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الإمارات توا�صل تقدمي الرعاية الطبية 
املجانية يف املناطق النائية بح�صرموت

•• ح�رض موت -وام:

توا�صل دولة الإمارات تقدمي الرعاية الطبية املجانية 
ل�صكان خمتلف املناطق النائية مبحافظة ح�صرموت 
الأحمر  الهالل  لهيئة  التابعة  املتنقلة  العيادات  عرب 

الإماراتي.
تواجدها  خالل  املتنقلة  الطبية  العيادات  وا�صتقبلت 
غيل  مبديرية  غريب  وعبداهلل  العيون  منطقتي  يف 
الفئات  خمتلف  م��ن  مر�صية  ح��ال��ة   280 ب���اوزي���ر، 
العمرية، حيث جرى معاينة خمتلف احلالت املر�صية 
واإعطاء العالجات والأدوية املجانية الالزمة، ف�صال 
عن الأمرا�ض املنت�صرة يف اأو�صاط الأهايل ومنها عالج 
والإنفلونزا  وال�صعال  واللتهابات  احلميات  اأمرا�ض 

واجلروح واحلروق.                )التفا�صيل �ض2(

وفد الهالل الأحمر الإماراتي 
يتفقد اأحوال اأ�صر ال�صهداء يف املكال 

•• املكال-وام:

زار وفد من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عددا من 
اأ�صر ال�صهداء مبديرية املكال يف حمافظة ح�صرموت، 
اأ�صر  والوقوف مع  والت�صامن  الأخ��وة  ل��روح  جت�صيدا 
على  امللقى  ال��ع��بء  تخفيف  يف  وامل�صاهمة  ال�����ص��ه��داء 
عاتقهم. وقدم الوفد خالل الزيارة م�صاعدات اإن�صانية 
���ص��م��ل��ت ���ص��الل غ��ذائ��ي��ة وح��ق��ائ��ب م��در���ص��ي��ة وهدايا 

متنوعة.              )التفا�صيل �ض2(

 طائرة م�ضاعدات اإىل اخلرطوم ملواجهة اأ�ضرار كارثة الفي�ضان 

حترك عربي عاجل لدعم ال�صودان يف الإغاثة واإعادة الإعمار

الأطراف الليبية متدد مباحثات بوزنيقة يف املغرب

ر�صد ع�صرات ال�صفن امل�صبوهة قبالة ليبيا

للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ك��ون  اأن 
ال��زراع��ي��ة ه��ي مم��ث��ل ج��ام��ع��ة ال���دول 
امل�صاعدات  ا�صتقبال  واأل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والغذائية،  وال���ط���ب���ي���ة  الإن�������ص���ان���ي���ة 
املايل  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

للمت�صررين و�صغار املزارعني.
اأن  علي  كمال ح�صن  ال�صفري  واأو���ص��ح 
ال��دع��م ال��ع��رب��ي ���ص��ي��ك��ون م��ن �صقني، 
ي�صمل  ع���اج���ل  اإغ����اث����ي  دع�����م  الأول 
ال����دواء وال���غ���ذاء، وال��ث��اين دع��م��ا فنيا 
الإع��م��ار وتقدمي  اإع��ادة  للم�صاعدة يف 
لأبناء  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��ح 

املت�صررين من الكارثة.

•• اخلرطوم-وكاالت

اأم�ض  العربية،  ال��دول  جامعة  عقدت 
ال���ث���الث���اء، اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا ع���ن بعد 
امل�صرتك،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  مل��وؤ���ص�����ص��ات 
الأ�صرار  مواجهة  يف  ال�صودان  لدعم 
الفي�صان  كارثة  ج��ّراء  واخل�صائر من 

وال�صيول غري امل�صبوقة.
رئي�ض  امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  واأع��ل��ن 
ال�صفري  القت�صادية،  ال�صوؤون  قطاع 
ك��م��ال ح�����ص��ن ع��ل��ي، ت�����ص��ام��ن جامعة 
ال�صودان،  م��ع  ال��ت��ام  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
الجتماع  عقب  ل��ه  ت�صريح  يف  داع��ي��ا 
كل منظمات واحتادات العمل العربي 
الدعم  لتقدمي  الإ�صراع  اإىل  امل�صرتك 

العاجل كل يف جمال اخت�صا�صه.
اإر���ص��ال ط��ائ��رة با�صم  اإن��ه �صيتم  وق��ال 
الثالثاء  ال��ع��رب��ي��ة،  ال������دول  ج��ام��ع��ة 
اإن�صانية  م�����ص��اع��دات  حت��م��ل  امل��ق��ب��ل، 
يتم خالل  اأن  على  ع��اج��ل��ة،  واإغ��اث��ي��ة 
ت���واج���د وف���د ع��رب��ي م�����ص��اح��ب لتلك 
الدعم  الإع��الن عن حجم  امل�صاعدات 

املايل املبا�صر لل�صودان.
عمليات  غ���رف���ة  اإن���������ص����اء  ت���ق���رر  ك���م���ا 
تطورات  ملتابعة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 
الغوث  وتن�صيق  ال�صودان  يف  الأو���ص��اع 
العربي املقدم اإىل اخلرطوم، هذا اإىل 
جانب الت��ف��اق خ��الل الج��ت��م��اع على 

وق����دم ���ص��ف��ري ال�������ص���ودان ل����دى م�صر 
العربية،  اجل��ام��ع��ة  ل���دي  وم��ن��دوب��ه��ا 
ال�������ص���ف���ري حم���م���د اإل����ي����ا�����ض، اإح����اط����ة 
الجتماع  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  ���ص��ام��ل��ة 
الحتياجات  اأه���م  ت�صمنت  ال���ط���ارئ 
ل��دع��م ال�����ص��ودان خ��ا���ص��ة امل�����ص��اع��دة يف 
ومعاجلة  واجل�������ص���ور  ال�������ص���دود  ب���ن���اء 
املنخف�صات الأر�صية التي حدثت على 

ال�صواطئ من الفي�صان.
كما قدم تقريرا مف�صال بالحتياجات 
ومبيدات  واخليام  والطبية  الغذائية 
والبعو�ض  احل�صرات  ملواجهة  ال��ر���ض 

وانت�صار املالريا.

•• عوا�صم-وكاالت

قررت الأطراف الليبية املجتمعة يف بلدة بوزنيقة ب�صواحي 
العا�صمة املغربية الرباط، متديد مباحثاتها التي انطلقت 
الأحد املا�صي حتى اليوم الأربعاء، بح�صب م�صادر مطلعة.

واأفادت مرا�صلة �صكاي نيوز عربية باأن الجتماعات الّليبية 
لهيكلة  ات��ف��اق  اإىل  بعد  التو�صل  ع��دم  رغ��م  تقدًما،  ��ّق��ق  حتحُ

املوؤ�ص�صات ال�صيادية.
اأن ه���ذه الج��ت��م��اع��ات ل حت��م��ل مبادرة  ال���رب���اط  واأك�����دت 
اأن ت�صع، يف حال جناحها، حمددات  جديدة، حيث ينتظر 
املرحلة النتقالية، ل �صيما اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات وتوزيع 
املحادثات  يف  مناق�صتها  تتم  اأن  على  ال�صيادية،  املنا�صب 

الليبية، املحُزمع عقدها يف جنيف.
وعقدت هذه اجلولة اجلديدة من احلوار بعد اأ�صابيع من 
الليبي  النواب  جمل�ض  رئي�ض  �صالح  عقيلة  بها  ق��ام  زي��ارة 

اإىل اململكة، تلبية لدعوة من احلبيب املالكي رئي�ض جمل�ض 
النواب املغربي.

ال��ذي يراقب عملية حظر  اإيريني  اأ�صطول  اأف��اد  اإىل ذل��ك، 
ر�صد  اأن��ه  الثالثاء  اأم�ض  بيان  ليبيا يف  اإىل  ال�صالح  توريد 
الدوريات  البحر، وعرب  ن�صاطه يف  بدء  مايو، عند   4 منذ 
من  واأك���ر   ، املتو�صط  الأبي�ض  البحر  و�صط  نفذها  التي 
بع�ض  م��ن  اإىل  ودي���ة  زي���ارة   12 و  حرا�صة  عملية   600
ال�صاحل  امل�صبوهة قبالة  ال�صفن  التجارية، ع�صرات  ال�صفن 
من  اأك��ر  يف  م�صبوهة  �صفناً  ر�صد  باأنه  اأ���ص��ار  كما  الليبي. 
ع�صرة موانئ ونقاط، بالإ�صافة اإىل ٨٠ رحلة ع�صكرية و٢٥ 
اإيريني التي تراقب حظر  اإىل ذلك، لفتت عملية  مهبطا. 
تهريب  ومكافحة  املتحدة،  الأمم  تفر�صه  ال��ذي  الأ�صلحة 
اإىل  ا  خا�صً تقريًرا   14 رفعت  اأنها  اإىل  ليبيا،  من  النفط 
ليبيا،  يف  ال��ن��زاع  ط��ريف  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  خ��رباء  فريق 

مثبتة بذلك حيادها.

ال���دول الأوروب���ي���ة على �صرورة  ي��اأت��ي ه��ذا يف وق��ت ت�صدد 
اللتزام بوقف تدفق ال�صالح اإىل الأرا�صي الليبية، ووقف 

التدخالت يف ال�صراع الذي اأنهك البالد ل�صنوات.
يف  الأوروب���ي  الحت��اد  اأطلقها  اإيريني  عملية  اأن  اإىل  ي�صار 
عام  اأطلقت  التي  لتحل مكان مهمة �صوفيا  املا�صي،  مايو 
تهريب  ال�����ص��الح  ج��ان��ب  اإىل  ت�صمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي   ،2015
امل��ه��اج��ري��ن، وذل���ك بعد اأن ات��ف��ق ال��ق��ادة ال��دول��ي��ون خالل 
موؤمتر برلني لل�صالم يف كانون الثاين يناير، على الإبقاء 

على حظر الت�صليح الأممي
تاأجل قرابة �صهر على خلفية خالف  املهمة  اإط��الق  وك��ان 
بني اإيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن الحتاد الأوروبي 
ت��داول القيادة بني البلدين كل �صتة  اتفق يف النهاية على 
اأ�صهر. وتعمل املهمة يف �صرق املتو�صط ملراقبة ال�صفن التي 
ي�صتبه يف نقلها اأ�صلحة ومقاتلني اإىل ليبيا التي اأدى النزاع 

فيها اإىل مقتل املئات ونزوح اأكر من 200 األف �صخ�ض.
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الفي�صانات خلفت ا�صرارا كبرية للعديد من الأ�صر ال�صودانية

الد�صتوري احلر يت�صدر نوايا الت�صويت يف الت�صريعية

رئي�ض الوزراء اليطايل يعاين الدمار الذي احدثه انفجار بريوت   )رويرتز(

ترامب-بين�ض...الهزمية مرفو�صة

رئي�س وزراء اإيطاليا: �صنبقى يف اخلطوط الأمامية مل�صاعدة لبنان
مناورة تركية رو�صية واأثينا تتهم اأنقرة بفتح جبهات حرب

الق�صائي  المتياز  اإلغاء 
اجلزائر يف  امل�صوؤولني  لكبار 

•• اجلزائر-وكاالت

كبري،  ���ص��ع��ب��ي  ت���رح���ي���ب  و�����ص����ط 
اجلزائرية  ال��ع��دل  وزارة  ق��ام��ت 
الذي  الق�صائي  المتياز  باإلغاء 
امل�صوؤولني يف  كبار  به  يتمتع  كان 

الدولة.
لتعليمات  تطبيقا  ج���اء  ال���ق���رار 
ال�����رئ�����ا������ص�����ة، ال�����ت�����ي �������ص������اوت يف 
مر�صومها بني حماكمة املتهمني 
ال�صيا�صي،  ال��ن��ف��وذ  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
واملتهمني من املواطنني العاديني، 
ل��ت��ن��زع ب���ذل���ك ك���ل ام���ت���ي���از اأم����ام 
الق�صاء كان يتمتع بها املتنفذون 

يف الدولة �صابقا.
ترحيبا كبريا من  القرار  ولق��ى 
اإعالن  عقب  اجل��زائ��ري،  ال�صارع 
القانونية  امل��ادة  تعديل  الرئا�صة 
الق�صائية  امل�صاواة  �صتحقق  التي 
بني كبار امل�صوؤولني واملواطنني يف 

ق�صايا الف�صاد.

•• بريوت-وكاالت

اأن ب��الده �صتبقى يف  اأ���ص��ار رئي�ض ال���وزراء الإي��ط��ايل اإىل 
مرفاأ  انفجار  بعد  لبنان،  مل�صاعدة  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط 
بريوت، وذلك خالل زيارته للعا�صمة اللبنانية الثالثاء. 
واأعلن رئي�ض الوزراء الإيطايل جو�صيبي كونتي اأن بالده 
اأطلقت عملية طوارئ الأرز مل�صاعدة لبنان، وذلك خالل 
�صيلتقي  التي  الر�صمية  زيارته  خالل  ب��ريوت،  يف  كلمته 

فيها م�صوؤولني لبنانيني.
مل�صاعدة  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  �صنبقى  كونتي:  وق���ال 
الثقة بني  لبناء  الوقت  امل��رف��اأ.. حان  انفجار  بعد  لبنان 

اللبنانيني وموؤ�ص�صاتهم.
يف  الع��م��ال  �صري  على  واطلع  ب��ريوت  مرفاأ  كونتي  وزار 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت حكومة الإمارات اأم�ض، الإحاطة الإعالمية الدورية 
والتطورات  امل�صتجدات  اأح��دث  لعر�ض  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
من  احلد  اإىل  الهادفة  الدولة  موؤ�ص�صات  بجهود  املتعلقة 
انت�صار فريو�ض كورونا امل�صتجد، وتقدمي اأعلى م�صتويات 
اإم���ارات  ك��اف��ة  يف  للم�صابني  ال��الزم��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

بعد  املرفاأ  يف  ر�صت  التي  اليطالية  جو�صتو  �صان  باخرة 
اأ�صابيع من انفجار امليناء. ومل ي�صمح اإل لطاقم اإعالمي 
اإي��ط��ايل مب��راف��ق��ة رئ��ي�����ض ال�����وزراء الإي���ط���ايل ع��ل��ى من 

الباخرة.
الربملان  ورئي�ض  عون  اجلمهورية  رئي�ض  كونتي  ويلتقي 

ورئي�صي احلكومة املكلف وحكومة ت�صريف الأعمال.
امليداين  بامل�صت�صفى  الإي���ط���ايل  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  وي����زور 
الإيطايل يف منطقة احلدت لالإطالع على �صري الأعمال 
ه��ن��اك. وك��ان ع��ون بحث، يف ق�صر بعبدا يف ب���ريوت، مع 
يف  الو�صع  ك��ول  دل  �صتيفانو  اجل���رال  اليونيفيل  قائد 
جنوب لبنان بعد التمديد للقوات الدولية �صنة اإ�صافية.

و�صدد الرئي�ض اللبناين على اأهمية التن�صيق بني اجلي�ض 
اللبناين واليونيفيل.

الدولة. وخالل الإحاطة اأعلن الدكتور عمر عبدالرحمن 
احلمادي، املتحدث الر�صمي لالإحاطة الإعالمية حلكومة 
الإم����ارات، عن اأرق���ام احل��الت اجل��دي��دة اخلا�صة مبر�ض 
جديدا،  فح�صا   71،334 اإج���راء  مت  حيث   ،19 كوفيد 
اإ�صابة جديدة، تتلقى جميعها   644 ك�صفت عن ت�صجيل 
الرعاية ال�صحية، لي�صل بذلك اإجمايل احلالت امل�صجلة 

يف الدولة اإىل 75،098 حالة.  )التفا�صيل �ض9(

اعتمدت معايري انتظام الطلبة اأ�ضحاب الهمم يف التعليم العام اجلاري
الرتبية ت�صدد على �صرورة احل�صول على 

موافقة ويل الأمر على اأ�صلوب التعلم لكل طالب  
•• دبي- حم�صن را�صد

اعتمدت وزارة الرتبية التعليم، معايري و�صوابط واآليات، تعليم 11 فئة من  الطلبة 
الف�صل  خ��الل  انتظامهم،  وم�����ص��ارات  التعليم،  م��راح��ل  خمتلف  يف  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
الدرا�صي الول للعام الدرا�صي اجلاري 2020-2021، اإذ ارتكز تعليمهم على ثالثة 

اأمناط من التعلم الهجني، الواقعي، عن بعد.
و�صددت الوزارة على اإدارات املدار�ض، من خالل تعميم لها، ح�صلت الفجر على ن�صخة 
منه، على �صرورة احل�صول على موافقة ويل الأمر على اأ�صلوب التعلم لكل طالب وفق 
اأ�صلوب التعلم لطلبة هذه الفئة خالل الف�صل  املحددات، ف�صال عن تطبيق معايري 

الدرا�صي الأول، بجانب خطاب املوافقة من مراكز دعم الرتبية اخلا�صة.
ووجهت الوزارة ب�صرورة اعداد البيئة املدر�صية جلميع فئات الطلبة اأ�صحاب الهمم، 

وفق احتياجات واعتبارات كل فئة.                                )التفا�صيل �ض3(
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الإمارات بت�رشيعاتها املرنة م�ستمرة يف 
تقدمي الدعم لقطاع الأعمال يف الدولة

اأخبار الإمارات

ال�سني حتتفل بانت�سارها 
على الفريو�ص.. واأوروبا تعاين

عربي ودويل

ا�ستمرار اأزمة مي�سي مع اإطالق 
حملة لالإطاحة برئي�ص بر�سلونة

الفجر الريا�سي
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•• اأبوظبي-وام:

زار �صمو ال�صيخ خالد بن حممد 
اآل نهيان ع�صو املجل�ض  زاي��د  بن 
رئي�ض  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 
التنفيذي..  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
واأو�صاع  �صحة  على  لالطمئنان 
ت�صرب  ح�����ادث  ج�����راء  امل�����ص��اب��ني 
املا�صي  الأ�صبوع  وقع  الذي  الغاز 
ال�صيخ  ب�����ص��ارع  امل��ط��اع��م  اأح����د  يف 

را�صد بن �صعيد يف اأبوظبي.
ووجه �صموه دائرة تنمية املجتمع 
باأبوظبي مبتابعة اأو�صاع امل�صابني 

وتلبية احتياجاتهم وتقدمي كافة 
اأنواع الدعم.. متمنيا �صموه لهم 

خالد بن حممد بن زايد يطمئن على اأو�صاع 
امل�صابني جراء حادث ت�صرب الغاز يف اأحد املطاعم

خالل الإحاطة الإعالمية حول فريو�س كورونا 

 % الإمارات تنجح يف املحافظة على ن�صب �صفاء عالية ت�صل اإىل 90 

ال�صفاء العاجل.
)التفا�صيل �ض3(

•• عوا�صم-وكاالت

اإجراء  يعتزم  الرتكي  اجلي�ض  اأن  تركية  م�صادر  اأعلنت 
�صرقي  الرو�صي  ع�صكرية م�صرتكة مع نظريه  تدريبات 
البحر املتو�صط، يف الوقت الذي يت�صاعد فيه التوتر بني 
اليونان وتركيا، وهو ما متت ترجمته مبناورات وح�صور 

ع�صكري اإقليمي ودويل يف املنطقة.
وب�صكل غري م�صبوق، ارتفعت وترية الت�صعيد يف �صرقي 
تركيا  بني  خا�صة  توترا  ت�صهد  التي  املنطقة  املتو�صط، 
واليونان، والذي متت ترجمته بح�صور ع�صكري متزايد 

للقوى الدولية والإقليمية.
اأحدث هذه القوى رو�صيا، التي تدخل على خط الأزمة، 
ع�صكرية  م��ن��اورات  اإج���راء  عزمها  تركيا  اأعلنت  اأن  بعد 

م�صرتكة مع اجلانب الرو�صي �صرقي املتو�صط.
والتدريبات  امل����ن����اورات  م���ن  ع����دد  ت��رك��ي��ا  اأج������رت  وق����د 
الع�صكرية خال الفرتة الأخرية، منها تدريبات م�صرتكة 
م��ع امل���دم���رة الأم��ريك��ي��ة )ي���و اإ�����ض اإ�����ض وي��ن�����ص��ت��ون اإ�ض 

ت�صر�صل( يف املتو�صط.

التحالف العربي يدمر طائرة 
حوثية مفخخة دون طيار

•• اليمن-وكاالت

الذي  اليمن،  يف  ال�صرعية  دع��م  ل�تحالف  امل�صرتكة  ال��ق��وات  قيادة  اأعلنت 
اأم�����ض اع��رتا���ض وت��دم��ري ط��ائ��رة دون ط��ي��ار، مفخخة،  ت��ق��وده ال�صعودية، 
اأطلقتها امليلي�صيا احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران جتاه ال�صعودية.

ونقلت وكالة الأنباء ال�صعودية عن املتحدث الر�صمي با�صم قوات التحالف، 
�صباح  متكنت  امل�صرتكة  التحالف  ق��وات  اأن  املالكي،  تركي  الركن  العقيد 
اأطلقتها امليلي�صيا  ام�ض من اعرتا�ض وتدمري طائرة دون طيار مفخخة 
احلوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة ل�صتهداف الأعيان املدنية 

واملدنيني باملنطقة اجلنوبية.
اإىل ذلك اأ�صدرت حمكمة خا�صعة ل�صيطرة ميلي�صيات احلوثي النقالبية 
يف �صنعاء، حكما يق�صي باإعدام وم�صادرة اأموال 109 مواطنني مينيني، 

بذريعة التعاون مع دول حتالف دعم ال�صرعية.
واأقرت املحكمة اجلزائية البتدائية املتخ�ص�صة باأمانة العا�صمة، اخلا�صعة 
ومعاقبتهم  اإل��ي��ه��م  املن�صوبة  بالتهم  اأ���ص��خ��ا���ض   109 اإدان����ة  للحوثيني، 
املوجودة  واملنقولة  العقارية  اأموالهم  جميع  وم�صادرة  تعزيراً  ب��الإع��دام 

داخل وخارج اليمن، وفق ما ن�صرته و�صائل اإعالم تابعة للحوثيني.
واتهمت تقارير حقوقية دولية، مراراً ميلي�صيا احلوثي با�صتخدام الق�صاء 
اأو  يعار�ض  من  كل  �صد  �صيا�صية  ح�صابات  لت�صفية  �صيطرتها  مناطق  يف 

يقف يف وجه م�صروعها النقالبي الطائفي املدعوم اإيرانياً.

يف اآخر ا�ضتطالع للراأي بتون�س:
الت�صريعية: الد�صتوري احلر 

يت�صّدر بعيدا عن النه�صة 
•• الفجر -تون�س

ت�صّدر احلزب الد�صتوري احلر نوايا الت�صويت لالنتخابات الت�صريعية 
ح�صب ا�صتطالع قام به معهد اإمرود كون�صلتينغ.

وح�صب ال�صتطالع، فقد حت�صل الد�صتوري احلر على ن�صبة 36 باملائة 
حركة  حلت  فيما  الت�صريعية،  لالنتخابات  التون�صيني  ت�صويت  م��ن 
النه�صة يف املرتبة الثانية ب� 23 باملائة، لياأتي بعد ذلك حزب قلب تون�ض 
ب� 8 باملائة، متقدما على ائتالف الكرامة والتيار الدميقراطي ثم حزب 

حتيا تون�ض، ولتحتل حركة ال�صعب املرتبة الأخرية ب� 2 باملائة.
قي�ض  الرئي�ض  يوا�صل  الرئا�صية،  النتخابات  يف  الت�صويت  نية  وع��ن 
�صعيد ت�صدر القائمة ب� 56 باملائة من الأ�صوات تليه رئي�صة الد�صتوري 
احلر عبري مو�صي ب� 17 باملئة من ال�صوات ثم نبيل القروي رئي�ض قلب 

تون�ض ب� 6 باملائة من الأ�صوات.
باملائة من   5 ب�  القائمة  التواجد يف هذه  �صعيد  النائب �صايف  ويوا�صل 
الناخبني، ويظهر لأول مرة وزير ال�صحة ال�صابق عبد اللطيف املكي ب� 3 
باملائة من نوايا الت�صويت، ويتذيل حممد عبو اأمني عام التيار امل�صتقيل 

القائمة ب� 1 باملائة من الناخبني.             )التفا�صيل �ض10(

•• الفجر - فران�صوا كليمن�صو – ترجمة خرية ال�صيباين

م��ع ا���ص��ت��داد م��ن��اخ احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف الوليات 
النتخابات  بعد  م��ا  حم��اك��اة  مت��ري��ن  يثري  امل��ت��ح��دة، 
خماوف من حدوث الأ�صواأ. ويتوقع م�صروع النزاهة 
ترامب  -دونالد  اثنني  فر�صية مر�صحني  النتقالية 

وجو بايدن -يتناف�صان على الرئا�صة حتى يناير.
فريق  ب��روك�����ض،  وروزا  جيلمان  نيلز  اأ���ص�����ض  ع��ن��دم��ا 
التفكري حلماية النظام النتخابي العام املا�صي، كان 

ذلك ب�صبب خ�صيتهما من اأن ت�صوء الأمور.
)التفا�صيل �ض13(

اأجرت  اإذ  الرتكية عند هذ احل��د،  املناورات  تتوقف  ومل 
تركيا تدريبات بالذخرية �صرقي البحر املتو�صط.

كما انطلقت يف وقت �صابق التدريبات الع�صكرية ال�صنوية 
للجي�ض ال���رتك���ي ال��ت��ي ���ص��م��اه��ا ع��ا���ص��ف��ة امل��ت��و���ص��ط، يف 
املنطقة التي تطلق عليها اأنقرة جمهورية �صمال قرب�ض 
الرتكية. يف املقابل، دخلت اليونان يف مناورات ع�صكرية 
واإي��ط��ال��ي��ا، وهي  وفرن�صا  م��ن قرب�ض  ك��ل  م��ع  م�صرتكة 
لفتا  ع�صكريا  فرن�صيا  ح�صورا  �صهدت  التي  امل��ن��اورات 

مبقاتلتي رافال وحاملة مروحيات وفرقاطة.
اأج��رت قرب�ض ولأول مرة يف تاريخها مناورات مع  كما 

الوليات املتحدة.
بعمليات  تركيا  قيام  اإث��ر  ي��اأت��ي  م�صاد،  وحت��رك  حت��رك 
تنقيب عن الغاز يف مناطق متنازع عليها مع اليونان، ما 

اأ�صعل غ�صب اأثينا والحتاد الأوروبي.
وعلى الرغم من اأن التوتر �صرقي املتو�صط لي�ض بجديد 
على هذه املنطقة امللتهبة بنريان النفط والغاز و�صراعات 
واإخفاق احللول  التوتر  زي��ادة  لكن  البحرية،   الرت�صيم 

ال�صيا�صية حتى الآن ينذر بالنفجار يف اأي حلظة.

حريق، تخريب، انف�ضال، تدخل اجلي�س:

ال�صيناريوهات الأربعة ال�صوداء للرئا�صية الأمريكية!
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س �صمال مقدونيا بذكرى ا�صتقالل بالده
•• ابوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة �صتيفو 
بنداروفي�صكي رئي�ض جمهورية �صمال مقدونيا وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

 كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  "رعاه اهلل" و�صاحب  دبي 

للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض �صتيفو بنداروفي�صكي.
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  اآل مكتوم و�صاحب  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  وبعث �صاحب 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل زوران زاييف رئي�ض وزراء جمهورية �صمال مقدونيا.

ناق�س التعديالت املقرتحة على قانون املعامالت التجارية

الوزاري للتنمية يوؤكد اأن الإمارات بت�صريعاتها املرنة م�صتمرة يف تقدمي الدعم لقطاع الأعمال يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  اأك��د 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة..  ����ص���وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء 
اأن دول�����ة الإم��������ارات م�����ص��ت��م��رة يف 
تقدمي خمتلف �صبل الدعم لقطاع 
الت�صريعات  ت��وف��ري  ع��رب  الأع��م��ال 
القت�صادية املرنة مل�صاعدة القطاع 
على ال�صتجابة للتحديات الراهنة 

وجتاوز هذه الفرتة ال�صتثنائية.
الإم���ارات  حكومة  اإن  �صموه  وق��ال 
اأثبتت مع عودة الأعمال والأن�صطة 
القت�صادية يف خمتلف القطاعات 
وت�صريعاتها  باأنظمتها  ق��ادرة  اأنها 
واأع���م���ال���ه���ا ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة ع��ل��ى اأن 
التحديات،  خم��ت��ل��ف  م���ع  ت��ت��اأق��ل��م 
ت�صمن  اقت�صادية  بيئة  توفر  واأن 
ف����ر�����ض ج�����دي�����دة وم�������ص���ت���م���رة يف 
دولة  لتظل  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
الإمارات - كما كانت دائًما - اأر�ض 

الفر�ض والنجاح للجميع.
ت����روؤ�����ض �صموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اأم�������ض اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����ض ال�����وزاري 
يف  الوطن  ق�صر  مبجمع  للتنمية 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث ���ص��دد ���ص��م��وه على 
وخطط  �صيا�صات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة 
ع��م��ل ت��ت��واف��ق م��ع امل��ت��غ��ريات التي 
�صهدتها الفرتة املا�صية، وت�صهم يف 
الأولويات  حتقيق  يف  الوقت  نف�ض 

ك���م���ا ن���اق�������ض امل���ج���ل�������ض خ���دم���ات 
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة امل���ق���دم���ة يف 
لوزارة  التابعة  ال�صحية  املن�صاآت 
ومدى  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة 
ت���واف���ق���ه���ا م����ع ت���وج���ه���ات ال���دول���ة 
وا�صرتاتيجياتها التنموية، وتوفري 
بجودة  ال�صحية  الرعاية  خدمات 
بالإ�صافة  منا�صبة،  وتكلفة  عالية 
اإع��ادة ت�صمية وترميز خدمات  اإىل 
مع  يتوافق  مبا  ال�صحية  الرعاية 
ل�صهولة  ال����دويل  ال��رتم��ي��ز  ن��ظ��ام 
التاأمني،  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
تخفي�ض  م��ق��رتح  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

ر�صوم عدد من هذه اخلدمات.

