برنامج  يواجهها  التي  ال�شعوبات  تو�شيح  مت  لقد 
2014 من  عام  ببالغة  اخلا�شة هذا  التاأ�شريات 
برناجمه  يف  اأوليفر  ج��ون  الكوميدي  املمثل  قبل 

“ل�شت ويك تونايت”. 
 ومت���ّك���ن امل��م��ث��ل ال��ك��وم��ي��دي وف��ري��ق��ه م���ن توثيق 
مدى  ع��ن  ال��ك��ث��ري  ي��و���ش��ح  م��ت��م��ّي��ز،  ب�شكل  امل�شكلة 

ال�شعوبة القائمة. 
اأو يف  يف ه����ذه الأي�������ام، ����ش���واء يف ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س 
اأكرب  ل�شتيعاب  اجلهد  ق�شارى  ُيبذل  الكونغر�س، 
وُي��ب��ذل جهًدا  املتعاونني الف��غ��ان،  ع��دد ممكن من 
اأوجه الق�شور ال�شارخة واملتكررة  كبرًيا لت�شحيح 
اجلهود  ه��ذه  كل  كانت  واإذا  التاأ�شرية.  برنامج  يف 
ج��دي��رة ب��ال��ث��ن��اء، اإل اأن��ه��ا ل��ن ت��ك��ون ك��اف��ي��ة، ومن 
املقرف جمّرد التفكري باأن عدة اآلف من املتعاونني 

املهّمني �شيتم اأ�شرهم من قبل طالبان.
لقد كرر الرئي�س “اأمريكا عادت” عدة مرات منذ 
للمرجمني  للغاية  قا�شية  �شيغة  ي��ن��اي��ر...   20
اأن الوعود الأمريكية  وعائالتهم الذين تبنّي لهم 

ل طائل من ورائها.

بايدن و�لف�سل �لأفغاين...!

*ا�شتاذ تاريخ, وحما�شر, ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ المريكيني

ترجمة خرية ال�شيباين
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عربي ودويل

مدينة  اإخ��الء  على  املدنيني  الثالثاء  اأم�س  الأف��غ��اين   اجلي�س  ح�ّس 
ل�شكركاه، عا�شمة ولية هلمند يف جنوب البالد، متهيداً ل�شن هجوم 

على متمردي طالبان، على وقع مواجهات م�شتمرة منذ اأيام.
وخاطب اجلرنال �شامي �شادات، القائد الع�شكري الأعلى رتبة يف جنوب 
الإعالم  و�شائل  على  وّزع���ه  �شوتي  ت�شجيل  يف  املدينة  �شكان  ال��ب��الد، 
وطلب بّثه، “نطلب منكم اأن تغادروا منازلكم يف اأ�شرع وقت. �شنواجه” 
)عن�شر  اأي  ن��رك  “لن  بقوة«.واأ�شاف  “ونقاتلهم  طالبان  متمردي 
اأ���ش��رع وق��ت ممكن  م��ن( طالبان على قيد احل��ي��اة.. ُيرجى امل��غ��ادرة يف 
ق�شري  وق��ت  بعد  اجلي�س  ن��داء  عمليتنا«.وجاء  ب��دء  من  نتمّكن  حتى 
يف  اأفغان�شتان،  اإىل  امل�شاعدة  لتقدمي  املتحدة  الأمم  بعثة  اإح�شاء  من 
تغريدة، مقتل اأربعني مدنياً على الأقل واإ�شابة 118 اآخرين بجروح 
يقيم  ل�شكركاه، حيث  امل��ع��ارك يف  خ��الل  الأخ���رية،  ال�24  ال�شاعات  يف 
املدنيني  م��اأزق  اإزاء  ال�شديد”  “قلقها  البعثة  ن�شمة.واأبدت  األ��ف  مئتا 

ت على “وقف فوري للقتال يف املناطق احل�شرية«. العالقني. وح�شّ

حققت باك�شتان هدفها اأم�س الثالثاء بتطعيم مليون �شخ�س يوميا 
يف  امل��ت��وق��ع  امل��ع��دل  اإىل  لت�شل  كوفيد-19،  مل��ر���س  امل�����ش��اد  باللقاح 
حملتها للتطعيم، بعد اأ�شابيع من موعد نهائي للعاملني يف الأماكن 

التي تتعامل مع النا�س للح�شول على �شهادة تثبت تلقي اللقاح.
ال�شهر  اع��ت��ب��ارا م��ن ه��ذا  اأن��ه  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  باك�شتان يف  واأع��ل��ن��ت 
�شيتعني على العاملني يف املدار�س ومراكز الت�شوق وخدمات ال�شيافة 
وقطاعي النقل وال�شفر اجلوي احل�شول على �شهادة تثبت تلقيهم 

اللقاح واإل �شيتم منعهم من دخول مقرات العمل.
و�شهدت باك�شتان زيادة يف الإ�شابات بفريو�س كورونا ب�شبب انت�شار 
ال�شحية  بنيتها  على  ال�شغط  من  املزيد  فر�س  مما  دلتا  ال�شاللة 

ال�شعيفة بالفعل.
اأك��رث من  تلقى  ن�شمة  220 مليون  البالغ  ال�شكان  تعداد  ومن بني 
31 مليونا جرعة اأوىل من اللقاح بينما تلقى 6.7 مليون فح�شب 
للقيادة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأع��ل��ن��ه  مل��ا  وف��ق��ا  بجرعتيه  ك��ام��ال  التطعيم 

والعمليات الذي يديره اجلي�س وامل�شوؤول عن مراقبة اجلائحة.
وف��اة جديدة  اإ�شابة و67   3582 �شجلت  باك�شتان  اأن  املركز  وذك��ر 

باملر�س يف ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية.

قالت املراكز الكورية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها  اأم�س الثالثاء 
اإنه مت ر�شد اأول حالتي اإ�شابة بال�شاللة دلتا بل�س من فريو�س كورونا، 

يف حني تواجه البالد موجة رابعة من جائحة كوفيد-19.
مرة  لأول  اكت�شفت  التي  دلتا  لل�شاللة  حتور  هي  بل�س  دلتا  وال�شاللة 
يف الهند. والأنباء عن ر�شد حالت اإ�شابة بها قليلة اإذ مل تظهر �شوى 
املراكز  والهند.و�شرحت  والربتغال  بريطانيا  منها  بلدان  ب�شعة  يف 
الكورية لرويتزر باأن “احلالة الأوىل )يف كوريا اجلنوبية( كانت لرجل 
م�شدر  اأن  واأ���ش��اف��ت  املا�شية”.  ال��ف��رة  يف  ي�شافر  مل  الأربعينيات  يف 
انتقال العدوى ل يزال قيد التحقيق.وقال باك يوجن جون امل�شوؤول يف 
�شخ�شا خالطوا   280 نحو  نتائج فح�س  اإن  اإف��ادة  الكورية يف  املراكز 
مل  اأن��ه  واأ�شاف  بالفريو�س،  فقط  ابنه  اإ�شابة  �شوى  تظهر  مل  امل�شاب 
يت�شح اإن كان م�شابا بال�شاللة دلتا بل�س.واأ�شار اإىل اأن احلالة الثانية 
امل�شابة بهذه ال�شاللة كانت مل�شافر عائد من الوليات املتحدة. وتلقى 

هذا ال�شخ�س جرعتي لقاح اأ�شرا زينيكا قبل �شفره.

عوا�صم

كابول

�سول

اإ�سالم اباد

�لعثور على نا�سط بيالرو�سي 
مفقود م�سنوقا يف �أوكر�نيا 

•• كييف-اأ ف ب

يف  حديقة  يف  م�شنوقا  �شي�شوف  فيتايل  البيالرو�شي  النا�شط  على  ُع��رث 
ال�شرطة  اأعلنت  ما  وفق  اأث��ره،  فقدان  من  يوم  بعد  الأوكرانية،  العا�شمة 

مو�شحة اأّنها فتحت حتقيقاً يف جرمية قتل.
واّتهم “البيت البيالرو�شي”، وهو منظمة غري حكومية يراأ�شها �شي�شوف 
وت�شاعد املواطنني الراغبني بالفرار جراء القمع يف اأوكرانيا، نظام الرئي�س 

األك�شندر لوكا�شنكو بالوقوف خلف مقتله.
“املواطن البيالرو�شي فيتايل �شي�شوف، الذي  اإن  وقالت ال�شرطة يف بيان 
فقد يف كييف اأم�س، ُعرث عليه اليوم م�شنوقاً يف اإحدى حدائق كييف، لي�س 

بعيداً عن املكان حيث كان يقيم«.
واأعلنت فتح حتقيق حول جرمية قتل، موؤكدة اأنها �شتتابع كل اخليوط مبا 

يف ذلك “جرمية قتل مقنعة ب�شورة انتحار«.
لكنه  الث��ن��ني،  �شباح  كييف  يف  الرك�س  ريا�شة  ملمار�شة  النا�شط  وذه���ب 
املنظمة احلقوقية  ونقلت  النقال.  هاتفه  على  به  الت�شال  وتعذر  يعد  مل 
فيا�شنا على تلغرام عن اأ�شدقاء �شي�شوف قولهم اإن “غرباء” تتبعوه اأثناء 

ممار�شته الرك�س موؤخراً.
الثالثاء على تلغرام، قوات الأمن  وحّملت منظمة “البيت البيالرو�شي”، 
م�شوؤولية مقتله يف “عملية منظمة” هدفت اإىل “ت�شفية )�شخ�س( ي�شكل 

خطراً على النظام البيالرو�شي«.
تظاهرات  منذ  املعار�شة  اأ�شكال  كافة  �شد  القمع  حملة  لوكا�شنكو  ويكّثف 

الحتجاج غري امل�شبوقة التي اندلعت العام املا�شي.
وبولندا  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  غالًبا  ب��الده��م،  م��ن  البيالرو�شيني  م��ن  كثري  وف��ر 
جمهورية  وهي  بالدهم،  يف  ال�شر�شة  القمع  حملة  خلفية  على  وليتوانيا، 
�شوفياتية �شابقة يحكمها لوكا�شنكو منذ العام 1994 بقب�شة من حديد.

وياأتي ذلك بعد اإعالن العداءة البيالرو�شية كري�شت�شينا ت�شيمانو�شكايا اأنها 
اأُجرِبت على الن�شحاب من اأوملبياد طوكيو ومت تهديدها باملغادرة الق�شرية 
ل��ل��ي��اب��ان لن��ت��ق��اده��ا احت���اد ب��الده��ا لأل��ع��اب ال��ق��وى ع��ل��ى م��واق��ع التوا�شل 
الجتماعي.ومنحت بولندا تاأ�شرية اإن�شانية اإىل العداءة البيالرو�شية التي 

قالت اإنها تخ�شى اأن ُت�شجن اإذا عادت اإىل بلدها.

�أول نائبة عربية لرئي�س �لكني�ست: 3 ق�سايا على �أجندة �لأولويات

•• لندن-وكاالت

ال�شنوية الأوىل لنفجار  مع اقراب الذكرى 
مرفاأ بريوت، كتب مارتن ت�شولوف يف �شحيفة 
هذا  م��ث��ل  يف  اأن����ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  “غارديان” 
اأك��رب احلوادث  اأح��د  الأ�شبوع قبل ع��ام، ت�شبب 
الإطالق،  على  الإن��ف��ج��ارات  باأكرب  ال�شناعية 

على  اأ�شاًل  كانت  مدينة  متزيق  اإىل  اأدى  مما 
حافة الهاوية.

 وال�����ش��ح��اب��ة ال��ت��ي ات���خ���ذت ���ش��ك��ل ف��ط��ر بفعل 
ال��ك��ي��م��اوي��ات، غ��ط��ت ���ش��م��اء ال��ع��ا���ش��م��ة يف 4 
القوة  دم���رت  فيما    2020 )اآب(  اأغ�شط�س 
الزلزالية لالإنفجار املنازل وال�شركات ون�شرت 
اأعلى درج��ات الرعب يف العامل. وحتى يف ظل 

الفو�شى، كان يجب اأن يكون ما ح�شل حلظة 
للمحا�شبة.

ومع ذلك، فاإنه ع�شية الذكرى الأوىل للكارثة، 
ل يزال لبنان م�شلوًل وحزيناً. وجرى متييع 
ما  اأبعد  يزالون  ل  املرتكبون  بينما  التحقيق، 
اأنه  ذل���ك،  املحا�شبة. والأ����ش���واأ م��ن  ي��ك��ون ع��ن 
بالن�شبة اإىل معظم اللبنانيني، فاإن امل�شاعدات 

الإنفجار  عقب  بها  التعهد  مت  ال��ت��ي  العاملية 
الذين  البلد،  حكام  قبل  م��ن  من�شية  ت��زال  ل 
يح�شلون  التي  ال�شيقة  المتيازات  يف�شلون 
ن��ظ��ام م�����ش��ل��ول، ع��ل��ى خ��ط��ة دولية  عليها م��ن 

ميكن اأن تنقذ البلد.
البناء يف طرابل�س  م���واد  اأح���د جت��ار  وت�����ش��اءل 
ن�شال عثمان: “من كان يظن اأن وعاء الت�شول 
اأن  ج���داً...لب���د  وف���ارغ���اً  ج���داً  ك��ب��رياً  �شيكون 
اإنهم يريدون الأموال،  العامل ي�شحك علينا. 
لكنهم عو�س ذلك تلقوا لكمة على وجوههم. 

وبينما هم ي�شحكون نحن نبكي«.
امل�شاعدات،  م��ن  دولر  مليار   11 مقابل  ويف 
طالبت فرن�شا باإ�شالحات هيكلية، وبال�شفافية 
اأخرى  ومليارات  الإن��ف��اق.  م�شتويات  كل  على 
اإج���راء تدقيقات يف  ���ش��رط  اأوروب����ا  وع���دت بها 
ح�����ش��اب��ات امل�����ش��رف امل���رك���زي، ال���ذي ك���ان دوره 

حا�شماً بالن�شبة لرثوة لبنان.
فقدت العملة اللبنانية 15 �شعفاً من قيمتها. 
الأ�شا�شية،  الأط��ع��م��ة  احل���اد  الت�شخم  وج��ع��ل 
خارج متناول معظم ال�شكان. ول ميكن العثور 
طفلة  توفيت  واجلمعة  اأ�شا�شية-  اأدوي���ة  على 
لأن  عقرب  لدغة  اإث��ر  عمرها  م��ن  الرابعة  يف 
الرياق امل�شاد لل�شم غري متوافر. ول يوجد 
اأج��ل تغذية معامل  ال��وق��ود من  ما يكفي من 
ت�شد  كانت  التي  امل��ول��دات  مافيا  اأو  الكهرباء 
اأ�شعار  ف��ر���س  اإىل  الأخ����رية  ف��ع��م��دت  ال��ث��غ��رة، 

باهظة يف مقابل تاأمني الكهرباء.

الإنفجار  اأت��ى  خال�س،  عن  ي�شفر  اأن  وعو�س 
ال���ك���ام���ل لدولة  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ع��ج��ز  ل��ي��ف�����ش��ح 
اأخفقت يف نياتها واأهدافها. ول تزال طبقتها 
ال�شيا�شية غري قادرة على ت�شكيل حكومة، ول 
تزال تختلف حول ح�ش�شها من الوزارات التي 

تريدها جوائز لتعزيز اإقطاعياتها.
الدولة هي  موؤ�ش�شات  فاإن  م�شابه،  نحٍو  وعلى 
امل�شرف  احتياطي  وانخف�س  اأي�����ش��اً.  فا�شلة 
الإلزامية،  امل��ت��ط��ل��ب��ات  دون  م��ا  اإىل  امل���رك���زي 
املوجود حلماية  للدعم  فورياً  مما يعني وقفاً 
اإىل  اللبنانيون  وان�شم  املتو�شطة.  الطبقات 
املنطقة،  يف  من�شية  اأخ��رى  و�شعوب  ال�شوريني 
ال��ظ��روف التي  يف رك���وب ق���وارب للهروب م��ن 
يعي�شونها. ول حل للح�شول على �شفقة اإنقاذ 
دولية اإل بالتخلي عن نظام �شاد ملدة 30 عاماً 

منذ انتهاء احلرب الأهلية.
ا�شتيعاب  ال�����ش��ع��ب  ي��ح��اول  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف 
الإنهيار يف لبنان، بداأ البع�س امليل اإىل وجهة 
املرتكزات  اأن  م��ف��اده��ا  م�شت�شاغة  غ��ري  ن��ظ��ر 
على  العيوب  تعريها  كانت  للدولة  الأ�شا�شية 
العثمانية  الإمرباطورية  ومن  امل�شتويات.  كل 
اإىل الإنتداب الفرن�شي، اإىل الو�شاية ال�شورية، 
واخلراب الذي �شببته احلرب الأهلية، ومن ثم 
النظام الريعي الذي تال اتفاق الطائف الذي 
اأنهى النزاع، فاإن لبنان مل مي�س قط يف م�شار 
�شهل. لكن العقود الثالثة الأخرية قد و�شعت 

الأ�شا�س لزواله. 

غارديان: بعد عام من �نفجار بريوت...ماذ� تغرّي؟

•• القد�س-وكاالت

الكني�شت  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب����ة  ح��������ددت 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، غ��ي��داء ري��ن��اوي زعبي، 
ثالثة ملفات رئي�شية حتظى باأولوية 
ق�شوى بالن�شبة لعملها داخل الربملان، 
الندماج  بق�شايا  اأ���ش��ا���ش��اً  م��رت��ب��ط��ة 
داخل  ال��ع��رب  للمواطنني  وال�����ش��راك��ة 

املجتمع الإ�شرائيلي.
اإىل جهود  ذات����ه  ال���وق���ت  يف  واأ�����ش����ارت 
املواطنني  ب���ني  ال��ث��ق��ة  ب���ن���اء  لإع�������ادة 
العرب واليهود بعد الأحداث الأخرية، 

ل �شيما يف املدن املختلطة.
م�شتقبل  ع��ن  باحلديث  تطرقت  كما 
ال�����ع�����الق�����ة ب�������ني الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ني 
يف  املقبلة  املرحلة  يف  والفل�شطينيني 

�شوء تغري احلكومة يف اإ�شرائيل.
“�شكاي  ويف ح���وار خ��ا���س م��ع م��وق��ع 
م�شادقة  ع�����ش��ي��ة  عربية”،  ن����ي����وز 
امليزانية  على  الإ�شرائيلية  احلكومة 
اأفادت  �شنوات،  ث��الث  منذ  م��رة  لأول 
ال�شيا�شي  ان��ت��ه��اء ح��ال��ة اجل��م��ود  ب���اأن 
الئتالف  بنجاح  مرهون  اإ�شرائيل  يف 

احلكومي يف اختبار امليزانية.
ك���م���ا ك�����ش��ف��ت يف ال����وق����ت ن��ف�����ش��ه عن 
ات���ف���اق داخ�����ل احل���ك���وم���ة ح����ول عدم 
ال�شخمة  ال�شيا�شية  امل��ل��ف��ات  ت����داول 
ع��ام��ني قدر  اأول  خ���الل  واحل�����ش��ا���ش��ة 
على  بالأ�شا�س  الركيز  مع  الإم��ك��ان، 

الق�شايا القت�شادية والجتماعية.

املواطنون العرب واليهود
عربية  اأول  “وهي  زع��ب��ي  وا���ش��ت��ه��ل��ت 
ت�شغل من�شب نائب رئي�س الكني�شت” 
العرب  ب���ني  ال���ع���الق���ة  ع���ن  ح��دي��ث��ه��ا 
واليهود داخل اإ�شرائيل، بخا�شة داخل 
املدن املختلطة، ل �شيما بعد التوترات 
“هناك  اأن  اإىل  ب���الإ����ش���ارة  الأخ������رية، 
العربي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ج���دي���داً  ت��وج��ه��اً 
خا�شة  اإ�شرائيل،  داخ��ل  الفل�شطيني 
اأن  ن��رى  عملياً  ال�شباب..  جيل  ل��دى 
وا�شراتيجيات  ب��اآل��ي��ات  ت��غ��رياً  هناك 
ال���ع���م���ل ال�������ش���ي���ا����ش���ي جت������اه ال����دول����ة 
وموؤ�ش�شاتها ب�شكل عام، خا�شة بدوائر 

اتخاذ القرار«.
العربية  “الأحزاب  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ركزت  العربية  ال�شيا�شية  وال��ق��ي��ادات 
يف وق���ت ���ش��اب��ق ع��ل��ى اأن ت��ع��ار���س من 
املعار�شة  اأهمية  املعار�شة.. ومع  اأجل 
و�شع  يف  ت�����ش��ب��ب  الأم�����ر  ذل���ك  اأن  اإل 
املجتمع  اأم��ام  �شقف ل ميكن تخطيه 
العربي، ل �شيما يف الق�شايا احلياتية 
والق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة.. الآن 
يف  ت��غ��رياً  هناك  اأن  ن��رى  اأن  ن�شتطيع 
اأداء الأحزاب ب�شكل عام، �شواء العربية 
جتاه  امل�شركة،  اليهودية  والعربية 
احلكومي  الئ����ت����الف  داخ�����ل  ال��ع��م��ل 

اأنه  “نالحظ  خ��ارج��ه«.وت��اب��ع��ت:  اأو 
يف ال�����ش��ن��وات ال��ث��الث الأخ�����رية مرت 
انتخابية،  دورات  ب���اأرب���ع  اإ����ش���رائ���ي���ل 
م�شرية  طبيعي”،  غ��ري  ���ش��يء  وه����ذا 
اأهم الق�شايا التي  اأن واح��دة من  اإىل 
القائمة  تو�شية  جذرياً  تغرياّ  �شهدت 
ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��رك��ة يف ال��ع��ام 2019 
باجلرنال بيني غانت�س، لتويل رئا�شة 
العديد  احلكومة.. وهذا براأيي وراأي 
جريئة  خ��ط��وة  ك���ان  ال�شيا�شيني  م��ن 
واإيجابية، تدل على اأن هناك ن�شجاً يف 
العمل ال�شيا�شي، واأننا عملياً كجمهور 
امل�شوتني  تعداد  يف  فقط  ل�شنا  عربي 
التاأثري  )اإكمال عدد( لكننا نرغب يف 
اأن نكون  ال�شيا�شية ونريد  يف العملية 
داخ��ل دوائ��ر اتخاذ القرار لي�س فقط 

القت�شادي ولكن ال�شيا�شي اأي�شاً«.