واخل���ا����ض، ورف����ع م�����ص��ت��وى جودة 
واطلع  ل���ه���م.  ال�����ص��ح��ي��ة  احل����ي����اة 
املبادرات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض 
وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة 
الفئة،  ه��ذه  لدعم  املجتمع  تنمية 
الإلكرتونية  املن�صة  اإط���الق  مثل 
للتوعية با�صطراب التوحد ون�صر 
حول  ل��الأط��ف��ال  تثقيفية  جم��الت 
ال��ت��وح��د وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل معه، 
جلميع  ب��ع��د  ع��ن  التعلم  وتطبيق 
بذوي  تعنى  التي  امل��راك��ز  اأ�صحاب 

التوحد.
ك���م���ا اط����ل����ع امل���ج���ل�������ض ع���ل���ى ع���دد 
بال�صوؤون  املتعلقة  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن 

جهات  م��ع  بال�صراكة  يتم  وال���ذي 
ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة رائ�����دة يف جمال 
والقت�صاد  الإ�صالمية  ال�صريفة 
تعزيز  ي�صهم يف  الإ���ص��الم��ي، ومب��ا 
ومكانتها  الإم������ارات  دول���ة  ���ص��ورة 
التمويل  ���ص��ن��اع��ة  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 
الإ����ص���الم���ي ال���ع���امل���ي، ف�����ص��اًل عن 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رج��ع عاملي 
وتقرير  الإ����ص���الم���ي.  ل��الق��ت�����ص��اد 
حول ن�صبة اإجناز املحاكم بالدولة 
التحليلية  وال��ب��ي��ان��ات  ل��ل��ق�����ص��اي��ا 
���ص��ه��ر يوليو  وال��ت��و���ص��ي��ات خ���الل 
�صري  على  للتعرف  وذل��ك  املا�صي، 
الدعاوى مبحاكم الدولة املختلفة 

يعك�ض  مبا  امل�صتقبلية  والتوجهات 
الدرو�ض امل�صتفادة من هذه الفرتة. 
جل�صته  خ����الل  امل��ج��ل�����ض  ون��اق�����ض 
ال�صيا�صة الوطنية لذوي ا�صطراب 
التوحد يف الدولة واأكد اأهمية هذه 
موحدة  معايري  ووج��ود  ال�صيا�صة، 
وتاأهيل  احل��الت،  هذه  لت�صخي�ض 
حول  املخت�ض  الكادر  كفاءة  ورف��ع 
كيفية التعامل معها، وتوحيد اأطر 
للمراكز  وال��رتخ��ي�����ض  احل��وك��م��ة 
التي تقدم خدماتها لهم ولأ�صرهم 
املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م���ع 
التوحد وت�صهيل  با�صطراب طيف 
دجمهم يف املجتمع والتعليم العام 

املدر�صي  التقومي  املجل�ض  وناق�ض 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م��دار���ض 
لل�صنوات الثالث القادمة 2020-

الأدن���ى  احل���د  املت�صمن   2022
امل��ع��ت��م��د لأي������ام ال��ت��م��در���ض واأي�����ام 
الإجازات املعتمدة، مبا يعزز جهود 
وزارة الرتبية والتعليم واملوؤ�ص�صات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل��ا���ص��ة يف اإدارت���ه���ا 
الظروف  ظل  يف  التعليم  لعمليات 

الراهنة و�صعيها لإجناحها.
واط����ل����ع امل���ج���ل�������ض ك����ذل����ك خ���الل 
التقارير،  م��ن  ع��دد  على  اجلل�صة 
منها تقرير حول م�صتجدات اإعداد 
الإ�صالمي  للتمويل  ع��امل��ي  اإط����ار 

التعديالت  وم��ن��ه��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
املعامالت  ق��ان��ون  ع��ل��ى  امل��ق��رتح��ة 
قانون  وم�����ص��ت��ج��دات  ال���ت���ج���اري���ة، 
والأدوار  امل�������ص���ت���ه���ل���ك  ح����م����اي����ة 
امل�صتهلك  حماية  للجنة  املقرتحة 
تنفيذ  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا  ل���ت���ع���زي���ز 
���ص��ي��ا���ص��ات وم����ب����ادرات ق�����ادرة على 
ح����م����اي����ة امل�������ص���ت���ه���ل���ك. ون���اق�������ض 
ملباين  الفنية  املتطلبات  املجل�ض 
الكرمي  ال���ق���راآن  م���راك���ز حت��ف��ي��ظ 
واملتطلبات  ال���ب���ن���اء  وت���راخ���ي�������ض 
ال�����ص��ح��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب���ه���ا، ع���الوة 
ملمار�صة  املطلوبة  التجهيزات  على 

اأن�صطتها.

�صهدت  وال���ت���ي  اإجن����ازه����ا  ون�����ص��ب 
الق�صايا  يف  الف�صل  ن�صبة  ارت��ف��اع 
واملحلية،  الحت���ادي���ة  امل��ح��اك��م  يف 
العمل  �صري  تاأثر  ع��دم  عن  ف�صال 
واملحلية  الحت����ادي����ة  امل���ح���اك���م  يف 
بجائحة كورونا. كما اطلع املجل�ض 
ع���ل���ى ع�����دة ت���ق���اري���ر م���ق���دم���ة من 
احل�صابات  ح��ول  املحا�صبة  دي���وان 
م�صرف  م�����ن  ل����ك����ل  اخل����ت����ام����ي����ة 
وموؤ�ص�صة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  الإم����������ارات 
الإمارات العامة للبرتول، والهيئة 
الحتادية للرقابة النووية، و�صركة 
لالت�صالت  الإم������ارات  جم��م��وع��ة 

وذلك عن ال�صنة املالية 2019.

حر�ضًا على �ضالمة امل�ضاركني من خمتلف دول العامل
جائزة زايد لال�صتدامة تعلن عن تاأجيل احلفل ال�صنوي لدورة عام 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت جائزة زايد لال�صتدامة، اجلائزة العاملية الرائدة التي 
املبتكرة،  ال�صتدامة  حلول  لتكرمي  الإم��ارات  دول��ة  اأطلقتها 
عن تاأجيل حفل توزيع جوائزها ال�صنوي لدورة عام 2021، 
وال��ذي كان من املقرر عقده يف يناير املقبل �صمن فعاليات 
اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة. حيث �صيتم نقل طلبات امل�صاركة 
يف  للم�صاركة  تلقائي  ب�صكل  اجلائزة  من   2021 دورة  يف 
دورة عام 2022. جاء هذا القرار حر�صاً من فريق اجلائزة 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  احلفل  يف  امل�صاركني  �صالمة  على 
وذلك يف �صوء التحديات العاملية غري امل�صبوقة الناجمة عن 

جائحة فريو�ض كورونا، ونظراً لقيود ال�صفر التي تفر�صها 
معظم الدول يف ظل اإجراءات احلد من انت�صار الفريو�ض. 

واأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�صناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة املدير العام جلائزة زايد لال�صتدامة، 
ال��دورة املقبلة من اجلائزة جاء بعد  ب��اأن ق��رار تاأجيل حفل 
درا�صة متاأنية، مع مراعاة جميع الطلبات املقدمة خالل هذا 

العام واعتبارها م�صاركة تلقائياً �صمن دورة عام 2022.
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  "متا�صياً  معاليه:  وق���ال 
اآل نهيان، طيب اهلل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  لإرث  وتخليداً 
ثراه، توا�صل جائزة زايد لال�صتدامة دورها يف تعزيز اجلهود 
الإن�صانية وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، حيث �صاهمت 

من  اأك��ر  حياة  يف  اإيجابي  ت��اأث��ري  اإح���داث  يف  تاأ�صي�صها  منذ 
335 مليون �صخ�ض. وا�صتمراراً لهذا النهج، تعمل اجلائزة 
اأي�صاً على ت�صريع تنفيذ مبادرة "20 يف 2020" الإن�صانية 
التي تقودها دولة الإمارات وت�صرف عليها اجلائزة بالتعاون 
م��ع ع��دد م��ن ال�����ص��رك��اء، وذل���ك م��ن خ��الل توظيف احللول 
املبتكرة التي قدمها الفائزون واملر�صحون النهائيون جلائزة 
زايد لال�صتدامة، بهدف حت�صني امل�صتوى املعي�صي لعدد من 

املجتمعات يف خمتلف اأنحاء العامل".
بقرار  املتعلقة  التفا�صيل  م��ن  م��زي��د  ع��ن  الإع����الن  و�صيتم 
ت��اأج��ي��ل احل��ف��ل ال�����ص��ن��وي جل��ائ��زة زاي���د ل��ال���ص��ت��دام��ة خالل 

الأ�صهر املقبلة.

الإمارات توا�صل تقدمي الرعاية الطبية 
املجانية يف املناطق النائية بح�صرموت

•• ح�رض موت -وام:

مبحافظة  النائية  املناطق  خمتلف  ل�صكان  املجانية  الطبية  الرعاية  تقدمي  الإم����ارات  دول��ة  توا�صل 
ح�صرموت عرب العيادات املتنقلة التابعة لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

وا�صتقبلت العيادات الطبية املتنقلة خالل تواجدها يف منطقتي العيون وعبداهلل غريب مبديرية غيل 
احلالت  خمتلف  معاينة  ج��رى  حيث  العمرية،  الفئات  خمتلف  م��ن  مر�صية  حالة   280 ب��اوزي��ر، 
املر�صية واإعطاء العالجات والأدوية املجانية الالزمة، ف�صال عن الأمرا�ض املنت�صرة يف اأو�صاط الأهايل 
ومنها عالج اأمرا�ض احلميات واللتهابات وال�صعال والإنفلونزا واجلروح واحلروق. من جهتهم اأعرب 
اإىل جانبهم، م�صيدين بجهود  الأخوية  املتحدة لوقفتها  العربية  الإم��ارات  ال�صكان عن �صكرهم لدولة 
الهالل الأحمر الإماراتي وتنفيذ هذا امل�صروع احليوي يف مناطقهم. وياأتي م�صروع " العيادات املتنقلة " 
لتخفيف معاناة ال�صكان يف املناطق النائية التي ل تتوفر فيها املراكز الطبية اأو الكادر الطبي، وت�صتمر يف 

تقدمي خدماتها  بني مناطق ومديريات حمافظة ح�صرموت على مدار العام اجلاري 2020م.

وفد الهالل الأحمر الإماراتي يتفقد اأحوال اأ�صر ال�صهداء يف املكال
•• املكال-وام:

زار وفد من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عددا 
م��ن اأ���ص��ر ال�����ص��ه��داء مب��دي��ري��ة امل��ك��ال يف حمافظة 
والت�صامن  الأخ����وة  ل���روح  جت�صيدا  ح�����ص��رم��وت، 
والوقوف مع اأ�صر ال�صهداء وامل�صاهمة يف تخفيف 

العبء امللقى على عاتقهم.
وق���دم ال��وف��د خ��الل ال��زي��ارة م�����ص��اع��دات اإن�صانية 
وهدايا  مدر�صية  وحقائب  غذائية  �صالل  �صملت 

متنوعة.
امل�صاعدات  رئي�ض  ال�صام�صي،  را���ص��د  حميد  واأك���د 
الإن�����ص��ان��ي��ة بهيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف 
الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف  املبادرة  اأن هذه  اليمن، 

الالزم لأ�صر ال�صهداء.
واأعرب اأهايل ال�صهداء مبديرية املكال مبحافظة 
اللفتة  لهذه  وامتنانهم  �صكرهم  عن  ح�صرموت 
الإم����ارات  لنهج  ا���ص��ت��م��رارا  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الإن�صانية 

الإن�صاين يف توفري الدعم الالزم.
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اأخبـار الإمـارات
حماكم راأ�س اخليمة تطلق قناة جديدة لدفع الأمانات

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأطلقت دائرة حماكم راأ�ض اخليمة بالتعاون مع هيئة احلكومة الإلكرتونية 
قناة جديدة لدفع الأمانات عرب اأجهزة اخلدمة الذاتية MBME لت�صاف 
اإىل قنوات الدفع احلالية وي�صبح عددها 4 قنوات منها املوقع الإلكرتوين 
حلكومة راأ�ض اخليمة والتطبيق الذكي mRAK والإيداع باحل�صاب لدى 

بنك راأ�ض اخليمة الوطني.
راأ�ض  حماكم  دائ��رة  رئي�ض  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�صت�صار  �صعادة  وق��ال 
اخليمة اإنه يف ظل ا�صرتاتيجية املحاكم يف حتقيق اأعلى م�صتويات ال�صعادة 
اإىل خدماتها و�صمان  اإطار حر�صها على ت�صهيل الو�صول  للمتعاملني ويف 
ا�صتمرارية اخلدمات جلميع فئات امل�صتخدمني مت اإ�صافة قناة دفع جديدة 

ا�صتخدام  يتمكن من  الذي ل  املتعامل  باإمكان  اأ�صبح  الأمانات حيث  لدفع 
الزوجية  وامل�صتحقات  النفقات  ت�صديد  الذكية  اأو  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
عليها  املتفق  ال�صهرية  والأق�صاط  امل�صتحقة  الأحكام  تنفيذ  مبالغ  وت�صديد 
اأي  ال��رتك��ات من  واأم��ان��ات  اأم��ان��ات اخل��رباء  ت�صديد م�صتحقات  اإىل  اإ�صافة 
 MBME للدفع  الذاتية  اأجهزة اخلدمة  خ��الل  وق��ت من  اأي  ويف  مكان 
اإدخال  خالل  ومن  ومرنة  �صهلة  بطريقة  الدولة  اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرة 
رقم اأمر الدفع اأو معلومات املعاملة اأو رقم تعريف امللف ال�صخ�صي اخلا�ض 
البطاقات  خالل  من  اأو  نقدا  املالية  املبالغ  ا�صتالم  الأجهزة  تتيح  حيث  به 
البنكية مبختلف اأنواعها. واأ�صار امل�صت�صار اخلاطري اإىل اأنه �صيبقى املتعامل 
جميع  اإ�صعار  يتم  حيث  ب���اأول  اأول  املجريات  جميع  على  دائ��م  اإط���الع  على 

اأطراف الق�صية بت�صديد الأمانة مبجرد تاأكيد الدفع.

اإ�صالمية دبي تطلق برنامج ملتقى العلم 14 �صبتمرب
•• دبي-وام:

الإ�صالمية والعمل اخلريي بدبي عن اطالق  ال�صوؤون  اعلنت دائرة 
خالل   2021-2020 ال�صاد�صة  دورت���ه  يف  العلم  ملتقى  برنامج 
اأم  24 مار�ض املقبل يف مركز  اإىل  14 �صبتمرب احل��ايل  الفرتة من 
وذلك  تيمز  مايكرو�صوفت  برنامج  عرب  الإ�صالمي  الثقايف  ال�صيف 
اهلل  كتاب  على  القائم  ال�صحيح  الو�صطي  ال�صرعي  العلم  بتاأ�صيل 

و�صنة ر�صوله �صلى اهلل عليه.
ويت�صّمن الربنامج الذى بداأ الت�صجيل يف دورته اجلديدة ام�ض قبل 
الول وينتهى فى 10 من ال�صهر اجلاري عددا من الربامج ال�صرعية 

يقدمها نخبة من املحا�صرين .

اأن  الإ�صالمية  املعرفية  الربامج  اإدارة  املهريي مديرة  وقالت حمدة 
الإدارة تعمل على تنمية جانب مهم وهو ن�صر الوعي الديني يف اإطار 
املتوا�صلة  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�صالمية  ال�صوؤون  دائ��رة  جهود 
والرامية اإىل ن�صر الثقافة والوعي الديني بني خمتلف فئات املجتمع 
ب�صكل عام وطالب العلم على وجه اخل�صو�ض من خالل طرح دورات 

يف العلوم ال�صرعية يف الفقه وال�صرية واحلديث والتوحيد.
اأن من �صروط الت�صجيل هو اجتياز اختبار حتديد  واأف��ادت املهريي 
امل�صتوى واللتزام بالدرا�صة يف حفظ املتون املطلوبة يف الدورات على 
اأن يكون النجاح من 70 باملائة فما فوق وميكن للجمهور التوا�صل 
من خالل الرقم املجاين /800600/ لدائرة ال�صوؤون الإ�صالمية 

والعمل اخلريي بدبي للت�صجيل.

خالد بن حممد بن زايد يطمئن على اأو�صاع امل�صابني جراء حادث ت�صرب الغاز يف اأحد املطاعم
•• اأبوظبي-وام:

زار �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�صو املجل�ض التنفيذي 
ال�صيخ �صخبوط  التنفيذي.. مدينة  اأبوظبي  اأبوظبي رئي�ض مكتب  لإمارة 
الطبية لالطمئنان على �صحة واأو�صاع امل�صابني جراء حادث ت�صرب الغاز 
الذي وقع الأ�صبوع املا�صي يف اأحد املطاعم ب�صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد يف 

اأبوظبي.
امل�صابني  اأو���ص��اع  مبتابعة  ب��اأب��وظ��ب��ي  املجتمع  تنمية  دائ���رة  �صموه  ووج���ه 
وتلبية احتياجاتهم وتقدمي كافة اأنواع الدعم.. متمنيا �صموه لهم ال�صفاء 

العاجل.
كما وجه �صموه اجلهات املعنية يف الإمارة مبراجعة كافة متطلبات الأمن 
باملباين  الغاز اخلا�ض  وال�صالمة يف جميع و�صائل نقل وتخزين وتو�صيل 
وفق  وحتديثها  الإم���ارة  يف  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  ح�صب  وذل��ك 
الالزمة  احلماية  �صبل  اأف�صل  توفري  ل�صمان  العاملية،  املمار�صات  اأح��دث 

لأفراد املجتمع.

اعتمدت معايري انتظام الطلبة اأ�ضحاب الهمم يف التعليم العام اجلاري

الرتبية ت�صدد على �صرورة احل�صول على موافقة ويل الأمر على اأ�صلوب التعلم لكل طالب  
•• دبي- حم�صن را�صد

فئة   11 تعليم  واآل��ي��ات،  و�صوابط  معايري  التعليم،  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
من  الطلبة اأ�صحاب الهمم يف خمتلف مراحل التعليم، وم�صارات انتظامهم، 
اإذ   ،2021-2020 اجل��اري  الدرا�صي  للعام  الول  الدرا�صي  الف�صل  خالل 

ارتكز تعليمهم على ثالثة اأمناط من التعلم "الهجني، الواقعي، عن بعد".
و�صددت الوزارة على اإدارات املدار�ض، من خالل تعميم لها، ح�صلت "الفجر" 
على ن�صخة منه، على �صرورة احل�صول على موافقة ويل الأمر على اأ�صلوب 
التعلم لكل طالب وفق املحددات، ف�صال عن تطبيق "معايري اأ�صلوب التعلم 
لطلبة هذه الفئة خالل الف�صل الدرا�صي الأول، بجانب خطاب املوافقة من 

مراكز دعم الرتبية اخلا�صة.
ووجهت الوزارة ب�صرورة اعداد البيئة املدر�صية جلميع فئات الطلبة اأ�صحاب 
يهمه  ملن  �صهادة  اإ�صدار  ويحظر  فئة،  كل  واعتبارات  احتياجات  وفق  الهمم، 
لعملهم، ويجب على  الذين لديهم حم��ددات  الطالب  اأم��ور  لأول��ي��اء  الأم��ر 
املحددات(  ب��ط��اق��ات  )اأ���ص��ح��اب  على  لالعتماد  الأم���ر  ويل  توجيه  امل��در���ص��ة 

ال�صادرة عن وزارة تنمية املجتمع.
ذوي  للطالب  بعد،  ع��ن  التعلم  ح��ول  املعايري  جميع  تطبيق  اأهمية  واأك���دت 
ومعلم  امل��ادة  معلم  بني  التن�صيق  اأهمية  مو�صحة  وامتحاناتهم،  التحديدات 
الرتبية اخلا�صة واملخت�صني من مراكز دعم الرتبية اخلا�صة حول اجلدول 
و  امل�صادر  غ��رف  وح�ص�ض  ال�صفية  احل�ص�ض  للطالب"  اليومي  ال��درا���ص��ي 
للتعلم عن  املدر�صي  الأمر باجلدول  العالجية"، ويتم تزويد ويل  اجلل�صات 

بعد، مع اخلطة الدرا�صية الأ�صبوعية وال�صهرية.
دعم  مراكز  ومن�صقي  م�صوؤويل  باأ�صماء  قائمة  تعميمها  مع  ال��وزارة  وارفقت 
الرتبية اخلا�صة يف دبي والإمارات ال�صمالية، حيث اأ�صتملت على 13 م�صوؤوًل 

ومن�صقاً، بواقع اأثنني يف كل من دبي ال�صارقة، وال�صرقية، والفجرية، وعجمان، 
وراأ�ض اخليمة، مقابل م�صوؤول واحد فقط يف اأم القيوين.

وا�صندت الوزارة م�صوؤولية تن�صيق اخلدمات مع معلمي املواد والخت�صا�صني 
اإىل معلم الرتبية اخلا�صة املتواجد باملدر�صة، اإذ يتم التن�صيق مع معلمي املواد 
الختبارات  عن  ف�صال  بالطالب،  اخلا�صة  والتدريبات  الأن�صطة  بخ�صو�ض 

والتدريبات وفق قدرات كل طالب.
اإىل تغيري طبيعة  اأ�صباب تطبيق تلك ال�صوابط والتدابري  ال��وزارة  وارجعت 
البيئة املدر�صية وال�صفية واملوا�صالت من حيث احلركة وامل�صافات واحتياجات 

الطلبة اأ�صحاب الهمم يف ظل ا�صتمرار وجود جائحة كورونا.
و�صنفت الوزارة فئة �صعوبات التعلم املحددة، اإىل ثالثة م�صتويات، "ب�صيطة 
يف  زمالئهم  معاملة  الأول  امل�صتوى  طلبة  يعامل  اإذ  و�صديدة"،  ومتو�صطة 
بقية   معاملة  الثاين  طلبة  يعامل  فيما  امل��دار���ض،  بجميع  الواقعي  التعليم 
زمالئه يف التعليم الهجني، ويف الثالث يعامل الطالب معاملة زمالئهم يف 

التعلم عن بعد.
اأو الهجني،  واأف��ادت ال��وزارة باأنه يف حال رف�ض ويل الأم��ر للتعليم الواقعي 
الإج������راءات اخلا�صة  ك��اف��ة  ي��راع��ى تطبيق  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم  لأب��ن��ه  واخ��ت��ار 

بالنمطني، ويتحمل الوالدين م�صوؤولية املتابعة مع الطالب.   
اليومية  احل�ص�ض  بجدول  الأم��ر  ويل  تزويد  اأهمية  على  ال���وزارة  و���ص��ددت 
التن�صيق  ع��ن  ف�صال  واجلل�صات،  امل�صاندة  واخل��دم��ات  العالجية  واخل��ط��ط 
امل�صتمر مع معلم الرتبية اخلا�صة مع ويل الأمر، والتن�صيق بني معلمي املادة 
اله��داف ق�صرية   الطالب وحتديد  اداء  لتقييم م�صتوي  والرتبية اخلا�صة، 

وطويلة املدى املرتبطة بكل مادة درا�صية. 
يتم  ب��اأن��ه  ال���وزارة  اأف���ادت  ال�صمعية،  الإع��اق��ة  لطلبة  التعليم  معايري  وح��ول 
يتم  اأن  على  ال����واردة،  الل��ي��ات  وف��ق  الهجني  التعليم  طلبة  مثل  معاملتهم 

التن�صيق مع معلم الرتبية اخلا�صة ومعلم املادة ومرتجم لغة الإ�صارة لبث 
ترجمة لغة الإ�صارة جلميع احل�ص�ض، ويف حال ف�صل ويل الأمر  انتظام ابنه 
اإج��راءات هذا النمط  يف  التعليم عن بعد  ب�صكل كامل  - تطبق عليه كافة 

وحتمل عليه م�صوؤولية املتابعة مع الطالب.
الب�صر"  الب�صرية"�صعيفي  العاقة  لطلبة  الواقعي  التعليم  ال��وزارة  واقرت 
يف جميع املدار�ض، والتعليم الهجني للطلبة " كف ب�صر جزئي"، مع  الخذ 
بعني العتبار تعقيم الأدوات امل�صاندة  للطالب ب�صكل م�صتمر خالل الدوام 
اأخذ  "كف الب�صر الكلي" التعلم عن بعد، مع  املدر�صي، فيما حددت للطلبة 

ال�صرتاطات الواردة  لنتظام الطلبة اأ�صحاب الهمم.
الهجني،  اأو  الواقعي  للتعليم  الأم��ر  ح��ال رف�ض ويل  اإن��ه يف  ال���وزارة  وقالت 
واختار انتظام اأبنه يف التعلم عن بعد- تطبق عليه كافة اإجراءات هذا النمط، 
املادة  معلمى  م��ع  التن�صق  وي��راع��ى  الطالب،  م��ع  املتابعة  م�صوؤولية  وحتمل 
والدعم لبناء واعداد الختبارات  الق�صرية والدورية ح�صب قدرات الطالب 

والعتبارات اخلا�صة به.
 وحددت الوزارة التعلم عن بعد للطلبة اأ�صحاب اأ�صحاب الإعاقة الذهنية "، 
والذين يعانون الأمرا�ض والظروف ال�صحية اخلا�صة مثل "الربو واأمرا�ض 
اجلهاز التنف�صي، الثال�صيميا ونق�ض املناعة، ال�صكر، القلب،ال�صرطان، الف�صل 
الكلوي، وكل من يتناول اأدوية يومية"  نظرا ل�صعف  مناعة الطلبة وقابليتهم 

للتعر�ض للعدوى وحاجة البع�ض لوجود مرافق ومتابعة م�صتمرة.
وكان اأي�صا التعلم عن بعد من ن�صيب الطلبة الذين يعانون من ا�صطرابات 
ل�صعف  نظرا   الزائد،  والن�صاط  النتباه  ق�صور  وا�صطراب  التوحد،  طيف 
مرافق   وج��ود  يتطلب  مما  التعليمات  فهم  و�صعف   الطالب  انتباه  وت�صتت 
والتباعد  وال�صالمة  الأم��ن  ا�صرتاطات  مع  تعار�ض  ي�صكل  وه��ذا   للطالب  

الجتماعي.

يعتمدون  الذين  الإعاقة اجل�صدية،  الهجني لطلبة  التعليم  ال��وزارة  واأق��رت 
على انف�صهم  يف التنقل واحلركة والتغذية وا�صتخدام دورة املياه ) م�صتقل(، 
دوام  اأثناء  م�صتمر  ب�صكل  امل�صاندة   الأدوات  تعقيم  العتبار  بعني  الخ��ذ  مع 
الطالب يف املدر�صة، يف وقت حددت التعلم عن بعد لطلبة الإعاقة اجل�صدية، 
واحلركة  التنقل  يف  انف�صهم  على  العتماد  على  القدرة  لديهم  لي�ض  الذين 
والتغذية وا�صتخدام دورة املياه،  نظراً لحتياجهم  ملرافق وهذا ما يتعار�ض 

مع التباعد الجتماعي والحرتازات املطلوبة.
الفئات- غري  التوا�صل)نطق ولغة(، جميع  اأما الطلبة ا�صحاب ا�صطرابات 
م�صاحب لإعاقات اأخرى، وطلبة ال�صطرابات ال�صلوكية -النفعالية الذين 
ل يحتاجون م�صاعد معلم اأو مرافق، اأقرت الوزارة لهم التعليم الواقعي يف 
جميع املدار�ض،  فيما حددت التعلم عن بعد لطلبة ال�صطرابات ال�صلوكية 
للعار�ض  ن��ظ��را   ، م��راف��ق  اأو  معلم  م�صاعد  يحتاجون  ال��ذي��ن  النفعالية  اأو 
الدوية  ت��ن��اول  يف  وارتباطها  والن��ف��ع��ايل  ال�صلوكي  بال�صطراب  املرتبطة 
التعليمات ونظراً  تاأثر على النتباه والرتكيز و�صعف متابعة فهم  التي قد 
لحتياجه مل�صاعد معلم اأو مرافق وهذا ما يتعار�ض مع التباعد الجتماعي 

والحرتازات املطلوبة.
وجاء التعليم الهجني او الواقعي من ن�صيب طلبة الإعاقات املتعددة، الذين 

يعتمدون  على اأنف�صهم يف التنقل واحلركة والتغذية وا�صتخدام دورة املياه 
الذي ل  املتعددة  الإعاقات  ذوي  للطالب  بعد  التعلم عن  ) م�صتقل(، مقابل 

يعتمد على نف�صه يف التنقل واحلركة والتغذية  وا�صتخدام دورة املياه.
اأما احلالت غري امل�صنفة فقد ارتاأت الوزارة اإقرار التعلم عن بعد لهم وفق 
النتظام  الطالب يف  قبول  يعتمد  اإذ  بها،  املعمول  والج���راءات  ال�صرتاطات 
بالتعليم الواقعي اأو الهجني بناء على تقرير معتمد من مركز دعم الرتبية 

اخلا�صة.

حتت و�ضم #معًا_اأبدًا وتعزيزًا لروح الإخوة والتالحم واملحبة بني القيادتني وال�ضعبني

الإمارات تعتمد ال�صعار الر�صمي لالحتفال باليوم الوطني ال�صعودي الـ90
•• دبي-وام:

الر�صمي  ال�صعار  اعتماد  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  اأع��ل��ن 
باليوم  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الأ���ص��ق��اء  اح��ت��ف��الت  ال��دول��ة  مل�صاركة 
وذلك  الو�صم#معاً_اأبداً،  اعتماد  جانب  اإىل  ال�90،  ال�صعودي  الوطني 
تعزيزاً لروح الإخوة والتالحم والتعا�صد واملحبة بني البلدين، على م�صتوى 

القيادة وال�صعبني.
ومت ا�صتلهام ت�صميم ال�صعار املعتمد لالحتفالية من �صعار اململكة الر�صمي 
يرمز  حيث  نخلة،  تعلوهما  متقاطعني،  عربيني  �صيفني  من  يتاألف  ال��ذي 
ال�صيفان للمنعة واحل�صانة والقوة والت�صحية والفداء، فيما ترمز النخلة 
للنماء والزدهار واحليوية وال�صرب والثبات، مع و�صع الرقم 90 كناية على 
اململكة  توحيد  على  عاماً  ت�صعني  م��رور  لذكرى  اإ���ص��ارة  يف  ال�صعار،  ت�صميم 

العربية ال�صعودية، والذي ي�صادف يوم 23 من �صهر �صبتمرب اجلاري.
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة ويف  وحت��ر���ض خمتلف اجل��ه��ات 
هذه  يف  امل�����ص��ارك��ة  على  الإم���ارات���ي  ال�صعب  ���ص��رائ��ح  خمتلف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املنا�صبة ال�صنوية، من خالل اإقامة الفعاليات الرتفيهية والرتاثية والفنية 
بعلم  الدولة  يف  ال��ب��ارزة  وال�صروح  املعامل  من  العديد  واإ���ص��اءة  والفعاليات 
من  احتفالية  اأ�صخم  اإىل  التوا�صلية  املن�صات  كافة  وحت��وي��ل  ال�صعودية، 
اإىل الدولة يف  نوعها، ي�صعر خاللها الأ�صقاء ال�صعوديون، خا�صة القادمني 
بالبهجة  مليئة  اأج��واء  حقيقياً، يف  وطنياً  يعي�صون عر�صاً  باأنهم  اليوم،  هذا 

وم�صاعر الفخر والإخاء والنتماء امل�صرتك.

توحيد اململكة.
�صبتمرب من   23 يوم  اأرا�صيها  لتوحيد  الوطني  باليوم  ال�صعودية  وحتتفل 
اأ�صدره  ال��ذي   2716 رقم  امللكي  املر�صوم  اإىل  التاريخ  ويعود هذا  ع��ام،  كل 
17 جمادى  امل��واف��ق   ،1932 ال��ع��ام  ال��ي��وم م��ن  ال��ع��زي��ز يف ذاك  امل��ل��ك عبد 
احلجاز  مملكة  من  ال��دول��ة  ا�صم  بتحويل  والقا�صي  1351ه�  ع��ام  الأوىل 
وجند وملحقاتها اإىل اململكة العربية ال�صعودية. وكان امللك عبدالعزيز اآل 
�صعود، موؤ�ص�ض اململكة العربية ال�صعودية احلديثة واأول ملوكها، قد متكن يف 
عا�صمة اأجداده موؤ�ص�صي الدولة  الريا�ض،  ا�صتعادة  من   1902 يناير   15
يف  اململكة، حيث جنح  توحيد  اأجل  م�صعاه من  موا�صاًل  الثانية،  ال�صعودية 
جند  جنوب  اأهمها:  ع��ام��اً  ثالثني  م��دى  على  املناطق  م��ن  العديد  توحيد 
و�صدير والو�صم والق�صيم والإح�صاء، فع�صري وحائل، تال ذلك �صم منطقة 

احلجاز، قبل اأن يكتمل توحيد منطقة جازان اأخرياً يف العام 1930.

العالقات الإماراتية ال�ضعودية.
املجالت، حتولت  �صتى  ال�صامل يف  والتن�صيق  التعاون  على مدى عقود من 
املبنية  النموذجية  لل�صراكة  من���وذج  اإىل  ال�صعودية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال��روؤى والأه��داف والتكاتف  على روابط تاريخية متجذرة وان�صجام تام يف 
كافة  على  التكامل  وحتقيق  و�صعبيهما،  البلدين  قيادتي  ب��ني  وال��ت��الح��م 
ال�صعد ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية مبا �صاهم يف حتويل العالقات 
الإماراتية ال�صعودية اإىل مركز ثقل وازن اإقليمياً، ذي دور فاعل يف حتقيق 

ال�صتقرار ومواجهة اأبرز التحديات يف املنطقة.

وكانت العالقة التاريخية بني الإمارات وال�صعودية قد و�صع اأ�ص�صها املغفور 
لهما ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان وامللك في�صل بن عبدالعزيز اآل �صعود، 
طيب اهلل ثراهما، لتكت�صب منعًة ومتانًة اأكرب بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
احلرمني  وخ���ادم  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، من خالل البناء على و�صائج 

القربى والقيم امل�صرتكة وامل�صري الواحد.
التعاون  اأف��ق  تعزيز  قفزات كبرية يف  البلدان  الأخ��ري، قطع  العقد  وخ��الل 
نهج  وتر�صيخ  املجالت،  �صتى  يف  التكامل  وجتذير  اجلهود  وتوحيد  بينهما 

الت�صاور والتن�صيق والتعاون اإزاء الق�صايا احليوية ذات الهتمام امل�صرتك.
بني  والتن�صيقية  التكاملية  العالقة  تعميق  يف  اأرح��ب  اآف��اق  نحو  وللم�صي 
 ،2014 العام  امل�صرتكة يف  العليا  اللجنة  ت�صكيل  وال�صعودية، مت  الإم��ارات 
لتعزيز  البلدين  لقيادتي  ال�صرتاتيجية  ال��روؤى  تنفيذ  مهامها  من  والتي 
العالقات الثنائية يف اإطار كيان قوي متما�صك، يعود باخلري على ال�صعبني، 
اإن�صاء  مت   ،2016 ال��ع��ام  ويف  امل�����ص��رتك.  اخلليجي  العمل  م�صرية  وي��دع��م 
بني  امل�صرتكة  الروؤية  حتقيق  بهدف  الإم��ارات��ي  ال�صعودي  التن�صيق  جمل�ض 
مبا  الب�صرية  والتنمية  القت�صاد  جم��الت  يف  مكانتيهما  وتر�صيخ  البلدين 
يحقق الرفاه املجتمعي يف البلدين. وحتت مظلة املجل�ض، اأطلقت الإمارات 
التكامل  لتحقيق  العزم"،  "ا�صرتاتيجية   2018 ال��ع��ام  يف  وال�����ص��ع��ودي��ة 
 44 خالل  من  البلدين  بني  والع�صكري  وال�صيا�صي  والقت�صادي  التنموي 
ا�صرتاتيجياً م�صرتكاً، مبا يعمل على ترجمة طموحات وتطلعات  م�صروعاً 

قيادة البلدين وحتقيق اأمن وا�صتقرار ورخاء ال�صعبني.

بلدية منطقة الظفرة تنظم 
امللتقى الأول مع ال�صكان عن ُبعد 

•• الظفرة -الفجر:

بلدية منطقة  تنظمه  الذي  الأول  امللتقى  الظفرة  انطلقت مبدن منطقة 
الظفرة مع ال�صكان عن بحُعد.

اآرائهم  اإىل  وال�صتماع  ال�صكان  مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  امللتقى  ويهدف   
ومقرتحاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم. وتوعية املجتمع بالإجراءات 
التوعية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ة،  تقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  وال��ق��وان��ني 
اإىل  اأي�صاً  يهدف  كما  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ض  م��ن  للحد  الوقائية  ب���الإج���راءات 
امل�صاركة يف اتخاذ القرار وعملية التنمية والتطوير، من اأجل خدمة وا�صعاد 

املجتمع. 
ويتم خالل امللتقيات التي تنظم على م�صتوى مدن املنطقة عر�ض امل�صاريع 
التي مت اإجنازها وامل�صاريع امل�صتقبلية املعتمدة، اإىل جانب ت�صجيل مقرتحات 

ومالحظات اأفراد املجتمع لدرا�صتها والعمل على تلبيتها. 
التي ت�صب يف  القرارات  اتخاذ  املجتمع يف  البلدية على م�صاركة  وحتر�ض 
تنمية وتطوير املنطقة انطالقاً من م�صوؤوليتها الجتماعية وروؤية دائرة 
من  املجتمع  فئات  جميع  مع  بالتوا�صل  البلدية  وتقوم  والنقل.  البلديات 
املبادرات  العديد من  وتنفذ  لهم،  وت�صهيلها  اأف�صل اخلدمات  تقدمي  اأجل 

التي ت�صهم يف ا�صعاد املجتمع خا�صة لكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم. 

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4795(

رقم املحرر ٨13٠7/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليه:نيكول�ض مارك بيل
اول:بتاريخ:٢٠19/1٢/٢4 �صحب املنذر اليه ل�صالح املنذرة  من ح�صابه لدى بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صيك 

رقم )9616٠4( وقيمته:33.1٠٠ ثالثة وثالثون الف ومائة درهم
ثانيا:ارتد ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب ايقاف ال�صداد ، ومل يقم املنذر اليه 

بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

فان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة )33.1٠٠( درهم 
ثالثة وثالثون الف ومائة درهم - خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمه هذا الع��الن بالن�صر حتت طائلة 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4792(

رقم املحرر ٨13٠4/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليه:عثمان حممد عبا�ض متكور
رق���م:٠٠٠٠٠٢  ال�صيك  امل�صرق  بنك  ل��دى  ح�صابه  من  املنذرة  ل�صالح  اليه  �صحب  اول:ب��ت��اري��خ:4/٢٠٠9/1٠ 

وقيمته:٢9.٠٠٠ ت�صعة وع�صرون الف درهم
ثانيا:ارتد ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل يتم املنذر اليه 

بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

فان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة )٢9.٠٠٠( درهم 
ت�صعة وع�صرون الف درهم - خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ت�صلمه هذا العالن بالن�صر حتت طائلة اتخاذ 

الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4790(

رقم املحرر ٨13٢٢/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليه:طارق اقبال بن اقبال ح�صني �صديقي
اول:بتاريخ:٢٠14/٢/13 �صحب املنذر اليه ل�صالح املنذر من ح�صابه لدى بنك المارات ال�صيك رقم:٠٠1477 

وقيمته 3٠.٠٠٠ ثالثون الف درهم
ثانيا:ارتد ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل يتم املنذر اليه 

بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

فان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة )3٠.٠٠٠( درهم 
اتخاذ  بالن�صر حتت طائلة  الع��الن  ه��ذا  ت�صلمه  تاريخ  اي��ام عمل من  - خ��الل خم�صة  دره��م  ال��ف  ثالثون 

الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات

دبي خلدمات الإ�صعاف تعزز الأداء املوؤ�ص�صي وتبني مفاهيم البتكار
•• دبي-وام:

خلدمات  دب��ي  موؤ�ص�صة  يف  املوؤ�ص�صي  والتميز  ال�صرتاتيجية  مكتب  نظم 
املوؤ�ص�صي وذلك تعزيز و تطوير  التفاعلية ل�صفراء الأداء  الإ�صعاف الور�صة 
الأداء املوؤ�ص�صي وتبني مفاهيم البتكار والكفاءة والفاعلية املوؤ�ص�صية حيث 
مت اإختيار املوظفني من كل وحدة تنظيمية يف املوؤ�ص�صة للقيام بالدعم الالزم 
والتميز  ال�صرتاتيجية  مكتب  م��ع  الو�صل  حلقة  وليكونوا  امل�صروع  لهذا 

املوؤ�ص�صي لتحديث الأداء.
ويهدف هذا امل�صروع اإىل تاأهيل املوظفني يف الوحدات التنظيمية وحتقيق 
التطويرية  وامل�����ص��اري��ع  ال��ربام��ج  تنفيذ  ع��رب  وت��ع��زي��زه  املوؤ�ص�صي  التكامل 

بالإ�صافة اإىل �صمان ا�صتدامة ومتيز نتائج الأداء املوؤ�ص�صي و تعزيز املرونة 
الإ�صرتاتيجية  مكتب  مديرة  املطوع  عائ�صة  الدكتورة  وقالت  املوؤ�ص�صية.  
تطوير  يف  املوؤ�ص�صة  خطط  �صمن  تاأتي  الور�صة  ه��ذه  اإن  املوؤ�ص�صي  والتميز 
الأمثل  الإدارة  ي�صمن  املعرفة مبا  و  بالعلم  و متكينهم  املوظفني  تاأهيل  و 
والطوارئ  والكوارث  الزم��ات  املوؤ�ص�صي ومواجهة  العمل  و تطوير  للموارد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال����دراي  اأو���ص��ح خليفة  م��ن جانبه   . ك��اف��ة  والح��ت��م��الت 
ياأتي يف مقدمة  املوؤ�ص�صي  الأداء  اأن تطوير  الإ�صعاف  ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات 
اهتمامات املوؤ�ص�صة ملا له من نتائج اإيجابية يف م�صرية العمل اليومي و�صمان 
ال�صتدامة وا�صتمرارية الأعمال وتر�صيخ قيم ال�صفافية واحلوكمة وحتقيق 

ر�صا املوظفني و�صعادة املتعاملني.

تنفيذي ال�صارقة ي�صدر قرارا بت�صكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الجتماعية
•• ال�صارقة -وام:

ام�ض  الأ�صبوعي  اجتماعه  خالل  ال�صارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض  اأ�صدر 
برئا�صة �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
بن  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  املجل�ض  رئي�ض  ال�صارقة  حاكم 
�صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة نائب رئي�ض املجل�ض .. القرار رقم 28 

ل�صنة 2020م ب�صاأن ت�صكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الجتماعية.
ون�ض القرار على اأن تحُ�صكل اللجنة برئا�صة �صعادة القا�صي �صامل علي مطر 
كل  وع�صوية   - الحت��ادي��ة  ال�صرعية  ال�صارقة  حمكمة  رئي�ض   - احلو�صني 

من: �صعادة اللواء �صيف حممد الزري ال�صام�صي، قائد عام �صرطة ال�صارقة، 
نيابة  رئي�ض  الهرمودي،  اأم��ني  اأن��ور  العام  املحامي  و�صعادة   ، للرئي�ض  نائباً 
دائرة  رئي�ض  ال�صويدي،  �صامل  بن  خمي�ض  و�صعادة  ع�صواً،  الكلية،  ال�صارقة 
رئي�ض  امل��ري،  اإبراهيم  عفاف  �صعادة  و   ، ع�صواً  وال��ق��رى،  ال�صواحي  �صوؤون 
، و�صعادة/ مو�صي بنت حممد  دائرة اخلدمات الجتماعية، ع�صواً ومقرراً 
حممد  و�صعادة   ، ع�صواً  الأ���ص��ري��ة،  التنمية  مراكز  اإدارة  رئي�ض  ال�صام�صي، 
عبداهلل الزرعوين، مدير منطقة ال�صارقة الطبية، ع�صوا ، و�صعادة العميد 
الهيئة   - بال�صارقة  والهوية  اجلن�صية  اإدارة  مدير  العبدويل،  فا�صل  جمال 

الحتادية للهوية واجلن�صية، ع�صواً.

 - �صمو احلاكم  ال��ذي عقد يف مكتب  الجتماع  - خ��الل  املجل�ض  اأ�صدر  كما 
القرار رقم  29 ل�صنة 2020م ب�صاأن لئحة ر�صوم معهد ال�صارقة للرتاث، 
والذي ن�ض على اأن تحُعتمد الر�صوم املحددة يف اجلداول املرافقة لهذا القرار 
�صل من ِقبله  يف مقابل اخلدمات والربامج الدرا�صية التي يحُقدمها املعهد وحتحُ

وتوؤول ح�صيلة تلك الر�صوم اإىل اخلزينة العامة حلكومة اإمارة ال�صارقة.
وبحث الجتماع عددا من املو�صوعات املدرجة على جدول اأعماله واملتعلقة 
على  القاطنني  لكافة  اخل��دم��ات  اأف�صل  وتوفري  احلكومي  العمل  بتطوير 

اأر�ض اإمارة ال�صارقة.
اأداء  ح��ول  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  م��ن  امل��ق��دم  التقرير  على  املجل�ض  واط��ل��ع 

وت�صمن  2020م  لعام  الثاين  للربع  الأن�صطة،  العامة وخمرجات  املوازنة 
التقرير املوؤ�صرات البيانية للموازنة العامة وجداول املقارنة بني الإيرادات 
والالمركزية  املركزية  للدوائر  2020م  لعام  ال��ث��اين  للربع  وال�����ص��ادرات 

والهيئات امل�صتقلة يف الإمارة.
التنمية  ق��ط��اع��ات  م��ن  ل��ك��ل  الفعلي  ال�����ص��رف  ن�صب  ال��ت��ق��ري��ر  ت�صمن  ك��م��ا 

الجتماعية والإدارة احلكومية والبنية التحتية والتنمية القت�صادية.
وقدم املجل�ض �صكره لدائرة املالية املركزية .. مثنياً على جهودها يف متابعة 
اأداء النظام املايل وتطويره، واجلهود التي بذلتها منذ بداية جائحة كوفيد-

ال�صارقة. حلكومة  املايل  الأداء  كفاءة  ا�صتمرارية  يف  ي�صهم  مبا   19

عبد العزيز النعيمي ي�صهد ختام برنامج �صيفنا �صعادة ويكرم الفائزين
•• عجمان-وام:

ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد  �صهد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح�صة  معايل  بح�صور  ال�صياحية 
املجتمع  التنمية  وزي���رة  بوحميد 
وان�صطة  ف��ع��ال��ي��ات  اأخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل 
الربنامج ال�صيفي لإمارة عجمان 
نظمته  وال���ذي  �صعادة"  "�صيفنا 
ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان ب���ال���ت���ع���اون مع 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية على 
واملحلي  الحت���������ادي  امل�������ص���ت���وي���ني 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب��رع��اي��ة ودع����م م���ن 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  عجمان 
اأك���ر م��ن �صتة الف  و���ص��ارك فيه 
و414 م�صاركا من خمتلف فئات 
تفاعل  ف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع  و����ص���رائ���ح 
التوا�صل  من�صات  يف  احل���دث  م��ع 
وموقعها  اخل��ا���ص��ة  الج��ت��م��اع��ي 
األف   53 اأك����ر م��ن  الإل���ك���رتوين 

متفاعل .
�صعادة  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  ح�����ص��ر 
عبداهلل  بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء 
النعيمي قائد عام �صرطة عجمان 
علي  عبدالعزيز  العميد  و���ص��ع��ادة 
ال�صام�صي مدير عام الإدارة العامة 
و�صعادة  ع��ج��م��ان  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
امل�صاعد  ال���وك���ي���ل  ت��ه��ل��ك  ح�����ص��ة 
لقطاع التنمية الجتماعية بوزارة 
عبداهلل  و���ص��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
دائرة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 
وم�صوؤويل  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
يف  وامل�صاهمية  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات 

الإماراتية  الأ�صر  قبل  من  الكبري 
�صعادة"  "�صيفنا  ب���رن���ام���ج  ع��ل��ى 
الإيجابي  الأث���ر  على  دل��ي��ل  وه���ذا 
املجتمعية  ال��ربام��ج  ت��رتك��ه  ال���ذي 
بني الأفراد موؤكدة ان وزارة تنمية 
املجتمع ت�صعى اإىل تعزيز �صراكاتها 
ا�صتثنائية  م����ب����ادرات  خ����الل  م���ن 
وجود  وت��ع��زز  نوعية  نقلة  حت��دث 
الأ����ص���رة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى خارطة 
الرئي�صي  اأحمد  وتقدم   . التنمية 
الربنامج  ع���ل���ى  ال����ع����ام  امل�������ص���رف 
بال�صكر والتقدير والمتنان ل�صمو 
حميدالنعيمي  ب��ن  ع��م��ار  ال�����ص��ي��خ 
ودعمه  احل��ث��ي��ث��ة  م��ت��اب��ع��ت��ه  ع��ل��ى 
حكومة  ومبادرات  لربامج  الدائم 
ع���ج���م���ان ك���م���ا وج�����ه ال�������ص���ك���ر اىل 
النعيمي  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال�������ص���ي���خ 
مل�صاركته يف احلفل اخلتامي. وقد 
الربامج  امل�صتفيدين من  بلغ عدد 
واملبادرات املجتمعية التي ت�صمنها 
و  الفني  �صعادة"  "�صيفنا  برنامج 
العديد  يف  �صاركوا  م�صتفيدا   26
من الفعاليات مثل م�صابقة "اأ�صرة 
جوائزها  قيمة  تبلغ  التي  وطن" 
20 األف درهم وتهدف لإبراز دور 
الأ�صر املتميزة يف املجتمع الإماراتي 
التي  الأمل"  "غر�ض  وم�����ص��اب��ق��ة 
تنمية  وزارة  م��ن  ب��رع��اي��ة  اأق��ي��م��ت 
املجتمع وتهدف اىل الت�صجيع على 
الزراعة والعمل على تفعيل �صيا�صة 
الكتفاء الذاتي لدى الأ�صر وقيمة 
جوائزها 30 األف درهم وم�صابقة 
تهدف  ال����ت����ي  ال������رتاث������ي  الإرث 
وقيمة  الأج����داد  ب��ح��رف  للتذكري 

وور�صة  دره��م  اآلف  �صتة  جوائزها 
تعزيزمفاهيم ثقافة التميز والتي 
اأقيمت بالتعاون مع القيادة العامة 
ل�����ص��رط��ة ع��ج��م��ان وور����ص���ة رعاية 
كورونا  جائحة  ظل  يف  ال�صن  كبار 
دائرة  مع  بالتعاون  اأقيمت  والتي 
بال�صارقة  الجتماعية  اخل��دم��ات 
تعزيز  يف  ال��وال��دي��ن  دور  وور����ص���ة 
املرونة لدى الأطفال والتي اأقيمت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة الم�����ارات 
العامة  ال�صالمة  وور���ص��ة  للتوحد 
بالتعاون  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  ل��الأ���ص��رة 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  م��ع 
يف عجمان وور�صة طريقة الزراعة 
بالتعاون  اأقيمت  والتي  الع�صوية 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  مع 
كيف  طفلك  علم  وور���ص��ة  عجمان 
بالتعاون  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  ي��ق��ول ل 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��ع 
ال�������ص���ارق���ة وور������ص�����ة الب����ت����زاز  يف 
الإلكرتوين والتي اأقيمت بالتعاون 

مع القيادة العامة ل�صرطة عجمان 
والتي  امل��روري��ة  ال�صالمة  وور���ص��ة 
القيادة  بالتعاون مع  اأي�صاً  اأقيمت 

العامة ل�صرطة عجمان.
ك��م��ا ب��ل��غ ع����دد امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من 
الريا�صية  وامل�����ب�����ادرات  ال���ربام���ج 
الإلكرتونية  والأل��ع��اب  وال�صحية 
الفعاليات  يف  م�������ص���ارك���ا   593
فيفا  ب���الي�������ص���ت���ي�������ص���ن  األ������ع������اب   /
الن�صائي  ال��ري��ا���ص��ي  وال���ربن���ام���ج 
وبرنامج اللياقة البدنية وم�صابقة 
الريا�صي". وكان لربامج  التعليق 
املحتوى  ����ص���ن���اع���ة  وم�������ص���اب���ق���ات 
امل�صاركني  نفو�ض  يف  خا�صا  وق��ع��ا 
وجذبت  ا�صتح�صانهم  لق��ت  حيث 
منذ  لفتاً  الإقبال  وكان  انتباههم 
عدد  بلغ  حيث  الربنامج  ان��ط��الق 
امل�صتفيدين 780 �صخ�صا �صاركوا 
يف الفعاليات منها م�صابقة الإلقاء 
ال�����ص��وت��ي وم�����ص��اب��ق��ة ف��ل��م عجمان 
يف  "عجمان  الت�صوير  وم�صابقة 

عيوننا" وم�صابقة املربمج ال�صغري 
وم�صابقة ت�صميم األعاب الفيديو.

ب�صناعة  اخلا�صة  الور�ض  و�صهدت 
اإقبال  اجلديد  والإع���الم  املحتوى 
لفتا من قبل اجلمهور ومن هذه 
عيوننا  يف  عجمان  ور���ص��ة  ال��ور���ض 
قدمها املدرب اأديب العاين وور�صة 
الإلقاء ال�صوتي قدمها الإعالمي 
الكتابة  وور����ص���ة  ال��ع��ط��ار  ف��ي�����ص��ل 
براء  الإع��الم��ي  قدمها  الإبداعية 
احلريري وور�صة �صناعة املحتوى 

قدمها املدرب اإبراهيم باحليول.
ومن الفعاليات املميزة التي �صهدها 
�صعادة"  �صيفنا  "اإذاعة  الربنامج 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع راديو 
م�صاركة  ���ص��ه��دت  وال���ت���ي  ال��راب��ع��ة 
ا�صت�صافت  فيما  متفاعل   643
حلقة  ك���ل  يف  ���ص��اب��ني  م�����ص��ارك��ني 
والفوائد  جتاربهما  عن  للحديث 
الور�ض  خالل  عليها  ح�صلوا  التي 

والفعاليات املتنوعة.

فعاليات وان�صطة الربنامج .
واأطلع ال�صيخ عبدالعزيز النعيمي 
ومرافقوه يف بداية فعاليات احلفل 
 /x/ ال��ذي اقيم يف مركز عجمان
التابع لدائرة البلدية والتخطيط 
التي  الفعاليات  نتاجات  اأب��رز  على 
التي  والنتائج  الربنامج  ت�صمنها 

مت حتقيقها.
ال�صيخ  ك�����رم  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
يف  الفائزين  النعيمي  عبدالعزيز 
املتنوعة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ص��اب��ق��ات 
اجلهات  ت���ك���رمي  اىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
امل�صاهمة واملتعاونة .. وزارة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع " ال�����ص��ري��ك ال��رئ��ي�����ص��ي " 
عجمان  ل�صرطة  العامة  والقيادة 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  والدارة 
البلدية  ودائ������������رة  ع����ج����م����ان  يف 

 /x/ عجمان  ومركز  والتخطيط 
الجتماعية  اخل����دم����ات  ودائ�������رة 
را�صد  بن  حميد  ومركز  بال�صارقة 
خل��دم��ة ال��ق��ران ال��ك��رمي وجمعية 
عجمان  ومركز  للتوحد  الم���ارات 
اجلليلة  وم�����ص��ت�����ص��ف��ي  ل��الت�����ص��ال 

التخ�ص�صي لالطفال .
وقال ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 
النعيمي " لزال املجتمع الإماراتي 
وم���ك���ون���ات���ه هدفا  ن�����ص��ي��ج��ه  ب���ك���ل 
انطلقنا  ل��ذا  املجتمعية  ملبادراتنا 
يف ه�����ذا ال���ربن���ام���ج م����ن الأ�����ص����رة 
مواهب  ف��ا���ص��ت��ث��م��رن��ا  الإم���ارات���ي���ة 
الأبناء وا�صتفدنا من خربات الآباء 
الأجداد  ت��راث  نر�صخ  لأن  و�صعينا 
بنجاح  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  واأع����رب   .  "
الربنامج يف ن�صخته الأوىل موؤكدا 

للجميع  اأثبتت  التجربة  ه��ذه  ان 
اأننا قادرون على حتقيق الإجنازات 
اخلطط  واأن  ال��ظ��روف  اأ�صعب  يف 
املرحلة  ب���اخ���ت���الف  ت��خ��ت��ل��ف  ق����د 
عن  يبعدنا  اأن  ميكنه  ل�صيء  لكن 
ال��و���ص��ول لأه��داف��ن��ا. م��ن جانبها 
ق��ال��ت م��ع��ايل ح�����ص��ة ب��وح��م��ي��د اإن 
حلكومة  ال�صيفي  الربنامج  جناح 
عجمان هو جناح لنا جميعا كونه 
ان��ط��ل��ق م���ن الأ�����ص����رة الإم���ارات���ي���ة 
وعزز الكثري من الأ�ص�ض واملفاهيم 
املجتمعية يف نفو�ض اأبنائنا م�صرية 
اأن ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل���ب���ادرات يعد 
طريق  ع���ل���ى  ���ص��ح��ي��ح��ة  خ����ط����وة 
تعاون  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وموؤ�ص�صات  ج���ه���ات  م���ن  اجل��م��ي��ع 
بالإقبال  واأ�صادت معاليها  واأف��راد. 