بناء الثقة
ال��ت��ي �شهدتها  وحت��دث��ت ع��ن الأزم����ة 
ومايو  اأبريل  �شهري  خ��الل  اإ�شرائيل 
امل��ا���ش��ي��ني، وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��الق��ة بني 
قائلة:  وال���ي���ه���ود،  ال���ع���رب  امل��واط��ن��ني 
“و�شلنا لعنف �شديد بني الطرفني.. 
الثقة  بناء من  ك�شر لأي  وك��ان هناك 
اأن تكون موجودة يف  املمكن  التي من 
تاريخية  بنظرة  ول��ك��ن  ���ش��اب��ق..  وق��ت 
هذه  اأن  ف��ب��اع��ت��ق��ادي  اأك����رث،  �شمولية 

الأزمة من املمكن اأن نتخطاها«.
مب�شاواة  “اأطالب  وا�����ش����ت����ط����ردت: 
املواطن  يفهم  ب��اأن  اأطالب  �شيا�شية.. 
البلدات العربية  اليهودي ما تواجهه 
مبني  ب�شكل  وعن�شرية  اإج��ح��اف  م��ن 
املوؤ�ش�شات احلكومية على مدار  داخل 
حقيقية  ق�شايا  ه��ن��اك   )..( ���ش��ن��وات 
وهدم  وال��ب��ن��اء  بالتخطيط  مرتبطة 
اإ�شافة  الأرا���ش��ي،  وم�����ش��ادرة  البيوت 

لق�شايا الت�شغيل والبطالة والفقر يف 
تهم  الق�شايا  وه��ذه  العربي،  املجتمع 
لكن من  العربي  امل��واط��ن  فقط  لي�س 
باإ�شرائيل..     مواطن  كل  تهم  اأن  املهم 
التكافل  ع���ن  ن��ت��ح��دث  ع��ن��دم��ا  ن��ح��ن 
الجتماعي واملدين، ل نريد اأن تكون 
جم���رد ���ش��ع��ارات ج��م��ي��ل��ة ف��ق��ط، لكن 
ال�شعارات  تلك  تتحول  ب���اأن  معنيون 

اإىل ممار�شة«.

ثالثة ملفات
وع�����ن ت���رت���ي���ب اأول������وي������ات ع��م��ل��ه��ا يف 
الكني�شت، اأو�شحت اأن ق�شايا الت�شغيل 
قائمة  ت��ت�����ش��در  وامل�����ش��ك��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
العربية  امل��راأة  الأول��وي��ات، مع ق�شايا 
وق�����ش��اي��ا امل�������ش���اواة ب�����ش��ك��ل ع����ام، وهي 
الق�شايا  عن  اأهمية  تقل  “ل  ق�شايا 
جمالت  “هناك  ال��ك��ربى«.وت��اب��ع��ت: 
مهمة اأط��ال��ب م��ن خ��الل وج���ودي يف 
الئ���ت���الف ب��رج��م��ت��ه��ا ال��ف��ع��ل��ي��ة على 
اأر�س الواقع؛ اأوًل اأن يكون هناك قرار 
مرتبط  الئ��ت��الف  ق���ادة  م��ن  �شيا�شي 
وامل�شاواة  احلقيقية  ال�شراكة  بق�شية 
واليهود  العرب  املواطنني  بني  التامة 
يف اإ�شرائيل.. الق�شية الثانية مرتبطة 
باأهمية دعم املوؤ�ش�شات الأهلية -�شواء 
على  تعمل  التي  وامل�شركة-  العربية 
م�شاألة ال�شراكة بني املواطنني، خا�شة 
يف املدن املختلطة، لرنى التغيري على 
اأر�س الواقع.اأما الق�شية الثالثة فهي 
من  “الت�شغيل”،  مب��ل��ف  م��رت��ب��ط��ة 
منطلق اأن “الندماج احلايل لل�شباب 
العرب يف املوؤ�ش�شات الإ�شرائيلية لي�س 
“اأريد اأن يكون ال�شباب العربي  كافياً 
يف درجات عالية من الإدارة.. ما دمنا 
فمن  املجتمع،  م��ن  باملئة   20 ن�شكل 
ب��ن��ف�����س درج���ة  اأن ن��ح��ظ��ى  امل��ف��ر���س 

اإ�شرائيل،  يف  للعرب  الالئق  التمثيل 
احلالية  ال��ت��م��ث��ي��ل  ن�����ش��ب��ة  اأن  خ��ا���ش��ة 
الدرجات  ه��ذه  يف  العرب  للمواطنني 

الإدارية ل تتعدى ال� 4 باملئة«.

جمود �شيا�شي
التاأثري  ع����ن  ب���احل���دي���ث  وت���ط���رق���ت 
الإ�شرائيلية  احلكومة  داخ��ل  العربي 
“الئتالف  اأن  م��و���ش��ح��ة  احل���ال���ي���ة، 
احل��ك��وم��ي مل ي��ك��ن ل���ريى ال���ن���ور اإل 
واقعية  �شراكة  وهي  ال�شراكة..  بهذه 
ف��اإن هذا  املقابل،  لكن يف  و�شرورية.. 
�شئيلة  اأغلبية  على  مبني  الئ��ت��الف 
داخل  ���ش��وت  ك���ل  اأن  ي��ع��ن��ي  مب���ا   )..(
هذا الئتالف لع�شو برملان هو �شوت 
موؤثر يف جميع القرارات مبا يف ذلك 
الق�شايا التي تهم املواطنني العرب«.

ورداً على �شوؤال حول م�شري احلكومة 
باعتبارها مبنية على ائتالف “ه�س” 
و�شفتها،  كما  �شئيلة”  “اأغلبية  اأو 
الكني�شت  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة  اأ�������ش������ارت 
اإىل  املالية،  جلنة  وع�شو  الإ�شرائيلي 
اأن “الختبار الأ�شا�شي لهذا الئتالف 
فمن  امل���ق���ب���ل���ة،  ال�����ف�����رة  يف  ������ش�����رناه 
املفر�س اأن تقر جلنة املالية ميزانية 
الدولة.. يف اللحظة التي يقر الربملان 
فيها امليزانية لأول مرة بعد 3 �شنوات 
ا�شتقرار  اأو  نتحدث عن هدوء  فنحن 
ن�شبي لهذه احلكومة التي ميكنها اأن 

تعمل على ق�شايا مهمة«.
الت���ف���اق���ات  “كل  اأن  ع����ن  وك�������ش���ف���ت 
الئ��ت��الف��ي��ة ال��ت��ي مت��ت م��ع الأح����زاب 
الق�شايا  ك��ل  اأن  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  اُت��ف��ق 
ال�شيا�شية ال�شخمة واحل�شا�شة �شتتم 
بالئتالف  ت���داول���ه���ا  ع����دم  حم���اول���ة 
اأول عامني.. واأن  قدر الإمكان خالل 
يكون الركيز بالأ�شا�س على الق�شايا 

خا�شة  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وتداعياتها  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف 

القت�شادية«.
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  اإن  زع��ب��ي  وق���ال���ت 
ال�شتقرار  اإىل  م���ا����سٍ  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف 
ب��ع��د ���ش��ن��وات اجل���م���ود، لف��ت��ة اإىل اأن 
بنيامني  ال�����ش��اب��ق  احل��ك��وم��ة  “رئي�س 
املوؤ�ش�شة  اإ���ش��ع��اف  اإىل  �شعى  نتنياهو 
الق�شايا  ظ����ل  ويف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ال�شنوات  خ��الل  ح��اول  يواجهها  التي 
الأخرية اأن ي�شعف املوؤ�ش�شة الق�شائية 
اإىل  ت�شعى  احل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  بينما 
وتاأكيد  املوؤ�ش�شة،  تلك  وت��ق��وي��ة  دع��م 

مبداأ الف�شل بني ال�شلطات«.
عن  ك�شفت  امل��ي��زان��ي��ة،  م�شاألة  وح���ول 
التي  العملية  اخل��ط��وات  اأه��م  م��ن  اأن 
“اخلطوات  ه��ي  عليها  للعمل  ت�شعى 
ال��ت��ي ت��ع��ن��ي ب��ج��ل��ب م��ي��زان��ي��ات كبرية 
يف  ج���دي���دة  ح�����ارات  وب���ن���اء  لتخطيط 
عربية  بلدات  وبناء  العربية  البلدات 
جديدة، ل �شيما اأنه منذ العام 1948 
وحتى الآن مل تقم بلدة عربية جديدة 

اأو م�شفى عربية اأو جامعة«.

خالفات
ت����اأث����ري  ح�������ول  �������ش������وؤال  ع����ل����ى  ورداً 
العربية  الأح������زاب  ب���ني  “اخلالفات 
“راأينا  ق���ال���ت:  الكني�شت”،  داخ�����ل 
بني  امل��وج��ودة  ال�شغوطات  م��ن  ن��وع��اً 
توجهات خمتلفة لالأحزاب العربية.. 
واأن�����ا ل اأ���ش��م��ي��ه��ا خ���الف���ات ج����زء من 
تكون  اأن  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
هناك عدة طروحات �شيا�شية واأحزاب 
ت��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ط��روح��ات��ه��ا، وه����ذا ل 
يقلقني القلق يف اأن حتول النتقاد اإىل 
التجريح الذي قد ي�شل اإىل التخوين 

والتكفري، وهذا خطر«.

الكني�شت،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  وحت���دث���ت 
العنف  ت���ن���ام���ي  ع����ن  ذل�����ك  مب���������وازاة 
ال��ع��رب��ي يف  واجل��رائ��م داخ���ل املجتمع 
باأنها  اجلرائم  تلك  وا�شفة  اإ�شرائيل، 
يف  اجل��رائ��م  اأ���ش��ع��اف  ب�شبعة  “تفوق 
الفل�شطينية  ال�شلطة  اأو  مثاًل  الأردن 
“وهذه واحدة من اأهم الق�شايا التي 
ب����اأن احل��ك��وم��ة اجلديدة  اأن����ا ���ش��ع��ي��دة 

حملت على عاتقها تغيريها«.

الق�شية الفل�شطينية
اأ�شارت  الفل�شطينية،  الق�شية  وح��ول 
عاماً  ال�12  “خالل  اأن���ه  اإىل  زع��ب��ي 
امل��ا���ش��ي��ة م���ن ح��ك��م ال��ل��ي��ك��ود )ح���زب 
ن��ت��ن��ي��اه��و( ك����ان ه���ن���اك اإج����ح����اف تام 
واقع  حت�شني  اإم��ك��ان��ات  لكل  وطم�س 
يكن هناك  الفل�شطيني، ومل  املجتمع 
اأي تعاون اأو بداية حلديث عن اأي حل 
للحكومة  بالن�شبة  بينما  للق�شية.. 

احلالية فالو�شع خمتلف«.
مريت�س  ح����زب  م���ن  “اأنا  وت���اب���ع���ت: 
)ي�شاري( وهو احلزب الذي على مدار 
30 �شنة ظلت واحدة من اأهم الق�شايا 
بني  ال�شالم  ق�شية  ه��ي  حملها  ال��ت��ي 
كما  والفل�شطينيني..  الإ�شرائيليني 
ب���ني احل���زب  اأن الت����ف����اق الئ����ت����اليف 
العمل على  واحلكومة ت�شمن ق�شية 
يكون  اأن  الأق����ل  ع��ل��ى  اأو  امل��ف��او���ش��ات 
ه���ن���اك ب����اب ل�����ش��م��اع ال��ق�����ش��اي��ا التي 

تطرحها ال�شلطة الفل�شطينية«.
اأف������ادت زع��ب��ي ب����اأن ه��ن��اك �شعياً  ك��م��ا 
باري�س  اتفاقية  على  البناء  اأج��ل  من 
اتفاقات  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي   1994
الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ني  جت��اري��ة 
واأمريكا.  الأوربية  والدول  واإ�شرائيل 
الإقليمي  ال��ت��ع��اون  “وزير  وق���ال���ت: 
ع��ي�����ش��اوي ف��ري��ج م���ن ح���زب مريت�س 
امل����و�����ش����وع.. طبعاً  ه����ذا  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
الت���ف���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة وح���ده���ا غري 
كافية.. لكن نرى اأن هذه هي البداية 
م�شرية  جديد”،  م���ن  ال��ث��ق��ة  ل��ب��ن��اء 
بني  م�شتقبلية  اتفاقية  “اأي  اأن  اإىل 
وحكومة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
اإ�شرائيل يتعني اأن تبنى على حد من 

الثقة املفتقدة حالياً لالأ�شف«.

•• اأنقرة-وكاالت

م��ع تقدم ف��رق الإط��ف��اء الركية اأم�����س ال��ث��الث��اء  يف 
احلرائق  لإخ���م���اد  اأ���ش��ب��وع  م��ن��ذ  امل�����ش��ت��م��رة  معركتها 
اجلنوبي  ال�شاحل  على  وال��ق��رى  الغابات  دم��رة  التي 
للبالد، واجهت حكومة الرئي�س رجب طيب اأردوغان 
الوا�شح  ال�شعيف  انتقادات متزايدة ب�شبب رد فعلها 
وع���دم ا���ش��ت��ع��داده��ا ال��ك��ايف مل��واج��ه��ة احل��رائ��ق وا�شعة 
الأربعاء  يوم  اندلعت  التي  احلرائق  النطاق.ت�شببت 
امل��ا���ش��ي  وال���ت���ي اأج��ج��ت��ه��ا ال���ري���اح ال��ق��وي��ة ودرج����ات 
اأ�شخا�س واأجربت  العالية، يف مقتل ثمانية  احلرارة 

الآلف من ال�شكان وال�شياح على الفرار من منازلهم 
ال�شيارات  م��ن  ق��واف��ل  اأو  ال���ق���وارب  يف  املنتجعات  اأو 
حمل  ال�شوداء  املتفحمة  الأ�شجار  حلت  وال�شاحنات. 
�شاحل  يف  ال�شنوبر  باأ�شجار  امل��غ��ط��اة  ال��ت��الل  بع�س 
القرويني  م��ن  العديد  فقد  بينما  ال��رك��ي  ال��ف��ريوز 

منازلهم وموا�شيهم.
ول يزال رجال الإطفاء يحاولون اإخماد ت�شعة حرائق 
يف ولية اأنطاليا ال�شاحلية وموغال التي تعد مقا�شد 
يف  اأخ��رى  حرائق  عن  اأنباء  ووردت  �شهرية.  �شياحية 
اإنه مت  واإ�شربطة. وقال م�شوؤولون  اأ�شنة  حمافظتي 
30 ولية  اأك��رث م��ن  ان��دل��ع يف  137 حريقا  اإخ��م��اد 

منذ ي��وم الأرب��ع��اء.وو���ش��ف م�����ش��وؤول ت��رك��ي كبري يف 
قطاع الغابات حرائق الغابات باأنها الأ�شواأ يف تركيا يف 
الذاكرة احلية، لكنه مل يحدد م�شاحة اأرا�شي الغابات 
التي التهمتها احلرائق. كما مل ي�شتطع تقدير املدة 
التي �شي�شتغرقها الطاقم لإخماد احلرائق، قائاًل اإن 
التي كانت حتت  النريان  اإ�شعال  القوية تعيد  الرياح 
الكوارث  اأ���ش��واأ  م��ن  واح���دة  ال�����ش��اب��ق.يف  يف  ال�شيطرة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى الإط�������الق، ي��ت��وا���ش��ل ان�����دلع حرائق 
تركيا  املتو�شط، من  البحر  �شرق  الغابات يف منطقة 

اإىل اليونان واإيطاليا.
وحتدث امل�شوؤول �شريطة عدم الك�شف عن هويته لأنه 

غري خمول للحديث اإىل و�شائل الإعالم.
وملا فقد ال�شكان منازلهم وموا�شيهم، حتول الغ�شب 
اأ�شطول  وج��ود  بعدم  اع��رف��ت  التي  احلكومة  جت��اه 
املوجودة  الطائرات  واأن  احل��رائ��ق،  ملكافحة  طائرات 
اأحزاب  اتهمت  لال�شتعمال.  �شاحلة  حالة  يف  لي�شت 
امل��ع��ار���ش��ة احل��ك��وم��ة ب��ع��دم ���ش��راء ط��ائ��رات مكافحة 
البناء  مل�شاريع  الأم���وال  توجيه  يتم  بينما  احل��رائ��ق 
حكومة  اُتهمت  بالبيئة.كما  ت�شر  اإنها  يقولون  التي 
للخطر  احلرائق  مكافحة  جهود  بتعري�س  اأردوغ��ان 
من خالل رف�س امل�شاعدة من الدول الغربية، مبا يف 

ذلك اليونان، خالل املراحل الأوىل من احلرائق.

مل تخمد منذ �أ�سبوع.. كيف تهدد �حلر�ئق ق�سر �أردوغان؟
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عربي ودويل

ال����ق����درة ال�����ش��ن��اع��ي��ة والإداري��������ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ن���اع���ة ال�������ش���ك���ان يف 

اخلريف
وزارة  اأع����ل����ن����ت  ي����ول����ي����و،   9 يف 
لبالدها  اأن  ال�شينية  ال�شناعة 
ق����درة اإن���ت���اج ع��ام��ة ت��ب��ل��غ خم�شة 
اللقاحات  م���ن  ج��رع��ة  م��ل��ي��ارات 
 .2021 لعام  كوفيد-19  �شد 
وهو ما يكفي لإم��داد كل ال�شعب 
التي  الأرب��ع��ني  وال���دول  ال�شيني 
اتفاقيات  ال�����ش��ني  م��ع��ه��ا  وّق���ع���ت 

توزيع.
اللقاح  ت���وزي���ع  م���ع���دل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
ح���وايل 100 م��ل��ي��ون ج��رع��ة يف 
الأ���ش��ب��وع م��ن��ذ م��اي��و. وب��ل��غ عدد 
 1.5 توزيعها  مت  التي  اللقاحات 
يوليو،   24 يف  ج���رع���ة  م���ل���ي���ار 
الر�شمي  الهدف  حتقيق  وميكن 
 70 ل�  املتمثل يف التلقيح الكامل 
بحلول  ال�شني  �شكان  من  باملائة 
احلالية  بالوترية  اأكتوبر  نهاية 

لربنامج التطعيم.
النظام  ف�����اإن  ال����وق����ت،  ن��ف�����س  يف 
ال�شارم للغاية للمراقبة والق�شاء 
ال��ب��وؤر اجل��دي��دة، يبقي عدد  على 
احل����الت ع��ن��د ب�����ش��ع ع�����ش��رات يف 
اأي  ع��ن  ال��ب��الد  ال��ي��وم. مل تعلن 
وف���ي���ات ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا منذ 
ي�شع  م��ا   ،2020 اأب��ري��ل  نهاية 
اجلديدة  امل��وج��ات  خ���ارج  ال�شني 
يف اآ�شيا. كل ذلك ميكن اأن يجعل 
احلكومة ال�شينية متفائلة ب�شكل 
خا�س ب�شاأن قدرتها على الق�شاء 
ولكن  اأرا�شيها،  م��ن  ال��وب��اء  على 

لي�س هذا هو احلال.