طلبة برنامج اإعداد العلماء الإماراتيني ال�صباب يف اأبوظبي يبداأون عامهم الدرا�صي اجلديد
•• اأبوظبي-وام:

بن  اهلل  ع��ب��د  ال�صيخ  م��ع��ايل  اأف��ت��ت��ح 
الإم��������ارات  "جمل�ض  رئ���ي�������ض  ب���ي���ه، 
الدرا�صي  العام  ال�صرعي"  لالإفتاء 
اإع�����داد  "برنامج  ل��ط��ل��ب��ة  اجل���دي���د 
ال�صباب" يف  الإم��ارات��ي��ني  ال��ع��ل��م��اء 
الطلبة  ج��م��ي��ع  ب��ح�����ص��ور  اأب��وظ��ب��ي 
الأكادمييني  وامل�صرفني  والأ�صاتذة 

بالربنامج.
ب�����ن بيه  ال�������ص���ي���خ  وق���������ال م�����ع�����ايل 
خ�������الل حم����ا�����ص����رة اف����رتا�����ص����ي����ة؛ 
للتعامل  املنهجية  حول"املحددات 
من  اإن  ال�صرعية"  الن�صو�ض  م��ع 
للتعامل  املنهجية  امل���ح���ددات  اأه����م 
النظرة  ال�����ص��رع��ي��ة،  الن�صو�ض  م��ع 
تعترب  التي  للن�صو�ض،  ال�صمولية 
الن�ض  مب���ن���زل���ة  ك��ل��ه��ا  ال�������ص���ري���ع���ة 
تطبيقية  اأمثلة  م�صتعر�صا  الواحد 
ع���دة م���ن ال��ف��ق��ه الإ����ص���الم���ي حول 
كيفية اجلمع بني الن�صو�ض واآليات 

الرتجيح بينها.

وح���ذر م��ع��ال��ي��ه م��ن خ��ط��ورة منهج 
الج�����ت�����زاء، ال�����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى برت 
ف�صلها  اأو  ال��ن�����ص��و���ض،وجت��زئ��ت��ه��ا 
واملكانية،  الزمانية  �صياقاتها  ع��ن 
اىل  م�صريا  التنزيلية  وم�صاقاتها 
اأهمية اللغة العربية يف التعامل مع 
و�صرفا  نحوا  ال�صرعية؛  الن�صو�ض 
الأهمية  ه���ذه  اأن  م��ع��ت��ربا  وب��الغ��ة 
ت���ك���م���ن ف���ي���م���ا ت��ت��ي��ح��ه ال���ل���غ���ة من 
حممولت دللية، تعني على تكييف 
ومقا�صدها؛  ال�صرعية  الن�صو�ض 

م���ع م���ا مي��ل��ي��ه ال���واق���ع امل��ت��غ��ري من 
النوازل وامل�صتجدات.

واأ������ص�����اد م���ع���ايل ال�������ص���ي���خ اب�����ن بيه 
مب��اج�����ص��ت��ري ف���ق���ه ال�����واق�����ع، ال����ذي 
للدرا�صة  "املوطاأ  م��رك��ز  اع��ت��م��ده 
جامعة  م��ع  بال�صراكة  والتعليم"؛ 
امل�������ص���روع  ه�����ذا  اأن  م�����وؤك�����داً  زاي�������د 
ن���وع���ه يف  م���ن  الأول  ه���و  ال��ب��ح��ث��ي 
ال����ذي يعتمد  الإ����ص���الم���ي،  ال���ع���امل 
ومقا�صد  ن�صو�صا  ال�صريعة  على 
م�صاحلاً  ال��واق��ع؛  وعلى  جهة،  م��ن 
وم��ف��ا���ص��د م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، حيث 
اأو�صح معاليه اأهمية معرفة الواقع، 
احلكم  ا�صتنباط  يف  م�����ص��ارك  واأن����ه 
ال�����ص��رع��ي، وم��رج��ح ل��ل��خ��الف عند 
بالقيادة  معاليه  وا���ص��اد  ال��ت��ن��زي��ل. 
اإمكانيات،  من  تقدمه  مِلا  الر�صيدة، 
وم���ات���ت���ي���ح���ه م����ن الإم�������������دادات؛ يف 
�صبيل اإجناح امل�صاريع العلمية، التي 
املجتمع  على  واخل���ري  تعودبالنفع 
الإماراتي خا�صة، والأمتني العربية 

والإ�صالمية عامة.

جمل�س قيادات ال�صرطة يف وزارة الداخلية يناق�س عددا من املوا�صيع املهمة
•• دبي-الفجر:

يف  ال�صرطة  ق��ي��ادات  جمل�ض  عقد 
معايل  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الفريق �صاحي خلفان متيم، نائب 
رئي�ض ال�صرطة والأمن العام بدبي، 
التا�صع  الج��ت��م��اع  املجل�ض،  رئي�ض 
بتقنية  وذل�����ك  2020م،  ل�����ص��ن��ة 
اليوم، وبح�صور  الت�صال عن بعد 
ال�صرطة  ق��ادة  من  املجل�ض  اأع�صاء 

وكبار ال�صباط بوزارة الداخلية.
جتربة  نتائج  على  املجل�ض  واطلع 
فيما  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال���ص��ت��ع��الم ع���ن احل���الت 
اجلنائية يف الق�صايا املالية، وعدد 
اخلدمة،  ه����ذه  م���ن  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
وع�����دد ال��ق�����ص��اي��ا ال���ت���ي ���ص��اه��م يف 
واإمكانية  الربنامج،  هذا  اإغالقها 
ال��و���ص��ع اجلنائي  ع��ن  ال���ص��ت��ع��الم 
يف الق�صايا املالية، وبحث تطبيقه 

على م�صتوى الدولة ب�صكل عام.
ك��م��ا ن��اق�����ض امل��ج��ل�����ض الإجن�������ازات 

بني فرق العمل املختلفة وال�صركاء 
الداخلية،  ل��وزارة  ال�صرتاتيجيني 
واأهم التحديات التي تواجهها على 

م�صتوى الدولة.
الفريق  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع:  ح�صر 
عام  ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
عبدالعزيز  وال���ل���واء  دب���ي،  ���ص��رط��ة 
مكتوم ال�صريفي، مدير عام الأمن 

ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا ف���ري���ق ع��م��ل و�صع 
العمل والإج��راءات اخلا�صة  اآليات 
ملواجهة  الح����رتازي����ة  ب��ال��ت��داب��ري 
م�صتوى  ع��ل��ى  "كورونا"  ف��ريو���ض 
الدولة، ونوعية املخالفات املرتكبة 
من اجلمهور وعددها، والإجراءات 
امل��ت��خ��ذة ب��ح��ق��ه��م مل��ن��ع ت���ك���رار تلك 
التن�صيق  ج��ان��ب  اإىل  امل��خ��ال��ف��ات، 

واللواء  الداخلية،  ب��وزارة  الوقائي 
القائد  النعيمي،  �صلطان  ال�صيخ 
واللواء  ع��ج��م��ان،  ل�����ص��رط��ة  ال���ع���ام 
ال�صيخ را�صد بن اأحمد املعال، القائد 
واللواء  القيوين،  اأم  ل�صرطة  العام 
الكعبي،  ب��ن غ���امن  اأح��م��د  حم��م��د 
الفجرية،  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
ال�صام�صي،  ال����زري  �صيف  وال���ل���واء 

ال�صارقة،  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املرزوقي،  حم��م��د  ج��ا���ص��م  وال���ل���واء 
قائد عام الدفاع املدين يف الدولة، 
ال�صريفي،  ع��ل��ي  م��ك��ت��وم  وال����ل����واء 
م����دي����ر ع������ام ����ص���رط���ة اأب����وظ����ب����ي، 
الطنيجي،  علي  الدكتور  والعميد 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
عجالن  حمد  والعميد  ب���ال���وزارة، 
ال�صرطة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ع��م��ي��م��ي، 
والعميد  الحت�����ادي�����ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة 
املدير  نائب  الأح��م��د،  العزيز  عبد 
الأمني  اجلنائية،  لل�صرطة  ال��ع��ام 
ال�صرطة  ق����ي����ادات  مل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، وال��ع��م��ي��د عبد 
قائد  نائب  احلديدي،  خمي�ض  اهلل 
عام �صرطة راأ�ض اخليمة، والعميد 
نائب  ال�������ص���وي���دي،  ت���وي���ر  ���ص��ع��ي��د 
املخدرات  مكافحة  جمل�ض  رئي�ض 
في�صل  الدكتور  والعقيد  بالدولة، 
ال�صعيبي مدير عام ال�صرتاتيجية 
وتطوير الأداء بالوزارة، وعدد من 

كبار ال�صباط بالوزارة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�����ص����درت جل��ن��ة الأدب�������اء وال���ق���راءة 
ك����ت����اب جديد  اأب����وظ����ب����ي  ب�������ص���رط���ة 
الت�صامح وال�صالم يف  " قيم  بعنوان 
فكر ال�صيخ زايد " يف اإطار حر�صها 
ون�صر  املواهب  باكت�صاف  واهتمامها 
ال����ذي و�صعته  ال��ت�����ص��ام��ح   م��ف��ه��وم 
اأجندتها  اأول���وي���ات  ���ص��م��ن  ال���دول���ة 
حيث ت�صكل مفردات املحبة وال�صالم 
مع  والتعاي�ض  والنفتاح  والت�صامح 
الآخ���ري���ن م��ك��ون��ات رئ��ي�����ص��ة يف نهج 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��دول��ة منذ 
واحرتام  و�صون احلريات  تاأ�صي�صها 
 200 اأك����ر م���ن  ت�����ص��م  اإذ  الآخ������ر، 
الكرمية  ب���احل���ي���اة  ت��ن��ع��م  ج��ن�����ص��ي��ة 
الدولة  قوانني  وتر�ّصخ  والح��رتام، 
ق��ي��م الح�����رتام وامل�������ص���اواة، وجت���ّرم 
الكراهية والع�صبية واأ�صباب الفرقة 

والختالف. 
ث�������اين بطي  ال���ع���م���ي���د  وا�����ص����ت����م����ع   
ال�����ص��ام�����ص��ي م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة �صيف 
والأمنية  ال�صرطية  للعلوم  زايد  بن 
نبذة عن الكتاب اجلديد من موؤلفه 
املحا�صر  ال��ب��ل��و���ص��ي  ع��ل��ي  ال��ع��ق��ي��د 

اإ����ص���دار  اأول  وي���ع���د  ب���الأك���ادمي���ي���ة 
للجنة منذ تاأ�صي�صها وذلك بح�صور 
العقيد دكتور جمال حممد النقبي 
وموظفي  �صباط  و  اللجنة  رئي�ض 

الأكادميية. 
وي���������ص����ت����ع����ر�����ض ال�����ك�����ت�����اب م���الم���ح 
ال�صتثنائية  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�صخ�صية 
ال�صيخ  اهلل-  ب�����اإذن  ل����ه-  ل��ل��م��غ��ف��ور 

نهيان  -طيب  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
املحاور  ث���راه- وجم��م��وع��ة م��ن  اهلل 
ال�صخ�صية  ���ص��ر  اأب���رزه���ا  ال��رئ��ي�����ص��ة 
اهلل  زاي���د -ط��ي��ب  لل�صيخ  ال��ق��ي��ادي��ة 
وقيم  احل��ك��م،  يف  و�صيا�صته  ث����راه-، 
الت�صامح يف فكر ال�صيخ زايد و�صفاته 
النتماء  و���ص��دق  ال��وط��ن  حمبة  يف 

وحفظ العهد ورعاية اجلار .

واأ����ص���اد م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة  �صيف بن 
والأمنية  ال�����ص��رط��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د 
ال��ك��ات��ب يف ج���م���ع  مادته  ب��ج��ه��ود  
متتبعاً  �صيا�صة القائد املوؤ�ص�ض والتي 
قامت على اأ�صا�ض الرتقاء باملجتمع 
الكتاب  اأهمية  اإىل  لفتاً  الإم��ارات��ي 
والدار�صني   للباحثني  مهم  كمرجع 
�صيا�صة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  وال��ط��ل��ب��ة يف 

ح��ك��ي��م ال���ع���رب وال��ت��ع��ل��م م���ن قيمه 
وم���ب���ادئ���ه و����ص���ريت���ه ال���ع���ط���رة ورد 
الر�صيدة   والقيادة  للوطن  اجلميل  
التطوير  اه��ت��م��ت مب�����ص��رية  ال���ت���ي  
�صمن  الإن�صان  وو�صعت  والتحديث 
اأول���وي���ات���ه���ا  ح��ت��ى اأ���ص��ب��ح��ت دول���ة 
الإم�������ارات  مب�����ص��ريت��ه��ا امل�����ص��ي��ئ��ة يف 

م�صاف الدول املتقدمة عاملًيا.

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال تطلق فوري تيك لتن�صيق اإجراءات مواجهة التمويل غري امل�صروع
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال ومكافحة متويل 
اجتماعها  خالل  امل�صروعة  غري  التنظيمات  ومتويل  الإره��اب 
"فوري تيك" ال��ذك��ي ال���ذي مت  ال�����ص��اد���ض ع��ن اإط����الق ن��ظ��ام 
باإ�صراف  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  قبل  تطويره من 
واإدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تت�صّمن اأع�صاء من اللجنة 
يف  وذلك  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  وكذلك  الوطنية 
ال��دوؤوب��ة للك�صف واحل��د م��ن خماطر اجلرائم  اإط���ار اجل��ه��ود 

املالية.
ومت تطوير "فوري تيك " متا�صيا مع متطلبات جمموعة العمل 

املايل "فاتف" وقرارات جمل�ض الأمن املعنية لتخاذ اإجراءات 
"فوري تيك"  امل�صروع. ويعد نظام  التمويل غري  فورية حول 
نافذة موحدة جتمع الق�صايا املت�صلة بغ�صل الأموال ومتويل 
الإره��اب من خمتلف اجلهات الحتادية واملحلية ويعمل على 
تي�صري توا�صل كافة اجلهات مع بع�صها البع�ض بهدف ت�صريع 

اتخاذ الإجراءات والقرارات يف اإطار زمني ق�صري.
حمافظ  الأح��م��دي،  �صعيد  حممد  عبداحلميد  معايل  وق��ال 
اللجنة  ورئي�ض  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�صرف 
الإرهاب  مت��وي��ل  ومكافحة  الأم����وال  غ�صل  ملواجهة  الوطنية 
ومت��وي��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات غ��ري امل�����ص��روع��ة: ي��اأت��ي اإط����الق نظام" 
وال��ت��زام��ا جل��ه��ودن��ا ال��رام��ي��ة اإىل تنفيذ  ف���وري تيك" ت��اأك��ي��داً 

ومكافحة  الأم����وال  غ�صل  مل��واج��ه��ة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
مت��وي��ل الإره�����اب، و�صيمّكن ه��ذا ال��ن��ظ��ام دول���ة الإم�����ارات من 
ال�صريعة  ال���ص��ت��ج��اب��ة  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ���ص��ارم��ة  اإج�����راءات  تطبيق 
املنا�صب.  الوقت  والق�صاء عليها يف  املالية  للحد من اجلرائم 
الو�صائل  اأف�صل  باعتماد  الكامل  اللتزام  على  الدولة  وتوؤكد 
الأم����وال  غ�صل  ج��رائ��م  ت��ه��دي��دات  م��ع��اجل��ة  يف  التكنولوجية 

ومتويل الإرهاب ".
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ك��ري�����ص��رت ف��ي��ك��ت��ور���ص��ن ، م��دي��ر عام 
اإط����الق نظام  " مي��ث��ل  ال��ن��ووي��ة:  ل��ل��رق��اب��ة  الهيئة الحت���ادي���ة 
�صمن  الإم��ارات  دولة  يف  مهما  اجن��ازاً  تيك" الذكي  "فورى 
والق�صاء  الأم��وال  اإىل مكافحة غ�صل  ال�صاعية  اإط��ار جهودها 

على م�صادر متويل الإرهاب. وي�صر الهيئة الحتادية للرقابة 
متويل  ملكافحة  الفرعية  اللجنة  يف  ع�صواً  بو�صفها  النووية، 
انت�صار  ومتويل  امل�صروعة  غري  التنظيمات  ومتويل  الإره���اب 
واملحلية  الحت��ادي��ة  اجلهات  من  ال�صركاء  مع  العمل  الت�صلح، 
لتطوير هذا النظام. وقد وظفت الهيئة مهامها كجهة رقابية 
وتقنياتها املبتكرة بالتعاون مع ال�صركاء الوطنيني من اأع�صاء 
املعلومات  لتوفري  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ت�صميم  يف  الفرعية  اللجنة 
ويعد  املنا�صب.  الوقت  يف  ال��الزم��ة  التدابري  وات��خ��اذ  الدقيقة 
هذا التعاون اأمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق اأهداف الدولة 
يف هذا املجال، كما يعترب نظام " فوري تيك " ثمرة للتعاون 

الذي �صيخدم هذا القطاع احليوي." 

•• اأبوظبي- وام:

احلكومي  الإ����ص���ن���اد  دائ������رة  اأط��ل��ق��ت   
اأبوظبي  ب��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ًة  اأب���وظ���ب���ي،   -
اأبوظبي  "بيانات  من�صة  ال��رق��م��ي��ة، 
القطاعني  متكني  بهدف  املفتوحة"، 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������ض م�����ن ت����ب����ادل 
وم�������ص���ارك���ة ال���ب���ي���ان���ات امل��ف��ت��وح��ة مع 
النا�صئة  وال�������ص���رك���ات  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
لتح�صني  الأك�����ادمي�����ي�����ة  واجل������ه������ات 
اخل������دم������ات ال����ع����ام����ة ودع��������م ات���خ���اذ 
القرارات وتعزيز النمو القت�صادي يف 
جهودها  �صمن  وذل��ك  اأبوظبي  اإم���ارة 
التحول  عجلة  ت�صريع  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

الرقمي يف الإمارة.
وي���اأت���ي ه���ذا الإط�����الق ب��ال��ت��زام��ن مع 
حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمو  زي����ارة 
املجل�ض  ع�����ص��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
رئي�ض  اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب 
الإ�صناد احلكومي موؤخراً، والتي اطلع 
الدائرة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
وم�صاريعها لل�صنوات اخلم�ض القادمة 
مبادرة  م�����ص��ت��ج��دات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املفتوحة".  اأبوظبي  "بيانات  من�صة 
اأبوظبي  "بيانات  م��ن�����ص��ة  وت���ه���دف 
اإن�صاء منظومة رقمية  املفتوحة" اإىل 
اإىل  الو�صول  اإمكانية  تتيح  متكاملة 
م�صادر البيانات املوثوقة ب�صكل �صريع 
واآمن وتوفر خدمات ا�صتباقية تحُ�ري 

جتربة املتعاملني.
اإط��الق املن�صة التي توفر اأكر  وج��اء 
مفتوحة  بيانات  جمموعة   550 من 
10 ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة و  امل�����ص��در يف 
هيئة  مب�����ص��ارك��ة  خمتلفة،  �صيغ   6 ب��� 
اأب���وظ���ب���ي ال��رق��م��ي��ة وب��ال�����ص��راك��ة مع 
الروؤية  لتعك�ض  حكومية،  جهة   23
الطموحة للقيادة احلكيمة يف توظيف 
تكنولوجيا املعلومات خلدمة املجتمع 
والرتقاء مبنظومة العمل احلكومي، 
وذل�����ك ع���رب ت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة الآم���ن���ة 
احلكومية  اجل��ه��ات  لتمكني  املنا�صبة 
وتقنيات  اآليات  عرب  البيانات  مل�صاركة 
ال�صرعة  م��ع��اي��ري  ت�����ص��م��ن  م��ب��ت��ك��رة 

والكفاءة واجلودة وال�صفافية.
وتعزز املن�صة ال�صراكة بني القطاعني 
اآفاقا  وت��ف��ت��ح  واخل����ا�����ض  احل���ك���وم���ي 
هذا  ي�صهل  حيث  ج��دي��دة،  م�صتقبلية 
احلكومية  اجل���ه���ات  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ام��ل 
ويوؤّمن  ال��ب��ي��ان��ات،  م�����ص��ارك��ة  ع��م��ل��ي��ة 
لل�صركات  �صخمة  ا�صتثمارية  فر�ض 
العاملة يف القطاع اخلا�ض مبا ي�صمن 
القرارات  واتخاذ  جناحها  ا�صتمرارية 

املنا�صبة.
23 جهة حكومية م�صاركة يف  وتقوم 
"بيانات  من�صة  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
يف  ف��اع��ٍل  ب����دوٍر  املفتوحة"،  اأب��وظ��ب��ي 
املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ص��ارك��ة  عملية 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة لتحقيق  رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الرقمي  التحول  ا�صرتاتيجية  اأهداف 
وت��ت��م��ث��ل هذه  اأب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة  يف 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  اجل��ه��ات يف 
والنقل،  ال��ب��ل��دي��ات  ودائ����رة  اأب��وظ��ب��ي، 

ودائرة  القت�صادية،  التنمية  ودائ���رة 
وال�صياحة  الثقافة  ودائ����رة  ال�صحة، 
واملعرفة،  التعليم  ودائ��رة  اأبوظبي،   -
اأبوظبي  وه���ي���ئ���ة  ال���ط���اق���ة،  ودائ��������رة 
اأبوظبي،   – البيئة  وهيئة  لالإ�صكان، 
واملطابقة،  للجودة  اأبوظبي  وجمل�ض 
اأب��وظ��ب��ي، وهيئة  وم��رك��ز الإح�����ص��اء- 
اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة، وم��وؤ���ص�����ص��ة زايد 
و�صندوق  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب  ال��ع��ل��ي��ا 
م��ع��ا���ص��ات وم��ك��اف��اآت ال��ت��ق��اع��د لإم���ارة 
اأب���وظ���ب���ي ، ون�����ادي ت����راث الإم�������ارات، 
وال�صالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
وموؤ�ص�صة  واملهني،  التقني  والتدريب 
الرعاية  وموؤ�ص�صة  الأ�صرية،  التنمية 
الجتماعية و�صوؤون الق�صر، و�صندوق 
وموؤ�ص�صة  امل�����ص��اري��ع،  لتطوير  خليفة 
ال��ن��ووي��ة، ووزارة  ل��ل��ط��اق��ة  الإم������ارات 
والهيئة  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
الإ�صالمية والأوقاف  لل�صوؤون  العامة 
قطاعات   10 امل��ن�����ص��ة  ت�����ص��م��ل  ح��ي��ث 
وال�صحة  والبيئة  الزراعة  حيوية هي 
والنقل واملجتمع والقت�صاد وال�صياحة 

والتعليم والطاقة والتكنولوجيا.
اأه������داف امل��ن�����ص��ة ت��ع��زي��ز النمو  وم����ن 
الق��ت�����ص��ادي يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي ودعم 
منو القطاعات الرئي�صية مبا يتما�صى 
ال��روؤى والأه���داف ال�صرتاتيجية  مع 
لالإمارة وبرنامج اأبوظبي للم�صرعات 
تهدف  ك��م��ا   ."21 "غداً  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اإم����ارة  امل��ن�����ص��ة اإىل ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
اأبوظبي يف املوؤ�صرات العاملية للبيانات 
ال�صفافية  م�صتوى  وزي���ادة  املفتوحة، 
اإت��اح��ة ال��ب��ي��ان��ات املوثوقة  م��ن خ��الل 
الفعلي، وحت�صني  الوقت  واملحدثة يف 
ال����ت����ع����اون وال���ت���ك���ام���ل ب����ني اجل���ه���ات 
ي�صاعدها  مم�����ا  ك����اف����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املنا�صبة،  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  دع��م  على 
م�صاركة  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
اجلهات  بني  اأف�صل  ب�صكل  املعلومات 
العامة  اخلدمات  لتح�صني  احلكومية 
واملقيم  امل��واط��ن  م�صلحة  ي��خ��دم  مب��ا 
وامل�صتثمر. هذا وقد جاء اإطالق هذه 
اللجنة  ومتابعة  اإ�صراف  حتت  املن�صة 
اإم���ارة  يف  ال��رق��م��ي��ة  للحكومة  ال��ع��ل��ي��ا 
جهودها  ���ص��ي��اق  يف  وذل����ك  اأب���وظ���ب���ي، 
حوكمة  اإط�����ار  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال���رام���ي���ة 
التحول الرقمي على م�صتوى حكومة 
اأب���وظ���ب���ي، وحت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
احلكومية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  مفهوم 

والنتقال نحو امل�صتقبل الرقمي.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، اأع����رب م��ع��ايل علي 
را����ص���د ق��ن��ا���ض ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����ض دائ���رة 
الإ�صناد احلكومي عن �صعادته باإطالق 
من�صة "بيانات اأبوظبي املفتوحة" التي 
ت�صاهم يف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
م�صاركة  يف  ال���رائ���دة  امل����دن  ك���اإح���دى 
البيانات املفتوحة والتي تناف�ض عاملياً 
يف جمال م�صاركة البيانات وذلك من 
التحتية  البنية  وتطوير  بناء  خ��الل 

الرقمية لالإمارة.
واأ�صاد بالتعاون والتكامل بني اجلهات 
لإطالق  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  احلكومية 

تعزيز  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  املن�صة  ه���ذه 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب��ني  ال�����ص��راك��ة 
م�صتقبلية  اآف�������اق  وف���ت���ح  واخل����ا�����ض 
الإ�صناد  دائ��رة  واأ���ص��ار رئي�ض  ج��دي��دة. 
البيانات  اإت���اح���ة  اأن  اإىل  احل��ك��وم��ي 
احلكومية،  ل��ل��ج��ه��ات  م��ف��ت��وح  ب�����ص��ك��ل 
وال�����ص��رك��ات، والأف�������راد، ���ص��ي��وؤدي اإىل 
واقت�صادية،  اجتماعية  ف��ائ��دة  خ��ل��ق 
ب�صكل  ق��رارات  اتخاذ  على  القدرة  مع 
اأكر دقة بناًء على املعلومات الدقيقة 

والغنية التي توفرها املن�صة.
اللواء مكتوم  اأو�صح �صعادة  من جهته 
ع��ل��ي ال�����ص��ري��ف��ي، م��دي��ر ع����ام �صرطة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م�صاركة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  "بيانات  من�صة  اإط����الق  يف 
اأهمية  م��ن  انطالقاً  ت��اأت��ي  املفتوحة" 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ثروة 
وط��ن��ي��ة وم�����وردا ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ا مهما، 
احتياجات  ت��ف��ه��م  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ح��ي��ث 
املجتمع وحتقيق متطلبات التناف�صية 
القيادة  اه��ت��م��ام  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��امل��ي��ة. 
اأب��وظ��ب��ي مبوا�صلة  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال�صاعة  م��دار  على  اخل��دم��ات  تطوير 
اإجناز  من  املتعاملني  متكني  اإط��ار  يف 
ب��ط��رق �صهلة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م��ع��ام��الت��ه��م 
وذك���ي���ة. واأك�����د اأه��م��ي��ة الن��ف��ت��اح على 
من  احتياجاتهم  وت��وف��ري  املتعاملني 
بيانات ومعلومات ب�صورة متكنهم من 
بالراأي  وامل�صاركة  واملتابعة  الط���الع 
يف ج���ودة اخل��دم��ات والأن�����ص��ط��ة التي 
تقوم بها ان�صجاماً مع اأهداف حكومة 
اأبوظبي، والتي تت�صمن تقدمي خدمات 
املتعاملون  حم��وره��ا  ي��ك��ون  حكومية 
و�صمان تلبيتها ملتطلباتهم مبا يحقق 
�صعادة  وق�����ال  و���ص��ع��ادت��ه��م.  ر����ص���اه���م 
التعليم  دائ��رة  وكيل  احل��م��ادي،  عامر 
الدائرة  م�����ص��ارك��ة  " ت��اأت��ي  وامل��ع��رف��ة: 
املفتوحة‘  اأبوظبي  ’بيانات  من�صة  يف 
التوجهات احلكومية يف  مع  ان�صجاماً 
توفري  لأهمية  منا  واإدراك����اً  اأبوظبي، 
البيانات املفتوحة، ودورها يف ت�صجيع 
قطاع  يف  ال�صتثمار  وتعزيز  البتكار 
الربامج  تطوير  عن  ف�صاًل  التعليم، 
وال�صيا�صات التعليمية وحتفيز املعرفة 
البحوث  اإج��راء  العلمي عرب  والبحث 
معلومات  اإىل  بال�صتناد  وال��درا���ص��ات 
وب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة ���ص��ادرة ع��ن م�صادر 
اأن  احل����م����ادي  واأ������ص�����اف  موثوقة." 
املفتوحة"  اأب��وظ��ب��ي  "بيانات  من�صة 
ت����ه����دف ل���ت���وف���ري ب���ي���ئ���ة ع���م���ل متكن 
اجلهات احلكومية من تبادل البيانات 
اجل���ي���ل اجلديد  وت���وف���ري  ال��رق��م��ي��ة، 
تت�صف  التي  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن 
بالكفاءة وال�صرعة وال�صتباقية لإثراء 
جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني امل��ت��ك��ام��ل��ة، وتعزز 

كفاءة العمل والتن�صيق احلكومي.
من جانبه، قال �صعادة الدكتور جمال 
ال�صحة  دائ���رة  وكيل  الكعبي،  حممد 
اإطالق  "ميثل  ب��الإن��اب��ة:  اأب��وظ��ب��ي  يف 
من�صة ’بيانات اأبوظبي املفتوحة‘ نقلة 
نوعية على �صعيد تعزيز التكامل بني 
و�صوًل  املحلية،  احلكومية  ال��دوائ��ر 
اإىل غايات وم�صتهدفات خطة اأبوظبي 

منظومة  وت���ق���دمي  ومت��ك��ني  دع����م  يف 
ا�صتباقية متخ�ص�صة  رقمية  حكومية 
واآمنة". وقال �صعادة عبداهلل ال�صاهي، 
"تاأتي  والنقل:  البلديات  دائ��رة  وكيل 
اأبوظبي  ’بيانات  من�صة  يف  م�صاركتنا 
املفتوحة‘ انطالقاً من اأهمية البيانات 
املفتوحة يف اإدارة املدن وحت�صني جودة 
تطوير  ع��رب  وزواره�����ا  �صكانها  ح��ي��اة 
امل�صروعات  وتنفيذ  وخ��دم��ات  اأنظمة 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  اخل���دم���ي���ة 
كم�صروع  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل���ال���ي���ة 
ال��ذي يهدف  اأبوظبي  العنونة لإم��ارة 
العناوين،  ن��ظ��ام  وت��وح��ي��د  لتب�صيط 
لال�صتفادة  ال��دائ��رة  يف  دائماً  ونتطلع 
دورنا  ت��ربز  التي  الفر�ض  جميع  م��ن 
الفعال يف مواكبة التطور، اإىل جانب 
املمار�صات  اأف�صل  تبني  على  حر�صنا 
�صاملة  مكانية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ل��ب��ن��اء 
القطاعني  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ودق��ي��ق��ة 
ال���ع���ام واخل����ا�����ض دع���م���اً جل���ه���ودن���ا يف 
والبنية  ال��ب��ل��دي��ة  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
وتكري�ض  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة  التحتية 
م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ك��واح��دة م��ن اأف�صل 
���ص��ع��ادة را�صد  ". وق����ال  ال��ع��امل  م���دن 
ع��ب��د ال��ك��رمي ال��ب��ل��و���ص��ي، وك��ي��ل دائرة 
" اإن  اأبوظبي:  التنمية القت�صادية - 
امل�صتفيد  هي  القت�صادية  القطاعات 
التي  املن�صة  الأك��رب من خدمات هذه 
والح�صاءات  الأرق�������ام  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
عليها  تبنى  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  وق���اع���دة 
املوؤ�صرات القت�صادية وخطط التنمية 
ودرا�صات اجلدوى القت�صادية، م�صرياً 
ربط  يف  اأي�����ص��اً  ت�صهم  املن�صة  اأن  اإىل 
رقمياً  اخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني 
من خالل م�صاركة البيانات املفتوحة 
النا�صئة،  وال�����ص��رك��ات  امل��ط��وري��ن  م��ع 
واجتماعية  اقت�صادية  فوائد  لتقدمي 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة، الأم����ر ال����ذي ي��دع��م كفاءة 
اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة، والرت�����ق�����اء 
بتجربة �صكان الإمارة، وتعزيز �صهولة 

ممار�صة الأعمال فيها".
وق�����ال ����ص���ع���ادة امل��ه��ن��د���ض حم��م��د بن 
الطاقة  دائ��رة  الفال�صي، وكيل  جر�ض 
’بيانات  م��ب��ادرة  "متثل  اأب��وظ��ب��ي:  يف 
مهمة  خ���ط���وة  املفتوحة‘،  اأب���وظ���ب���ي 
والتكامل  والتن�صيق  اجلهود  لتوحيد 
ب��ني خمتلف ج��ه��ات اأب��وظ��ب��ي، واإب���راز 
اإمكانات الإمارة والفر�ض ال�صتثمارية 
يعزز  م��ا  وه��و  القطاعات،  خمتلف  يف 
جاذبية الإمارة وتناف�صيتها العاملية يف 

جميع املجالت".
الطاقة  قطاع  اأن  اإىل  �صعادته،  واأ�صار 
ال����ع����دي����د من  اأب����وظ����ب����ي مي���ت���ل���ك  يف 
ال�صتثمارية  وال���ف���ر����ض  امل���ق���وم���ات 
اأبوظبي  "بيانات  ومت��ث��ل  ال����واع����دة، 
تلك  لإب���راز  املفتوحة" م��ب��ادرة مهمة 
الفر�ض اأمام امل�صتثمرين من القطاع 
ال���ع���امل، كما  اخل��ا���ض وخم��ت��ل��ف دول 
الدائرة  جل��ه��ود  ك��ب��رياً  دع��م��اً  ت�صكل 
منظومة  ل��ق��ي��ادة  م�صاعيها  اإط����ار  يف 
ومن  الإم�����������ارة،  ال���ط���اق���ة يف  حت�����ول 
لتحقيق  احل���ك���وم���ة  ج���ه���ود  دع����م  ث���م 
لإمارة   2030 القت�صادية  ال��روؤي��ة 

اأبوظبي وحتقيق م�صتهدفات التنمية 
امل�صتدامة". من ناحيته اأو�صح �صعادة 
الثقافة  دائرة  وكيل  احلو�صني،  �صعود 
"تاأتي  بالإنابة:  اأبوظبي   - وال�صياحة 
اأبوظبي  ’بيانات  من�صة  يف  م�صاركتنا 
املفتوحة‘ انطالقاً من اإمياننا باأهمية 
على  الإيجابي  وتاأثريها  املبادرة  هذه 
اإم���ارة  يف  ال�صياحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ك��ام��ل 
اأن  ال��دائ��رة  اأب��وظ��ب��ي، حيث نعترب يف 
اأ�صا�صية  ركيزة  والتحليالت  البيانات 
لتحقيق  اإل��ي��ه��ا  ن��ح��ت��اج  ق��وي��ة  واأداًة 
القطاع  يف  وال������ري������ادة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
اأعمال،  م��ن  ب��ه  يتعلق  وم��ا  ال�صياحي 
اإذ نوؤمن اأن امتالك القدرة التحليلية 
التطويرية  اخلطط  و�صع  من  مّيكن 
املخاطر  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  ال�����ص��ام��ل��ة، 
لها،  عملية  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  املتوقعة 
اأ�ص�ض  ع��ل��ى  ال���ق���ط���اع  وت�����ص��م��ن من���و 

م�صتدامة ومدرو�صة".
وب�����دوره ق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور هالل 
اأبوظبي  جمل�ض  ع���ام  اأم���ني  ال��ك��ع��ب��ي، 
البيانات  "تكت�صب  واملطابقة:  للجودة 
باعتبارها  خ��ا���ص��ة  اأه��م��ي��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
جميع  ل����ت����ق����دمي  م������وح������داً  اإط�������������اراً 
املعلومات الهامة للمتعاملني املتعلقة 
والبنية  امل��ج��ل�����ض  خ����دم����ات  مب���ج���ال 
ال�صعادة  يحقق  مبا  للجودة  التحتية 
للمجتمع،  وال��رف��اه��ي��ة  للمتعاملني 
اأهداف  يدعم  املجل�ض  اأن  اإىل  م�صرياً 
بناء  يف  م�صاهمته  خ��الل  م��ن  املن�صة 
قاعدة البيانات ذات العالقة باجلودة 
م�صرية  وي��ع��زز  ي�صجع  مب��ا  واملطابقة 
ال���ق���ط���اع���ات على  ك���اف���ة  الب���ت���ك���ار يف 
م�صتوى اإمارة اأبوظبي وخا�صة قطاع 
الأعمال، الأمر الذي ي�صهم يف حت�صني 
وت��ط��وي��ر منظومة  ك��ف��اءة اخل���دم���ات 

العمل والأداء احلكومي".
م����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ع����ب����داهلل اأح���م���د 
الإح�صاء  ال�صويدي، مدير عام مركز 
اإط����الق  " اإن  ب���الإن���اب���ة:  اأب���وظ���ب���ي   -
من�صة ’بيانات اأبوظبي املفتوحة‘ هي 
خ��ط��وة م��ه��م��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق التحول 
والتعاون  ال��ت��ك��ام��ل  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي 
بني كافة اجلهات احلكومية والقطاع 
ت�صاهم  ح��ي��ث  الإم��������ارة  يف  اخل���ا����ض 
املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ص��ارك��ة  من�صة 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل���ه���از احل��ك��وم��ي يف 
الإم��ارة يف توفري بيئة اأعمال مبتكرة 
ر�صم  يف  ال��ق��رار  �صناع  تدعم  و�صفافة 
للقطاع  وتتيح  وال�صيا�صات،  اخلطط 
واجلهات  النا�صئة  وال�صركات  اخلا�ض 
واإح�صاءات  م��ع��ل��وم��ات  الأك���ادمي���ي���ة 
حديثة وموثوقة تعزز كفاءة ا�صتخدام 
امل����وارد وو���ص��ع ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات، كما 
ت���دع���م م��ك��ان��ة الإم�������ارة ال���ري���ادي���ة يف 
وذلك  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�صية  م��وؤ���ص��رات 
الذي  املهم  الدور  اإىل جانب  بالتاأكيد 
حتفيز  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ي��ان��ات  تلعبه 
وخ���ل���ق وظائف  الق���ت�������ص���ادي  ال��ن��م��و 
املتعاملني  ث���ق���ة  وزي���������ادة  ج�����دي�����دة، 
للخدمات  امل�������ص���ت���م���ر  وال����ت����ط����وي����ر 
ال�صويدي:  واأ�����ص����اف  احلكومية." 
– اأبوظبي  الإح�صاء  مركز  "يوا�صل 

ال�صرتاتيجيني  �صركائه  م��ع  العمل 
احل���ك���وم���ي���ة  اجل������ه������ات  يف خم���ت���ل���ف 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���م���ل الإح�������ص���ائ���ي على 
م�صتوى الإمارة وفق اأف�صل املمار�صات 
ي�صمن  مبا  املتبعة،  العاملية  واملعايري 
تلبي  واإح�����������ص�����اءات  ب���ي���ان���ات  ت���وف���ري 
على  امل�صتخدمني  جميع  اح��ت��ي��اج��ات 
دفع  يف  وي�صاهم  خلفياتهم  اخ��ت��الف 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  عجلة 
الدكتورة �صيخة  الإمارة.". وقالت  يف 
لهيئة  العام  الأم��ني  الظاهري،  �صامل 
م�صاركتنا  "جاءت  اأبوظبي:   - البيئة 
من�صة  من  الأوىل  املرحلة  تطوير  يف 
انطالقاً  املفتوحة‘  اأبوظبي  ’بيانات 
البيانات  اإت��اح��ة  باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��ن 
وبعد  اأن��ه  حيث  امل�صتخدمني  ملختلف 
اإن�����ص��اء الهيئة  ع��ل��ى  25 ع��ام��اً  م���رور 
ت�����ص��ك��ل��ت ل���دي���ن���ا ق����اع����دة ق����وي����ة من 
من  مكنتنا  وال��ت��ي  البيئية  ال��ب��ي��ان��ات 
ات��خ��اذ الإج������راءات وال��ت��داب��ري املهمة 
ل��ال���ص��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة عل 
وت�صافر  بالتعاون  الطبيعي  موروثنا 
اجل���ه���ود ب���ني اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اإمارة اأبوظبي، وتكري�ض مكانة الإمارة 

الريادية يف املنطقة والعامل".
و����ص���ددت ال���دك���ت���ورة ال���ظ���اه���ري على 
اأهمية املن�صة يف تعزيز البنية التحتية 
وحت�صني  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  للبيانات 
م�صاركة املعلومات والبيانات احليوية 
وتعزيز  احل���ك���وم���ي���ة،  اجل����ه����ات  ب����ني 
م�صتويات ال�صفافية، ودعم دقة اتخاذ 
القرارات املنا�صبة، مبا ينعك�ض اإيجابياً 
يف حت�صني كفاءة اخلدمات احلكومية، 
واحلفاظ  القت�صادي،  النمو  وتعزيز 
ومواجهة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل������وارد  ع��ل��ى 
ال�صتدامة  و�صمان  امل��ن��اخ��ي،  التغري 
البيئية يف اإمارة اأبوظبي حيث اأن ر�صم 
قاعدة  وج���ود  على  ينطوي  امل�صتقبل 
الذكاء  ب��رام��ج  لتغذية  ق��وي��ة  ب��ي��ان��ات 

ال�صطناعي والنمذجة التحليلية.
وق����ال ���ص��ع��ادة ���ص��ع��ي��د ال��ب��ح��ري �صامل 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري، 
"تدعم  الغذائية:  وال�صالمة  للزراعة 
املفتوحة‘  اأب��وظ��ب��ي  ’بيانات  من�صة 
وا�صت�صراف  ال��ب��ي��ان��ات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
، حيث  الهيئة  التي طورتها  امل�صتقبل 
لبناء  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ه����ذه  ت���ه���دف 
اإيجاد  يف  ت�صهم  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 
لإثراء  اجلديدة  الفر�ض  من  العديد 

البيانات وا�صتخدامها ب�صكل موؤ�ص�صي 
القرار  وات��خ��اذ  دع��م  منظومة  ي��خ��دم 
والنتقال  والغذائي  الزراعي  للقطاع 
بالبيانات من املنظومة العتيادية اإىل 
اقت�صادية  قيمة  وذات  منتجة  بيانات 
ال�صتثمار  تعزيز  على  تعمل  جمدية 
للبيانات،  ت�����ص��ارك��ي  من����وذج  وحت��ق��ي��ق 
اأف����راد وم��وؤ���ص�����ص��ات املجتمع  مل�����ص��اع��دة 
العامري  و�صدد  اأعمالهم".  وت�صهيل 
الهيئة  متكني  يف  املن�صة  اأهمية  على 
والتحديات  ال��ف��ر���ض  ا�صت�صراف  م��ن 
يف كافة اأعمالها الداخلية والقطاعات 
وحتليلها  ال���ع���الق���ة  ذات  احل���ي���وي���ة 
وو���ص��ع اخل��ط��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة لها 
امل�صتويات من خالل ر�صد  كافة  على 
الأمثل  والتوظيف  البيانات  وحتليل 
والتقنية  والفنية  الب�صرية  للكفاءات 
بهدف حتقيق اإجنازات نوعية خلدمة 
اأب��وظ��ب��ي، م��وؤك��داً على  اإم���ارة  م�صالح 
تلبية  يف  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه 
متطلبات حكومة اأبوظبي، ل �صيما يف 
جمال الأمن الغذائي والأمن احليوي 
الروة  وتنمية  الزراعية  وال�صتدامة 
الغذائية  ال�صالمة  وتعزيز  احليوانية 
يف اإمارة اأبوظبي.? وقال �صعادة خلف 
ع��ب��داهلل رح��م��ه احل��م��ادي، م��دي��ر عام 
التقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�صات  �صندوق 
البيانات  "تعترب  اأب��وظ��ب��ي:  لإم�����ارة 
الرئي�صية  التوجهات  اإحدى  املفتوحة 
حل��ك��وم��ة اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، ن���ظ���راً ملا 
اأهمية ودور فعال  متثله البيانات من 
القرارات  بناء  يف  اأ�صا�صية  كمدخالت 
على  وت��اأك��ي��داً  ال�صديدة،  وال�صيا�صات 
م�صاركة  ج��اءت  وقد  ال�صفافية.  مبداأ 
اأبوظبي  ’بيانات  من�صة  يف  ال�صندوق 
و�صول  ت�صهيل  اأج���ل  م��ن  املفتوحة‘ 
املتعاملني وخمتلف ال�صركاء للبيانات 
يتوافق  مب���ا  احل��ك��وم��ي��ة  واخل����دم����ات 
ومتطلبات جناح احلكومة الرقمية". 
املحريبي،  خلفان  ب�صري  �صعادة  وق��ال 
لالإ�صكان:  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  مدير 
يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  ���ص��ع��ادت��ن��ا  ع���ن  "نعرب 
املفتوحة‘  اأب��وظ��ب��ي  ’بيانات  من�صة 
من  تعزز  التي  النوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
دورن�����ا ك��ه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة م�����ص��اه��م��ة يف 
اأبوظبي"،  ب���اإم���ارة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
مهماً  دوراً  ت��ل��ع��ب  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ص��رياً 
واملعلومات  ال���ب���ي���ان���ات  م�����ص��ارك��ة  يف 
القطاعني  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  واإت��اح��ت��ه��ا 

احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض، مم���ا ي�����ص��ه��م يف 
متكني اجل��ه��ات وال�����ص��رك��ات والأف����راد 
من الو�صول اإىل البيانات وال�صتفادة 
القطاعات،  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  م��ن��ه��ا 
ويف  ع��ام  ب�صكل  الجتماعي  كالقطاع 
توفرها  ال��ت��ي  الإ���ص��ك��ان��ي��ة  اخل���دم���ات 

الهيئة على وجه اخل�صو�ض".
العايل  ع��ب��د  ع��ب��د اهلل  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
ملوؤ�ص�صة  ال���ع���ام  الأم�����ني  احل���م���ي���دان، 
"نحُ�صيد  الهمم:  لأ�صحاب  العليا  زاي��د 
ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر وامل��ت��م��ي��ز ب��ني كافة 
من�صة  اإط��الق  يف  احلكومية  اجلهات 
حيث  املفتوحة‘،  اأب��وظ��ب��ي  ’بيانات 
جاء تواجدنا يف هذه املبادرة انطالقاً 
ودورها  باأهميتها  الكبري  اإمياننا  من 
املتميزة  املبادرات  من  كونها  احليوي، 
ال����ت����ي ت�������ص���اه���م يف ت����وف����ري وت����ب����ادل 
ث��ق��ة املجتمع  ال��ب��ي��ان��ات، وت���ع���زز م���ن 
باأعمال اجلهات احلكومية عرب زيادة 
واأن�صطتها،  عملها  بطبيعة  امل��ع��رف��ة 
ت�صهيل  يف  ب�������دوره  ي�����ص��اه��م  وال�������ذي 
اخلدمات املقدمة لكافة اأفراد املجتمع 
ورفع  ال��ه��م��م،  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ول�صيما 

ن�صبة الر�صا وال�صعادة يف املجتمع".
من جهته، اأكد �صعادة املهند�ض حممد 
العام  امل���دي���ر  ال��ع�����ص��ك��ر،  ع��ب��داحل��م��ي��د 
لهيئة اأبوظبي الرقمية اأن اإطالق هذه 
املن�صة ياأتي متا�صياً مع مهمة الهيئة 
التي تهدف اإىل متكني ودعم وتقدمي 
ا�صتباقية،  رقمية  حكومية  منظومة 
متخ�ص�صة ومتعاونة واآمنة، لفتاً اإىل 
اأن تد�صني املن�صة ياأتي يف �صياق اجلهود 
احلكومية الرامية اإىل ال�صتفادة من 
للبيانات  وال��ف��ع��ال��ة  الآم��ن��ة  امل�����ص��ارك��ة 
وتعزيز  القرار  اتخاذ  منظومة  لدعم 

ا�صتباقية احلكومة.
تعزيز  اإىل  تهدف  املن�صة  اأن  واأو���ص��ح 
التعاون والتكامل بني جميع اجلهات 
وو�صع  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  احلكومية 
اأط���ر م��وح��دة ل��ت��وف��ري ب��ي��ان��ات دقيقة 
م��ن جميع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، كما 
واجلهات  اخل��ا���ض  القطاع  ت�صتهدف 
والأف���راد،  والتطوير  بالبحث  املعنية 
للم�صاهمة يف حتقيق مردود اقت�صادي 

وفر�ض ا�صتثمارية مميزة.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأنه بالإمكان زيارة 
املفتوحة"  اأب��وظ��ب��ي  "بيانات  من�صة 
data. :م��ن خ��الل ال��راب��ط ال��ت��ايل

.abudhabi

الإ�صناد احلكومي تطلق من�صة بيانات اأبوظبي املفتوحة 

•• دبي- الفجر:

اأج����رى ���ص��ع��ادة ال��ل��واء دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��دو���ض ع��ب��د ال���رزاق 
العبيديل، م�صاعد القائد العام ل�صوؤون التميز والريادة يف 
�صرطة دبي، حواراً عن بعد، مع ما يزيد من 360 م�صاركا 
تطويرية  جل�صة  �صمن  دب���ي،  �صرطة  م��ع  املتعاملني  م��ن 
حملت عنوان "اخلدمات ال�صتباقية"، وذلك �صمن �صل�صلة 
القيادة  تقدمها  التي  اخلدمات  لتطوير  حوارية  جل�صات 
جمل�ض  ينظمها  وال��ت��ي  للجمهور،  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 

البتكار يف �صرطة دبي.
وقال اللواء العبيديل، اإن �صرطة دبي حري�صة على تقدمي 
خدمات راقية للمتعاملني، مبا يعك�ض ال�صمعة احل�صارية 
املتميزة ل�صرطة دبي كموؤ�ص�صة اأمنية وخدمية وجمتمعية 
خدمات  تقدمي  ي�صتدعي  ال��ذي  الأم���ر  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 
يف  املتعاملني  اإ���ص��راك  واإن  للمتعاملني،  عالية  ج��ودة  ذات 
م��ث��ل ه���ذه اجل��ل�����ص��ات، ي��ع��زز م��ن م�����ص��ت��وى ال��ت��وا���ص��ل بني 
اإمياننا  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  اأن���ه  كما  واجل��م��ه��ور،  املوؤ�ص�صة 
وتنفيذا  اخل��دم��ات،  تطوير  يف  التكاملي  املتعاملني  ب��دور 
خليفة  ع��ب��داهلل  الفريق  معايل  م��ن  ال��دائ��م��ة  للتوجيهات 
املري، القائد العام ل�صرطة دبي، بالرتقاء باخلدمات التي 

حتقق جودة احلياة للمجتمع.
اخلدمات  م�صتقبل  احل���وار،  يف  العبيديل  ال��ل��واء  وت��ن��اول 

بهدف  للجمهور،  دب��ي  �صرطة  تقدمها  التي  ال�صتباقية 
املتعاملني،  و�صكاوى  واقرتاحات  احتياجات  على  التعرف 
اجلمهور،  من  املقدمة  املبادرات  من  ال�صتفادة  جانب  اإىل 
والأخ���ذ بها يف تطوير اخل��دم��ات. وج��رى خ��الل اجلل�صة 
واآلية  ال�صتباقية،  اخلدمات  مفهوم  ا�صتعرا�ض  احلوارية 
حتويلها من خدمات تقدم بالطرق التقليدية، اإىل خدمات 
رقمية مبتك�رة وذات اإج�راءات �صل�ص�ة ومرتابط�ة، تخت�صر 
واحدة  من�صة  ع��رب  ل��ه  اخل��دم��ات  وت��وف��ر  املتعام�ل،  رحلة 
من  �صريحة  لأك��رب  وت�صل  اخل��دم��ات،  جميع  فيها  تتوفر 
على  �صتعمل  دب��ي  �صرطة  اأن  ال��ع��ب��ي��ديل،  واأك���د  ال��ع��م��الء. 
ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة للمتعامل  ال��ت��ح��دي الأك����رب  م��واج��ه��ة 
�صاحب  توجيهات  وحتقيق  عالية،  وج��ودة  ب�صهولة  رقميا 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
احلكومية  معامالته  كل  امل��واط��ن  ينجز  اأن  "اأريد  بقوله 
دبي  �صرطة  اهتمام  اأن  اإىل  املحمول." ون��وه  الهاتف  عرب 
امل�صتمر يف حتديث اخلدمات الذكية ي�صاهم يف رفع ن�صبة 
كفاءة  ل��رف��ع  نتيجة  وذل���ك  وامل��وظ��ف��ني،  املتعاملني  ر���ص��ا 
للم�صاركني  والتقدير  بال�صكر  متقدماً  اخل��دم��ات،  ج��ودة 
اأن  وم��وؤك��داً  تفاعلهم،  على  املفتوحة  احلوارية  اجلل�صة  يف 
مالحظاتهم واقرتاحاتهم مهمة، و�صتوؤخذ بعني العتبار 

يف تطوير اخلدمات التي تقدمها �صرطة دبي للجمهور. 