اجلديدة  والتو�شيات  احلذر 
من اخلرباء ال�شينيني

ف�����و، رئ���ي�������س مركز  اأ������ش�����ار ج�����او 
م��ك��اف��ح��ة الأوب����ئ����ة ال�����ش��ي��ن��ي، يف 
اأبريل   12 ي��وم  �شحفي  م��وؤمت��ر 
مل  ال�شينية  ال��ل��ق��اح��ات  اأن  اإىل 
ت��ك��ن ف��ع��ال��ة مب��ا ي��ك��ف��ي. وت�شبب 
ه���ذا ال��ب��ي��ان يف ���ش��ج��ة ك��ب��رية يف 
ال�شحافة الدولية، مما دفع جاو 
كلماته  ب���اأن  الدع����اء  اإىل  لح��ًق��ا 

اأوقفتها احلكومة، التي ل ترغب، 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، اإث�����ارة ج���دل ل 
ال�شحة  داعي له. وقال م�شوؤولو 
يجب  ال��ت��ط��ع��ي��م  اإن  ال�����ش��ي��ن��ي��ون 
ومقبول  “م�شتنرًيا  ي��ك��ون  اأن 

وطوعًيا«.
�شحيح اأن الردد يف التطعيم اأقل 
قوة يف ال�شني منه يف فرن�شا، اإذا 
املنتظمة  ال�شتطالعات  �شدقنا 
التي جتريها �شركة اإب�شو�س نيابة 
العاملي.  القت�شادي  املنتدى  عن 
ففي خم�شة ا�شتطالعات مقارنة 
اأجريت بني يوليو 2020 واأبريل 
املواطنني  ن�شبة  ظلت   ،2021
التطعيم  الراغبني يف  ال�شينيني 
يف  باملائة،   80 ح��وايل  م�شتقرة، 
حني اأن ن�شبة الفرن�شيني حوايل 

60 باملائة.
احلكومة  ت�����ش��ت��ع��د  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ل 
الأمد  ط��وي��ل��ة  مل��ع��رك��ة  ال�شينية 
ك������ورون������ا، حيث  ����ش���د ف����ريو�����س 
فعالية  انخفا�س  تعوي�س  يجب 
بجرعات  احل���ال���ي���ة  ال���ل���ق���اح���ات 
وخ���ل���ط���ات ول����ق����اح����ات ج���دي���دة، 
وحيث ل يجب الإ�شراع يف البحث 
ح�شاب  على  القطيع  مناعة  ع��ن 

التما�شك الوطني.
------------------------

والق�شايا  اآ�شيا  يف  *متخ�ش�س 
عمل  الدولية.  القت�شادية 
ومالًيا  اقت�شادًيا  م�شت�شاًرا 
ال�شفارات  يف  عاًما   20 طيلة 
وال�شني  اليابان  يف  الفرن�شية 
ل�شالح  و�ــشــنــغــافــورة  وكــوريــا 
الآ�شيان. كما �شارك يف تطوير 
وخا�شة  الأوروبية  ال�شيا�شات 
يف  �شواء  التجارية,  ال�شيا�شة 
اأو  العاملية  الــتــجــارة  منظمة 
املفاو�شات مع الدول الآ�شيوية. 
يدّر�س منذ اأربع �شنوات يف كلية 
مدر�شة  يف  الدولية  الــ�ــشــوؤون 
العلوم ال�شيا�شية بباري�س حول 
التحليل امل�شتقبلي لآ�شيا. ن�شر 
“اجلائحة,  بــعــنــوان  ــا  ــاًب كــت
 2021 مار�س  العامل”,  تغرّي 

“من�شورات لوب«.

“اأ�شيء تف�شريها”. كما ذكر جاو 
فو فائدة خلط لقاحات خمتلفة، 
بني  الزمني  الفارق  يف  والتفكري 

جرعات اللقاح.
الدكتور  اع����رف  ���ش��ه��ري��ن،  ب��ع��د 
ال�شابق  النائب  ت�شيجيان،  فينج 
مل���دي���ر م���رك���ز م��ك��اف��ح��ة الأوب���ئ���ة 
امل�شادة  الأج�����ش��ام  ب���اأن  ال�شيني، 
ال�شينية  اللقاحات  تنتجها  التي 
ك��ان��ت اأق����ل ف��اع��ل��ي��ة ���ش��د متغري 

دلتا.
واأو������ش�����ح خ���ب���ري م�����ش��ه��ور اآخ�����ر، 
ال��ربوف��ي�����ش��ور ج���وان ي���ي، رئي�س 
الأوب��ئ��ة يف جامعة  درا���ش��ة  مركز 
مطولة  مقابلة  يف  ك��ون��غ،  ه��ون��غ 
مع حمطة فينيك�س التلفزيونية، 
مفهوم  ه���ي  ال��ل��ق��اح  ف��ع��ال��ي��ة  اأن 
انتقايل. فرغم اأنه ميكن عر�شه 
ينخف�س  قد  اأن��ه  اإل  البداية،  يف 
اإىل الن�شف يف غ�شون �شتة اأ�شهر 
ويختفي بعد عام. واعترب الدكتور 
ال�شروري  م���ن  اأن�����ه  ي����ي،  غ�����وان 
بنظام  نف�شها  ال�����ش��ني  ت����زود  اأن 
املتغريات  لتحليل  تنظيماً  اأك��رث 
اجلديدة، ومتابعة البحث الدائم 

لتكييف اللقاحات.
واأع�����ل�����ن ج������او ف�����و ن���ف�������ش���ه على 
 21 يف  ال�������ش���ي���ن���ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
ي��ول��ي��و، اأن���ه ت��ن��اول ج��رع��ة ثالثة 

ووالواك�س  اأبوجينبيو  قبل  م��ن 
ومعهد  احل��ي��وي��ة  للتكنولوجيا 
ال���ط���ب ال�����ش��اب��ط ال��ع�����ش��ك��ري يف 
الأكادميية ال�شينية للعلوم. واإذا 
كانت هذه التجارب حا�شمة، فمن 
قبل  ال��ل��ق��اح  ه��ذا  ت�شويق  املمكن 

نهاية العام.

الرتدد يف التطعيم الإجباري
دفع البحث عن املناعة اجلماعية 
يف الأ���ش��اب��ي��ع الأخ����رية ع���دًدا من 
اإىل  ال�شينية  وامل���دن  امل��ق��اط��ع��ات 
املتاأخرين.  على  عقوبات  فر�س 
على  وخنان،  جواجن�شي  واأعلنت 
���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، اأن��ه��م��ا ل���ن تقبال 
الذين مت تطعيم  �شوى الأطفال 
الدرا�شي  ال���ع���ام  خ���الل  اأ���ش��ره��م 
وب��������داأت  ����ش���ب���ت���م���رب.  امل����ق����ب����ل يف 
مناطق اأخرى يف فر�س التطعيم 
واملطاعم  العامة  الأم��اك��ن  داخ��ل 
تانغي  منطقة  وذهبت  واملتاجر. 
حد  اإىل  خ�����ن�����ان  م���ق���اط���ع���ة  يف 
املدنية  اخلدمة  موظفي  تهديد 
املدنية  واملتقاعدين من اخلدمة 
بعدم دفع رواتبهم اأو معا�شهم اإذا 

مل يتم تطعيمهم.
املختلفة  امل���ب���ادرات  واأث����ارت ه��ذه 
ال�شبكات  ع��ل��ى  ك��ث��رية  ان��ت��ق��ادات 
وقد  ال�����ش��ي��ن��ي��ة.  الج���ت���م���اع���ي���ة 

الردد يف فر�س اللقاح يف ال�شني الهدف مناعة القطيع

تطعيم طالب املدار�س الثانوية يف منطقة ت�شياجنيانغ يف ت�شونغت�شينغ.

حملة تلقيح �شخمة طاقة انتاج من اجلرعات تفي�س على حاجيات ال�شني

م���ع احلكومة  ات��ف��اق��ي��ة  ف��و���ش��ون 
ال�شينية للتعاقد من الباطن مع 
فايزر بيونتيك لتوزيع لقاحها يف 
�شنغهاي  �شركة  واأعلنت  ال�شني. 
اإن���ت���اج ه���ذا ال��ل��ق��اح قد  ل��ل��ت��و، اأن 
ي�شل اإىل مليار جرعة يف ال�شني 
بحلول نهاية العام، مبعدل 100، 
�شهرًيا.  جرعة  مليون   200 ثم 

من اللقاح. وحّل اجلرعة الثالثة 
�شريرية  لدرا�شات  يخ�شع  ه��ذا، 
مايو يف مقاطعة جيانغ�شو،  منذ 
الأ�شهر  يف  م��ع��ي��ارا  ي�شبح  وق���د 

القادمة.
ا ب�شكل متزايد  تهتم ال�شني اأي�شً
ب����ل����ق����اح����ات احل����م���������س ال����ن����ووي 
�شركة  ووّق��ع��ت  امل��ر���ش��ال.  الريبي 

النووي  احل��م�����س  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
الريبي املر�شال.

ب������داأت  ذل�������ك،  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
التجارب  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 
�شيني  ل���ق���اح  لأول  ال�����ش��ري��ري��ة 
للحم�س النووي الريبي املر�شال 
لقاح  وه����و   .2021 اأب����ري����ل  يف 
م�شرك  ب�����ش��ك��ل  ت����ط����وي����ره  مت 

ال�شينية،  الإع���الم  و�شيلة  ووف��ق 
اللقاح  ه���ذا  ���ش��ي��ك��ون  ك��اي��ك�����ش��ني، 
للمواطنني  ثالثة  جرعة  مبثابة 
تلقوا  ان  �شبق  الذين  ال�شينيني 
جرعتني من اللقاحات ال�شينية. 
وجتري جامعة هونغ كونغ حالًيا 
درا�����ش����ات ���ش��ري��ري��ة ح����ول خلط 
التي  وتلك  ال�شينية،  اللقاحات 

- مع 100 مليون جرعة يف �لأ�سبوع, قد ت�سل �ل�سني �إىل عتبة مناعة �لقطيع يف �خلريف

متتلك القدرة ال�شناعية على تطعيم �شكانها بالكامل

كوفيد19- يف �ل�سني: حرية �ملناعة �جلماعية...!
•• الفجر -هوبريت ت�صتارد* 

-ترجمة خرية ال�صيباين
متتلك ال�شني الآن القدرة ال�شناعية على تطعيم �شكانها 
�شي�شمح  الأ�شبوع,  يف  جرعة  مليون   100 مع  بالكامل. 

املبداأ, بالو�شول  ال�شخم, من حيث  التطعيم  لها برنامج 
اإىل عتبة مناعة القطيع يف اخلريف. غري ان حتذيرات 
لقاحاتهم,  فعالية  ب�شاأن  ازدياد  يف  ال�شينيني  اخلرباء 
اللقاحات  خلط  فكرة  حــول  النقا�شات  تتزايد  كما 

واجلرعة الثالثة.

من جانبها, تعمل احلكومة على اإبطاء مبادرات التطعيم 
مواجهة  يف  املقاطعات  بع�س  تنفذها  التي  الإجــبــاري 
املناعة  اأفــق  اإن  ال�شينيني.  ال�شكان  من  اأقلية  اإحجام 

اجلماعية اآخذ يف النح�شار.
لقد عزلت ال�شني نف�شها ب�شكل فعال �شد تف�شي كوفيد-

19 على اأرا�شيها, وتنفذ برنامج تطعيم على نطاق وا�شع 
جدا. وهي من الناحية النظرية, قادرة على اأن ت�شبح 
واحدة من اأوىل الدول املناعية يف العامل. ومع ذلك, فاإن 
طويلة  معركة  ل�شتمرار  ي�شتعدون  ال�شينيني  اخلرباء 

الأمد.

- تبلغ قدرة �لإنتاج ما يكفي �ل�سعب �ل�سيني و�لدول 
�لأربعني �لتي وّقعت معها �ل�سني �تفاقيات توزيع

- �إذ� كانت جتاربه حا�سمة, من �ملمكن 
ت�سويق لقاح �سيني جديد قبل نهاية �لعام

- حّل �جلرعة �لثالثة يخ�سع لدر��سات �سريرية 
منذ مايو وقد ي�سبح معيارً� يف �لأ�سهر �لقادمة

- ل يجب �لإ�سر�ع يف �لبحث عن مناعة 
�لقطيع على ح�ساب �لتما�سك �لوطني
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عربي ودويل

�لأمم �ملتحدة تد�سن �ملبادرة �لعاملية لنز�هة 
�لأعمال بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س

•• فيينا -وام: 

اأعلن مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية، عن 
تد�شني م�شروع جديد لتعزيز نزاهة الأعمال، بالتعاون مع القطاع 
بهدف منع  الأعمال،  لنزاهة  العاملية  املبادرة  �شعار  اخلا�س، حتت 
منظمة  مقر  عن  ال�شادر  املكتب،  بيان  الف�شاد.واأو�شح  ومكافحة 
اجلديد  امل�شروع  اأن  فيينا،  النم�شاوية  بالعا�شمة  املتحدة  الأمم 
وم�شاعدة  القانونية،  الأط��ر  تعزيز  على  يعتمد  الف�شاد  ملكافحة 

ال�شركات ال�شغرية على حتديد خماطر الف�شاد، واإ�شراك ال�شباب 
واملجتمع املدين والأو�شاط الأكادميية يف عملية التطوير ملكافحة 
املخدرات  مبكافحة  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  ال��ف�����ش��اد.وق��ام 
واجلرمية بالتوقيع على اتفاقية مع �شركة �شيمنز، التي �شاهمت 
يف متويل امل�شروع بقيمة 4 ماليني دولر، لتعزيز نزاهة الأعمال، 
وميثل هذا املبلغ اأكرب م�شاهمة منفردة من جانب القطاع اخلا�س 
يف عمل مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية 

يف جمال مكافحة الف�شاد.

رئي�س نيكار�غو� �أورتيغا مر�سح لولية ر�بعة 
•• ماناغوا-اأ ف ب

نيكاراغوا  يف  احل���اك���م  احل�����زب  واف�����ق 
دانيال  الرئي�س  تر�شيح  على  بالإجماع 
رئا�شية  ل��ولي��ة  ع��ام��ا(   75( اأورت��ي��غ��ا 
راب���ع���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف ان��ت��خ��اب��ات 7 

ت�شرين الثاين/نوفمرب.
“اجلبهة  ح�����زب  م����وؤمت����ر  واف�������ق  ك���م���ا 
على  الوطني”  للتحرير  ال�شاندينية 
تر�شيح زوجته روزاريو موريللو ملن�شب 

نائب الرئي�س لولية ثانية.

حكم  ال��ذي  ال�شابق  املتمّرد  اأورتيغا  عاد 
 ،1990 اإىل   1979 م����ن  ال����ب����الد 
اجلبهة  م���ع   2007 يف  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل 

ال�شاندينية للتحرير الوطني.
اأّنه  �شابق  وق��ت  امل��ع��ار���ش��ة يف  واع��ت��ربت 
اإىل  ي�����ش��ع��ى  ال��رئ��ي�����س  اأّن  امل����وؤّك����د  م���ن 
واأّن �شجن  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  راب��ع��ة  ولي���ة 
له  الطريق  مُيّهد  املحتملني  مناف�شيه 
مر�ّشحني  �شبعة  وهناك  ذلك.  لتحقيق 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ّي��ة م���ن ب���ني 28 

�شخ�شاً اعتقلتهم حكومة اأورتيغا.

 2 ب��������داأت يف  ق���م���ع  ح���م���ل���ة  اإط��������ار  ويف 
اأورتيغا  حكومة  نّفذت  حزيران/يونيو، 
ليلّية  واع���ت���ق���الت  م��داه��م��ات  �شل�شلة 
�شيا�شّيني بتهمة تهديد  طالت خ�شوماً 

“�شيادة” نيكاراغوا.
املعار�شني  اأورت���ي���غ���ا  و���ش��ف  اأن  و���ش��ب��ق 
اأ�شهر  ق��ب��ل  ن��ظ��ام��ه  اع��ت��ق��ل��ه��م  ال���ذي���ن 
باأّنهم  ال���رئ���ا����ش���ي���ة،  الن���ت���خ���اب���ات  م����ن 
للوليات  و”عمالء”  “جمرمون” 
“لإطاحة  املّتحدة يتاآمرون �شّد بلدهم 

احلكومة«.

»�أكو�د �سرية« ل�سمان عدم تزوير �أطفال يعانون نف�سيًا ب�سبب �نفجار مرفاأ بريوت 
�لأ�سو�ت بالنتخابات �لليبية •• بريوت-اأ ف ب

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ح�������ذرت 
اأطفال  اأن  الثالثاء  اأم�س   للطفولة 
نف�شياً  ي��ع��ان��ون  ي���زال���ون  ل  ب����ريوت 
وم�������ش���رية ���ش��ف��ائ��ه��م ط��وي��ل��ة ج���راء 

انفجار املرفاأ قبل عام.

ممثلة  م������وك������و،  ي�����وك�����ي  وق������ال������ت 
تقرير  يف  ل���ب���ن���ان،  يف  ال��ي��ون��ي�����ش��ف 
بعنوان “ندوب ل متحى” اإن “بعد 
م�����رور ع����ام ك���ام���ل ع��ل��ى الأح������داث 
ت��اأث��ري م��ا ح�شل  امل��اأ���ش��اوي��ة، ي�شتمر 
ي�شتمر  كما  الأط��ف��ال،  على  �شديداً 
اآثار  م��ن  “لتتعافى  الأه����ايل  ك��ف��اح 

اأ����ش���واأ وق���ت تعي�شه  الن��ف��ج��ارات يف 
�شخمة  اقت�شادية  اأزم���ة  خ�شم  يف 

مدمرة وجائحة تتف�شى«.
ذكرى  يف  ال�����ش��ادر  ال��ت��ق��ري��ر،  واأورد 
مرور عام على النفجار، “عام مر، 
وتبقى م�شرية �شفاء الأطفال الذين 

ت�شرروا .. طويلة وبطيئة«.
واأ�شفر النفجار عن مقتل اأكرث من 
اأطفال  �شتة  بينهم  �شخ�شاً   214
اآخرين   6500 على الأقل واإ�شابة 
األ�����ف ط���ف���ل.واأظ���ه���ر م�شح  ب��ي��ن��ه��م 
اأجرته املنظمة يف متوز/يوليو �شمل 
1200 عائلة ت�شررت يف النفجار 
اأن “اأ�شرة واحدة من كل ثالث )اأي 
املئة( يظهر على  34 يف  ما معدله 
اأطفالها حتى اليوم عالمات املعاناة 
النف�شية”، م�شرياً اإىل اأنه “يف حالة 
الرا�شدين ترتفع الن�شبة اإىل واحد 

من كل اإثنني )45،6 يف املئة(«.
ال�12  يف  طفلة  عن  التقرير  ونقل 
اأن�����س حلظة  “مل  قولها  العمر  م��ن 
يف  ال�شديد  ال��ب��ك��اء  ول  ال��ن��ا���س  هلع 
ذاك اليوم، ول م�شهد النا�س، الذين 

ي�شحبون بدمائهم، على الأر�س«.
وتف�شي  الن��ف��ج��ار  ك���ارث���ة  وع��م��ق��ت 
النهيار  ق��ب��ل��ه��ا،  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
القت�شادي الذي ي�شهده لبنان منذ 
2019 و�شنفه البنك  �شيف العام 
ال���دويل ب��ني الأ���ش��واأ يف ال��ع��امل منذ 

منت�شف القرن التا�شع ع�شر.
القت�شادي  الن���ه���ي���ار  وق�����ع  ع���ل���ى 
اأك������رث م����ن ن�شف  ب�����ات  امل���ت�������ش���ارع، 
اللبنانيني حتت خط الفقر، وفقدت 
90 يف  م��ن  اأك���رث  اللبنانية  ال��ل��رية 
املئة من قيمتها اأمام الدولر، فيما 
ارتفعت اأ�شعار املواد والب�شائع كافة، 

حتى اأن اأ�شعار مواد غذائية اأ�شا�شية 
املئة  700 يف  م��ن  ب��اأك��رث  ارت��ف��ع��ت 
خالل عامني.وفوق ذلك كله، يعاين 
لبنان من اأزمة حمروقات ونق�س يف 

مواد غذائية وطبية واأ�شا�شية.
وت�شهد معظم املناطق حاليا تقنيناً 
 22 اإىل  ي�شل  الكهرباء  يف  �شديداً 
ما  يوجد  ل  بينما  ال��ي��وم،  يف  �شاعة 
املولدات  لت�شغيل  الوقود  من  يكفي 

اخلا�شة.
وب���ن���اء ع��ل��ى م���ق���اب���الت اأج���رت���ه���ا يف 
عائلة،   1244 م��ع  ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل 
املئة  يف   77 اأن  اليوني�شف  وج���دت 
م��ن الأ����ش���ر ل مت��ل��ك م��ا يكفي من 
غذاء اأو مال ل�شراء ال�شلع الغذائية، 
30 يف امل��ئ��ة من  اأك���رث م��ن  اأن  ك��م��ا 
اآذار- ن��ام��وا يف  الأ���ش��ر  اأط��ف��ال تلك 

مار�س “ببطوٍن خاوية«.