مب�ضاركة 360 متعامال يف اجلل�ضة

�صرطة دبي تناق�س اخلدمات ال�صتباقية �صمن 
جل�صات تطويرية من جمل�س البتكار

�صرطة اأبوظبي ت�صدر كتاب قيم الت�صامح وال�صالم يف فكر ال�صيخ زايد
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العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رجال وادي الذئاب 

CN لل�صيانة العامة رخ�صة رقم:1671443 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد حممد علي مراد البلو�صي %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �صامل عبداهلل �صامل النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط دار العرب 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�صة رقم:1505137 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة منذر كميد�ض عبدالواحد عبداهلل الكعبي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف هدايه عبداهلل �صامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة املعرا�ض لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صرياميك رخ�صة رقم:2017221 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هارون عبداهلل احمد �صالح جعيول %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي مهمل مبارك الحبابي

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملحمة حممد ريحان 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1233110 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صلطان حممد م�صبح احمد املهريي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�صد ريحان احلب�صي الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
�صركة  �صلته-  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1175948 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل علي حممد لقزع الكربي %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد حم �صامل حممد العامري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة بق�صة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2663155 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صاهره عو�ض عبداهلل بامطرف %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبري عو�ض علي عبدالعزيز الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
لتاجري  ال�ص�����ادة/رموز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:1004237 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد حممد خمي�ض علي ال�صحي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خمي�ض حممد خمي�ض علي ال�صحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز رويال ليف 
CN قد تقدموا الينا بطلب  �صبا للرجال رخ�صة رقم:2420991 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة نا�صر حممد حمد حممد الكلباين %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف هزاع بن خليفة بن �صلطان الهنائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم بومباي كورنر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2215375 
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة �صلطان حمود حمد خمي�ض البو�صعيدي
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ماداتيل عبداهلل حممد %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدول �صامات عبدال�صالم
تعديل وكيل خدمات

حذف خلفان عبداهلل �صيف اجلالف الفال�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
طائر  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البحر رخ�صة رقم:1882435 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صريف مطر ال�صريف مطر الهاملي %1٠٠
تعديل وكيل خدمات

حذف حميد را�صد �صامل بالعياره املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ن�صري ميثايل اداكادان تافيدا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل العلمني لالطارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1025064 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة نايف عبداهلل احمد ابراهيم احلو�صني

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمعه عو�ض احمد %1٠٠
تعديل وكيل خدمات/حذف نايف عبداهلل احمد ابراهيم احلو�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عو�ض مو�صى احمد
تعديل ن�صاط/حذف جتارة اطارات ال�صيارات ولوازمها 4٥3٠٠٠٥

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تالل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
القمر لرتكيب وا�صالح الدوات والتمديدات ال�صحية 

رخ�صة رقم:CN 1132255 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بيت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليوم للمالب�ض واخلياطة
 رخ�صة رقم:CN 1032971  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمالت 

�صفي للمالب�ض اجلاهزة 
رخ�صة رقم:CN 1112420  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تريبل ثري للتجاره 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2973852 
تعديل ا�صم جتاري من/ تريبل ثري للتجاره

TRIPLE THREE TRADING

اىل/ تريبل ثري للتجارة العامة
TRIPLE THREE GENERAL TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:جبل ال�صايح للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ليوا اجلبانة 0 مبنى ال�صيد مطر حممد را�صد حرتو�ض واخرين

CN 1901962 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه حما�صبون قانونيون، كم�صفي   2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2020/09/06 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2055008183

تاريخ التعديل:2020/09/08
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صنرتال 

CN 2715003:اك�صرب�ض كافيه  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

جمعه ال�صيبه ل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2704765 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم بيت امل�صخن 

 CN - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1787695 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة زيد مبارك �صامل علي املنهايل %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عنود عي�صى حممد حوكل احلافظي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: بروبرتي �صوب لال�صتثمار ذ.م.م

PSI:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:٠7/٢٠٢٠/٠9 املودعة بالرقم :33٥1٢7 

بيانات الولوية:
با�ص��م: بروبرتي �صوب لال�صتثمار ذ.م.م

املوطن:مكتب رقم 441٠- الطابق 44- برج ادك�ض- جزيرة الرمي- اأبوظبي.
�ضورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات تاأجري العقارات وادارتها الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها خدمات تثمني العقارات و�صيط جتاري 

خدمات ادارة املن�صاأت ا�صتثمار وتطوير امل�صروعات العقارية وتاأ�صي�صها وادارتها و�صيط رهن عقاري.
وتدريجاتة  البنف�صجي  باللون  الجنليزية  باللغة   )PSI( رم��وز  ح��روف/  ثالثة  عبارة  العالمة:  و�صف 

بال�صافة اىل نقطة على �صكل دائرة باللون الربتقايل والبني الفاحت. 
ال�ص��رتاطات: 

اأو   ، التجارية يف وزارة القت�صاد  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  ان يتقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا�صت�صافت دولة الإمارات ممثلًة بوزارة 
الجتماع  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
الفرتا�صي الثاين والع�صرين ملجل�ض 
البيئة  �صوؤون  عن  امل�صوؤولني  ال���وزراء 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  ب��دول 
معايل  برئا�صة  قد  عحُ وال��ذي  العربية، 
ب��ن حممد بلحيف  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
النعيمي وزير التغري املناخي والبيئة 
ال���وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ص��ح��اب  وبح�صور   ،
دول  يف  البيئة  ���ص��وؤون  ع��ن  امل�صوؤولني 

املجل�ض.
وا����ص���ت���ع���ر����ض الج����ت����م����اع ع�������ددا من 
امل���وا����ص���ي���ع امل���ع���رو����ص���ة ع���ل���ى ج����دول 
الأعمال، من بينها اعتماد "التوجهات 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة ل�������دول جم���ل�������ض ال���ت���ع���اون 
البيئي  الو�صع  متطلبات  2020م: 

العامة  الأم���ان���ة  وت��ق��ري��ر  الراهن"، 
ب�������ص���اأن ج���ه���ود ال�������دول الأع���������ص����اء يف 
 ،Covid-19 ج��ائ��ح��ة  م���واج���ه���ة 
الواردة  املرئيات  تن�صيق وتنفيذ  واآلية 
يف تقرير الهيئة ال�صت�صارية للمجل�ض 
ا�صرتاتيجية  باإعداد  اخلا�صة  الأعلى 
���ص��ام��ل��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ب��ي��ئ��ي ب���ني دول 

جمل�ض التعاون.
ك����م����ا ن����اق���������ض الج������ت������م������اع اخل���ط���ة 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���ج���ن���ة ال���������وزراء 
البيئة  �������ص������وؤون  ع�����ن  امل�����������ص�����وؤول�����ني 
وخمرجات اجتماعات اللجان املنبثقة 
من ال�صرتاتيجية، واجتماعات فريق 
عمل الأوزون، وتنفيذ م�صاريع اتفاقية 
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م��ع  ال��ت��ع��اون 
على  الط���الع  اإىل  بالإ�صافة  للبيئة، 
للجنة  ع�صر  الثامن  الجتماع  نتائج 
الدائمة لتفاقية املحافظة على احلياة 

بدول  الطبيعية  ومواطنها  الفطرية 
البوابة  وم�صتجدات  التعاون،  جمل�ض 
التعاون  وج��ه��ود  اخلليجية،  البيئية 

الدويل واحلوار ال�صرتاتيجي.
بلحيف  الدكتور عبداهلل  واأكد معايل 
اأن   - الفتتاحية  النعيمي - يف كلمته 
الجتماع الذي ينعقد يف ظل ظروف 
دول  على  يفر�ض  وا�صتثنائية  �صعبة 
املجل�ض املزيد من التن�صيق والتعاون، 
داعياً اإىل �صرورة الدفع باجتاه اإدماج 
خطط  يف  وامل��ن��اخ��ي��ة  البيئية  الأب��ع��اد 
التعايف القت�صادية التي تنفذها دول 
املجل�ض وحتويلها اإىل خطط خ�صراء 
ل�����ص��م��ان من���و م�����ص��ت��دام ب��ع��ي��د امل���دى، 
امل�صتقبلية  املخاطر  املزيد من  وتاليف 
اأوبئة  ���ص��واء يف ه��ي��ئ��ة  ت��ه��ددن��ا،  ال��ت��ي 
بيئية  خم��اط��ر  ه��ي��ئ��ة  يف  اأو  مم��اث��ل��ة، 

عابرة للحدود مثل التغري املناخي.

واأ�صاف اأن مرحلة ما بعد " كوفيد - 
19" ت�صتدعي ت�صريع وترية اجلهود 
البيئية  ال��ت��وج��ه��ات  بتنفيذ  املتعلقة 
 ،2020 ال����ت����ع����اون  جم���ل�������ض  ل�������دول 
للتعاون  ال�����ص��ام��ل��ة  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
واجلهود  امل��ج��ل�����ض،  دول  ب��ني  ال��ب��ي��ئ��ي 
املتعلقة بتنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية 
�صوؤون  عن  امل�صوؤولني  ال���وزراء  للجنة 
اخلليجية  امل��ب��ادرة  وم�صاريع  البيئة، 
اخل�صراء.. وغريها من امل�صاريع ذات 

الأهمية.
واأ�صار اإىل اأن م�صرية التعاون والعمل 
امل�صرتك، التي انطلقت من العا�صمة 
اأب��وظ��ب��ي ق��ب��ل اأرب��ع��ة ع��ق��ود، �صاعدت 
يف حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د م���ن الإجن�������ازات 
دول  يف  البيئي  ال�صعيد  على  املهمة 
ككيان  ح�������ص���وره  وت���ع���زي���ز  امل��ج��ل�����ض، 
اإىل  داع��ي��اً  الدولية،  املحافل  يف  فاعل 

التعاون  ه��ذا  تعزيز  ا�صتمرار  �صرورة 
للقيادات  احلكيمة  التوجيهات  وف��ق 
الر�صيدة لدول املجل�ض لبلوغ الأهداف 
الرامية اإىل حتقيق التنمية امل�صتدامة 
اأف�صل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ���ص��م��ان  اأج�����ل  م���ن 

ملنطقتنا وللعامل ولأجيالنا املقبلة.
املجل�ض  وج����ه  اج��ت��م��اع��ه  خ���ت���ام  ويف 
ال�صكر والتقدير لدولة الإمارات على 
اإدارت���ه���ا ل��الج��ت��م��اع، واأ����ص���اد باجلهود 
والهيئات  ال�������وزارات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
املعنية بالبيئة يف دول املجل�ض ملواجهة 
اتخاذ  اإىل  ودع��ا  كوفيد19-.  جائحة 
الإجراءات واخلطوات الالزمة لتنفيذ 
ل�����دول جمل�ض  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات 
التعاون 2020، وو�صع برنامج عمل 
م�صتقبلي لتنفيذها مب�صاركة املنظمات 
يف  وت�صمينها  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
ل�صرتاتيجية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اخل��ط��ط 

البيئة.  �صوؤون  امل�صوؤولني عن  ال��وزراء 
ت��ك��ل��ي��ف فريق  اأق������ر الج���ت���م���اع  ك���م���ا 
ف��ن��ي م��ن ال�����وزارات واجل��ه��ات املعنية 
للتن�صيق مع اجلهة  البيئية  بال�صوؤون 
العامة  الأم��ان��ة  يف  باجلمارك  املعنية 
ملتابعة تنفيذ ما يخ�ض البيئة يف قرار 
القيود  ب�صاأن  امل��وق��ر  الأع��ل��ى  املجل�ض 

برنامج  وو�����ص����ع  اجل���م���رك���ي���ة،  غ����ري 
زمني حمدد للتنفيذ وفق دليل ف�صح 
نقاط  يف  املوحدة  الأجنبية  الب�صائع 
الأوىل يف الحت��اد اجلمركي  الدخول 
لدول املجل�ض مبا يتوافق مع متطلبات 
الحتاد اجلمركي، وتكليف فريق عمل 
با�صتكمال  املجل�ض  دول  يف  الأوزون 

امل��ق��ب��ل��ة ملتابعة  ال���ف���رتة  ع��م��ل��ه خ���الل 
مونرتيال  ب���روت���وك���ول  م�����ص��ت��ج��دات 
واإعداد امل�صودة الأولية لتعديل النظام 
لطبقة  امل�����ص��ت��ن��ف��دة  ل���ل���م���واد  امل���وح���د 
املتعلقة  امل�����ص��ت��ج��دات  وف����ق  الأوزون 
باتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون 

وبروتوكول مونرتيال.

•• ال�صارقة-الفجر:

بحثت اجلامعة القا�صمية �صري العملية التعليمية وتوفري خمتلف ال�صبل لنجاح 
ال�صبل  وتذليل  اخل��دم��ات  اأف�صل  وت��ق��دمي  2020-2021م  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام 

لنتظمها يف قاعات الدرا�صة و من عن بعد .
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد بح�صور روؤ�صاء جلان جمل�ض اأمناء اجلامعة 
القا�صمية وجمل�ض العمداء برئا�صة الأ�صتاذ الدكتور ر�صاد �صامل مدير اجلامعة 
ومتابعة  اجل��ام��ع��ة  يف  التعليم  خطة  على  الط���الع  خ��الل��ه  وج���رى  القا�صمية 
خمتلف الإجراءات املختلفة التي اتخذتها اجلامعة خالل الفرتة املقبلة  فيما 
كلية  وه��ي  اخلم�ض  اجلامعة  كليات  يف  وانتظامها  التعليمية  بالعملية  يتعلق 
ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية وكلية الت�صال وكلية القت�صاد والإدارة وكلية 

الآداب والعلوم الإن�صانية وكلية القراآن الكرمي �صواء للطالب والطالبات .
�صامل مدير اجلامعة  ر�صاد  الدكتور  الأ�صتاذ  بكلمة ترحيبية من  بداأ الجتماع 
ال��درا���ص��ي اجلديد  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  الج��ت��م��اع  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ص��ريا  القا�صمية 
اجلامعة  اتخذتها  التي  الآل��ي��ات  خمتلف  على  والط���الع  القا�صمية  باجلامعة 

الإجراءات  كافة  تطبيق  عن  ف�صال  التعليمية  العملية  وتنظيم  �صري  ل�صمان 
العاملة  وال��ك��وادر  والأ�صاتذة  الدار�صني  �صحة  ل�صمان  والح��رتازي��ة  الوقائية 
جراء انت�صار فريو�ض كورونا وتطبيق كافة الر�صادات والتوجيهات ال�صادرة من 

قبل اجلهات املخت�صة يف هذا املجال.
واأ�صاد بدعم ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
اهلل  _حفظه  القا�صمية  اجلامعة  رئي�ض  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو 
علومها  يف  رائ���دة  لتكون  تطورها  موا�صلة  م��ن  اجلامعة  متكني  يف  ورع���اه_ 
العلوم  ب��اأدوات  امللمني  الطلبة  لتخريج  ومنارة  ال�صمحة  الإ�صالمية  ومعارفها 

واملعرفة .
�صلى  الفحُ التعليمية  البيئة  لتهيئة  املتطلبات  كافة  املجتمعون على  اطلع  بعدها 
للطلبة الدار�صني مبختلف الكليات يف ظل جائحة كورونا و�صمان جودة التعليم 
كافة  يف  الطلبة  تاأهيل  اإىل  الرامية  واخل��ط��ط  ال��ربام��ج  موا�صلة  على  ع��الوة 
املجالت  وبحثوا خمتلف الأراء ملوا�صلة الرتقاء بالربامج الأكادميية والعلمية 
اإطار  يف  والتخ�ص�صات  والعلوم  املجالت  �صتى  يف  التطورات  ملواكبة  والبحثية 

خطط اجلامعة وتوجهاتها .

•• دبي –الفجر:

وفداً  الإم��ارات  موا�صالت  ا�صتقبلت 
تعزيز  ب��ه��دف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن 
امل�����ص��رتك وتبادل  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
اخلربات واأف�صل املمار�صات التي يتم 
تطبيقها يف جمال الأنظمة املتعلقة 

باحلوادث املرورية وال�صالمة.
الزائر  ال���وف���د  ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  وك�����ان 
التنفيذي  امل����دي����ر  ����ص���ق���ر،  ح����ن����ان 
وخالد  املوؤ�ص�صية،  اخلدمات  لدائرة 
وال�صحة  البيئة  اإدارة  م��دي��ر  �صكر 
وال���������ص����الم����ة امل����ه����ن����ي����ة، وع����ب����داهلل 
العمليات  اإدارة  مدير  عبدالرحمن 
وع��ب��داهلل حممد  وال�صارقة،  دب��ي  يف 
مدير اإدارة الت�صال احلكومي، فيما 
العقيد  الداخلية  وزارة  وف��د  ت��راأ���ض 
عام  نائب مدير  ال�صحي  �صعيد  علي 
التن�صيق املروري بالإنابة، وعدد من 

املخت�صني من اجلانبني.
ورحبت �صقر بالوفد الزائر، موؤكدة 
على عمق عالقات التعاون وال�صراكة 
واأهمية  ال���ط���رف���ني،  جت���م���ع  ال���ت���ي 
وموا�صلة  تعزيز  يف  ال��زي��ارات  ه��ذه 
ال���ت���ط���وي���ر ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات والآل����ي����ات 
وامل�����ب�����ادرات ال��ت��وع��وي��ة واخل���دم���ات 
وبحث  املجتمع،  لأف��راد  التطويرية 
����ص���ب���ل ال�����ص����ت����ف����ادة م�����ن اخل������ربات 
امل����ت����وف����رة مب����ا يخدم  وال����ك����ف����اءات 
باجلهود  م�صيدة  امل�صرتكة،  امل�صالح 

يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
الرتقاء مبنظومة القطاع ال�صرطي 
والأم����ن����ي يف ���ص��ب��ي��ل ح��ف��ظ الأم����ن 
النه�صة  ي���واك���ب  مب���ا  وال����ص���ت���ق���رار 
يف  ال��دول��ة  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال�صاملة 

الأ�صعدة كافة. 
اآل���ي���ات العمل  واأط���ل���ع ال���وف���د ع��ل��ى 
امل��ت��ب��ع��ة يف م���وا����ص���الت الإم��������ارات 
واإج������راءات  ب�����ص��ي��ا���ص��ات  يتعلق  ف��ي��م��ا 
املرورية  احل��وادث  ودرا�صة  ال�صالمة 
عمل  منظومة  �صمن  تتبعها  ال��ت��ي 
متوازنة وعلى قدٍر عاٍل من احلداثة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وف����ق  وال���ت���ط���ور 
العاملية واملعتمدة التي ت�صمن راحة 
ف�صاًل  �صعادتهم،  وحتقق  املتعاملني 
يف  النوعية  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  عن 
هذا ال�صاأن مثل م�صروع الإبالغ عن 
الذكية  حافلتي  وم�صروع  احل���وادث 

وم�صروع تعقب احلافالت، اإىل جانب 
ذلك تعرف الوفد خالل اللقاء على 
الإجراءات املتخذة يف ال�صركة للحد 
ف���ريو����ض كورونا  اأث����ر ج��ائ��ح��ة  م���ن 
امل�����ص��ت��ج��د، وم��وؤ���ص��ر احل������وادث على 

للحوادث،   GRC ون��ظ��ام  ال��ط��رق، 
على  لل�صيطرة  املتبعة  والإج����راءات 
احل��������وادث امل�����روري�����ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
القيادة  تعليم  يف  ال�صركة  خ��دم��ات 

والتدريب.

•• ال�صارقة-الفجر:

الذي  التوعوي  الإذاع��ي  الربنامج  حلقات  ت�صتمر 
الأعلى  باملجل�ض  ال�صحي  التثقيف  اإدارة  اأطلقته 
"نحو حياة  ا�صم  ال�صارقة حتت  الأ�صرة يف  ل�صوؤون 
�صحية" على اأثري اإذاعة ال�صارقة، يف طرح ومناق�صة 
العديد من اجلوانب ال�صحية والإجابة على كافة 
نخبة  ا�صت�صافة  خ��الل  من  اجلمهور  ا�صتف�صارات 
املجالت  خمتلف  يف  والخت�صا�صني  الأط��ب��اء  من 
الإدارة،  يف  ال�صحية  املثقفات  من  وع��دد  ال�صحية 
ال�صحي  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  على  العمل  بهدف 
ال�صلوكيات  ت�صحيح  جانب  اإىل  املجتمع،  لأف���راد 
واملفاهيم ال�صحية اخلاطئة التي يتبعها الأفراد يف 

حياتهم اليومية.
وك�صفت اإدارة التثقيف ال�صحي اأن الربنامج الإذاعي 
الذي يبث من الأحد اإىل اخلمي�ض يف ال�صاعة 11 
م�صاء،  اخلام�صة  ال�صاعة  يف  حلقاته  وتعاد  �صباحاً 
�صيطرح العديد من املحاور والق�صايا ال�صحية، من 
اأهمها اأمرا�ض ه�صا�صة العظام والزهامير و�صغط 
احلمل،  و�صكري  اللمفاوية  الغدد  و�صرطان  ال��دم 
واإر���ص��ادات �صحية حول  اإىل جانب تقدمي ن�صائح 
التهابات الأذن عند الأطفال وطرق الوقاية منها، 
و�صبل �صمان �صالمة الغذاء واآلية الت�صوق الغذائي 
التوا�صل  للجمهور  الربنامج  يتيح  كما  ال�صحي، 
ا�صتف�صاراتهم  وط��رح  والأط��ب��اء  الأخ�صائيني  م��ع 
خالل  م��ن  اأو   1688  60055- الأرق�����ام  ع��رب 

الر�صائل الن�صية على الرقم 6688.

تعزيز قنوات التوا�ضل مع املجتمع
اإدارة  اإمي����ان را���ص��د �صيف م��دي��ر  ���ص��ع��ادة  واأك����دت 

ل�صوؤون  الأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����ض  ال�����ص��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
الإذاعي  الربنامج  اإط��الق  اأن  بال�صارقة  الأ���ص��رة 
ال��ت��وع��وي ع��رب واح����دة م��ن اأه���م الإذاع�����ات على 
اإىل  الإدارة  اإط��ار �صعي  ياأتي يف  الدولة،  م�صتوى 
التوعوية  ر�صائلها  لإي�صال  مبتكرة  طرق  اإيجاد 
وتعزيز  اجلمهور  من  ممكنة  �صريحة  اأك��رب  اإىل 
ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل م��ع اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، لتحقيق 
اأهداف الإدارة املنبثقة من روؤى وتوجيهات قرينة 
ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ض  رئي�صة  القا�صمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
الأع��ل��ى ل�����ص��وؤون الأ���ص��رة يف ال�����ص��ارق��ة، واملتمثلة 
بالعمل على رفع م�صتوى الوعي ال�صحي ل�صكان 
ال�����ص��ارق��ة ودول����ة الإم�����ارات ع��م��وم��ا، ف�صال عن 
ت�صجيع اأفراد املجتمع على اتباع العادات ال�صليمة 

التي حتافظ على �صحتهم و�صالمتهم.
واأ�صارت �صعادة اإميان را�صد �صيف اإىل اأهمية هذا 
الربنامج يف تعزيز ال�صحة العامة والوقاية من 
الأمرا�ض املختلفة، وذلك من خالل زيادة الوعي 
الوقاية  و�صبل  ب��الأم��را���ض  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
ال���ف���ردي واجلماعي  ال�����ص��ل��وك  وت��ر���ص��ي��د  م��ن��ه��ا، 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صحية،  املمار�صات  اأف�صل  نحو 
املعلومات  وت���ب���ادل  ال��ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى  ت�صجيعهم 
امل�صورة  ع��ل��ى  للح�صول  وحت��ف��ي��زه��م  ال�صحية، 
الطبية وال�صتفادة من اخلدمات ال�صحية التي 
اأن  مو�صحة  ال�صحي،  التثقيف  اإدارة  تقدمها 
الطبية  واملعلومات  ال�صحية  ال�صائعات  انت�صار 
غري العلمية خالل اأزمة فريو�ض كورونا امل�صتجد 
دفعت الإدارة اإىل اإطالق الربنامج بهدف اإي�صال 
لت�صبح  للجمهور،  الدقيقة  ال�صحية  املعلومة 
الأمرا�ض  خمتلف  لتفادي  حياة  ومن��ط  �صلوكا 

مبا فيها فريو�ض كوفيد19.
"نحو حياة �صحية"  اأن الربنامج الإذاعي  يذكر 
ا�صتهل الأ�صبوع الأول من حلقاته التوعوية يف ال� 
على  ال�صوء  بت�صليط  املا�صي  اأغ�صط�ض  30 من 
�صيما  ول  لالأطفال  العامة  ال�صحة  تعزيز  �صبل 
م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���ص��ي اجل��دي��د وط��رق �صمان 
حيث  ل��الأط��ف��ال،  واآم��ن��ة  �صحية  مدر�صية  بيئة 
مع  النف�صية  ال��ط��ف��ل  خم���اوف  حلقاته  ناق�صت 
بالإجراءات  الل��ت��زام  واأهمية  للمدر�صة،  العودة 
الوقائية يف البيئة املدر�صية، كما تناول الربنامج 
اجل�صدية  ال�صحة  ع��ل��ى  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  اآث����ار 
والنف�صية للطفل و�صبل تعزيزها، بالإ�صافة اإىل 
تقدمي اإر�صادات ون�صائح حول التغذية املدر�صية 

ال�صحية.

•• دبا احل�صن-الفجر:

بحكومة  والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  لدائرة  التابع  احل�صن  دب��ا  جمل�ض  ناق�ض 
ال�صارقة �صبل تعزيز التعاون وال�صراكة مع كافة اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
ب��ه��دف الرت���ق���اء مبختلف اخل���دم���ات املقدمة  ال��ع��ام��ل��ة مب��دي��ن��ة دب���ا احل�����ص��ن 
للمواطنني. وبحث األيات حت�صرياته جلدول اأعماله خالل الفرتة املقبلة وذلك 
بعد ت�صكيل جلانه الدائمه يف الجتماع املا�صي والعمل على تنظيم األيات عمل 
اللجان والتح�صري املدرو�ض ملختلف املو�صوعات  يف �صوء الهتمام مبا �صتطرحه 
اللجان مع ما ين�صده اأبناء دبا احل�صن من تفنيد حماور حياتية عدة خا�صة بهم 

وما يهمهم ب�صكل كبري بحثها وتذليل ما يتعلق بها من م�صكالت وعقبات.
�صعادة  احل�صن  دبا  مدينة  يف  املجل�ض  مبقر  عقد  ال��ذي  املجل�ض  اجتماع  تراأ�ض 
حممد  وح�صره  احل�صن  دبا  جمل�ض  رئي�ض  اليحيائي  جمعوه  حممد  �صليمان 
ح�صن الظهوري نائب الرئي�ض والأع�صاء اأحمد حممد املليح الفزاري وخمي�ض 
علي خ�صاو النقبي و�صعيد اخل�صري النقبي و عبداهلل �صفر اليحيائي وعبداهلل 
املهلبي  خلفان  وعبيد  الظهوري  امل��دروب  علي  عبداهلل  و  العلوي  البواب  �صامل 
ال�صالمي و عبيد را�صد املغني احلمودي و علي اأحمد الدغلي الظهوري و عمر 

را�صد الرم�صي املرزوقي و حممد اأحمد النعيمي و حممد اأحمد يعروف النقبي 
و يو�صف داود الظهوري من كوادر املجل�ض خلفان خليفة عبيد ال�صرمي النقبي 
و �صعيد علي البخي الظهوري. ويف بداية الجتماع رحب �صعادة �صليمان حممد 
جمعوه اليحيائي رئي�ض جمل�ض دبا احل�صن بالأع�صاء موؤكداأ اأن املجل�ض �صيلعب 
دوراً حيوياً يف تعزيز الروابط ال�صرية وتلم�ض خمتلف املو�صوعات ذات ال�صلة 
بق�صايا املجتمع. وا�صار �صنعمل من خالل املجل�ض على الطالع على م�صكالت 
اأبناء املدينة وكل ما يهمهم فنحن يف املجل�ض مبنزلة قلب وعقل املواطنني وفق 
ما اأراده �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�صارقة وكذلك ال�صوت الناقل لهمومهم وم�صكالتهم واأحالمهم 
ومتنياتهم. واأكد اليحيائي اأن املجل�ض �صيعمل على الهتمام بكل ما يتعلق باأمور 
اخلدمات وما يهم املواطنني منهاوكذلك الهتمام بالأمور التطويرية اخلا�صة 
ت�صورات  خمتلف  ت��ن��اول  الجتماع  خ��الل  ج��رى  بعدها   . احل�صن  دب��ا  مبدينة 
الوقوف  يف  ودوره��م  الدائمة  اللجان  واأدوار  املقبلة  للفرتة  الأع�صاء  ومرئيات 
حلول  واق��رتاح  كافة  اجلوانب  من  وبحثها  الجتماعية  الق�صايا  خمتلف  على 
لها مع كافة اجلهات ذات ال�صلة بالتن�صيق مع دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى 

عالوة على متابعة خمتلف اخلدمات املنفذة.

بلحيف النعيمي يرتاأ�س الجتماع الـ 22 ملجل�س الوزراء امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة بدول التعاون

روؤ�صاء جلان جمل�س اأمناء اجلامعة القا�صمية والعمداء 
يبحثون �صري العملية التعليمية و�صبل اإجناح العام الدرا�صي 

موا�صالت الإمارات ت�صتقبل وفدًا من الداخلية ل�صتعرا�س ممار�صاتها يف ال�صالمة 
بهدف الو�ضول اإىل اأكرب �ضريحة من املجتمع على م�ضتوى الدولة

اإدارة التثقيف ال�صحي توا�صل حلقات برناجمها الإذاعي التوعوي نحو حياة �صحية على اإذاعة ال�صارقة

جمل�س دبا احل�صن يناق�س تنظيم األيات عمل جلانه وخطط 
اأعماله لالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني  

•• دبي-وام:

حظيت الفعاليات التي ا�صت�صافتها املجال�ض الفرتا�صية لهيئة تنمية 
املجتمع يف دبي باإقبال كبري وتفاعل اإيجابي اأكد اأهميته كقناة توا�صل 
املعريف  وال��ت��ب��ادل  املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  تتيح  ب��دي��ل��ة 

وال�صتجابة ل�صتف�صارات اجلمهور واملتعاملني يف خمتلف الأوقات.
وكانت هيئة تنمية املجتمع قد اأطلقت جمل�صها الفرتا�صي كحل بديل 
الدولة  اتخذتها  التي  الح��رتازي��ة  والإج�����راءات  التدابري  م��ع  تزامناً 
يف  والفعاليات  التجمعات  توقف  اإىل  واأدت  املا�صي  مار�ض  �صهر  خ��الل 

املجال�ض التابعة للهيئة.

الفرتا�صية  اجلل�صات  من  �صل�صلة  الفرتة  تلك  خالل  الهيئة  ونظمت 
اأقيمت بالتعاون مع عدد من اجلهات بغر�ض تعزيز التوا�صل بني اأفراد 
البديلة  املتعلقة باخلدمات  امل�صتجدات  الأحياء وبحث  املجتمع و�صكان 
والتوعية من الوباء. وقال حريز املر بن حريز، املدير التنفيذي لقطاع 
القدرة  اأن عدم  املجتمع  تنمية  الجتماعية يف هيئة  والرعاية  التنمية 
الأحياء  اأه���ايل  واجهها  التي  التحديات  اأب���رز  م��ن  كانت  التجمع  على 
املعلومات  على  للح�صول  حاجتهم  مع  ك��ورون��ا  جائحة  اأزم��ة  بداية  يف 
اتخاذ  ل�صمان  احل��ي  م�صتوى  على  اأو  اخلا�صة  اإج��راءات��ه��م  ومناق�صة 
ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة ودع���م ال��ف��ئ��ات الأك����ر ع��ر���ص��ة للخطر م��ث��ل كبار 
بال�صتعانة  وذل��ك  املزمنة،  الأم��را���ض  واأ�صحاب  والأط��ف��ال  املواطنني 

والنف�صية من موظفي  الجتماعية  واملخت�صني يف اجلوانب  باخلرباء 
الهيئة حيث مت تفعيل املجل�ض الفرتا�صي لهيئة تنمية املجتمع لتوفري 
بديل عملي ومنا�صب لكبار املواطنني يتيح لهم التوا�صل باأمان وبدون 
اأهايل  اإىل  الو�صول  اإىل  اإ�صافة  بالعدوى،  الإ�صابة  خلطر  تعري�صهم 

الأحياء يف منازلهم وا�صتقطاب م�صاركتهم يف موا�صيع هامة ومفيدة.
كما مت تنظيم املع�صكر ال�صيفي الذي ت�صمن مبادرات م�صلية ومتنوعة 
لالأطفال من خمتلف الأعمار مت تقدمي ور�ض لتعزيز التالحم الأ�صري 
وور�ض حول تعزيز املهارات املالية لالأ�صرة، وا�صت�صافة جل�صات توعوية 
للجهات احلكومية حول ذات موا�صيع هامة و�صيقة مثل خماطر ن�صر 

الإ�صاعات والحتيال اللكرتوين وغريها الكثري.