•• طرابل�س-وكاالت

اإجراء  العليا لالنتخابات عن  الليبية  املفو�شية  ك�شفت 
غري م�شبوق يف البالد، يهدف اإىل منع تزوير الأ�شوات، 
24 دي�شمرب،  اأن جترى النتخابات املقررة يف  و�شمان 

يف ظل اأجواء من “النزاهة” و”ال�شفافية«.
النتهاء  ف��ور  اإن��ه  ال�شايح،  عماد  املفو�شية  رئي�س  وق��ال 
اأكرث  من عملية حتديث �شجل الناخبني، والذي ي�شم 
اإ�شدار  املفو�شية  �شتبا�شر  م��واط��ن،  مليون   2.3 م��ن 

“بطاقات للناخبني«.
“ب�شكل  ت�شليمها  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��د  �شيتم  اأن���ه  واأ����ش���اف 
عمليات  “حتى  وتابع:  ل�شاحبها”،  ومبا�شرة  �شخ�شي 
�شيتم  نف�شه  الناخب  عن  مبعزل  متت  التي  الت�شجيل 
التحقق منها يف يوم ت�شليم البطاقات، و�شتكون عملية 
اأك���رب حتى م��ن حت��دي��ث �شجل  ك��ب��رية ج���دا،  لوج�شتية 
الناخبني؛ لأنها عملية ح�شا�شة ودقيقة ويتوقف عليها 

العملية النتخابية بالكامل«.
وو�شف ال�شايح، يف حديثه خالل موؤمتر �شحفي، تلك 
يف  النتخابية  للعملية  جديد”  “تطور  باأنها  اخلطوة 
على  يحر�س  اأن  ليبي  كل  على  “يجب  م�شيفا:  ليبيا، 
تزوير  ع���دم  لي�شمن  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ب��ط��اق��ة  ا���ش��ت��الم 
قيود،  دون  �شابقا  الناخبني  �شجل  يف  ج��ري  كما  �شوته 
الناخب  ���ش��وت  �شنحمي  البطاقة  ه��ذه  بوا�شطة  لكن 
حممد  الليبي  ال�شيا�شي  الباحث  التزوير«.واأ�شاد  من 
حماولت  ملنع  اأهميتها  موؤكدا  اخلطوة،  بتلك  ق�شوط 
�شت�شاف  البطاقات  تلك  اأن  مردفا  النتخابات،  تزوير 
ي�شرط  ال���ذي  امل�شجلني،  ل��ك��ل  �شرية”  “اأكواد  اإل��ي��ه��ا 
يف  ت�شويتهم  يقبل  ول��ن  مبا�شر،  ب�شكل  ي�شتلموها  اأن 
اأم��ام امل�شرفني حماية  اإب��رازه��ا  اإل بعد  جل��ان الق��راع 

لأ�شواتهم من ال�شرقة.
كما اأثنى ق�شوط على قرار املفو�شية مد فرة ت�شجيل 
يبادر  مل  م��ن  لكل  ج��دي��دة  “فر�شة  ق��ائ��ال:  الناخبني، 
لتجاوز  حتد  اإىل  الأم��ر  يتحول  اأن  فيجب  بالت�شجيل، 

يف�شلنا  يعد  مل  اأن��ه  خ�شو�شا  ناخب،  ماليني  الثالثة 
عن هذا الرقم �شوى 310 اآلف فقط، ونحن قادرون 

على ذلك«.
واأعلن ال�شايح متديد فرة ت�شجيل الناخبني اأ�شبوعني 
اإ�شافيني، متتد اإىل 17 اأغ�شط�س احلايل، مو�شحا اأن 
متديد فرة الت�شجيل جاء “ا�شتجابة ملطالبات تيارات 
الراأي العام ومنظمات املجتمع املدين” لإتاحة الفر�شة 
اأم����ام غ��ري امل�����ش��ج��ل��ني، اأو م��ن ي��رغ��ب يف ت��غ��ي��ري مركز 
انتخابه ال�شابق، واأي�شا ملا �شهدته عملية الت�شجيل من 
اإقبال كبري و�شل اإىل اأكرث من 30 األف م�شجل يوميا.

املفو�شية  اتخذتها  الإج���راءات  اإىل جملة من  ن��وه  كما 
للتخفيف من حدة ال�شغط على مركز الدعم وامل�شاعدة 
)1441( مبا يتيح ال�شتجابة لأكرب عدد من املكاملات، 
خا�شة املتعلقة بعملية فك الرتباط، كا�شفا عن انطالق 
احلايل،  اأغ�شط�س   18 يف  باخلارج  الت�شجيل  منظومة 
و�شت�شتمر حتى 30 يوما وتنتهي يف 15 �شبتمرب، عرب 
رابط خم�ش�س للت�شجيل على موقع املفو�شية يف �شبكة 

املعلومات الدولية.
وتلك الإجراءات ت�شهم كثريا يف طماأنة ال�شارع الليبي، 
تدبرها  “موؤامرة”  م��ن  خم����اوف  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
كما  الوطنية،  الأرق����ام  “تزوير”  يف  الإخ����وان  جماعة 
الكرمي،  عبد  ال��ه��ادي  الليبي  ال�شيا�شي  املحلل  ي�شري 
يتهدد  ال���ذي  الأول  “اخلطر  ه��ي  اجلماعة  اأن  م��ردف��ا 

النتخابات«.
اأمام  الطريق  “قطع  اإىل  املواطنني  الكرمي  عبد  ودع��ا 
�شاغرة كي ل  الوطنية  اأرقامهم  ت��رك  وع��دم  الإخ���وان، 
وامل�شارعة  الن��ت��خ��اب��ات،  ت��زوي��ر  يف  الإخ����وان  ي�شتغلوها 
مردفا اأنه يف “حال  بالت�شجيل يف منظومة الناخبني”، 
ما وجد مواطن اأنه جرى الت�شجيل برقمه الوطني يف 
املنظومة، دون �شابق علمه، فعليه التوا�شل عرب الأرقام 
املخ�ش�شة يف املفو�شية لإلغاء الت�شجيل، واتباع خطوات 
يكن  ل  “حتى  املفو�شية،  موقع  عرب  املعلنة  الت�شجيل 

�شببا يف تزوير النتخابات«.

 ميلي�سيا �حلوثي تبتز زعماء �لقبائل بالدفع �أو �لتجنيد
•• الريا�س-وكاالت

ك�شف م�شدر موثوق ل�شحيفة عكاظ  اأم�س الثالثاء، عن 
وجود خالفات كبرية بني زعماء القبائل والنقالبيني 
قبيلة،  كل  من  مقاتاًل   40 لتجنيد  ي�شغطون  الذين 
بتعزيزات  ميلي�شيا احلوثي  فيه  تدفع  ال��ذي  الوقت  يف 
�شد  هجماتها  لت�شعيد  م����اأرب  حم��اف��ظ��ة  اإىل  ك��ب��رية 
امليلي�شيا  ب��اأن  امل�شدر  امل��دن��ي��ة.واأف��اد  وامل��واق��ع  النازحني 
ت��واج��ه اأزم����ة ك��ب��رية يف ج��م��ع امل��ق��ات��ل��ني يف ظ��ل رف�س 

بعدم  ومت�شكهم  احل��وث��ي��ة  للمطالب  ال��ق��ب��ائ��ل  زع��م��اء 
بني  الو�شع  اأن  م��وؤك��داً  فا�شلة،  معارك  اأي  يف  امل�شاركة 
القبائل وامليلي�شيا يقرب من النفجار يف ظل مطالبة 
احلوثي بتوفري 40 مقاتاًل اأو دفع 150 دولراً عن كل 
اإىل اعتقال زعماء  امليلي�شيا جلاأت  اأن  اإىل  مقاتل.ولفت 
بالأطفال  للتغرير  معها  العمل  ال��راف�����ش��ني  القبائل 
واأبناء الفقراء، موؤكداً اأن من بني املختطفني �شخ�شيات 
اأبناء حمافظة �شعدة جرى اعتقالهم عقب  قبلية من 

و�شولهم اإىل �شنعاء اجلمعة املا�شي.

•• الفجر - تون�س

ك�����ش��ف حم�����ش��ن ال�����دايل ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م املحكمة 
ان  الثالثاء،  اأم�س  الق�شائي،  والقطب  بتون�س  البتدائية 
اأكرث من 30 ق�شية �شكوك تعلقت ب 4 نواب، قال ان من 

بينهم نائب له 24 ملفا.
واأكد الدايل، يف حوار اذاعي، وجود العديد من النواب الذين 
الق�شايا  بني  ت��راوح  انها  قال  خمتلفة  ق�شايا  بهم  تعلقت 
امل�����ش��ال��ح وخيانة  وت�����ش��ارب  الم����وال  تبيي�س  م��ث��ل  امل��ال��ي��ة 
المانة والق�شايا الرهابية وق�شايا العنف املادي واملعنوي، 

ا�شافة اىل ق�شايا ال�شيكات امل�شار اليها.
واأ�شار اىل انه توجد بالقطب الق�شائي ق�شيتني ارهابيتني 
بالنواب  املتعلقة  الق�شايا  ان ح�شر  بنواب، لفتا اىل  تتعلق 

يقت�شي جمع امللفات من خمتلف املحاكم باعتبار ان هناك 
ق�شايا يف حماكم اخرى داخل البالد.

واأ���ش��اف ان��ه بعد ق��رار رف��ع احل�شانة ع��ن ال��ن��واب ي��وم 25 
التي  ال�شيكات  لق�شايا  بالن�شبة  اجلل�شات  تعيني  مت  يوليو 
اطوارها  ف��ان  الق�شايا  لبقية  بالن�شبة  وان��ه  ب��ن��واب  تعلقت 
خمتلفة، م�شريا اىل وجود ق�شايا يف طور التحقيق واخرى 

لدى باحث البداية.
واأبرز ان م�شالة اليقاف اجتهاد من النيابة العمومية وانه 
�شتتم معاملة النواب كمواطنني عاديني بعد رفع احل�شانة، 
م�شددا على ان الق�شاء العديل ل يتدخل يف اجلدل القانوين 
حول م�شالة د�شتورية تتعلق برفع احل�شانة من عدمها وعلى 

انه ل ميكن التم�شك بهذه امل�شالة امام الق�شاء العديل.
ن��اف��ذا منذ �شدوره  اأ�شبح  رف��ع احل�شانة  ق��رار  ان  واأو���ش��ح 

الق�شاء  ام��ام  فيه  الطعن  ميكن  ل  وان��ه  الر�شمي،  بالرائد 
العديل. 

باملكتب  الأول  التحقيق  ق��ا���ش��ي  وّج���ه  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
بتون�س،  الدائمة  الع�شكرية  البتدائية  املحكمة  لدى  الأول 
بكف  اإذنا  الإجرامية،  للق�شايا  الفرعية  الدائرة  رئي�س  اإىل 
ون�شال  خم��ل��وف  ال��دي��ن  ���ش��ي��ف  م��ن  ك��ل  ح��ق  يف  التفتي�س 
)اأع�شاء  العفا�س  وحممد  العلوي  اللطيف  وعبد  ال�شعودي 
امل��ج��ّم��د( واملحامي  ال��ك��رام��ة يف ال��ربمل��ان  ائ��ت��الف  ع��ن كتلة 
مهدي زقروبة، يف انتظار ا�شتكمال بقية الإجراءات القانونية 
يف حقهم، وذلك يف عالقة بق�شية “العتداء على اأمن املطار 

يف مار�س املا�شي«.
بتون�س،  ال�شتئناف  حمكمة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وك��ان 
احلبيب الطرخاين، اأكد اأن الوكيل العام ملحكمة ال�شتئناف، 

اأذن يوم 29 يوليو لوكيل اجلمهورية للمحكمة البتدائية 
بتون�س، بفتح بحث حتقيقي يف خ�شو�س �شكاية تقدمت بها 
الأب��ح��اث مبطار  واأع���وان م�شلحة  الم��ن اجلمهوري  نقابة 

ت��ون�����س ق��رط��اج ���ش��د �شيف ال��دي��ن خم��ل��وف )حم���ام ونائب 
ب��ال��ربمل��ان( وم��ه��دي زق��روب��ة )حم���ام( بخ�شو�س م��ا يعرف 

“بحادثة املطار” التي جدت يوم 15 مار�س 2021.

الق�شايا املتعلقة بنواب يف تون�س

من �لإرهاب �إىل تبيي�س �لأمو�ل مرور� بالعنف...!

خامنئي ين�سب �إبر�هيم رئي�سي رئي�سا للجمهورية �لإير�نية
•• طهران-اأ ف ب

اأعلن املر�شد الأعلى اآية اهلل علي خامنئي اأم�س 
اإبراهيم  املت�شدد  املحافظ  تن�شيب  الثالثاء 
اإيران  يف  للجمهورية  ج��دي��دا  رئي�شا  رئي�شي 
ليبداأ  حزيران/يونيو،  بانتخابات  ف��وزه  بعد 
اقت�شادية  اأزم��ة  حتديات  فيه  �شيواجه  عهدا 
العقوبات  ب�شاأن  �شيما  ل  الغرب  مع  وجت��اذب��ا 

الأمريكية واملباحثات النووية.
املرتبطة  الهيئات  جممع  يف  تاله  خطاب  ويف 
مب��ك��ت��ب امل��ر���ش��د و���ش��ط ط���ه���ران، ح��ي��ث تقام 
مرا�شم التن�شيب، �ّشدد رئي�شي على اأن حت�شني 
ال���ظ���روف الق��ت�����ش��ادي��ة ل���ب���الده ل���ن يرتبط 
اىل  بالطبع  ن�شعى  وقال  الأجانب”.  “باإرادة 
رف��ع احل��ظ��ر )ال��ع��ق��وب��ات( اجل��ائ��ر، لكننا لن 

نربط ظروف حياة الأمة باإرادة الأجانب«.
ب�شكل  الر�شمي  التلفزيون  بثها  مرا�شم  ويف 
مبا�شر، تال مدير مكتب املر�شد ن�س مر�شوم 
“بناء  فيه  وجاء  رئا�شة اجلمهورية”،  “حكم 
��ب ال��رج��ل احلكيم  ع��ل��ى خ��ي��ار ال�����ش��ع��ب، اأن�����شّ

للجمهورية  رئي�شا  رئي�شي  اإب��راه��ي��م  ال�شيد 
رئي�شي  كلمة  و�شيلي  الإيرانية”.  الإ�شالمية 

خطاب خلامنئي.
الذي  روح��اين  املعتدل ح�شن  رئي�شي  ويخلف 
الرئا�شة  من�شب  يف  متتاليتني  وليتني  �شغل 
�شيا�شة  عهده  و�شهد   ،)2013 من  )اعتبارا 
انفتاح ن�شبي على الغرب، كانت اأبرز حمطاتها 
الربنامج  ب�����ش��اأن   2015 فيينا  ات��ف��اق  اإب����رام 
ال����ن����ووي م���ع ���ش��ت ق����وى ك����ربى )ال����ولي����ات 
رو�شيا،  ال�شني،  فرن�شا،  بريطانيا،  املتحدة، 
حزيران/يونيو  انتخابات  واأمل��ان��ي��ا(.و���ش��ه��دت 
�شهدت ن�شبة م�شاركة كانت الأدن��ى يف اقراع 
الإ�شالمية  اجلمهورية  تاأ�شي�س  منذ  رئا�شي 

عام 1979.
عاما(   60( رئ��ي�����ش��ي  ����ش���ي���وؤدي  واخل��م��ي�����س، 
ال�شورى  اأم����ام جم��ل�����س  ال��د���ش��ت��وري��ة  ال��ي��م��ني 
املحافظون،  عليه  يهمني  ال���ذي  )ال���ربمل���ان( 
مر�شحيه  اأ���ش��م��اء  ت��ق��دمي  يتبعها  خ��ط��وة  يف 
النواب  نيل ثقة  اأجل  الوزارية من  للمنا�شب 

على ت�شميتهم.

62 باملئة من الأ�شوات يف  ونال رئي�شي نحو 
الدورة الأوىل لالنتخابات التي خا�شها بغياب 
تر�شيحات  ا���ش��ت��ب��ع��اد  ب��ع��د  ج���دي  م��ن��اف�����س  اأي 

�شخ�شيات بارزة.
ومن املتوقع اأن يتيح توليه رئا�شة اجلمهورية، 
ال�شيا�شي  للتيار  التنفيذية،  ال�شلطة  وتاليا 
املحافظ بتعزيز نفوذه يف هيئات احلكم، بعد 
الت�شريعية  النتخابات  يف  حققه  ال��ذي  الفوز 

لعام 2020.
مكتبه  اأورده���ا  ت�شريحات  يف  رئي�شي  واأب���دى 
البالد”،  مب�شتقبل  ك��ب��ريا  “اأمال  اأي���ام،  قبل 
تخطي  وامل��ت��اح  املمكن  “من  اأن��ه  على  م�شددا 

ال�شعوبات والقيود احلالية«.
القت�شادية  الأزم���������ة  م���ع���اجل���ة  و����ش���ت���ك���ون 
والجتماعية العائدة ب�شكل اأ�شا�شي للعقوبات، 
كوفيد-19،  تبعاتها جائحة  زادت من  والتي 
خالل  رف����ع  ال�����ذي  ل��رئ��ي�����ش��ي  الأوىل  امل��ه��م��ة 
انتخابات 2021، كما يف 2017 حني خ�شر 
الطبقات  ع��ن  ال��دف��اع  �شعاَري  اأم���ام روح���اين، 

املهّم�شة ومكافحة الف�شاد.

الأوروبي  اجلامعي  املعهد  يف  الباحث  ويقول 
يف اإيطاليا كليمان تريم لوكالة فران�س بر�س، 
حت�شني  “�شيكون  الأ�شا�شي  رئي�شي  ه��دف  اإن 
الو�شع القت�شادي من خالل تعزيز العالقات 
الإ�شالمية  اجل��م��ه��وري��ة  ب���ني  الق��ت�����ش��ادي��ة 
“تاأ�شي�س  عرب  املجاورة”،  وال��دول  الإيرانية 
القت�شادي  ال��ن��م��و  ي��ح��م��ي  اق��ت�����ش��ادي  ن��ظ��ام 
لإيران، من اخليارات ال�شيا�شية الأمريكية”، 

ويعزز تبادلتها مع اجلوار ورو�شيا وال�شني.
ات��ف��اق��ا مع   ،2015 اإي�����ران يف ع���ام  واأب���رم���ت 
اأت���اح  ال��ق��وى ال��ك��ربى ب�����ش��اأن ملفها ال���ن���ووي 
رفع عقوبات عنها، مقابل احلد من اأن�شطتها 
و�شمان �شلمية برناجمها. لكن مفاعيله باتت 
�شبه لغية مذ قرر الرئي�س الأمريكي ال�شابق 
اأح��ادي��ا منه عام  دون��ال��د ترامب �شحب ب��الده 
طهران  على  عقوبات  فر�س  واإع��ادة   ،2018

انعك�شت �شلبا على اقت�شادها.
و�شهدت اإيران خالل الأعوام املا�شية، ل �شيما 
ال��ث��اين/ وت�����ش��ري��ن   2018-2017 ���ش��ت��اء 
خلفية  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ات   ،2019 ن��وف��م��رب 
اق��ت�����ش��ادي��ة، اع��ت��م��دت ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��دة يف 

التعامل معها.
���ش��ه��دت حم��اف��ظ��ة خ���وز����ش���ت���ان )جنوب  ك��م��ا 
على  متوز/يوليو،  خ��الل  احتجاجات  غ��رب( 
خلفية �شح املياه. وترافق ذلك مع انقطاعات 
تعزوها  ك���ربى،  وم���دن  ط��ه��ران  يف  للكهرباء 
ونق�س  الطلب  زي��ادة  منها  لأ�شباب  ال�شلطات 

املوارد املائية لتوليد الطاقة.
الذين  املت�شددون  املحافظون  وّجه  ما  وغالبا 
ال���غ���رب عموما  اىل  ال��ري��ب��ة  ب��ع��ني  ي��ن��ظ��رون 
انتقادات  خ�����ش��و���ش��ا،  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
التعويل  يف  اإف���راط���ه  خلفية  ع��ل��ى  ل���روح���اين 
ال��ن��ووي، وط��ال��ب��وا مرارا  الت��ف��اق  نتائج  على 
اآثار  بالركيز على اجلهود املحلية للحد من 

العقوبات.
حلكومته  الأخ���ري  الجتماع  خ��الل  كلمة  ويف 
اأول اأول اأم�س الأحد، دافع روحاين عن �شجل 
اأت����ى يف  ب���ه  “ما ق��م��ن��ا  اأن  ح��ك��وم��ت��ه، م��ع��ت��ربا 
القت�شادية  احل��رب  نتيجة  �شعب  و�شع  ظل 
)ال��ع��ق��وب��ات( وف��ريو���س ك��ورون��ا، وه���ذا العام، 

اأ�شيف اإليهما اجلفاف«.

حم�شن الدايل الناطق الر�شمي با�شم املحكمة البتدائية بتون�س والقطب الق�شائي

- �أكرث من 30 ق�سية �سيكات تعلقت ب� 4 نو�ب, من بينهم نائب له 24 ملفًا
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الفجر الريا�ضي

•• اأو�صتند- بلجيكا-وام: 

املحطة  ب��ل��ق��ب  اآري��������ون  امل���ه���ر  ت�����وج 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ك��اأ���س  البلجيكية 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
�شل�شلة  �شمن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الأ�شيلة 
خام�س  يف   28 ال���  الن�شخة  �شباقات 
الأول  اأم�س  اأقيمت  والتي  جولتها، 
ولينجتون  م�����ش��م��ار  يف  الث����ن����ني 
الكاأ�س  لتوا�شل  او���ش��ت��ن��د،  مبدينة 
الغالية جناحاتها ومكانتها الريادية 

يف �شباقات اخليل العاملية.
اأق���ي���م احل����دث ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع���م  اهلل" 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
رئي�س جمل�س الوزراء ، وزير �شوؤون 
اخليل  �شاأن  لإع��الء  �شعيا  الرئا�شة، 
مكانته  وت��ع��زي��ز  الأ���ش��ي��ل  ال��ع��رب��ي 
يتما�شى  مب��ا  العاملية  امل�شامري  يف 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج  مع 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

طيب اهلل ث���راه، وذل��ك حت��ت مظلة 
اللجنة العليا املنظمة برئا�شة �شعادة 
وباإ�شراف  ال��ي��ب��ه��وين،  �شهيل  مطر 
عام من �شعادة في�شل الرحماين، يف 
جمعية  مع  والتعاون  التن�شيق  ظل 
�شباقات اخليول العربية يف بلجيكا.

داح�س"  "ابن  اآري���ون  البطل  وجن��ح 
القحطاين  ل��ه��ي��ف  ي���ع���ود  وال�������ذي 
وي�����ش��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه م��ي برنارد 
جيان  ايكيم  املميز  الفار�س  ويقوده 
ل��ق��ب الكاأ�س  اق��ت��ن��ا���س  ب���رن���ارد م��ن 

الغالية برغم عدم تر�شيحه حل�شاد 
ليخالف  ال�����ش��ب��اق،  يف  الأول  امل��رك��ز 
التوقعات ويحقق املفاجاأة يف املحطة 

البلجيكية.
مب�شاركة  اأنطلق  ق��د  ال�شباق  وك��ان 
مرابط  ن��خ��ب��ة  مت��ث��ل  خ���ي���اًل   14
واأوروب���ا  بلجيكا  يف  العربية  اخليل 
�شمن  م��ر   1800 مل�شافة  واأق��ي��م 
ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��خ��ي��ول م���ن عمر 
اأربع �شنوات فما فوق، وجاء ال�شباق 
املحتدمة  مبناف�شته  وم��ث��ريا  ق��وي��ا 

حيث  امل�شاركة،  اخليول  جميع  بني 
مت���ك���ن م����ن �����ش����دارة امل���ج���م���وع���ة يف 
ري�شينج  "مرجان" لل�شقب  البداية 
لوليد  �شامل"  "لميت  بعده  وح��ل 
ب���ن زاي����د ، ف��ي��م��ا ج����اء م���ن بعدهم 
اخلالدية"  و"م�شهور  "اريون" 
منعطف  ويف  ل��ل�����ش��ب��اق��ات،  ل��ع��ذب��ه 
�شامل"  "لميت  ت���ق���دم  ال���ن���ه���اي���ة 
بقوة نحو الأمام ومتكن من خطف 
ال�شدارة من "مرجان"، بيد اأن قوة 
للفار�س  املثالية  والقيادة  "اآريون" 

ايكيم اأحدثت الفارق و�شنعت �شورة 
يف  ال�شباق  يف  اخلتام  مل�شهد  مغايرة 
قادته  ب�شرعة  امل��ذه��ل  ت��ق��دم��ه  ظ��ل 
حل�شم اللقب بفارق عنق عن "لميت 
املدرب  عليه  ي�شرف  ال���ذي  �شامل" 
الفار�س  قيادة  حتت  ميول  دي  جان 
اوليفييه داندين، فيما جاء باملرتبة 
للمالك  باي"  "فريدي  ال��ث��ال��ث��ة 
وامل�����درب ج�����ريارد زوت��ي��ل��ي��ف وحتت 

قيادة الفار�س هيالن �شتيفان.
اآري���������ون قطع  ال���ب���ط���ل  وا����ش���ت���ط���اع 

 2.09.38 بزمن:  ال�شباق  م�شافة 
دق���ي���ق���ة، و����ش���ط اإع����ج����اب ك��ب��ري من 
الذي  املميز  اجلماهريي  احل�شور 
اأهمية  ال�����ش��ب��اق مب���ا ج�����ش��د  ���ش��ه��ده 
مقدمة  يف  القوية  ومكانته  احل��دث 
العريقة  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 

للخيل العربي.
املناف�شات  خ��ت��ام  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ت���وج 
�شعادة في�شل الرحماين م�شرف عام 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة 
و�شعيد  الأ�شيلة،  العربية  للخيول 

اأبوظبي  جم��ل�����س  مم���ث���ل  امل����ه����ريي 
الريا�شي، ونيل اإبراهام ع�شو فريق 

العمل.
في�شل  �����ش����ع����ادة  ع����رب  ج���ه���ت���ه  م����ن 
�شل�شلة  ع����ام  م�����ش��رف  ال���رح���م���اين 
�شباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
بالنجاحات  ف���خ���ره  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
حملتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  واملكت�شبات 
�شل�شلة  يف  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  امل���ح���ط���ة 
كبريا  دافعا  متثل  والتي  ال�شباقات 
مب�شرية  والتقدم  التميز  مل�شاعفة 

احلدث، وقال: "اإن امل�شاركة القوية 
ب�شكل  ان��ع��ك�����ش��ت  اخل���ي���ول  ل��ن��خ��ب��ة 
املحتدمة  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر 
وال�����ش��راع امل��ث��ري ال���ذي جمعهم من 
الغالية،  الكاأ�س  بلقب  الظفر  اأج��ل 
الأمر الذي يدل على اأهمية احلدث 
واملربني  اخل���ي���ول  مل����الك  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
يف اأوروب�����ا، وح��ر���ش��ه��م ال��ك��ب��ري على 
وح�شورهم  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ت�����ش��ج��ي��ل 
جانب  اإىل  وال���ت���ن���اف�������س  ال�����ق�����وي 
الأب���ط���ال، ل��ي��رج��م ر���ش��ال��ة احلدث 
يف حت��ف��ي��ز وت�����ش��ج��ي��ع ع��م��وم املالك 
دول  بجميع  العربي  اخليل  لرعاية 

العامل." .
بالنتائج  "�شعداء  واأ���������ش��������اف: 
الإي����ج����اب����ي����ة ل��ل�����ش��ب��اق واحل�������ش���ور 
ال����ذي �شهده  ال��ك��ب��ري  اجل��م��اه��ريي 
مدينة  يف  ول���ي���ن���ج���ت���ون  م�������ش���م���ار 
ما  بلجيكا،  يف  ال�شاحلية  او���ش��ت��ن��د 
ل��ن��ج��اح��ات املحطات  ام���ت���دادا  مي��ث��ل 
املميز  ل��ل��ت��ف��اع��ل  م��ه��م��ا  وان��ع��ك��ا���ش��ا 
ال��ع��رب��ي م��ع الكاأ�س  ل��ق��ط��اع اخل��ي��ل 
العامل،  م�شامري  ك��اف��ة  يف  الغالية 
مب��ا ي��دع��م م�����ش��اع��ي حت��ق��ي��ق املزيد 
التاريخية  للم�شرية  الإجن��ازات  من 

للحدث و�شمعته املرموقة."

الدمناركي  العاملي  البطل  يحتفل 
بذهبية  ب��ف��وزه  اأك�شيل�شن  فيكتور 
الري�شة  ريا�شة  يف  طوكيو  اأوملبياد 
ال��ط��ائ��رة وذل���ك خ��الل زي��ارت��ه اإىل 
واأ�شبح  املقبلة،  الأي���ام  خ��الل  دب��ي 
ميداليتني  اأك�����ش��ي��ل�����ش��ن  ر����ش���ي���د 
امليدالية  اأح����رز  اأن  ب��ع��د  اأومل��ب��ي��ت��ني 
الربونزية يف اأوملبياد ريو ديجانريو 

.2016
اإىل  �شكر  ر�شالة  اأك�شيل�شن  واأر���ش��ل 
اأم�س  اأول  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س 
الثنني مع �شورته حاماًل امليدالية 
الأوملبياد،  التي فاز بها يف  الذهبية 
بعدما تغلب يف املباراة النهائية على 
لونغ  ت�شني  ال�شيني  ال��ق��ب  ح��ام��ل 
 12 –  21  ،15 –  21 بنتيجة 
ليكون اأول لعب غري اآ�شيوي يفوز 
الأوملبي  الري�شة  تن�س  فردي  بلقب 

منذ عام 1996.
قرابة  ق�شى  ق��د  اأك�شيل�شن  وك���ان 
عامي  خ���الل  دب���ي  يف  ���ش��ه��ور   10
حيث  دب����ي،  يف  و2021   2020
الريا�شي  ت��درب يف جممع حمدان 
الريا�شي برفقة  ال�شبا  وجممع ند 

ال�شيافة  بح�شن  واأ����ش���اد  م���درب���ه، 
وال���ت�������ش���ه���ي���الت ال����ت����ي ق���دم���ه���ا له 
للتدريب  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
وال���ش��ت��ع��داد اجل��ي��د ل��الأومل��ب��ي��اد يف 
املجهزة  ب��دب��ي  الريا�شية  امل��ن�����ش��اآت 
باأحدث الأجهزة وفق اأف�شل املعايري 
العاملية، كما زار مقر املجل�س يف حي 

دبي للت�شميم.
وتوج فيكتور اأك�شيل�شن بطاًل للعامل 

يف عام 2017 بعد فوزه يف املباراة 
للري�شة  العامل  بطولة  يف  النهائية 
ا�شكتلندا،  يف  اأقيمت  التي  الطائرة 
وفاز بامليدالية الربونزية يف بطولة 
 ،2016 ري����و  الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب 
اأوروبي  لع��ب  اأول  يعد  ا  اأي�شً وه��و 
للري�شة  العامل  بطولة  بلقب  يفوز 
ال��ط��ائ��رة ب��ع��دم��ا ف���از ع��ل��ى الكوري 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  ووك  ج��ي  ك��ان��غ 

للنا�شئني 2010، وكان اأول تتويج 
 ،2016 ع��ام  اأوروب��ي��ة  ل��ه ببطولة 
توما�س  كاأ�س  ببطولة  بعدها  وف��از 
العام، كما  للري�شة الطائرة يف ذات 
ف���از ب��ذه��ب��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة الأوروب���ي���ة 
فئة  يف   2018 ع����ام  اأخ�����رى  م����رة 
الفردي، وفاز بلقب البطولة ذاتها 
ال��ع��ام اجل���اري يف فئة ال��ف��رق، وله 
خمتلف  يف  امليداليات  م��ن  العديد 

البطولت العاملية.

دبي قبلة النجوم
ا���ش��ت�����ش��اف��ت دب�����ي اأك������رث م����ن 50 
مع�شكًرا تدريبًيا ملنتخبات ولعبني 
ا�شتعدادا  ال��ري��ا���ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
لأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، ك��م��ا ب��ات��ت دبي 
قبلة ال��ن��ج��وم واأب��ط��ال ال��ع��امل من 
يحر�شون  ال����ذي����ن  ال���ري���ا����ش���ي���ني 

با�شتمرار  اإل���ي���ه���ا  احل�������ش���ور  ع��ل��ى 
وبنية  م���ن�������ش���اآت  م�����ن  ت�����وف�����ره  مل�����ا 
باأعلى  وم�شممة  موؤ�ش�شة  حتتية 
به  تتميز  وم��ا  العاملية،  املوا�شفات 
ملمار�شة  ومنا�شبة  اآمنة  اأج��واء  من 
بف�شل  البدين  والن�شاط  الريا�شة 
اجلائحة  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
الإج����راءات الحرازية  من خ��الل 

والربوتوكولت الدقيقة.

مركزا  تعد  دب��ي  اأن  بالذكر  جدير 
الطائرة  ال��ري�����ش��ة  ل��ري��ا���ش��ة  دول��ي��ا 
التي  وال��ب��ط��ولت  ال��ربام��ج  بف�شل 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
بالتعاون مع الحتاد الدويل للعبة 
على مدار العام، حيث يويل املجل�س 
اللعبة  ب��ت��ط��وي��ر  ك���ب���رًيا  اه��ت��م��اًم��ا 

وزيادة انت�شارها.
الريا�شي   دب��ي  جمل�س  اأط��ل��ق  كما 

برنامج  ل��ل��ع��ب��ة  ال�����دويل  والحت������اد 
عام  م��ن��ذ  دبي"  ال��ري�����ش��ة  "وقت 
خالله  م���ن  ا���ش��ت��ه��دف   ،2014
الالعبني واملدربني واحلكام بهدف 
وزيادة  املمار�شني  م��ن  ق��اع��دة  ب��ن��اء 
ان��ت�����ش��ار ه����ذه ال���ري���ا����ش���ة يف دول���ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب�شكل 
واأ�شفر  خ���ا����س،  ب�����ش��ك��ل  ودب����ي  ع���ام 
تاأهيل  اإىل  ال��ري�����ش��ة  وق���ت  ب��رن��ام��ج 
160 مدرب، وحكام من  اأكرث من 
واأدخلت  خمتلفة،  جن�شية   100
120 مدر�شة،  اأكرث من  اللعبة يف 
وو�شل عدد املمار�شني اإىل اأكرث من 
12000 لعب، وافتتح 20 مركز 
واأقيمت  الطائرة،  للري�شة  تدريب 
مدر�شية،  ب��ط��ول��ة   20 م���ن  اأك����رث 
ومت تدريب اأكرث من 600 مدر�س 
التحكيم  ع���ل���ى  ري���ا����ش���ي���ة  ت���رب���ي���ة 

والتدريب للري�شة الطائرة.
كما ا�شت�شافت دبي نهائيات بطولة 
العامل للري�شة الطائرة يف "جممع 
اأربع  الريا�شي" على مدار  حمدان 
ا  اأي�شً دب���ي  وا���ش��ت�����ش��اف��ت  ���ش��ن��وات، 

الدوري العاملي للري�شة الطائرة.

�ملهر �آريون يتوج بلقب كاأ�س رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �لأ�سيلة يف بلجيكا

�ملع�سكر �لتدريبي بدبي مينح �أك�سيل�سن ذهبية �أوملبياد طوكيو 

•• راأ�س اخليمة-وام:

متكن كل من نادي احلمرا للجولف ونادي راأ�س اخليمة لأ�شحاب 
األ��ف دره��م لدعم   40 الهمم من جمع تربعات جت��اوزت قيمتها 
حتٍد  اأول  تنظيم  خ��الل  م��ن  الإم���ارة  يف  الهمم  اأ�شحاب  ومتكني 
للجولف يف املنطقة يقام على مدار 24 �شاعة. وح�شل نادي راأ�س 
نتيجة جمع  التي جاءت  التربعات  الهمم على  اخليمة لأ�شحاب 
مباراة اجلولف عالوة  خ��الل  الأخ��رى  والأم���وال  امل�شاركة  ر�شوم 

على ن�شبة من عائدات املاأكولت وامل�شروبات يف يوم التحدي.
وا�شتطاع حتدي اجلولف جمع هذه الأموال ل�شالح النادي املكّر�س 
لن�شر الوعي حول احتياجات اأ�شحاب الهمم يف اإمارة راأ�س اخليمة 
ومتكينهم ودجمهم يف املجتمع، بف�شل التربعات ال�شخية التي مت 
تقدميها من قبل عدد من اجلهات املتربعة. وكان "نادي احلمرا 
للجولف" يف ق��ل��ب ق��ري��ة احل��م��را، ق��د دع���ا لع��ب��ي اجل��ول��ف من 
الهواة من  اأو  �شواء من املحرفني املخ�شرمني  امل�شتويات  جميع 
ع�شاق هذه الريا�شة خلو�س مناف�شات التحدي املمتد على مدار 

راأ�س  اأع�شاء مركز  الهمم حيث حظي  لأ�شحاب  �شاعة دعماً   24
ريا�شة  ممار�شة  بفر�شة  الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل  لرعاية  اخليمة 
اجلولف للمرة الأوىل. وت�شعى هذه املبادرة اإىل تعزيز �شراكة نادي 
الرائدة يف  املوؤ�ش�شات واجلهات  الهمم مع  راأ�س اخليمة لأ�شحاب 
"احلمرا" جلمع التربعات ال�شرورية لتوفري  الإمارة على غرار 
اإمارة  يف  الهمم  لأ�شحاب  والفكرية  والنف�شية  البدنية  الرعاية 
املجتمع  يف  الن��دم��اج  م��ن  منهم  ال�شباب  ومت��ك��ني  اخليمة  راأ����س 

واللتحاق بالفر�س املهنية يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

نادي �حلمر� للجولف ينظم مبادرة »حتدي �جلولف« لدعم 
�أ�سحاب �لهمم يف ر�أ�س �خليمة

مكافاأة مميزة تنتظر �سالح
ذكرت تقارير �شحافية اأم�س الثالثاء  اأن جنم ليفربول، الدويل امل�شري حممد �شالح، اأ�شبح قريباً 

من دخول تاريخ النادي الإجنليزي، يف ظل اقرابه من توقيع عقد جديد مع "الريدز".
اأكدت �شحيفة "ليفربول اإيكو" الربيطانية يف تقرير لها، اأن اإدارة ليفربول لن تقوم باإبرام تعاقدات 

جديدة خالل املريكاتو ال�شيفي احلايل، من اأجل جتديد عقود الالعبني.
ال�شحيفة نف�شها اأكدت اأن ليفربول ي�شعى اأي�شاً اإىل مكافاأة حممد �شالح على ما قدمه للنادي على 
مدار م�شريته، واإ�شهامه يف احل�شول على 4 األقاب خالل املوا�شم ال�4 املا�شية، من خالل رفع راتبه 

يف العقد اجلديد لي�شبح الأعلى اأجراً.
ويرتبط �شالح مع نادي ليفربول بعقد ميتد حتى �شيف عام 2023، غري اأن النادي الإجنليزي مل 

يقدم خطوات فعلية لتجديد تعاقده.
األف  اأ�شبوعي قيمته )200  ويعترب �شالح الأعلى اأجراً يف ليفربول خالل الفرة احلالية، براتب 

جنيه اإ�شرليني(، ولكن العقد اجلديد �شيجعله الأغلى يف تاريخ ليفربول.
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•• دبي -وام:

اأكد حممد �شلطان الزعابي اأمني عام احتاد الإمارات للرجبي اأن 
ال�شتعدادات جارية على قدم و�شاق يف منتخبا الرجال وال�شيدات 
للم�شاركة يف بطولة غرب اآ�شيا املقرر لها 10 و11 �شبتمرب املقبل 
بالعا�شمة اللبنانية بريوت، م�شريا اإىل اأن منتخب الرجال يتدرب 
الهدف من  واأن  3 مرات،  ال�شيدات  اأ�شبوعيا، ومنتخب  مرات   5
امل�شاركة يف تلك البطولة هو املناف�شة على لقب الرجال، وحتقيق 
مركز متقدم واكت�شاب اخلربة بالن�شبة ملنتخب ال�شيدات، ف�شال 
الت�شفيات  يف  للم�شاركة  اإع��داد  مبثابة  امل�شاركة  تلك  اعتبار  عن 

الآ�شيوية املوؤهلة ملونديال كاأ�س العامل بجنوب افريقيا.

 8 ت�����ش��ارك فيها  ���ش��وف  اآ���ش��ي��ا  غ���رب  الزعابي:" ب��ط��ول��ة  وي��ق��ول 
منتخبات للرجال، و6 لل�شيدات، ونتوقع اأن تكون املناف�شة قوية 
امل�شاركة،  املنتخبات  ب��ني  امل�شتوى  ل��ت��ق��ارب  ن��ظ��را  املناف�شتني  يف 
خ�شو�شا يف ظل تطور عدد من املنتخبات وظهورهم ب�شكل لفت 
يف البطولة العربية الأخرية بجمهورية م�شر العربية، وبالن�شبة 
لنا فاإننا لدينا قائمة مو�شعة من الالعبني يخ�شعون للتدريبات 
املكثفة حاليا، و�شوف نفرز الأف�شل منهم للم�شاركة يف البطولة، 
املنطقي  وم��ن  التكوين  حديث  فهو  ال�شيدات  ملنتخب  وبالن�شبة 
نف�س  يف  ج��ي��د،  م��رك��ز  وحتقيق  اخل���ربة  اكت�شاب  ع��ن  نتحدث  اأن 
�شاحبة  حمرفة  مدربة  لتعيني  حاليا  فيه  ن�شعى  ال��ذي  الوقت 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  لتحقيق  ك��ب��رية  بعناية  اخ��ت��ي��اره��ا  �شيتم  خ���ربة 

م�شتوى الفريق، خ�شو�شا اأن معظم لعباته من �شغريات ال�شن 
الواعدات".