فعاليات املجال�س الفرتا�صية لهيئة تنمية املجتمع بدبي حتظى بتفاعل واإقبال من املجتمع

اح�صان  امل�������دع�������و/ارم  ف���ق���د 
باك�صتان   ، اف���ت���خ���ار  ف��ي�����ص��ل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )AE1119134(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ايرليندا   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
الفلبني  ، ���ص��ولي��او   رام��ي��ن��ت��و 

ب�����ن�����غ�����الدي�����������ض اجل���ن�������ص���ي���ة 
ج��������������������واز ���������ص��������ف��������ره رق��������م 
يرجى   )EC4861052(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2271
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/09/14 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
او�ضاف  و  عبدالقادر  مامونى  �ضريف  حممد   + ذ.م.م  املياه  ومعاجلة  للكيماويات  اكواكري  �ضده 

املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                       الو�ضف  

 6،750                                               �ضائل مانع للتاآكل   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: �صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع

ADNOC On the go طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:اأدنوك
بتاريخ:٠6/٢٠٢٠/٠9 املودعة بالرقم :33٥٠67 

بيانات الولوية:
با�ص��م: �صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع
املوطن:اأبوظبي- �صارع ال�صالم- بناية اأدنوك.

�ضورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات التزويد بالطعام وال�صراب

و�صف العالمة: �صورة دائرية لراأ�ض �صقر ينظر للي�صار وا�صفله كلمة اأدنوك باللغة العربية وا�صلفها كلمة 
للتف�صيل  ووفقاً  الجنليزية  باللغة   On the go كلمة  ا�صفلها  ومن  الجنليزية  باللغة   ADNOC

التايل )خط مت�صل اأ�صفل احلروف التالية فقط n the o( والعالمة بالوان البي�ض والزرق. 
ال�ص��رتاطات: 

اأو   ، التجارية يف وزارة القت�صاد  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  ان يتقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: �صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع

ADNOC OASIS طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:واحة اأدنوك
بتاريخ:٠3/٢٠٢٠/٠9 املودعة بالرقم :33٥٠٠٠ 

بيانات الولوية:
با�ص��م: �صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع

املوطن: �ض.ب: 41٨٨- اأبوظبي- �صارع ال�صالم- الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات التزويد بالطعام وال�صراب

و�صف العالمة: �صكل نخلة داخل اإطار دائري مكتوب حتتها باللون الزرق على خلفية بي�صاء باللغة العربية 
واحة اأدنوك وباللغة الجنليزية Adnoc Oasis والعالمة مت تقدميها بعدة اأ�صكال مت�صابهة بعنا�صرها 

اجلوهرية 
ال�ص��رتاطات: 

اأو   ، التجارية يف وزارة القت�صاد  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  ان يتقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء   9  �شبتمرب  2020 العدد 13032  العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9 

اإعـــالن
واملقاطع  لل�صناعات  اخلليج  ن�صر  ال�صادة/�صركة  باأن:  ال�صناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

املعدنية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م 
رقم الرخ�صة ال�صناعية:IN-1000848 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

دخول ال�صريك:

خروج ال�صريك:

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم املالك:

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�صناعه  
خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ض بعد انق�صاء 

مكتب تنمية ال�ضناعةمدة الإعالن .

الن�صبة ال�صم
حمد علي حممد اليبهوي الظاهري

اجلن�صية
1٠٠%المارات العربية املتحدة

الن�صبة ال�صم
حمد علي حممد اليبهوي الظاهري

اجلن�صية
1٠٠%المارات العربية املتحدة

الن�صبة ال�صم
علي حممد علي �صلطان الظاهري

اجلن�صية
1٠٠%المارات العربية املتحدة

Date 09/ 09/ 2020  Issue No : 13032
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In Lawsuit No 609/2020/18 Real Estate - Partial

Case Manager
Ahmed Ayoub Mahmoud 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate First Instance   Court

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
اعالن بالن�شر

رقم )2020/4798(
املعلن:نيكيل راجان كيال�صاند - هندي اجلن�صية

العنوان:منطقة اخلليج التجاري ، �صارع البراج ، برج يو بورا تاور ، الطابق ٢٥ ، رقم مكاين:٢٥٨6٠٨٥949 ، 
دبي ، المارات العربية املتحدة ، ت:٠٥٢٥1٠٢٠6٥

املعلن اليه:احمد ي�صرى احمد احلكيم ، م�صري اجلن�صية
يعلن على مقر عمله �صركة قرياط للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - حيث انه مدير ال�صركة

وعنوانه:بردبي ، الرب�صاء 1 ، �صارع ام �صقيم ، بناية ايردمي ، مكتب ٢1٨ رقم م��ك��اين:19٢6٥79٢99 ، دبي ، 
المارات العربية املتحدة  ت : ٠٥47٢1٢٨٨٨

املو�صوع/اعالن بالن�صر يف انذار عديل رقم:1/11٠61٥/٢٠٢٠
يخطر املعلن/املعلن اليه ب�صرورة دفع قيمة ال�صيك رقم ٠٠٠٠1٠ وهو مبلغ )3.3٠٠.٠٠٠( درهم وذلك خالل 
الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �صوف ي�صطر  وال  العديل  الن��ذار  ن�صر هذا  تاريخ  اي��ام من   ٥ اأق�صاها  مدة 
القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الداء مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4696(
طالب النذار:حممد جمال حممد خليفة املري )اجلن�صية المارات(

املنذر اليها:�صركة ات�ض ايه بي ان للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

العالن:
ذا  الثاين يف برج  بالطابق  الوحدة رق��م:٢1٠  املنذر  بت�صليم  التزامها  اليها بوجوب تنفيذ  املنذر  املنذر ينذر 
وند 1 يف منطقة ابراج بحرية اجلمريا بامارة دبي ح�صب املن�صو�ض عليه باتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة 
يف ٢٠16/7/٢٨ ويف حالة عدم تنفيذ التزامها الواردة بالتفاقية �صالفة البيان يف موعد اق�صاه خم�صة ع�صر 
التفاقية  بف�صخ  للمطالبة  الق�صاء  اىل  اللجوء  اىل  املنذر  �صي�صطر  الن��ذار  بهذا  اعالنها  تاريخ  يوما من 
املحررة بينهما مع الزامها برد مبلغ )٥٢٠.٠٠٠.٠٠( درهم وما يعادل ٨٥% من اجمايل ثمن الوحدة وكذلك 

الزامها بالتعوي�ض املنا�صب وكافة الر�صوم وامل�صروفات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 09/ 09/ 2020  Issue No : 13032
Service by Publication

In Case No 18/2020/679 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 180084), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 

Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Sajid Suliman Valikt Ahmed Suliman
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 180084), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Tuesday 22-09-2020  at 08:00 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing.
Case Manager
Aliyaa Mohammed Alhaj

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 09/ 09/ 2020  Issue No : 13032
Service by Publication

In Case No 26/2020/220 Real Estate Plenary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 1271785), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Iftikhar Ahmed Masoud Ahmed 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 1271785), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest 
of 12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Thursday 17-09-2020 at 08:30 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Head of Department 
Noura Mohammed Alhammadi

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 09/ 09/ 2020  Issue No : 13032
Service by Publication

In Case No 18/2020/566 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 531,060), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Prihan Qais Subhi Alyaqoubi  
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 531,060), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Wednesday 14-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Head of Department 
Noura Mohammed Alhammadi

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 09/ 09/ 2020  Issue No : 13032
Announcement of Publication for attendance

 in Arabic and Foreign Languages in two newspaper
In the appeal no (1122/2020) Commercial

Based on the appellant's request :
Mohamed Bin Yousef Bin Mohamed Al Qasim
To the appellees:
1. Abdul Rahim Mohamed Bakri- Syrian
2. Eissa Mohamed Bakri - Syrian 
3. Lion Auto Spare Parts Trading
4. Sima Auto Spare Parts Trading 

Therefore, your appearance before case management office (no.1) Sharjah 
Federal Court of Appeal in person or by an authorized agent, and the submission 
of a memorandum of response to the case with all documents, on Sunday 
corresponding 13-09-2020

Case Management Office 
Nada Mohamed Mahmoud (Signed)
There is the Stamp of the Sharjah Federal Court of First Instance

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 609/2020/18 عقاري جزئي  
  مو�صوع الدعوى : املطالبة الق�صاء بف�صخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف 
العقار مو�صوع  املدعي عليه برد حيازة  والزام  املحاماة.  اتعاب  والر�صوم وامل�صاريف ومقابل  واملوؤرخة ٢1/٠7/٢٠14  الدعوى 
التفاقية - والزامه بت�صليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب اإ�صارة القيد العقاري )الإجارة 
املنتهية بالتملك( الق�صاء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 113.٥76 درهم )فقط مائة وثالثة ع�صر الفا 
وخم�صمائة و�صتة و�صبعون درهما( اإجمايل الأجرة املتاأخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ مار�ض ٢٠19 وحتى تاريخ 1/19/٢٠٢٠ 
وما ي�صتجد من اأجرة بعد تاريخ ٢٠٢٠/1/19 بواقع )7.916 درهم ، �صبعة اآلف وت�صعمائة و�صتة ع�صر درهما( �صهريا حتى تاريخ 
ت�صليم العقار للمدعي خاليا من ال�صواغل وال�صخا�ض. الزام املدعي عليه باداء مبلغ 14٠.٠٠٠ درهم )فقط مائة واربعون الف 
درهما( تعوي�صا للمدعي او ما تراه املحكمة املوقرة من تعوي�ض عادل مبا لها من �صلطة تقديرية وذلك جربا ملا حلق املدعي 
من اأ�صرار ب�صبب اإخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية وفقا لالأ�صباب املبينة يف لئحة الدعوى ، الزام املدعي عليه بتقدمي 

براءة ذمة تفيد �صداد ر�ض 
طالب الإعالن :  بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- تيكام�صند لونكانى كيمجاند لونكاين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الق�صاء بف�صخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك ومالحقها 
املربمة بني طريف الدعوى واملوؤرخة ٢٠14/٠7/٢1 والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. والزام املدعي عليه برد حيازة 
العقار مو�صوع التفاقية - والزامه بت�صليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب اإ�صارة القيد 
العقاري )الإجارة املنتهية بالتملك( الق�صاء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 113.٥76 درهم )فقط مائة 
وثالثة ع�صر الفا وخم�صمائة و�صتة و�صبعون درهما( اإجمايل الأجرة املتاأخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ مار�ض ٢٠19 وحتى 
ع�صر  و�صتة  وت�صعمائة  اآلف  �صبعة   ، دره��م   7.916( بواقع  تاريخ 1/19/٢٠٢٠  بعد  اأج��رة  ي�صتجد من  وما  تاريخ 1/19/٢٠٢٠ 
درهما( �صهريا حتى تاريخ ت�صليم العقار للمدعي خاليا من ال�صواغل وال�صخا�ض. الزام املدعي عليه باداء مبلغ 14٠.٠٠٠ درهم 
)فقط مائة واربعون الف درهما( تعوي�صا للمدعي او ما تراه املحكمة املوقرة من تعوي�ض عادل مبا لها من �صلطة تقديرية 
وذلك جربا ملا حلق املدعي من اأ�صرار ب�صبب اإخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية وفقا لالأ�صباب املبينة يف لئحة الدعوى 
، الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �صداد ر�ض.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢٠/9/13  ال�صاعة ٨.3٠ �صباحا 
يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 458/2020/20 جتاري كلي 
اأق��رب جل�صة لنظرها  بالدعوى وحتديد  الت�صريح  املدعي  يلتم�ض   : الدعوى    مو�صوع 

واعالن املدعي عليهما   الق�صاء بف�صخ عقد احلجز املوؤرخ ٢٠٠7/7/3٠ املربم بني املدعي واملدعي عليها 
الوىل والزام املدعي عليها الوىل بان ترد للمدعي مبلغ )3.٢٨7.٨6٢( درهم وفائدة تاأخريية على هذا 
املبلغ بواقع 1٢% �صنويا يبدء ح�صابها منن تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد - بعد الف�صخ والرد ويف 
الدعوى غري املبا�صرة املقدمة �صد البنك املدعي عليه الثاين - ندب خبري م�صريف من املعينني باجلدول 

�صاحب الدور 4- حتميل املدعي عليهما الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن / 1-حممد اخالق - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �صيف الكعبي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1- بالنتي�صن هولدجنز-  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها يلتم�ض املدعي الت�صريح بالدعوى وحتديد اأقرب 
جل�صة لنظرها واعالن املدعي عليهما - الق�صاء بف�صخ عقد احلجز املوؤرخ ٢٠٠7/7/3٠ املربم بني املدعي 
وفائدة  دره��م   )3.٢٨7.٨6٢( مبلغ  للمدعي  ترد  بان  الوىل  عليها  املدعي  وال��زام  الوىل  عليها  واملدعي 
تاأخريية على هذا املبلغ بواقع 1٢% �صنويا يبدء ح�صابها منن تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد - بعد 
الف�صخ والرد ويف الدعوى غري املبا�صرة املقدمة �صد البنك املدعي عليه الثاين - ندب خبري م�صريف من 
املعينني باجلدول �صاحب الدور 4- حتميل املدعي عليهما الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢٠/9/٢7  ال�صاعة 9.3٠ �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ع���ق���دت ح���ك���وم���ة الإم����������ارات اأم�������ض، 
الإحاطة الإعالمية الدورية يف اإمارة 
امل�صتجدات  اأح���دث  لعر�ض  اأب��وظ��ب��ي 
والتطورات املتعلقة بجهود موؤ�ص�صات 
الدولة الهادفة اإىل احلد من انت�صار 
وتقدمي  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م�صتويات  اأع��ل��ى 
اإمارات  كافة  يف  للم�صابني  ال��الزم��ة 
اأعلن  الإح�����اط�����ة  وخ������الل  ال�����دول�����ة. 
الدكتور عمر عبدالرحمن احلمادي، 
امل�����ت�����ح�����دث ال����ر�����ص����م����ي ل����الإح����اط����ة 
الإع��الم��ي��ة حل��ك��وم��ة الإم������ارات، عن 
اخلا�صة  اجل���دي���دة  احل�����الت  اأرق������ام 
اإجراء  مت  حيث   ،19 كوفيد  مبر�ض 
71،334 فح�صا جديدا، ك�صفت عن 
ت�صجيل 644 اإ�صابة جديدة، تتلقى 
لي�صل  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  جميعها 
اإج��م��ايل احل���الت امل�صجلة يف  ب��ذل��ك 

الدولة اإىل 75،098 حالة.
واأع���ل���ن احل���م���ادي ع���ن ���ص��ف��اء 410 
ح��������الت، ل��ي��ب��ل��غ ال����ع����دد الإج����م����ايل 
حالة،   66،943 ال�����ص��ف��اء  حل����الت 

واحدة  وف���اة  ح��ال��ة  ت�صجيل  مت  فيما 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  اإج��م��ايل  لي�صل 
الع���داد  وبح�صب  ح��ال��ة،   391 اإىل 
اجل���دي���دة ي��ب��ل��غ ع���دد احل�����الت التي 
املوؤ�ص�صات  يف  العالج  تتلقى  زال��ت  ما 

الطبية 7،764 حالة.
املتوالية  بالنجاحات  احلمادي  واأ�صاد 
الدفاع  خ���ط  اأب����ط����ال  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
الآن  وح��ت��ى  الأول  ال��ي��وم  منذ  الأول 
باإجناز فريد جعل من  والتي توجت 
مع  التعامل  يف  الإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج 
اجلائحة مثاًل م�صرفاً اإذ بلغت ن�صب 
ال�صفاء يف الدولة %90، فيما بلغت 
ن�صبة الوفيات %0.5، وهي من بني 
الأق���ل يف ال��ع��امل، وع���الوة على ذلك 

ما زالت الإم��ارات ومبتابعة م�صتمرة 
�صدارة  يف  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  م���ن 
الفحو�صات  اإج��م��ايل  يف  ال��ع��امل  دول 
الطبية مقارنة بعدد ال�صكان، بعد اأن 
قامت املوؤ�ص�صات الطبية باإجراء اأكر 
7.5 م��ل��ي��ون ف��ح�����ض م��ن��ذ بدء  م���ن 

انت�صار الوباء.
و�صدد احلمادي على �صرورة التحلي 
بامل�صوؤولية واللتزام التام بالإجراءات 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ا م��ن ���ص��اأن��ه دع���م جهود 
خط الدفاع الأول وتخفيف ال�صغط 
عليهم، حمذرا من خطورة الت�صاهل 
اإل����ي����ه م����ن عواقب  ي�������وؤدي  ق����د  وم�����ا 
وخيمة تطال اجلميع ويف مقدمتهم 

املحيطني واأفراد الأ�صرة الواحدة.

و���ص��رب م��ث��اًل ع��ن اإح����دى احل���الت 
قبل  من  ومتابعتها  ر�صدها  مت  التي 
ظهرت  ل�صخ�ض  املخت�صة  اجل��ه��ات 
اأنه ت�صاهل  اإل  عليه بع�ض الأعرا�ض 
يلتزم  ومل  الأع������را�������ض  ف��ح�����ض  يف 
ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�������ص���دي والإج���������راءات 
وانت�صار  نقل  يف  ت�صبب  م��ا  الوقائية 
املحيطني  م��ن  ف���ردا  ل�45  ال��ع��دوى 
ب��ه م��ن ث��الث ع��ائ��الت، كما نتج عن 
هذه الإ�صابات وفاة �صيدة م�صنة من 
تعاين  ك��ان��ت  ال�صخ�ض  نف�ض  ع��ائ��ل��ة 
الدم  ك�صرطان  مزمنة  اأم��را���ض  م��ن 

والف�صل الكلوي.
واأج��������اب ال����دك����ت����ور ع���م���ر احل���م���ادي 
والأ�صئلة  ال���ص��ت��ف�����ص��ارات  بع�ض  ع��ن 

الزيادة  اأن  اأو����ص���ح  ح��ي��ث  امل���ت���داول���ة 
الكبرية يف اأعداد ال�صفاء والتي متثلت 
يف تعايف اأكر من 2000 �صخ�ض يف 
اإىل جمموعة كبرية  تعود  يوم واحد 
من الأ�صباب والعوامل املتكاملة والتي 
العالجية  الأ�صاليب  تبني  يف  تتمثل 
ما  اأح��دث  تعتمد على  التي  املتطورة 
والأبحاث  ال��درا���ص��ات  اإل��ي��ه  تو�صلت 
ا�صرتاتيجية  ع��ل��ى  ع���الوة  العلمية، 
نطاق  تو�صيع  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة 
ال���ف���ح�������ض ال���ط���ب���ي لأق�������ص���ى درج����ة 
املبكر عن احل��الت وم��ن ثم  للك�صف 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  وت���وف���ري  ع��زل��ه��ا 

الالزمة للم�صابني.
وقال اإن توافر الكوادر الطبية املوؤهلة 

ف�صاًل  املتطورة،  والأج��ه��زة  واملعدات 
املرتفعة  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ع��ن 
ووف���������رة امل�����خ�����زون ال����ص���رتات���ي���ج���ي 
ل����الأدوي����ة وامل�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة يف 
قوة  ع��وام��ل  جميعها  �صكلت  ال��دول��ة 
اجلهود  اإجن����اح  يف  بفعالية  اأ���ص��ه��م��ت 
والتعامل  اجلائحة  لحتواء  املبذولة 
الأمثل. وعن قرب  النحو  معها على 
اأو�صح  ال��وب��اء،  م��ن  ثانية"  "موجة 
احلمادي.. اأن العديد من دول العامل 
الإ�صابات  اأع�����داد  يف  ت��ذب��ذب��اً  ت�صهد 
والرتفاع  الن��خ��ف��ا���ض  ب��ني  ي����رتاوح 
حيث جنحت بع�ض الدول يف احلفاظ 
على م�صتوى منخف�ض من الإ�صابات 
���ص��ه��دت موجة  اأن  ل��ب��ث��ت  م���ا  ل��ك��ن��ه��ا 

جديدة من الإ�صابات.
واأ�صار اإىل اأنه وبغ�ض النظر عن مدى 
ال��رتاوح يف  امل�صميات، مل يكن  �صحة 
اأعداد الإ�صابات خارج �صياق التوقعات 
والعلماء،  امل��خ��ت�����ص��ون  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الفتح  اإىل  ال��زي��ادة  ارج��ع��وا  وال��ذي��ن 
القت�صادية  ل��ل��م��راف��ق  ال��ت��دري��ج��ي 
باأ�صره، م�صدداً  العامل  وال�صياحية يف 
ال�صحية  الرعاية  موؤ�ص�صات  اأن  على 
التحديات  لكافة  م�صتعدة  الدولة  يف 

وبجاهزية ق�صوى.
اإىل ���ص��رورة تعاون  ول��ف��ت احل��م��ادي 
لتقليل  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  يف  اجل���م���ي���ع 
انت�صار العدوى قدر امل�صتطاع ل�صيما 
اأن ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح ب��ات��ت يف 

مراحل متقدمة.
وح��������دد احل������م������ادي جم����م����وع����ة من 
اإىل  التي يوؤدي اللتزام بها  العوامل 
كبري  ب�صكل  الفريو�ض  انت�صار  تقليل 
اللتزام  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ي���اأت���ي  وال���ت���ي 
ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة واحل����ر�����ض على 
والتعقيم مو�صحا  التباعد اجل�صدي 
اأخذ  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال���ث���اين  ال��ع��ام��ل  اأن 
للفريو�صات  ال���دوري���ة  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات 
تطعيمات  خ�������ص���و����ص���اً  الأخ������������رى، 
الإن���ف���ل���ون���زا امل��و���ص��م��ي��ة امل���ت���واف���رة يف 
كافة املن�صاآت ال�صحية.ويقوم العامل 
بال�صحة  اله���ت���م���ام  ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث 
يعتمد  �صليم  نظام  اتباع  العامة عرب 
على تناول الطعام ال�صحي وممار�صة 

الريا�صة وجتنب التدخني.
باأمرا�ض  امل�صابني  احل��م��ادي  ون�صح 
م���زم���ن���ة م���ث���ل ارت����ف����اع ���ص��غ��ط ال����دم 
القلب، باللتزام  واأمرا�ض  وال�صكري 
ب��ت��ن��اول الدوي������ة ل��ل��ح��د م���ن حدوث 
اأي������ة م�������ص���اع���ف���ات. وط����ال����ب الأه�����ل 
ب�صرورة املبالغة يف حماية كبار ال�صن 
وجتنب  املزمنة  الم��را���ض  واأ�صحاب 

الزيارات ل�صيما غري ال�صرورية.

•• دبي - وام:

التوا�صل الجتماعي  اأعلن نادي رواد 
لل�صحافة  دب��ي  لنادي  التابع  العربي 
بتخريج الدفعة الأوىل من امل�صاركني 
املوؤثرين" املعتمد من قبل  "دبلوم  يف 
ومركز   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الربيطاين  امل�صتمر  املهني  التطوير 
 CPD" Continuing"
 P r o f e s s i o n a l
دبلوم  كاأول   ،"Development
بتدري�ض  م��ع��ن��ي  ال��ع��امل  يف  اأك���ادمي���ي 
ملن�صات  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الجت������اه������ات 
الآثار  وتقييم  الجتماعي،  التوا�صل 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي مت��ك��ن م���ن تطوير 
املن�صات،  ه���ذه  ل��ع��م��ل  ج���دي���دة  اأب���ع���اد 
موؤثرين  اإعالميني  مب�صاركة  وذل��ك 
لهم اإ�صهامات ومبادرات اإيجابية على 
�صتبا�صر  ح��ني  يف  ال��ع��رب��ي،  امل�����ص��ت��وى 

املوؤثرين"  "دبلوم  الثانية من  الدفعة 
 ،2021 ���ص��ب��ت��م��رب  ال���درا����ص���ة م��ط��ل��ع 
يف  املحتوى  و�صناع  خ��رباء  مب�صاركة 
الجتماعي  التوا�صل  �صركات  ك��ربى 
و  "في�صبوك"  م����ث����ل:  ال�����ع�����امل  يف 
"غوغل"،  اإن" و  "لنكد  " و  "تويرت 

و"ان�صتغرام".
الذي  املوؤثرين  دبلوم  برنامج  و�صاهم 
بالتعاون  املا�صي  العام  النادي  اأطلقه 
لالإعالم،  را���ص��د  ب��ن  حممد  كلية  م��ع 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف جمال  ب���راجم���ه���ا  ع����رب 
مكانة  تر�صيخ  يف  ال��رق��م��ي،  الإع����الم 
اإع���الم���ي رائ����د يف  ودور دب����ي ك��م��ن��رب 
واإبداعات  اب��ت��ك��ارات  واإي��ج��اد  املنطقة 
امل�������ص���م���ون الإع�����الم�����ي،  ج����دي����دة يف 
مب��ا ي��ل��ب��ي الح��ت��ي��اج��ات ال��رئ��ي�����ص��ة يف 
التوا�صل  رواد  ق��درات  تطوير  جم��ال 
للم�صتقبل  وال���ص��ت��ع��داد  الج��ت��م��اع��ي 
على م�صتوى دولة الإمارات واملنطقة 

العربية.
وه�����ن�����اأت م���ي���ث���اء ب���وح���م���ي���د، م���دي���رة 
ن����ادي دب���ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة امل�����ص��ارك��ني يف 
تخرجهم  ع��ل��ى  املوؤثرين"  "دبلوم 
ت�صميمه  مت  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
خ�صي�صا ل�صقل مهاراتهم وال�صتفادة 
واأف��ك��اره��م يف  م��ن مواهبهم وروؤاه����م 
املجتمع  تهم  التي  املو�صوعات  خدمة 
انت�صار  ت��زاي��د  ال��ع��رب��ي، ل���ص��ي��م��ا م��ع 
وات�صاع  الجتماعي  التوا�صل  من�صات 
ت��اأث��ريه��ا ب��ني ال�����ص��ب��اب.. م��ع��رب��ة عن 
ب���ال���غ ت���ق���دي���ره���ا ل��ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 
را���ص��د ل��الإع��الم، وم��ا اأب��دت��ه وكادرها 
الثمانية  ال���ص��ه��ر  ط���وال  الأك���ادمي���ي 
امل��ا���ص��ي��ة م���ن ت���ع���اون وج���ه���ود هدفت 
املوؤثرين  دبلوم  يف  املنت�صبني  مل�صاركة 
تكون  اأن  فيها  روع���ي  عملية  جت���ارب 
ذات قيمة م�صافة حقيقية تعزز قدرة 
التوا�صل  رواد  من  الدبلوم  منت�صبي 

على  والعرب  الإماراتيني  الجتماعي 
يف  الإيجابي  تاأثريهم  م�صتوى  زي��ادة 
الأبرز  ال��ه��دف  اإىل  و���ص��ول  املجتمع، 
الإيجابي  امل����ردود  م�صتوى  رف��ع  وه��و 
من  وال���ص��ت��ف��ادة  املجتمعي  ل��الإع��الم 
قدرة املوؤثرين على التاأثري يف تطوير 

حياة املجتمعات اإىل الأف�صل.
وقالت بوحميد.. " نح�صد اليوم ثمار 
ج��ه��ود ال��ع��دي��د م��ن ف��رق العمل التي 
ت��ع��اون��ت ع��ل��ى حتقيق اأح���د الأه����داف 
ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ض م���ن اأج��ل��ه��ا ن����ادي رواد 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي الذي 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
"رعاه اهلل" ، قبل ثالث �صنوات ليكون 
م��ن�����ص��ة ج���دي���دة مي��ك��ن م���ن خاللها 
ومتابعي  رواد  واإ���ص��ه��ام  دور  تعظيم 
من�صات التوا�صل الجتماعي، وتاأكيد 

التطوير  فر�ض  تعزيز  يف  م�صاركتهم 
والتنمية للمجتمعات العربية".