وت��اب��ع ال��زع��اب��ي: احت���اد ال��رج��ب��ي ك���ان م��ن اأول الحت�����ادات التي 
بالتن�شيق  وامل�����ش��اب��ق��ات  للتدريبات  ل��ل��ع��ودة  ب��روت��وك��ول  اع��ت��م��دت 
ا�شتثنائي  دوري  تنظيم  يف  وجن��ح  الر�شمية،  املعنية  اجلهات  مع 
مراعاة  لعبا   15 من  ب��دل  فريق  كل  يف  لعبني   10 مب�شاركة 
العرب  ، و�شاركنا يف بطولة  اأمر قانوين  لظروف اجلائحة وهذا 
مب�شر التي ح�شلنا فيها على املركز الثالث فرباير املا�شي، ومن 
الأوملبية  البطولة  امل�شاركة يف  املقبلة  املرحلة  اأولوياتنا يف  �شمن 
املقبل،  �شبتمرب  اأوزبك�شتان  يف  �شتقام  التي  لل�شيدات  الآ�شيوية 
اآ�شيا،  غ��رب  بطولة  من  اأق��وى  فيها  املناف�شة  تكون  �شوف  والتي 

الدولية  اخل��ربة  لعباتنا  اك�شاب  فيها  امل�شاركة  من  ون�شتهدف 
الالزمة وحتقيق مركز جيد.

وعن ت�شفيات اآ�شيا املوؤهلة لبطولة العامل يقول الزعابي:" �شوف 
تقام يف دبي نوفمرب املقبل على مرحلتني، مب�شاركة 8 منتخبات، 
هم اأف�شل 8 منتخبات �شباعي يف اآ�شيا، و�شوف يتاأهل منها الأول 
والثاين لكاأ�س العامل بجنوب افريقيا 2022، وندرك باأن التاأهل 
�شعب، ولكنه لي�س م�شتحيال، ويبقى بالن�شبة لنا يف الحتاد اأمل 
على  يكونون  و�شوف  لعبينا،  يف  نثق  ا�شراتيجي،  وه��دف  كبري 
اإحدى بطاقتي ال�شعود، وهذا  امل�شوؤولية يف املرحلتني لنيل  قدر 
قاريا  �شيناف�س  الذي  امل�شتقبل،  ملنتخب  نواة  يكون  �شوف  الفريق 

واإقليميا".

•• دبي-وام:

اتفاقية  للمعاقني  الكويتي  التحدي  و  الهمم  لأ�شحاب  دبي  ناديا  وقع 
امل�شركة  الأه������داف  ي��ح��ق��ق  مب���ا  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  بينهما  ت���ع���اون 

للجانبني.
الريا�شي وح�شره  دبي  جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد مبجل�س 

الأمني  م�شاعد  رحمة  اآل  ونا�شر  للمجل�س  العام  الأم��ني  ح��ارب  �شعيد 
لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالرقاد  جمعة  ث��اين  و  العام 
حماد  منى  و  املجل�س  رئي�س  نائب  جلفار  الكرمي  عبد  حممد  و  الهمم 
العتيبي  حممد  و  التنفيذي  امل��دي��ر  الع�شيمي  ماجد  و  املجل�س  ع�شو 
العتيبي  للمعاقني وم�شعل  الكويتي  التحدي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 

مديره التنفيذي.

و وجه ثاين جمعة بالرقاد ال�شكر اإىل جمل�س دبي الريا�شي على دعمه 
املتوا�شل لنادي دبي لأ�شحاب الهمم تعزيزا للدور الكبري الذي يلعبه يف 
اأهدافه  اأجل حتقيق  الكويتي من  التحدي  نادي  واأ�شاد بجهود  املجتمع 

املن�شودة .
اإىل  النادي  املتمثلة يف نقل خربات  اأب��رز مالمح التفاقية  اإىل  وتطرق 
وتقدمي  املختلفة  الفعاليات  وتنظيم  الكوادر  وتاأهيل  بالكويت  الأ�شقاء 

امل�شورة م�شريا اإىل تاأهيل العديد من الكوادر من خالل بطولت فزاع 
الدولية.

من جانبه وجه حممد العتيبي ال�شكر ملجل�س دبي الريا�شي على اجلهود 
الكبرية التي يبذلها لتطوير الريا�شة ب�شفة عامة وريا�شة " اأ�شحاب 
الهمم" على وجه اخل�شو�س يف اإم��ارة دبي واأع��رب عن �شعادته بتوقيع 
التفاقية التي �شت�شيف الكثري اإىل نادي التحدي للو�شول اإىل غاياته.

يف  جناحها  ت��ك��رار  ع��ن  ي��ايف  وينفريد  موتيلي  البحرينية  ال��ع��داءة  تبحث 
يف  الأرب��ع��اء  اليوم  النهائي   تخو�س  عندما  موانع،  اآلف   3 �شباق  ت�شفيات 
اأوملبياد طوكيو ال�شيفي. و�شّجلت يايف اأ�شرع زمن يف الت�شفيات )9:10.80 

دقائق( لتكون بني 16 عداءة �شتخو�س النهائي.
ولدت يايف )21 عاما( يف كينيا وقررت متثيل البحرين عام 2015 وامتلكت 
الأهلية للقيام بذلك يف 2016. قالت بعد ت�شدر الت�شفيات "اأنا ممتنة من 

�شباق اليوم. كنت مرتاحة واأنا جاهزة للنهائي".
الدوحة  يف   2019 العامل  بطولة  يف  ال��راب��ع  املركز  احتلت  قد  ي��ايف  وكانت 

بزمن 9:05.68 د، بعد �شنة من احرازها ذهبية الألعاب الآ�شيوية.
روث  اأي�����ش��ا،  الأ���ش��ل  الكينية  مواطنتها،  خطى  على  ال�شري  يف  ي��ايف  وت��اأم��ل 

جيبيت املتوجة بذهبية امل�شابقة يف األعاب ريو 2016.
واأحرزت البحرين ذهبيتني يف تاريخ م�شاركاتها عن طريق جيبيت والعداءة 
مرمي يو�شف جمال يف �شباق 1500 م يف لندن 2012، فيما نالت يوني�س 

كريوا ف�شية املاراثون يف 2016.
تيجان  واأحمد  يون�س  �شريف  ال�شاطئية  الكرة  ثنائي  على  الأنظار  وتركز 

ودانييلي  نيكولي  ب��اول��و  الإيطاليني  �شد  النهائي  رب��ع  يخو�شان  عندما 
لوبو. وبعد دور اأول كامل مع ثالثة انت�شارات، تغلب القطريان على الثنائي 
مقابل  مبجموعتني  دالهاو�شر  وفيليب  لو�شينا  نيك  الأربعيني  الأم��ريك��ي 
واحدة. وتخلف الثنائي القطري 14-21 يف املجموعة الأوىل، ويف الثانية 
بقيت النتيجة مت�شاوية حتى ح�شمها القطريان 21-19، قبل اأن يخطف 

الثالثة واملباراة 11-15.
قال يون�س البالغ 26 عاما "كنا جاهزين ملباراة طويلة لأننا نعرف بع�شنا 
جيداً. لقد ع�شكرنا �شوياً ملدة �شهر ون�شف. كنا يف اأورلندو معهما ويعرفاننا 
اأن ن�شتعيد  الأهم  التمارين، كانت مبارياتنا طويلة.  "حتى يف  تابع  جيداً". 

طاقتنا ب�شرعة".
ونطّبق  دوم��اً،  القتال  "نتابع  الثنائي  عمل  طريقة  تيجان  �شرح  جهته،  من 

�شاعدنا  م��ا  ه��ذا  القتال.  ه��و  الأ���ش��ا���س  ال��ه��دف  لكن  التكتيكات،  بع�س  دوم���اً 
للعودة يف املجموعة الثانية".

"النتيجة ل تهّمك، ترّكز على املباراة، الكرة  26 عاماً  تابع الالعب البالغ 
التالية ودائما على نف�شك، ل اخل�شم ول حتى النتيجة".

ويخو�س اخلا�شران يف ن�شف النهائي مباراة فا�شلة على الربونزية.
يخو�س  ال��ذي  عاما(   32( الرحمن  عبد  اإي��ه��اب  على  الآم���ال  م�شر  وتعّلق 

ت�شفيات املجموعة الأوىل يف رمي الرمح.
الف�شية )88.99  اأح��رز  2015 عندما  العامل  الأ�شواء يف بطولة  خطف 
اأرب���ع ���ش��ن��وات ب�شبب  م���را(، لكنه تعر�س يف ال��ع��امل ال��ت��ايل لإي��ق��اف م��دت��ه 

خمالفة قواعد املن�شطات.
من�شة  م��ن  التمهيدي  ال���دور  يف  ج��ودة  مها  امل�شرية  ت�شارك  الغط�س،  ويف 

ثابتة على ارتفاع ع�شرة اأمتار. ويف رفع الأثقال، يخو�س ال�شوري معن اأ�شعد 
واجلزائري وليد بيداين مناف�شات املجموعة الأوىل يف وزن 109+ كلغ.

ويف الغولف، تخو�س املغربية مها حديوي فردي ال�شيدات.
ويف الكانوي ال�شريع، يلعب امل�شري موؤمن مهران يف ت�شفيات فردي الكاياك 
اأحمد واجلزائرية اأمرية خري�س يف فردي الكاياك  �شما  ومواطنته  م،   200
ال�شباحة املفتوحة، تخو�س اجلزائرية �شعاد نفي�شة �شرواطي  ويف  م.   500
من  لكل  ذهبية  ميداليات:  ت�شع  الآن  حتى  العرب  وح�شد  كلم.   10 �شباق 
الرباع  ح��رة،  م   400 �شباق  يف  احل��ف��ن��اوي  اأح��م��د  ال�شاب  التون�شي  ال�شّباح 
الوثب  يف  بر�شم  معتز  القطري  كلغ،   96 وزن  يف  ح�ّشونة  فار�س  القطري 

العايل والعداء املغربي �شفيان البقايل يف �شباق 3 اآلف م موانع.
كلغ   -58 وزن  يف  اجلندوبي  خليل  حممد  للتون�شي  ف�شيتني  ح�شدوا  كما 
وبرونزيات  التايكواندو،  يف  كلغ   -80 وزن  يف  ال�شرباتي  �شالح  والأردين 
للم�شري �شيف عي�شى وزن 80- كلغ يف التايكواندو، امل�شرية هداية مالك 
الكويتي  املخ�شرم  الرماية  يف  ت��ّوج  فيما  التايكواندو،  يف  كلغ   -57 وزن  يف 

عبداهلل الر�شيدي مع برونزية ال�شكيت للمرة الثانية توالًيا.

�لبحرينية يايف لتكر�ر �إجناز جيبيت يف �أوملبياد طوكيو 

رجبي �لإمار�ت يرفع درجة �ل�ستعد�د لبطولة غرب �آ�سيا

�تفاقية تعاون بني »دبي لأ�سحاب �لهمم« و نادي �لتحدي �لكويتي للمعاقني
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
اخلارج  البا�شمة يف  الإم���ارة  اأندية  الح��راف لالعبي  اأن جتربة 
متثل فر�شة و حلًما لأي لعب من اأجل رفع راية الريا�شة ب�شكل 
عام وعلى م�شتوى الإمارة ب�شكل خا�س ملا يتوافر من اهتمام ودعم 
يجعل الريا�شة بالإمارة يف مكانة كبرية ما ينعك�س على الأندية 

ولعبيها وتطورهم.

اأ�شبانيا  يف  الأربعة  عي�شى هالل لالعبني  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
الريا�شي"  ال�شارقة  "نادي  جمعة  الرحمن  وعبد  ���ش��رور  اأح��م��د 
وخالد �شامل "نادي خورفكان" واأحمد النقبي "نادي اإحتاد كلباء" 
والذين يخو�شون حالًيا فرة اختبار ملدة اأ�شبوعني مع نادي رايو 
املعروفة  الأندية  من  وهو  الإ�شبانية  الليغا  اأندية  اأح��د  فاليكانو 
اللقاء مع  " جاء هذا  وق��ال  الأوىل.  الدرجة  دوري  على م�شتوى 
حيث  لهم  معنوية  دفعة  وت��ق��دمي  عليهم  لالطمئنان  الالعبني 
كبرية  طموحات  ويحملون  التجربة  ه��ذه  يف  زم��الءه��م  ميثلون 

رايو  باللعب يف �شفوف  اأج��ل احل�شول على ج��دارة الختيار  من 
الالعب  موهبة  ي��وؤك��د  مميز  ب�شكل  اأنف�شهم  وت��ق��دمي  فاليكانو 
الإماراتي وقدرته على التميز خارجًيا ويف دوريات عاملية ترجمة 
اأندية الإم��ارة بف�شل اهتمام ودعم  للرعاية الكبرية التي جتدها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س 

املجل�س التنفيذي ورعاية الريا�شة والريا�شيني.

رئي�س جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي يلتقي لعبينا �ل�3 �أثناء 
خو�سهم فرتة �ختبار ب� »ر�يو فاليكانو« �لإ�سباين

���ش��ي��ل��ت��ح��ق امل���ه���اج���م ال���ربازي���ل���ي ال�������ش���اب ك���اي���و جورجي 
بيوفنتو�س الإيطايل قادماً من �شانتو�س بح�شب ما اأعلن 
الأخري فيما يعمل عمالق تورينو على ح�شم �شفقة لعب 
ب�شدة  ي��رغ��ب  ال���ذي  لوكاتيلي  مانويل  �شا�شوولو  و���ش��ط 

الدفاع عن األوان "بيانكونريي".
 19 البالغ  ب�شاأن رحيل مهاجمه  بيان  �شانتو�س يف  وقال 
اتفاق  اىل  الإيطايل  ويوفنتو�س  �شانتو�س  "تو�شل  عاماً 
الإثنني  ه��ذا  جورجي  كايو  املهاجم  ب�شاأن  املفاو�شات  يف 
لقد وافق النادي الإيطايل على �شروط "ال�شمكة" )لقب 

�شانتو�س( و�شيتم ت�شريح الالعب لكي يلعب يف اأوروبا".
قيمته،  اأو  يوفنتو�س  العقد مع  تفا�شيل  يك�شف عن  ومل 
لكن ال�شحافة الربازيلية حتدثت عن اأن ال�شفقة �شتكلف 
اآخر  مبلغ  اىل  اإ���ش��اف��ة  ي���ورو  م��الي��ني  ث��الث��ة  يوفنتو�س 

متغري ي�شتند على النتائج.
ون��ق��ل ال��ن��ادي ع��ن رئي�شه اأن��دري��ا���س روي���دا ق��ول��ه "وافق 
نراها  وال��ت��ي  و�شعناها  ال��ت��ي  ال�����ش��روط  على  يوفنتو�س 

الأف�شل يف هذه الفرة بالن�شبة للنادي... 
نتمنى حظاً �شعيداً لكايو جورجي".

وك�����ان ال���الع���ب م��رت��ب��ط��اً ب��ع��ق��د مع 
احلايل،  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �شانتو�س 
ل��ك��ن ال��ن��ادي ال��ربازي��ل��ي ال��ع��ري��ق قرر 

ال�شماح له بالرحيل الآن عو�شاً عن 
انتهاء  ب��ع��د  م��ق��اب��ل  الن��ت��ق��ال  دون 

العقد.
وو���ش��ل ك��اي��و اىل ال��ن��ادي ال���ذي اأطلق 

الربازيلي  وال��ن��ج��م  بيليه  الأ����ش���ط���ورة 
احلايل نيمار اىل النجومية، يف 2013 

ب�����داأ م�������ش���واره م���ع الفرق  ح��ي��ث 
يدافع  اأن  قبل  العمرية 

2018 )خا�س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الأول  ال��ف��ري��ق  األ����وان  ع��ن 
اأ�شار  م��ا  بح�شب  ه��دف��اً   17 ل��ه  و�شجل  م��ب��اراة   84 معه 

�شانتو�س(.
�شيكون  اإي���ط���ال���ي���ا،  يف  الإع���الم���ي���ة  ال��ت��ق��اري��ر  وب��ح�����ش��ب 
الربازيلي ال�شاب مع الفريق الأول ليوفنتو�س و�شيلتحق 

بزمالئه اجلدد الأ�شبوع املقبل.
وبعد جتديد عقد قائده املخ�شرم جورجو كييليني )36 
يوفنتو�س  ياأمل   ،2023 حتى  اإ�شافيني  لعامني  عاماً( 
ال�شيف  ه��ذا  امل��ت��وج  لوكاتيلي  م��ع  التعاقد  �شفقة  ح�شم 

بلقب كاأ�س اأوروبا مع املنتخب الإيطايل.
ومل ت�شل املفاو�شات بني يوفنتو�س و�شا�شوولو حتى الآن 
اىل النهاية ال�شعيدة ب�شبب الختالف حول قيمة ال�شفقة 
اأو �شيغة النتقال التي ت�شمل على الأرجح الإعارة ملو�شم 

مع حتمية التعاقد مع ابن ال�23 عاماً نهائياً بعد ذلك.
ويف اآخر ت�شريح له ب�شاأن هذه ال�شفقة، بدا نائب رئي�س 
متفائاًل  ندفيد  بافل  ال�شابق  الت�شيكي  النجم  يوفنتو�س 
بقوله ال�شبت "نحن نريد الالعب والالعب 
مقتنعون  نحن  الينا.  الن�شمام  يريد 
ل�شيما  قدمناه،  الذي  العر�س  باأن 
يف ظل الو�شع القائم الذي فر�شه 

كوفيد19-، جيٌد وعادٌل".
اجلديد-القدمي  املدرب  ويرغب 
ب�شم  األ���ي���غ���ري  م��ا���ش��ي��م��ي��ل��ي��ان��و 
ه���ذا  ف���ري���ق���ه  اىل  ل���وك���ات���ي���ل���ي 
ل��ت��ع��زي��ز خ��ط و�شطه  ال�����ش��ي��ف 
بالعب ميالن ال�شابق، لكن على 
يعتربه  مب��ا  التم�شك  ع��دم  �شا�شوولو 
النتقالت  ����ش���وق  يف  ال���الع���ب  ق��ي��م��ة 
ب�40 مليون  واملقدرة بح�شبه 
يورو، لكي تتم هذه 

ال�شفقة.

�لرب�زيلي �ل�ساب كايو 
يف طريقه ليوفنتو�س 

اإنهالت الإ�شادات على العّداء املغربي 
بالده  منحه  بعد  ال��ب��ق��ايل  �شفيان 
اأّول ذهبية يف الألعاب الأوملبية منذ 
2004، بتتويجه يف �شباق 3 اآلف 

م موانع يف طوكيو.
برقية  ال�شاد�س  حممد  امللك  بعث 
"ن�شيد  ق��ائ��ال  ال��ب��ق��ايل  اإىل  تهنئة 
امل�شتحق،  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ت��وي��ج  ب���ه���ذا 
والذي رفعت به راية املغرب خفاقة 
يف هذه التظاهرة الدولية املرموقة، 
التوفيق  م���و����ش���ول  ل����ك  ل����رنج����و 
الريا�شية  م�����ش��ريت��ك  يف  وال���ت���األ���ق 
عطفنا  ب�شابغ  م�����ش��م��وًل  احل��اف��ل��ة، 

و�شامي ر�شانا".
على  بال�شري  ي��اأم��ل  ال��ب��ق��ايل  وك���ان 
الكروج  ال�شابق ه�شام  النجم  خطى 
بذهيبتي   2004 اأث��ي��ن��ا  يف  امل��ت��ّوج 
اأنه  ب��ي��د  م���ر،  اآلف  و5   1500
ك�����ش��ف ع��ن ت��ع��ر���ش��ه ل���الإره���اق بعد 

ليلة التتويج.
الت�شفيات  اإنهاء  يف  ف�شله  بعد  قال 
من  الكثري  اأم�س  "تلقيت  الثالثاء 
ر�شائل التهنئة. احتفلت كثرًيا، واأنا 
�شعيد لأكون بطال اأوملبًيا. لكن هذا 
ال�شباح ذهبت اإىل الفرا�س ال�شاعة 
اخل���ام�������ش���ة، ف��ك��ن��ت م���ره���ًق���ا ج����ًدا 

خلو�س هذا ال�شباق".
ت���ّوج  م،   1500 ت�����ش��ف��ي��ات  وب���ع���د 
ع����ن طريق  ب���امل���ي���دال���ي���ة  ال���ب���ق���ايل 
م��واط��ن��ت��ه ال��ب��ط��ل��ة ال�����ش��اب��ق ن���وال 
املتوكل، كا�شفا عن رغبته بتحطيم 
 3 ل�شباق  ال��ع��امل��ي  القيا�شي  ال��رق��م 

اأن فر�س نف�شه  اآلف موانع. وبعد 
املتو�شطة،  امل�شافات  يف  كبريا  جنما 
ك��ت��ب ال��ن��ج��م ال�����ش��اب��ق ال����ك����روج يف 
"برافو  ف��ي�����ش��ب��وك  ع���ل���ى  ح�����ش��اب��ه 

�شفيان هنيئا لك و للمغرب".
وكان البقايل )25 عاماً( حل رابًعا 
يف اأوملبياد ريو 2016 قبل اأن يحرز 
 2017 ل���ن���دن  ف�����ش��ي��ة م���ون���دي���ال 

وبرونزية 2019 يف قطر.
قال يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س 
بهذا  ج��داً  �شعيد  "اأنا  ال�شباق  بعد 
بالن�شبة  ج��داً  غ��اٍل  لقب  الفوز، هو 
يل ب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن ال��ع��م��ل اجلاد 
بعدما  خا�شة  �شهلة،  تكن  مل  التي 
حللت رابعاً يف ريو، طمحت اأن اأكون 

بطاًل اأوملبياً وقد حتقق ذلك".
ب��ط��ل��ة العامل  ق���ال���ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
يف  ح�����واج�����ز  م   400 يف  م����رت����ني 
ب����دوان  ن���زه���ة  و2001   1997
البقايل  ���ش��ف��ي��ان  ل��ل��ع��داء  "هنيئا 
وم�������درب�������ه.. ف����رح����ة ل���ل���غ���اي���ة من 
�شدى  ت����رّدد  وف��ي��م��ا  بلدي".  اأج���ل 
النت�شارات يف م�شقط راأ�شه مدينة 
ف��ا���س، حت��ّدث وال���ده عبد الرحمن 
تلفزيوين عن �شعوبات  يف ت�شريح 
للح�شول  �شفيان  "عانى  واج��ه��ت��ه 
عن  امليدالية  اح��رز  امليدالية،  على 
ك�����ان مي�����ش��ي معظم  ا����ش���ت���ح���ق���اق. 
خمتلف  ويف  ال��ت��م��اري��ن  يف  اأوق���ات���ه 

الظروف الطبيعية".

اإىل مدربه  ب��ف��وزه  ال��ب��ق��ايل  ي��دي��ن 
كرمي التلم�شاين الذي يرتبط معه 
على  ب��دوره  بعالقة مميزة وح�شل 
عالقة  "تربطني  ك��ب��رية  اإ����ش���ادات 
ج��ي��دة مب���درب���ي. ه���و مب��ث��اب��ة الأب 
اللقب  نح�شم  اأن  �شوياً  قّررنا  يل.. 
اأعرف  قبل الربكة املائية الأخرية. 
ج���ي���دا ال���ع���دائ���ني امل�����ش��ارك��ني معي 

خ�شو�شا الكينيني".
ال�شباق،  خالل  ا�شراتيجيته  وعن 
العديد  "هناك  بر�س  لفران�س  قال 
ال��ت��ي فكرنا  م��ن ال���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
ال���ع���دائ���ني  ان  ���ا  خ�������ش���و����شً ف���ي���ه���ا 
الث��ي��وب��ي��ني غ��ري اق��وي��اء ك��ث��رًيا يف 
�شبط  يف  ول��ك��ن  النهائية  ال�شرعة 

متكنت  �شخ�شًيا  ان��ا  لكن  الي��ق��اع، 
ان اك���ون ج��ي��ًدا يف اجل��ان��ب��ني. حتى 
اآخر لفة كنت متفًقا مع مدربي اأين 
اآخر  اإل  اأق��وم باأي عملية تنوير  لن 
قبل  اللقب  وح�شمت  م��ر   200

الربكة املائية الخرية".
وعن اإنهاء هيمنة كينيا التي دامت 
البقايل  ق���ال  ت��وال��ًي��ا،  دورات  ت�شع 
منذ  ذل���ك  لتحقيق  اأ���ش��ع��ى  "كنت 
ق���ادر  امل���غ���رب  اأن  ����ش���ن���وات لأظ���ه���ر 
الكينيني  اأم���ام  باللقب  ال��ف��وز  على 
ح��اول��ت م���رات ع��دة م��ق��ارن��ة نف�شي 
اإذا  بالكينيني والثيوبيني لأرى ما 
اأنا قادر على حتقيق الذهب وها اأنا 

حققته".

�لإ�ساد�ت تنهال على �ملغربي �لبقايل 
بعد ذهبية 3 �آلف م مو�نع 

الوثب  ذه��ب��ي��ة  ميهامبو  م��الي��ك��ا  الأمل��ان��ي��ة  اأح�����رزت 
م�شريتها  يف  الأوىل  للمرة  ال�شيدات  ل��دى  الطويل 
 7.00 م�شافة  �شجلت  بعدما  طوكيو  اأوملبياد  خالل 
مرات  اأرب��ع  العامل  بطلة  على  ميهامبو  وتقّدمت  م. 
الأم��ريك��ي��ة بريتني   2012 ل��ن��دن  ذه��ب��ي��ة  وح��ام��ل��ة 
ري�س التي �شجلت 6.97 م وح�شدت الف�شية، ثالث 

ميدالياتها الأوملبية على التوايل.
اإذ كانت ري�س  وبقيت املناف�شة حتى الوثبة الأخ��رية، 
قادرة  تكن  مل  لكنها  ال��وق��ت،  ط��وال  ال�شباق  تت�شدر 

على ت�شجيل اأكرث من 6.84 م يف اآخر حماولتها.
مع  ثالثة  ب��روم��ي  اإي�شي  النيجريية  حلت  وخلفها، 

م اأي�شاً.  6.97

�لأملانية ميهامبو حترز 
ذهبية �لوثب �لطويل 

بر�سلونة يطلب 50 مليون يورو لبيع غريزمان
حدد نادي بر�شلونة الإ�شباين، مطالبه املالية، من اأجل املوافقة علي بيع النجم الفرن�شي اأنطوان غريزمان، 

خالل فرة النتقالت ال�شيفية احلالية.
راتبه  ب�شبب  ال�شيف،  "البلوغرانا" هذا  للرحيل عن  املر�شحني  قائمة  الإ�شباين،  بر�شلونة  دخل مهاجم 

املرتفع، بالإ�شافة اإىل �شم ثنائي هجومي، ممفي�س ديباي، و�شريجيو اأغويرو.
وذكرت اإذاعة راديو كاتالونيا، اأن اإدارة بر�شلونة حددت �شعر بيع غريزمان ب�50 مليون يورو، يف ال�شيف 
احلايل. وكان بر�شلونة تراجع عن عقد �شفقة تبادلية بانتقال اأنطوان اإىل اأتلتيكو مدريد، مقابل ان�شمام 

�شاوؤول نيغيز اإىل البار�شا، خالل الأيام املا�شية.
اأي ناِد، �شيتم اتخاذ قرار ببقاء  50 مليون يورو ل�شراء غريزمان من  اأنه يف عدم تقدمي مبلغ  واأ�شافت 
الفني  املدير  اإقناع  الرغم من ذلك، يحاول غريزمان،  املقبل. وعلي  املو�شم  نهاية  الفرن�شي حتي  النجم 
الهولندي رونالد كومان، باإمكانية تقدمي الإفادة للفريق رفقة ممفي�س ديباي، بعدما ظهرا متناغمني يف 

املباريات الودية، مما ي�شاعد يف العتماد عليهما �شوياً.

امل���ت���ح���دة حاملة  ال����ولي����ات  ت�����ش��ع��ى 
الأخرية  ال�شت  ال����دورات  يف  اللقب 
ملوا�شلة هيمنتها من بوابة فري�شتها 
يلتقيان  عندما  اأ�شراليا،  املف�شلة 
النهائي ملناف�شات كرة  الدور ربع  يف 
اأوملبياد  يف  ال�����ش��ي��دات  ل���دى  ال�����ش��ل��ة 
طوكيو الأربعاء، فيما تربز مواجهة 
2016 مع  اإ���ش��ب��ان��ي��ا و���ش��ي��ف��ة ري���و 

فرن�شا �شاحبة املركز الرابع.
�شيطرة  الم��ريك��ي  املنتخب  ف��ر���س 
ال�شيدات  ���ش��ل��ة  ع��ل��ى  م��ط��ل��ق��ة  ���ش��ب��ه 
منذ اإدراجها يف الربنامج الأوملبي يف 
باللقب  ت��وج  اإذ   ،1976 مونريال 
بينها اآخر  ن�شخة،   11 يف  مرات   8
���ش��ت ع��ل��ى ال����ت����وايل، وم��ن��ه��ا ثالث 
ح�شاب  ع��ل��ى  النهائية  امل��ب��اري��ات  يف 
 2004  ،2000 اأع����وام  اأ���ش��رال��ي��ا 

و2008.
املتحدة  ال��ولي��ات  �شيدات  و�شتكون 
بعد  للعبور  اأخ���رى  م��رة  مر�شحات 
ت�شدرهن املجموعة الثانية بالعالمة 
فيما  انت�شارات،  ثالثة  من  الكاملة 
ع��ربت اأ���ش��رال��ي��ا يف ال��رم��ق الخري 
اللذين  امل��ن��ت��خ��ب��ني  اأف�������ش���ل  ك���اأح���د 

احتال املركز الثالث.
مباراته  الأوق���ي���اين  امل��ن��ت��خ��ب  دخ���ل 
�شد  الثالثة  املجموعة  يف  الأخ���رية 
للفوز  ب���ح���اج���ة  وه�����و  ب���ورت���وري���ك���و 
بفارق 24 نقطة للتاأهل اىل الدوار 
الإق�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب ك��ن��دا من 
بالفوز  وجن����ح  الوىل،  امل��ج��م��وع��ة 
-69 ن��ق��ط��ة وب��ن��ت��ي��ج��ة   27 ب��ف��ارق 

.96
مواجهة  تتجّدد  اأن  املتوقع  كان من 
اللتني  واأ�شراليا  املتحدة  الوليات 

الدويل  الحت��اد  ت�شنيف  تت�شدران 
للعبة )فيبا( يف املباراة النهائية، اإل 
م�شتوى  اىل  ت��رت��ق  مل  الخ����رية  اأن 

التوقعات هذا العام.
اأق�شى  الم���ريك���ي  امل��ن��ت��خ��ب  وك�����ان 
ن�شف  من  الأ�شرايل  نظريه  ا  اأي�شً

نهائي لندن 2012.
وحتدثت املخ�شرمة �شو بريد )40 
ع���اًم���ا( امل��ت��وج��ة ب��ذه��ب��ي��ة اآخ����ر اأربع 
دورات بعد الفوز على فرن�شا يف ختام 
دور املجموعات عن التح�شينات التي 
يجب ان يقوم بها الفريق المريكي 
اأن  اأن  "علينا  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ق��ب��ل 
فريق  ك��ل  اجل��وان��ب.  بع�س  نح�ّشن 
�شد  جديد...لعبنا  لغز  مبثابة  هو 
ثالثة خ�شوم خمتلفني وكان علينا 

اأن نتاأقلم معهم".

اإ�شبانيا  �شتكون  اأخ��رى،  مواجهة  يف 
و�شيفة ريو مر�شحة للعبور اىل دور 

الأربعة على ح�شاب فرن�شا.
روخا"  "ل  م���ن���ت���خ���ب  ت�������ش���در  اإذ 
جم��م��وع��ت��ه ب��ث��الث��ة ان��ت�����ش��ارات من 
ث�����الث م����ب����اري����ات ف���ي���م���ا ك�����ان على 
فرن�شا النتظار اىل اجلولة الخرية 
ملعرفة م�شريها رغم خ�شارتها امام 

الوليات املتحدة.
اأو  للفوز  بحاجة  وهي  اللقاء  دخلت 
نقطة.   14 اأق�شاه  بفارق  اخل�شارة 
طوال  لالمريكيات  قوًيا  ن��ًدا  كانت 
امل���واج���ه���ة بفارق  امل����ب����اراة وخ�����ش��رت 
11 نقطة )93-82(، كان العلى 
املباراة لت�شمن مركًزا يف الدوار  يف 

الق�شائية.
للمنتخب  ع��ق��دة  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  وت��ع��ت��رب 

يف  عليه  ت��ف��وق��ت  اأن  ب��ع��د  الفرن�شي 
لبطولة  ن��ه��ائ��ي��ة  م���ب���اري���ات  ث����الث 
 2017  ،2013 اأع�������وام  اأوروب��������ا 

و2019.
برونزية  ح��ام��ل��ة  ���ش��رب��ي��ا  وت��ل��ت��ق��ي 
هذا  اأوروب��������ا  وب��ط��ل��ة   2016 ري����و 
ال�شني  م��ع  قوية  مواجهة  يف  ال��ع��ام 
و�شافة  نتائجها  اأف�شل  تعترب  التي 

اأوملبياد 1992 يف بر�شلونة.
يف  لإ�شبانيا  و�شيفة  �شربيا  وح��ّل��ت 
خ�شرت  اأن  ب��ع��د  الوىل  امل��ج��م��وع��ة 
امل���ب���اراة ال��وح��ي��دة م��ن اأ���ش��ل ثالث 
ال�شني  ت���������ش����ّدرت  ف��ي��م��ا  ����ش���ده���ا، 
املجموعة الثالثة بالعالمة الكاملة.

و�شتعّول �شربيا على جنمتها �شونيا 
اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  امل��ت��وج��ة  فا�شيت�س 
العام  ه��ذا  اأوروب����ا  لع��ب��ة يف بطولة 

الذهبية  اىل  املنتخب  قيادتها  بعد 
يف  �شقطت  التي  فرن�شا  ح�شاب  على 
القارية  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة 

للدورة اخلام�شة توالًيا.
الدور  بلجيكا  اأو  ال��ي��اب��ان  و�شتبلغ 
الوىل يف  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
ت��اري��خ��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ت��واج��ه��ان على 
اأري���ن���ا حيث  ���ش��وب��ر  ���ش��اي��ت��ام��ا  ملعب 

تقام جميع املناف�شات.
مع  جمموعته  ث��اين  منهما  كل  حل 
التاأهل  و�شمنا  وخ�شارة  انت�شارين 

مبا�شرة اىل الأدوار الإق�شائية.
اجلمعة  النهائي  ن�شف  ال��دور  يقام 
الوليات  م��ن  ال��ف��ائ��ز  يلتقي  ح��ي��ث 
امل��ت��ح��دة واأ���ش��رال��ي��ا م��ع ال�����ش��ني اأو 
�شربيا والفائز من فرن�شا واإ�شبانيا 

�شد بلجيكا اأو اليابان.

مواجهة اإ�شبانية-فرن�شية يف اأوملبياد طوكيو 

�لوليات �ملتحدة لإكمال عادتها �سد �أ�سرت�ليا يف �ل�سلة 



هددوها بالقتل.. ق�سة ح�سناء 
دفعت ثمن �إخفاق منتخب �إجنلرت�

مل تكن بطولة اأوروبا يورو 2020 التي اأقيمت بني �شهرين يونيو 
ويوليو املا�شيني، �شعيدة على �شديقة لعبة املنتخب الإجنليزي 

جاك غريلي�س، التي قالت اإنها تلقت تهديدات بالقتل.
الأزياء  عار�شة  قالت  الربيطانية،  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  وح�شب 
�شا�شا اأتوود )25 عاما( اإنه "من املحزن للغاية اأن يرعرع ال�شباب 

وهم يعتقدون اأن ن�شر الإ�شاءات عرب الإنرنت اأمر جيد".
واأ�شافت اأن "الأمر و�شل اإىل حد التهديدات بالقتل"، بعد اإخفاق 

غريلي�س ورفاقه يف مباراة النهائي اأمام املنتخب الإيطايل.
واأردفت وقد اعت�شرها الأمل والغ�شب، اأن "بيئة و�شائل التوا�شل 
"اإن�شتغرام" و"تيك  �شامة"، خا�شة على ح�شابيها يف  الجتماعي 
توك". واأو�شحت �شا�شا: "كنت اأتلقى على �شبيل املثال 200 تهديد 
بالقتل يوميا، ول اأبالغ عندما اأقول ذلك. الكثري من الر�شائل ل 

تزال ت�شنلي كل يوم، ومن قبيل: اأمتنى اأن متوتي".
و14   13 بع�شهن  اأعمار  فتيات  من  تهديدات  تلقت  اأنها  وك�شفت 

عاما، معتربة اأن الأمر "�شيء خميف".
"حتجب الأ�شياء  اأن��ه��ا  ال�����ش��ه��رية ع��ل��ى  و���ش��ددت ع��ار���ش��ة الأزي�����اء 
للغاية"،  لئيمون  النا�س  لأن  التوا�شل،  و�شائل  عن  بها  اخلا�شة 
وفقا لتعبريها. وكان الإجنليز مينون النف�س بالفوز بلقب بطولة 
اأوروبا لأول مرة يف التاريخ، لكن الإيطاليني كان لهم راأي اآخر يف 
املباراة النهائية التي اأقيمت على ملعب وميبلي يف العا�شمة لندن، 

وح�شمتها ركالت الرجيح.

�لتئام �سمل �أقارب و�أ�سدقاء يف مطار هيرثو 
عمت الفرحة بني الأقارب والأ�شدقاء يف مطار هيرثو بلندن اأم�س 
الأول الثنني، اإذ فتح تغيري قواعد ال�شفر الباب اأمام التئام �شمل 

الأحباب بعد فراق فر�شته اجلائحة على مدى 18 �شهراً.
وحفيدها  وزوج��ت��ه  ابنها  ا�شتقبال  تنتظر  وه��ي  بليك  �شو  ق��ال��ت 
ال��ق��ادم��ني م��ن ن��ي��وي��ورك ومل ت��ره��م م��ن��ذ ع��ام��ني اإن��ه��ا "يف قمة 

الإثارة. )و�شولهم( بالدنيا وما فيها".
واأ�شافت متحدثة عن حفيدها البالغ من العمر ثماين �شنوات اإن 
واأن��ا �شعيدة  "�شطر كبري من حياته  التي غاب عنها فيها  الفرة 

جدا اأن باإمكانه القدوم".
وحث رئي�س مطار هيرثو بريطانيا، وهو يتابع بناظريه الأح�شان 
ال�شفر ل  ال��ق��ي��ود على  اإل��غ��اء  ال��و���ش��ول، على  وال��دم��وع يف �شالة 
املزيد  لفر�س  تتاأهب  احلكومة  ب��اأن  تكهنات  و�شط  وذل��ك  زيادتها 

من القيود.
وقال جون هولند كاي رئي�س املطار: "دعونا ن�شهل ال�شفر للنا�س 
جراء  الوفيات  ع��دد  فيها  اق��رب  التي  بريطانيا،  واأع���ادت  الآن". 
الإ�شابة بفريو�س كورونا من 130 األفاً، فتح حدودها اأما قطاعات 
كبرية من العامل اليوم الثنني واألغت احلجر ال�شحي للقادمني 
التطعيم  تلقوا  الذين  الأوروب���ي  والحت���اد  املتحدة  ال��ولي��ات  من 

بالكامل با�شتثناء فرن�شا.
و�شركات  اجلائحة  ب�شبب  اأف��راده��ا  انف�شل  التي  الأ���ش��ر  ورح��ب��ت 

الطريان بهذه اخلطوة.
غ��ري اأن���ه يف ال��وق��ت ال���ذي و���ش��ل ف��ي��ه م�����ش��اف��رون ل��ل��ق��اء اأ�شرهم 
م��ط��ارات بريطانيا  اإىل  م��ه��ام عمل  واأ���ش��دق��ائ��ه��م وم�����ش��اف��رون يف 
حتذير  ج��راء  ج��دي��دة  م�شكلة  وال�شياحة  ال�شفر  �شناعة  ت��واج��ه 

حمتمل من ق�شاء العطالت يف اإ�شبانيا ب�شبب جائحة كورونا.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أمازون تعر�س �سيد �خلو�مت يف �سبتمرب 2022 
اأعلنت "اأمازون" عن نيتها البدء بعر�س م�شل�شل "�شّيد اخلوامت" القائم على رواية جي. اآر. اآر. تولكني التي �شبق 
اأن ُنقلت اإىل ال�شينما، يف الثاين من اأيلول/�شبتمرب 2022 يف اأنحاء العامل اأجمع، على اأمل مناف�شة "غامي اأوف 
يف  ال�شارب  العمل  لهذا  التلفزيونية  احلقوق  على   2017 العام  يف  ا�شتحوذت  "اأمازون" التي  واأو�شحت  ثرونز". 