خريجو  ي�صهم  اأن  " ن��اأم��ل  واأ���ص��اف��ت 
يف  ال����دب����ل����وم  م�����ن  الأوىل  ال����دف����ع����ة 
اإحداث التغيري املطلوب على من�صات 
ما  خ��الل  م��ن  الجتماعي،  التوا�صل 
ح�����ص��ل��وا ع��ل��ي��ه م���ن خ����ربات ع��ل��ى يد 
اخلرباء والأكادمييني، والوقوف على 
اأف�صل الطرق لتعظيم ال�صتفادة منها 
خلدمة  الإي��ج��اب��ي  اإ�صهامها  وت��ع��زي��ز 
املتزايدة  الأه���م���ي���ة  ظ���ل  يف  امل��ج��ت��م��ع 
ودورها  الجتماعي  التوا�صل  ملن�صات 
�صواء  احل����ي����اة،  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف 
اأو الثقافية والقت�صادية  الجتماعية 
اأن  م���وؤك���دة  الإعالمية"..  وك���ذل���ك 
يف  ت�صهم  اإ���ص��اف��ة  املوؤثرين"  "دبلوم 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��ح��ا���ص��رة للعمل 
وم��رك��ز متميز  املنطقة  الإع��الم��ي يف 
الداعمة  والتقنيات  اجلديد  لالإعالم 

له.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ع��ل��ي ج���اب���ر، عميد 
ل��الإع��الم عن  را���ص��د  ب��ن  كلية حممد 
نادي  م��ع  الفاعلة  بال�صراكة  اع��ت��زازه 
برنامج  ل���ص��ت��م��رار  ل��ل�����ص��ح��اف��ة  دب����ي 
ي�صهد  وال������ذي  املوؤثرين"  "دبلوم 
منت�صبيه  من  الأوىل  الدفعة  تخريج 
ك������اأول ب���رن���ام���ج اأك����ادمي����ي م���ن نوعه 
واملخ�ص�ض  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
التوا�صل  م�صتخدمي  ق��درات  لتنمية 
بخربات  وت���زوي���ده���م  الج���ت���م���اع���ي، 

ومعارف اأكادميية متخ�ص�صة.
الأوىل  الدفعة  بتخريج  " نعتز  وق��ال 
يوؤ�ص�ض  ال��ذي  املوؤثرين"  "دبلوم  م��ن 
جل���ي���ل ج���دي���د م����ن ال�������ص���ب���اب ال���ق���ادر 
التوا�صل  من�صات  طبيعة  فهم  على 
والتاأثري  معها  والتعامل  الجتماعي 
يخرج  اأن  دائ��م��ا  ون��اأم��ل  متابعيها،  يف 
العالمي  واحل��ق��ل  العمل  ���ص��وق  اإىل 

قادرين  اأف���رادا  اخل�صو�ض  وج��ه  على 
على جعل العامل مكانا اأف�صل للعي�ض 
م��ن خ���الل ات��ب��اع مم��ار���ص��ات وقواعد 
من�صات  على  �صواء  ومهنية  اخالقية 
حتى  اأو  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

و�صائل العالم التقليدية".
املبادرات  اأن  واث��ق��ون  " نحن  واأ���ص��اف 
رواد  ن���ادي  ينظمها  ال��ت��ي  وامل�����ص��اري��ع 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي على 
نقطة حتول يف  �صت�صكل  ال�صنة،  مدار 
املنطقة، يف عامل  اإعالمنا اجلديد يف 

كلي  �صبه  ب�صكل  الع��ت��م��اد  اإىل  يتجه 
على التقنية" واأكد اأن الدفعة الأوىل 
قادرة  �صتكون  املوؤثرين"  "دبلوم  من 
على بناء ت�صورات جديدة قائمة على 
احلد من حالة الفو�صى على من�صات 
فهم  واكت�صاب  الجتماعي،  التوا�صل 
الإيجابي  ال��ت��وظ��ي��ف  لكيفية  ع��م��ي��ق 
جانب  اإىل  واملن�صات،  الو�صائل  لتلك 
عربي  حمتوى  تطوير  على  قدرتهم 
موؤثر يتمتع بقدر عال من امل�صداقية 

والإبداع.

•• ا�صالم اآباد-وام:

رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب  تنفيذا 
الدولة "حفظه اهلل"، ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، ومبتابعة مبا�صرة 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�ض  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
للمت�صررين  عاجلة  اإغاثة  بتنفيذ  امليدانية  العمل  فرق  بداأت  الإن�صانية.. 
األف   75 بنحو  يقدر عددهم  والذين  باك�صتان،  الفي�صانات يف جنوب  من 
األف   100 اأك��ر من  اإىل  العدد  و�صيتم رفع  املت�صررة،  املناطق  �صخ�ض يف 

خالل املرحلة القادمة.

جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  الزعابي  اإبراهيم  عبيد  حمد  �صعادة  وق��ام 
الظنحاين  اخل��دمي  �صامل  الدكتور  �صعادة  يرافقه  الإ�صالمية،  باك�صتان 
التقى خاللها  ال�صند  اإقليم  اإىل  بزيارة  كرات�صي  للدولة يف  العام  القن�صل 

معايل مراد علي �صاه رئي�ض وزراء حكومة الإقليم.
وقدم �صعادته التعازي حلكومة اإقليم ال�صند يف �صحايا الفي�صانات وال�صيول 

التي غمرت اأجزاء كبرية من الإقليم.
وتفقد �صعادته بعد لقاءاته الر�صمية مع م�صوؤويل اإقليم ال�صند بع�ض املناطق 
املت�صررة من جراء الفي�صانات وال�صيول، حيث �صارك مع حاكم الإقليم يف 
فعالية تقدمي امل�صاعدات العاجلة يف املرحلة الأوىل والتي تت�صمن الأدوية 
واخليام والبطانيات واملواد الغذائية والتي �صملت يف يومها الأول اأكر من 
ال�صند اجلنوبي، حيث �صت�صتمر  اإقليم  املت�صررين يف مناطق  األفا من   12

احلملة الإغاثية الإماراتية ملدة �صهر كامل ل�صمان و�صول امل�صاعدات لكافة 
املناطق املحتاجة واملنكوبة.

اأثناء  الإقليم  حاكم  اإ�صماعيل  عمران  بح�صور  له  كلمة  يف  �صعادته  وق��ال 
ال�صند  لإقليمي  الإن�صاين  الدعم  اإن  العاجلة..  الإغاثية  امل�صاعدات  توزيع 
وبلو�ص�صتان الذي وجهت به قيادة دولة الإمارات يرتكز على اأولوية حمددة 
لنهج ومبادئ قيادة  اأمور حياتهم، طبقاً  النا�ض وت�صهيل  اإغاثة  من خالل 

دولة الإمارات يف التنمية الإن�صانية لل�صعوب املحتاجة.
اإقليم ال�صند تطوير العالقات يف املجالت التي  وناق�ض �صعادته مع حاكم 
عن  عر�صاً  ال�صفري  قدم  حيث  القت�صادي،  املجال  �صيما  ل  البلدين،  تهم 

الفر�ض والبيئة ال�صتثمارية يف دولة الإمارات.
واأكد اأن هناك العديد من الفر�ض والمتيازات لال�صتثمار يف دولة الإمارات 

واأن تبادل الزيارات بني الوفود التجارية ورجال الأعمال وتنظيم الفعاليات 
التجارية واملوؤمترات والندوات وور�ض العمل ي�صاهم ب�صكل كبري يف حتفيز 

رجال الأعمال من كال البلدين ل�صتغالل الفر�ض املنا�صبة لال�صتثمار.
الإمارات  دول��ة  بني  العالقات  بعمق  اللقاء  خ��الل  الزعابي  �صعادة  واأ���ص��اد 
وباك�صتان يف �صتى املجالت، موؤكدا اأنها قوية و�صلبة، والتي اأر�صى قواعدها 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  دول���ة  موؤ�ص�ض 

ثراه".
من جانبه اأ�صاد رئي�ض وزراء حكومة الإقليم بالعالقة التي تربط البلدين 
والتجارية  القت�صادية  املجالت  �صتى  يف  عليها  والبناء  تطويرها  واأهمية 
وامل�صاعدات التنموية، موؤكدا اأن دولة الإمارات ومنذ تاأ�صي�صها تقف دائما 

مع باك�صتان يف خمتلف الظروف.

�صفري الإمارات يلتقي رئي�س حكومة اإقليم ال�صند وي�صارك يف تقدمي امل�صاعدات العاجلة ملت�صرري الفي�صانات

خالل الإحاطة الإعالمية للحكومة 

الإمارات تنجح يف املحافظة على ن�صب �صفاء عالية ت�صل اإىل 90 % ون�صبة وفيات تعادل 0.5 %
اإجراء اأكرث من 7.5 مليون فح�س يف الدولة منذ بدء جائحة كورونا

تخريج الدفعة الأوىل من برنامج دبلوم املوؤثرين 

جديدة ليبلغ اإجمايل الإ�ضابات املوؤكدة 75،098 حالة  اإ�ضابة   644 �ضجلت  طبيا  فح�ضا   71،334 • اإجراء 
حالت �ضفاء، ترفع عدد املتعافني اإىل 66،943   410 • ت�ضجيل 

خط الدفاع الأول جعلت من النموذج الإماراتي يف التعامل مع اجلائحة مثاًل م�ضرفًا اأبطال  • جهود 
الوقائية ت�ضبب يف نقل العدوى لـ 45 فردا من املحيطني به  بالإجراءات  اللتزام  يف  واحد  �ضخ�س  • ت�ضاهل 

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : �ضركة مترة كويف ملالكها الروؤية الفريدة للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س 
الواحد �س ذ.م.م  

العنوان : حمل 1٠ ملك الرب�صاء مول - الرب�صاء - بردبي. ال�صكل القانون:�صركة ذات م�صئولية 
التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م    6٥٢179 الرخ�صة:  رق��م   - ذ.م.م  ال��واح��د  ال�صخ�ض   - حم���دودة 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1٢7٥٥٠4 مبوجب   :
اأع����اله، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  امل��ذك��ورة  ب��اإن��ح��الل ال�صركة  ال��ت��ج��اري لديها 
٢٠٢٠/6/٢  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠٢٠/6/٢ وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون العنوان :  مكتب 
رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - الهاتف:٠43٢1٥3٥٥ - 
يوماً   )4٥( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  الفاك�ض:٠43٢1٥3٥6،م�صطحباً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
- القوز الوىل - الهاتف:٠43٢1٥3٥٥ - الفاك�ض:٠43٢1٥3٥6، مبوجب هذا 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
�ضركة  العامة  للتجارة  الفريدة  الروؤية  ملالكها  كويف  مترة  �ضركة  لت�صفية   اأع��اله 
ال�ضخ�س الواحد �س ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢/6/٢٠٢٠ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠٢٠/6/٢ وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/9794(

رقم املحرر ٨13٠1/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليها:جو�ض كاباواتان جوينجاب
الم���ارات  م�صرف  ل��دى  ح�صابه  م��ن  امل��ن��ذرة  ل�صالح  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  �صحب   ٢٠1٨/1٠/16 اول:ب��ت��اري��خ 
ال�صالمي ال�صيك رقم:٠٠٠٠64 وقيمته:٢3.٠٠٠ ثالثة وع�صرون الف درهم - ثانيا:ارتد ال�صيك دون 
�صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل يقم املنذر اليه بالوفاء بقيمته 

رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

البالغة وقيمته  الذكر  ال�صيك �صالف  اليه للوفاء بقيمة  املنذر  املنذر يوجه هذا الن��ذار لتكليف  فان 
)٢3.٠٠٠( ثالثة وع�صرون الف درهم - خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمه هذا النذار حتت طائلة 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4797(

رقم املحرر ٨1٢7٨/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليه:فيل�صينا�ض روكي كا�صاجي
اول:بتاريخ ٢٠٠9/6/٢٥ �صحبت املنذر اليها ل�صالح املنذر من ح�صابها لدى حبيب بنك اي جي زيورخ 
ال�صيك رقم:٠٠٠٢3٠ وقيمته:٢4.٠٠٠ اربعة وع�صرون الف درهم - ثانيا:ارتد ال�صيك دون �صرف لدى 
عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل تقم املنذر اليها بالوفاء بقيمته رغم تكرار 

املطالبة الودية
عليه:

فان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة وقيمته 
)٢4.٠٠٠( اربعة وع�صرون الف درهم - خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمها هذا النذار حتت طائلة 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4791(

رقم املحرر ٨13٢4/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب
�صد املنذر اليه:ن�صر الدين بن الطاهر ال�صود

 4٠663٥ رق��م  ال�صيك  امل��ن��ذرة  ل�صالح  ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  ل��دى  امل�صريف  ح�صابه  من  اليه  املنذر  �صحب 
البالغة قيمته )37.٠٠٠( درهم امل�صتحق الدفع يف ٢٠1٨/1/17 �صحب املنذر اليه من ح�صابه امل�صريف لدى 
درهم ع�صرون  قيمته )٢٠.٠٠٠(  البالغة   ، رقم ٠٠٠٠69  ال�صيك  املنذرة  ل�صالح  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك 
الف درهم - امل�صتحق الدفع يف ٢٠1٨/1/17 ارتد ال�صيكني �صالفي الذكر عند تقدميها لل�صرف لعدم وجود 

ر�صيد كاف للوفاء مبقابلهما
عليه:

فان املنذرة توجه هذا النذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة وقيمته )٠٠٠.٥7( 
درهم �صبعة وخم�صون الف درهم - خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ت�صلمه لهذا العالن بالن�صر حتت طائلة 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4789(

رقم املحرر ٨13٢1/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب
�صد املنذر اليه:حممد ابراهيم مربوك �صعيد

ال�صيك رقم:٠٠٠٠٠1 وقيمته:1٨.٨٠٠ ثمانية ع�صر الف وثمامنائة درهم - بتاريخ:٢٠14/1٠/16 لدى بنك 
باركليز ٢- ال�صيك رقم:43٨ وقيمته:11.٥٠٠ احدى ع�صر الف وخم�صمائة درهم بتاريخ:٢٠14/1٠/16 لدى 

بنك المارات دبي الوطني
ثانيا:ارتد ال�صيكان دون �صرف لدى عر�صهما يف ميعاد ا�صتحقاقهما ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل يقم 

املنذر اليه بالوفاء بقيمتهما رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

البالغة )3٠٠.3٠(  الذكر  �صالفي  ال�صيكني  بقيمة  للوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الن��ذار  املنذرة توجه هذا  فان 
درهم ثالثون الف وثالثمائة درهم - خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ت�صلمه لهذا العالن بالن�صر حتت 

طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4796(

رقم املحرر ٨1313/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليه:با�صل عمر الدوري
ال�صيك رقم:461٢٠٥  املنذرة  اليه من ح�صابه امل�صريف لدى بنك دبي ال�صالمي �صيك ل�صالح  املنذر  �صحب 
ال�صيك  ارتد   -  ٢٠1٨/٨/٢7 الدفع يف  امل�صتحق  درهم  الف  �صبعة وخم�صون  درهم   )٥7.٠٠٠( قيمته  البالغة 

�صالف الذكر عند تقدميه لل�صرف لعدم وجود ر�صيد كاف للوفاء مبقابله
عليه:

البالغة )٠٠٠.٥7(  الذكر  �صالفي  ال�صيكني  بقيمة  للوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الن��ذار  املنذرة توجه هذا  فان 
درهم �صبعة وخم�صون الف درهم - خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ت�صلمه لهذا العالن بالن�صر حتت طائلة 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13032 بتاريخ 2020/9/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4793(

رقم املحرر ٨13٢6/1/٢٠٢٠
املنذرة: �صركة اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب

�صد املنذر اليها:كنجري �صونيل �صاجادا�ض
رقم  ال�صيك  العام  هولندا  بنك  لدى  ح�صابه  من  املنذر  ل�صالح  اليه  املنذر  �صحب  اول:ب��ت��اري��خ:6/4/٢٠1٨ 

)٠٠٠4٠٠( وقيمته:٢٢.4٠٠ اثنان وع�صرون الف واربعمائة درهم
ثانيا:ارتد ال�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ا�صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد ومل يقم املنذر اليه 

بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية
عليه:

فان املنذر يوجه هذا النذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر البالغة )٢٢.4٠٠( درهم 
اثنان وع�صرون الف واربعمائة درهم - خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ت�صلمه لهذا العالن بالن�صر حتت 

طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

 16 يف  الربملاين  الت�صويت  يف  �صيفوز  ال�صباق  يف  الفائز  اأن  املوؤكد  من 
اأيلول/�صبتمرب و�صيعني رئي�ض الوزراء املقبل للبالد.

بداأت املناف�صة داخل احلزب الدميوقراطي الليربايل بعد اأن اأعلن اآبي، 
ا�صتمر لأط��ول م��دة يف احلكم، فجاأة يف  ال��ذي  الياباين  ال���وزراء  رئي�ض 

اأواخر اآب/اأغ�صط�ض اأنه �صي�صتقيل لأ�صباب �صحية.
انتخابات  اإىل  املقبل قد يدعو  ال��وزراء  رئي�ض  ب��اأن  الآن تكهنات  وهناك 

مبكرة لتعزيز التاأييد ال�صعبي له.
لكن �صوغا اأملح اإىل اأنه من غري املرجح اإجراء انتخابات عامة على الفور 
قائال اإن احلكومة اجلديدة يجب اأن جتعل اأولويتها الق�صوى حماربة 
الوباء. وقال خالل موؤمتر �صحفي مع مناف�َصيه “ما يتوقعه النا�ض من 
احلكومة هو احتواء العدوى وا�صتعادة اأ�صلوب حياة اآمن يف اأ�صرع وقت 

ك��ل ع�صو يف  يتاألق  اأن  ول��ك��ن  نف�صي  اأن���ا  اأت��األ��ق  اأن  اإىل  اأ�صعى  ل  ق��ائ��ًدا 
عامتني  مناظرتني  املر�صحون  �صيعقد  اأداء«.  اأف�صل  ليحقق  الفريق 
قبل الت�صويت الذي ي�صارك فيه نواب احلزب الدميوقراطي الليربايل 
وثالثة ممثلني عن احلزب من كل منطقة من مناطق اليابان والبالغ 
وا�صتبعد ت�صويت اأو�صع ي�صمل اأع�صاء احلزب العاديني، اإذ  عددها 47. 

قال امل�صوؤولون اإن تنظيمه �صي�صتغرق وقًتا طوياًل.
وبغ�ض النظر عمن يتوىل من�صب رئي�ض الوزراء، فاإنه �صيواجه جمموعة 
كبرية من التحديات - بدًءا من جائحة كوفيد-19 والقت�صاد املتدهور 

و�صول اإىل �صمان ا�صتمرار دورة الألعاب الأوملبية املوؤجلة يف طوكيو.
املر�صحني الثالثة برناجًما �صيا�صًيا يختلف اختالًفا  اأي من  ول يقدم 

كبرًيا عن برنامج اآبي.
 

•• طوكيو-اأ ف ب

الوزراء  رئي�ض  خليفة  لختيار  ال�صباق  اليابان  يف  احلاكم  احل��زب  ب��داأ 
القوي يو�صيهيدي �صوغا تقدًما  اآبي مع ت�صجيل ذراعه الأمين  �صينزو 
�صوغا، وه��و جن��ل مزارع  ال����وزراء  اأم��ن��اء جمل�ض  وا���ص��ح��ا. ح�صل كبري 
ل��ل��ف��راول��ة وي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 71 ع���اًم���ا، ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى دع���م التيارات 
يف  قيادته  ت�صويت  قبل  الليربايل  الدميوقراطي  احلزب  يف  الرئي�صية 

14 اأيلول/�صبتمرب.
دفاع  وزي��ر  اإذ يقف يف طريقه  دون منازع،  النتخابات  لكنه ل يخو�ض 

�صابق يتمتع ب�صعبية وم�صوؤول ال�صيا�صات يف احلزب.
وبف�صل الأغلبية الت�صريعية القوية للحزب الدميوقراطي الليربايل، 

�صيجريو  ال�صابق  الدفاع  وزي��ر   - �صوغا وخ�صماه  وق��ام ممثلو  ممكن«. 
تر�صيحهم  بت�صجيل   - كي�صيدا  فوميو  �صيا�صة احلزب  وم�صوؤول  اإي�صيبا 

ر�صمًيا �صباح الثالثاء.
وخ����الل جت��م��ع م�����ص��رتك ل��ل��م��ر���ص��ح��ني، ق���ال ���ص��وغ��ا اإن����ه ق���رر الرت�صح 
اآبي، واإنه �صيعطي  بعد رحيل  “الفراغ ال�صيا�صي”  للم�صاعدة يف جتنب 
الأولوية لحتواء فريو�ض كورونا واإع��ادة بناء اقت�صاد مير الآن بحالة 

ركود.
يف غ�صون ذلك، تعهد اإي�صيبا باأنه “�صيعد لنطالقة جديدة” وقال اإنه 

“�صيبذل كل جهده ج�صداً وروحاً من اأجل تن�صيط املناطق” اليابانية.
اأن��ه �صريكز هو الآخ��ر على املوازنة بني اإج��راءات احتواء  واأك��د كي�صيدا 
العدوى وحتفيز القت�صاد، وتعهد ببناء فريق متمكن. وقال “�صاأ�صبح 

احلزب احلاكم يف اليابان يطلق ال�صباق لختيار خليفة لآبي 

•• الفجر -تون�س
   ت�صّدر احلزب الد�صتوري احلر 
لالنتخابات  ال��ت�����ص��وي��ت  ن���واي���ا 
قام  ا�صتطالع  ح�صب  الت�صريعية 

به معهد اإمرود كون�صلتينغ.
  وح�صب ال�صتطالع، فقد حت�صل 
 36 ن�صبة  على  احل��ر  الد�صتوري 
التون�صيني  ت�����ص��وي��ت  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، فيما  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
املرتبة  يف  النه�صة  ح��رك��ة  ح��ل��ت 
بعد  لياأتي  باملئة،   23 ب���  الثانية 
ذلك حزب قلب تون�ض ب� 8 باملئة، 
الكرامة  ائ��ت��الف  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا 
وال��ت��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي ث��م حزب 
ول��ت��ح��ت��ل حركة  ت���ون�������ض،  حت���ي���ا 

ال�����ص��ع��ب امل���رت���ب���ة الأخ�������رية ب���� 2 
باملئة.

   وعن نية الت�صويت يف النتخابات 
قي�ض  الرئي�ض  يوا�صل  الرئا�صية، 
���ص��ع��ي��د ت�����ص��در ال��ق��ائ��م��ة ب���� 56 
رئي�صة  تليه  الأ���ص��وات  م��ن  باملئة 

رئا�صة  يف  ب���اأدائ���ه  مقتنعني  غ��ري 
عدم  ن�صبة  اأع��ل��ى  وه���ي  ال���ربمل���ان 

ر�صا بني الرئا�صات الثالثة.
الباروميرت  نتائج  اأظهرت  كما     
من  ب��امل��ئ��ة   37 اأّن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي، 
التون�صيني يعتربون اختيار ه�صام 

ب�  مو�صي  عبري  احل��ر  الد�صتوري 
نبيل  ثم  ال�صوات  من  باملئة   17
 6 ب���  تون�ض  قلب  رئي�ض  ال��ق��روي 

باملئة من الأ�صوات.
�صعيد  �صايف  النائب  ويوا�صل      
ال��ت��واج��د يف ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة ب���� 5 

ومن�صوب  ال���ث���ق���ة  ن�����ص��ب  ت����ذّي����ل 
مهامه  يف  اأدائ���������ه  ع����ن  ال���ر����ص���ا 
بباردو، حيث ك�صف معهد اميرود 
فقط  ب��امل��ئ��ة   14 اأن  ل���ص��ت��ط��الع 
اأداء  عن  را���ص��ون  التون�صيني  من 
باملئة   86 ك���ان  بينما  ال��غ��ن��و���ص��ي 

باملئة من الناخبني، ويظهر لأول 
عبد  ال�صابق  ال�صحة  وزي���ر  م��رة 
اللطيف املكي ب� 3 باملئة من نوايا 
عبو  حممد  وي��ت��ذي��ل  الت�صويت، 
اأمني عام التيار امل�صتقيل القائمة 

ب� 1 باملئة من الناخبني.

ال����روؤ�����ص����اء  اأداء  ت��ق��ي��ي��م  ويف     
ال��ث��الث��ة، م����ازال ال��رئ��ي�����ض قي�ض 
تراجع  رغ�����م  م���ت�������ص���درا  ���ص��ع��ي��د 
م��ن�����ص��وب ال��ث��ق��ة ن�����ص��ب��ي��ا، يف حني 
يوا�صل رئي�ض احلركة ال�صالمية 
النواب  جمل�ض  ورئي�ض  النه�صة 

اإن نحو مئتي �صخ�ض من  لرك��ي 
واأقاربهم  املتحدة  الأمم  موظفي 
“ظهرت عليهم عوار�ض كوفيد-

منهم   42“ اأن  مو�صحاً   ،”19
ثبحُتت اإ�صابتهم” بالفريو�ض، من 
دون اأن يحُحدد عدد موظفي الأمم 

املتحدة �صمنهم اأو جن�صياتهم.
“احلالت  اأّن  اإىل  لرك���ي  واأ����ص���ار 
الأخ��رى معزولة وتخ�صع لفرتة 
وه���م  يوماً”   14 مل������دة  ح���ج���ر 
يتوزعون على وك��الت عدة تابعة 

لالأمم املتحدة يف اأنحاء �صوريا.
وت����ظ����ه����ر ع����ل����ى امل���������ص����اب����ني من 
وفق  امل���ت���ح���دة  الأمم  م���وظ���ف���ي 
ومّت  خفيفة”.  “عوار�ض  لرك��ي 
بريوت  اإىل  منهم  ث��الث��ة  اج���الء 

لتلقي العالج.
وت�����ص��ه��د ���ص��وري��ا م���وؤخ���راً ازدي�����اداً 
م���ل���ح���وظ���اً يف ع������داد الإ����ص���اب���ات 
ال�صحة  وزارة  و�صّجلت  ب��ال��وب��اء. 
بينها  اإ�صابة   3229 اليوم  حتى 
137 وف���اة. واأ���ص��ارت ال����وزارة يف 
امتالكها  ع���دم  اإىل  ���ص��اب��ق  وق���ت 
م�صحات  لإج�����راء  “الإمكانيات  

عامة يف املحافظات«.
واأع����������رب لرك��������ي ع�����ن اع���ت���ق���اده 
احلقيقي  الإ���ص��اب��ات  “عدد  ب���اأن 

يتخطى العدد املعلن ر�صمياً«.
رايت�ض  ه��ي��وم��ن  منظمة  ون��ق��ل��ت 
ووت�������ض ع���ن مم��ر���ص��ني واأط���ب���اء 
�صوريني يف تقرير ن�صرته الأ�صبوع 
احلكومية  امل�������ص���ايف  اأّن  امل���ا����ص���ي 
اجل����اه����زة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ح����الت 
قدرتها  ت���خ���ط���ت  كوفيد-19 
ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة، يف ح���ني ل متلك 
البنية  امل�صت�صفيات  م��ن  غ��ريه��ا 
التحتية الالزمة. وعزوا ذلك اإىل 
الأوك�صيجني  ق��واري��ر  ت��وّف��ر  ع��دم 
ال�صطناعي  ال��ت��ن��ف�����ض  واأج���ه���زة 

والأ�صّرة.
اأفادت  ع��دة  طبية  م�صادر  وكانت 
وكالة فران�ض بر�ض منت�صف اآب/

اأغ�صط�ض عن ارتفاع عدد امل�صابني 
وامل�����ت�����وف�����ني ج���������راء ال����ف����ريو�����ض 
الطبية  ال���ط���واق���م  ����ص���ف���وف  يف 
من  ��ذرة  حمحُ دم�صق،  يف  خ�صو�صاً 
و�صع “خميف” يف م�صاف تكتظ 

بامل�صابني.
وا����ص���ت���ن���زف���ت ت�����ص��ع ����ص���ن���وات من 
احل�����رب امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف 
اأنحاء �صوريا، مع دمار امل�صت�صفيات 
ون��ق�����ض ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة، وجاء 

تف�صي الوباء ليفاقم الو�صع.

•• عوا�صم- اأ ف ب:

اأقام قادة ال�صني احتفال مبنا�صبة 
كوفيد-19  ع��ل��ى  ال���ب���الد  ت��غ��ل��ب 
اأم�������ض ال��ث��الث��اء يف ح���ني م���ا زال 
يعانون  ال���ع���امل  ح����ول  امل���ل���ي���ارات 
عدد  يقرتب  بينما  تداعياته  من 

الوفيات من 900 األف.
املتفائلة  الأج�������واء  ه����ذه  وت���اأت���ي 
ت��زاي��د املخاوف  م��ن بكني يف ظ��ل 
ب�صاأن عودة تف�صي كوفيد-19 يف 
فرن�صا  ت�صديد  مع  اأوروب���ا،  اأنحاء 
ال��ق��ي��ود ال�����ص��ح��ي��ة وازدي�������اد عدد 
الإ�صابات يف بريطانيا واإعادة فتح 
املدار�ض يف اأنحاء املنطقة يف الأيام 

الأخرية.
اأنحاء  يف  الإ����ص���اب���ات  ع����دد  وب��ل��غ 
 27 اأك���ر م��ن  ال��ع��امل حتى الآن 
مليونا وتويف اأكر من 890 األف 
يف  كوفيد-19  ب�����ص��