مقابل 250 مليون دولر بح�شب التقديرات اأن "ت�شوير املو�شم الأول انتهى اأم�س الأول  الثنني  يف نيوزيلندا".
وتدور اأحداث هذا العمل اجلديد يف الأر�س الو�شطى وي�شارك فيها بع�س من ال�شخ�شيات املعروفة وهي تنطلق 
مبغامرات غري م�شبوقة حتدث "يف فرة �شلم ن�شبي قبل اآلف ال�شنوات من التطورات املذكورة يف الهوبيت و�شّيد 

اخلوامت جلي. اآر. اآر. تولكني"، وفق "اأمازون �شتوديوز".
و�شُتعر�س حلقات املو�شم الأول اأ�شبوعا بعد اأ�شبوع، بح�شب املجموعة التي ن�شرت �شورة اأوىل للم�شل�شل على مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
وتاأمل "اأمازون" من خالل م�شروعها القائم حول رواية تولكني التي نقلت اإىل ال�شينما يف ثالثة اأفالم يف مطلع 
و"نتفليك�س"  "برامي"  التدفقي  للبّث  من�شتها  ب��ني  رح��اه��ا  ت��دور  التي  ال�شرو�س  احل��رب  يف  تتقّدم  اأن  الألفية 
و"ديزين" على وجه اخل�شو�س. وكانت املجموعة العمالقة التي اأ�ش�شها جيف بيزو�س قد ا�شرت يف اأواخر اأيار/

مايو ال�شتوديو الهوليوودي ال�شهري "ميرو-غولدوين-ماير" يف مقابل 8،45 مليارات دولر، ما �شمح لها باإثراء 
حمفظتها باأعمال �شهرية، مثل جيم�س بوند و"روكي" و"ذي �شايلن�س اأوف ذي لمز".
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يك�سف عن حيلة ذكية لإخفاء �إ�سابته بال�سلع
ك�شف اأحد م�شتخدمي تيك توك عن حيلته الذكية لإخفاء اإ�شابته بال�شلع 
الذي  ال��رج��ل  �شرح  ت��وك،  تيك  على  فيديو  مقطع  ويف  راأ���ش��ه.  مقدمة  يف 
خط  اإخ��ف��اء  كيفية  �شخ�س  األ��ف   44 ع��دده��م  البالغ  ملتابعيه  كيغز  يدعى 
التوا�شل  و�شائل  احلمام، جفف جنم  اخل��روج من  فبعد  امل��راج��ع.  �شعره 

الجتماعي �شعره، ثم ا�شتخدم رذاًذا داكًنا لتغطية اأي فجوات يف �شعره.
ال�شعر  اأط��راف  بتجعيد  بعد ذلك  ال�شعر، يقوم كيغز  اأداة فرد  وبا�شتخدام 
الت�شفيف  جل  بع�س  ي�شتخدم  ذل��ك،  وبعد  اكتماًل،  اأك��رث  مظهر  لإ�شفاء 

لإ�شافة كثافة لل�شعر واإخفاء اأي بقع فارغة.
ويف املرحلة الأخرية، ير�س كيغز كمية كبرية من مثبت ال�شعر على اجلزء 

العلوي ل�شبط ت�شريحة �شعره، بح�شب �شحيفة ذا �شن الربيطانية.
310 اآلف اإعجاب، و�شعر الكثري من امل�شاهدين  وح�شد املقطع اأكرث من 
لكونك  "اأح�شنت  بالقول  اأحدهم  وعلق  النهائية،  النتيجة  من  بالده�شة 
رائعة  وج��دت طريقة  "لقد  اآخ��ر  واأ�شاف  احليلة".  لت�شاركنا هذه  �شجاعاً 

ل�شتعادة الثقة بنف�شك، تبدو ت�شريحة رائعة".

تعرف �إىل تفا�سيل �أول عامل �سينمائي عربي
على غرار ال�شينما الأمريكية، يرقب اجلمهور انطالق اأول عامل �شينمائي 
البداية  خطوة  الفني،  امل�شروع  ه��ذا  يكون  ب��اأن  كبرية  اآم��ال  و�شط  عربي، 

ملناف�شة ال�شينما العربية لنظريتها العاملية.
بت�شمية  الفني،  امل�شروع  فكرة  �شاحب  ميمي،  بير  امل�شري  املخرج  وق��ام 
هذا العامل ال�شينمائي ب�"امل�شت�شعفون"، على اأن تطرح �شل�شلة من الأفالم 

وامل�شل�شالت لأبطاله، خالل الفرة القادمة.
الذي  واأكد ميمي خالل ت�شريحات اإعالمية اأن فيلمه اجلديد "مو�شى"، 
خطوة  مبثابة  �شيكون  املقبلة،  الأي���ام  خ��الل  ال�شينما  ب��دور  طرحه  �شيتم 
اأحد  الرابع" بطل  "الهرم  واأن  ال�شينمائي،  العامل  البداية يف �شناعة هذا 
اأفالمه ال�شابقة الذي يحمل ال�شم  نف�شه ، �شيكون اإحدى �شخ�شيات عامل 

ا. "امل�شت�شعفون" اأي�شً
وتعترب تلك اخلطوة بداية ف�شل جديد ل�شناعة ال�شينما يف م�شر والوطن 
قامت  التي  العاملية،  ال�شينما  مناف�شة  نحو  ثابتة  بخطى  لل�شري  العربي؛ 
مارفل  �شركة  تقدمها  التي  "املنتقمون"  �شل�شلة  مثل  م�شابهة  بتجارب 
العاملية. ويقول �شيف �شعراوي، املخرج الفني الذي ي�شاهم يف ت�شميم هذا 
لإثبات  ج��ادة  حماولة  "امل�شت�شعفون" هو  اإن  اجلديد،  ال�شينمائي  العامل 
حالة  العاملية، يف  مناف�شة نظريتها  على  والعربية  امل�شرية  ال�شينما  قدرة 
توافر الإمكانيات والظروف املنا�شبة. وي�شيف �شعراوي ملوقع "�شكاي نيوز 
اأبطاله ميرون  لأن  نظًرا  ب�"امل�شت�شعفون"،  العامل  ت�شمية  "مت  عربية": 
بظروٍف �شعبة، تكون �شبًبا يف حتول كبري يف �شخ�شياتهم، وزيادة رغبتهم 

يف تغيري العامل من حولهم اإىل الأف�شل".

تطبيقات ل غنى عنها 
يف �لعطلة �ل�سيفية

وحت�شري  ال���وج���ه���ة  حت���دي���د  ب���ع���د 
حقيبة ال�شفر، مل يتبق عليك �شوى 
حت��م��ي��ل ب��ع�����س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات على 
خالل  �شتنفعك  لأن��ه��ا  م��وب��اي��ل��ك، 

العطلة ال�شيفية.
�شخ�شا  ك��ن��ت  اإذا   Packpoint
ن�شي  اأن�����ه  ي�����ش��ل  اأن  ب��ع��د  ي��ك��ت�����ش��ف 
الرحلة،  م�����ش��ت��ل��زم��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
فال داعي للقلق؛ لأن هذا التطبيق 

�شي�شاعدك كثريا يف رحالتك.
كل ما حتتاج اإليه هو اأن حتدد املدة 
ال��ت��ي ���ش��ت�����ش��اف��ر ف��ي��ه��ا وم����ا طبيعة 
رحلتك، و�شيزودك التطبيق بقائمة 
معك،  �شتحاجها  ال��ت��ي  الأغ���را����س 
الأ�شياء  حت��دي��د  مي��ك��ن��ك  وب��ع��ده��ا 
ال��ت��ط��ب��ي��ق مدفوع  ال��ت��ي ج��ه��زت��ه��ا. 
يبلغ  اإذ  مرتفعا،  لي�س  �شعره  لكن 
نحو 4 دولرات تدفعها ملرة واحدة.  
التي  امل��خ��اط��ر  اأك����رث  م���ن   QSun
نتعر�س لها حتديدا عندما نذهب 
"�شربة  ه��ي  �شاحلية،  وج��ه��ات  اإىل 
حلروق  ت�شل  واأح��ي��ان��ا  ال�شم�س"، 
�شيعلمك  التطبيق  هذا  اجللد..  يف 
ت��ك��ون فيها  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ب���امل���دة 
اإىل  ت�شل  اأن  قبل  لل�شم�س  معر�شا 

مرحلة احلروق.
التطبيق لي�س جمانيا، لكن ميكنك 
جتربته خالل رحلتك لأنه يعطيك 
 Global Shark .7 اأيام جتريبية
اإىل  م�����ش��اف��را  ك��ن��ت  اإذا   Tracker
مكان بعيد، ول تعرف طبيعة البحر 
هناك، من املهم اأن تكون على دراية 
مبا اإذا كانت هجمات اأ�شماك القر�س 
حتدث يف هذا ال�شاطئ اأم ل، وهو ما 

ي�شاعدك فيه هذا التطبيق.

�ل�سورت �جلينز جنم 
مو�سة �ل�سيف

ال�شورت  اأوردت جملة "Elle" اأن 
اجل����ي����ن����ز مي����ث����ل جن�����م امل���و����ش���ة 
 2021 ����ش���ي���ف  يف  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 
اإح�شا�شا بالراحة يف  امل��راأة  ليمنح 

ظل ارتفاع درجات احلرارة.
باملو�شة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
اجلينز  ال�������ش���ورت  اأن  واجل���م���ال 
اأنيق  مبظهر  امل��و���ش��م  ه���ذا  ي��ط��ل 
يعك�س الن�شج والر�شانة لي�شفي 
ورقي؛  فخامة  مل�شة  املظهر  على 
ي�شل  بطول  ال�شورت  ياأتي  حيث 
وا�شعة  لي�شت  وق�شة  الركبة  اإىل 
باألوان  يكت�شي  اأن���ه  كما  للغاية، 
هادئة كالأ�شود والأبي�س والأزرق 

الداكن.
ال�شورت  اأن   "Elle" واأ���ش��اف��ت 
اإمكانيات  ب��ت��ن��وع  مي��ت��از  اجل��ي��ن��ز 
احل�شول  ميكن  حيث  تن�شيقه؛ 
ع����ل����ى اإط������الل������ة ك������اج������وال من 
تزدان  ب��ل��وزة  م��ع  تن�شيقه  خ��الل 
باأكمام  يتاألق  توب  اأو  بالكراني�س 

بالونية.
كما ميكن احل�شول على اإطاللة 
خالل  م��ن  العمل  تنا�شب  اأنيقة 
ت��ن�����ش��ي��ق ال���������ش����ورت اجل���ي���ن���ز مع 
وقمي�س  املقا�س  من  اأك��رب  بليزر 
ذي  رج��ايل مع �شندل  ذي طابع 
اأو  اأو ح��ذاء ذي كعب ع��ال  اأربطة 

حذاء لوفر الأنيق.

تعرفو� على �سقيقة �إيربو �ساهني
املمثلة الركية   اأن  اإع��الم تركية  اأف��ادت و�شائل 

النجمة  �شقيقة  �شخ�شية  �شتج�شد  بو�شي مارال  
"امللحمة"،  م�شل�شل  يف  �شاهني  اي��ربو  الركية 
اأي�شا مفاو�شات مع  كما جتري ال�شركة املنتجة 

املمثلة الركية اإيليف دوغان لتن�شم للعمل.
النجم  اأن  تركية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  ك�شفت  وك��ان��ت 
دور  يخو�س  اأن  املقرر  من  تيبيلي  الركياديب 
جانب  اإىل  "امللحمة"،  م�شل�شل  يف  ال��ب��ط��ول��ة 

النجمة الركية اإيربو �شاهني.
زفاف  ي��ك��ون  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اآخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 
���ش��اه��ني م���ن لع���ب ك���رة ال�����ش��ل��ة ال���رك���ي جدي 

عثمان، يف �شهر اأيلول عام 2022.
ال�شهري  الركي  امل�شل�شل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
اإيبور  بطولته  خا�شت  ال��ذي  الثالوث"  "زهرة 
اأكينوزو،  اأكني  اإىل جانب املمثل الركي  �شاهني 
اأم���ريك���ا، وذل����ك بعد  م��ن امل��ق��رر اأن ي��ع��ر���س يف 

حتقيقه �شهرة وا�شعة يف تركيا والعامل العربي.

ببغاو�ت تعلم بع�سها �ل�سرقة
تو�شلت درا�شة اإىل اأن ببغاوات "الكوكاتو" الربية علمت 
الطرق  اإح��دى  لكن  احل��ي��اة،  يف  جديدة  اأ�شاليب  بع�شها 

ت�شببت بحدوث م�شكلة يف اأ�شراليا.
اأ�شراليا طريقة  "الكوكاتو" الربية يف  ببغاوات  تعلمت 

فتح اأغطية حاويات القمامة لت�شتخرج بقايا الطعام.
فتح  يف  خمتلفة  وط��رق  اأ�شاليب  انت�شار  ه��و  امللفت  لكن 
اإىل  وانتقالها  �شريع  ب�شكل  ال��ب��ب��غ��اوات  ل��دى  الأغ��ط��ي��ة 
اأحد  يف  واح��دا  طائرا  املواطنون  ور�شد  اأخ��رى.  مناطق 
اأغطية  لفتح  وج��دي��دة  ف��ري��دة  اخ���رع طريقة  الأح��ي��اء 
لدى  الطريقة  ه��ذه  انت�شرت  ما  �شرعان  لكن  القمامة، 
ال��ق��ري��ب��ة، وبداأت  ال�����ش��واح��ي  ال��ك��وك��ات��و يف  جميع ط��ي��ور 

بالتو�شع، الأمر الذي اأثار حفيظة العلماء وا�شتغرابهم.
�شلطت  ب��ح��ث��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة   "science" جم��ل��ة  ون�����ش��رت 
ال�شوء من خالله على هذه الظاهرة، حيث اأكدت نتائج 

البحث اأن الببغاوات تعلمت من بع�شها البع�س.
وقالت الباحثة الرئي�شية يف الدرا�شة، من معهد "ماك�س 
باربرا  باأملانيا،  رادولفزيل  يف  احل��ي��وان  ل�شلوك  بالنك" 
�شناديق  تفتح  ل  ال��ط��ي��ور  اأن  لح��ظ��ن��ا  "لقد  ك��الم��ب: 
القمامة بالطريقة نف�شها، ولكنها ت�شتخدم تقنيات فتح 
خمتلفة يف �شواحي خمتلفة، مما ي�شري اإىل اأن ال�شلوك 

يتم تعلمه من خالل مراقبة الآخرين".

جر�حة يف �لدماغ حترمها من روؤية طفلها 
تعاين ام��راأة بريطانية من مر�س مدمر جعلها غري قادرة 
���ش��اراة مو�شلي  ال�����ولدة. وك��ان��ت  ع��ل��ى روؤي����ة طفلها ح��دي��ث 
التلقيح  اأجن��ب��ت طفلها مي�شون م��ن خ��الل  ق��د  ع��ام��اً(   36(
مهند�س  زوج��ه��ا  م��ع  احل��م��ل  حماولتها  بعد  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
التربيد ديفيد )45 عاماً( ملدة 8 �شنوات. وبعد 6 اأ�شابيع من 
الولدة، كانت �شارة غارقة يف الإرهاق، واعتقدت اأن ذلك ناجت 
انها  اأظهرت  والختبارات  امل�شح  عمليات  لكن  الإجن��اب،  عن 
تعاين من �شيء اأكرث خطورة. وقالت زوي لمب �شقيقة �شارة 
"لقد بداأت ت�شعر باملر�س ب�شرعة كبرية، وعندما عر�شناها 
كوينز  م�شت�شفى  اإىل  الفور  على  حتويلنا  مت  الأط��ب��اء،  على 
الدماغ".  يف  عاجلة  عملية  لتجري  نوتنغهام  يف  ميديكال 
خاللها  خ�شعت  اأ�شابيع،   5 مل��دة  امل�شت�شفى  يف  �شارة  وبقيت 
باأن  الأط��ب��اء  وتكهن  ال��دم��اغ،  يف  ج��راح��ي��ة  عمليات  ل��ث��الث 
مر�شها قد يكون ناجما عن نزيف يف املخ اأو عدوى �شديدة. 
و و�شع الأطباء �شارة على امل�شادات احليوية لتثبيت حالتها 
ب�شكل  ال��ع��دوى  ت�شخي�س  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  ي��ك��ون��وا  لأن��ه��م مل 
�شحيح. ومتكنت �شارة من روؤية ابنها مرة واحدة فقط منذ 
دخولها امل�شت�شفى، ومل يكن لديها �شوى ذراع واحدة تعمل يف 
ذلك الوقت، وكانت م�شلولة يف اجلانب الأي�شر ومل ت�شتطع 

حتريك ذراعها ووجهها و�شاقها على الإطالق.

ج�سم غام�س فوق تركيا 
تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي، فيديو لنفجار 
واأظهر  تركيا.  يف  الف�شاء  م��ن  ج�شم  �شقوط  ع��ن  ناجم 
وت�شببه  ال�شماء،  من  النيزك  ي�شبه  ما  �شقوط  الفيديو 
طبيعة  ح��ول  ت�����ش��اوؤلت  الفيديو  واأث���ار  �شخم.  بانفجار 
اجل�شم الهابط من ال�شماء فوق مدينة اإزمري، حيث اعتقد 
كثريون اأنه بقايا قمر ا�شطناعي، بينما ذهب اآخرون اإىل 

فر�شية كونه ج�شما ف�شائيا خارجا عن ال�شيطرة.

�إن�سان نياندرتال طلى �سخرة يف مغارة قبل 60 �ألف �سنة 
�شون يف حقبة ما قبل التاريخ،  اأّكد علماء متخ�شّ
نياندرتال،  رجال  اأن  باليقني،  ال�ّشك  يقطع  مبا 
اندثرت  املعا�شر  لالإن�شان  اأن�شباء  مبثابة  وه��م 
�شاللتهم، هم من طلوا �شخرة �شاعدة يف كهف 

اإ�شباين قبل اأكرث من 60 األف �شنة.
واأث��ارت امل�شاألة جدل يف اأو�شاط املتخ�ش�شني يف 
هذا ال�شاأن منذ �شدور درا�شة �شنة 2018، اأفادت 
"طالء" اأعمدة  ب���  ق��ام��وا  نياندرتال  رج��ال  ب��اأن 
�شخرة �شاعدة كبرية يف كهف اأردالي�س يف جنوب 

اإ�شبانيا بطالء قوامه مغرة حمراء.
ال�شخرة  م���ن  لأج������زاء  ت���اأري���خ  ع��م��ل��ي��ة  اأن  غ���ري 
عام   64800 بحدود  تاريخها  بتحديد  �شمحت 
الإن�شان  فيها  يكن  مل  ف��رة  وه��ي  الأق����ّل،  على 
"رّجح  املعا�شر موجودا بعد. وُن�شر مقال علمي 
طبيعية"،  ظاهرة  نتيجة  ال�شبغ  ه��ذا  يكون  اأن 
اأو�شح  م��ا  على  احل��دي��د،  اأك�شيد  م��ن  �شيل  مثل 

حقبة  يف  املتخ�ش�س  العامل  ديريكو  فرن�شي�شكو 
ما قبل التاريخ لوكالة فران�س بر�س.

وت��ظ��ه��ر ال���درا����ش���ة، ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ديريكو 
وُن�������ش���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف ح���ول���ي���ات الأك���ادمي���ي���ة 
الر�ّشبات  "هذه  اأن  )بنا�س(،  للعلوم  الأمريكية 
بالفعل �شباغ م�شنوع من  لي�شت طبيعية، وهي 
املغرة ُجلب على الأرجح اإىل املغارة"، بح�شب ما 
قال الباحث يف املركز الوطني لالأبحاث العلمية 

يف فرن�شا وجامعة بوردو.
نوعه،  م��ن  الأول  وه��و  ال�شباغ،  حتليل  اأن  كما 
اأظ��ه��ر اأن����ه ل��ي�����س م��ت��م��اث��ال يف ك���ّل اأج���زائ���ه واأن 
ال�شخر  لقطع  املختلفة  التواريخ  يعك�س  تنّوعه 

املدرو�شة.
ولفت الباحث اإىل اأن هذه النتائج "تدعم فر�شية 
اآلف  اأتوا مّرات عّدة خالل  اأن رجال نياندرتال 

ال�شنوات لطالء... هذه ال�شخرة ال�شخمة".

�شتورم ريد خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم »الفرقة النتحارية« يف م�شرح ريجن�شي فيليدج يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

كليب ل� بيون�سيه �أعظم فيديو 
مو�سيقي يف كل �لع�سور

نالت النجمة العاملية بيون�شيه لقباً جديداً �شمته مل�شريتها الفنية، حيث �شّنفت جملة 
يف  مو�شيقي  فيديو  " Formation " كاأعظم  اأغنيتها  كليب  �شتون " فيديو  " رولينغ 

كل الع�شور، اإذ ت�شدر الكليب هذه القائمة.
وقد مت ت�شوير الأغنية عام 2016 وهو من اإخراج ميلينا مات�شوكا�س التي اإ�شتخدمت 

�شوراً حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأمريكيني ال�شود.
ي�شار اإىل اأن بيون�شيه اإحتلت مركزاً اآخر يف هذه القائمة، حيث احتل فيديو كليب اأغنية 

ع�شر. الثاين  " Single Ladies " املركز 
ُيذكر اأن النجمة العاملية حطمت الرقم القيا�شي لعدد اجلوائز 
التي حت�شدها فنانة، بعد ح�شولها على جائزة يف حفل  غرامي  

الثالث وال�شتني.


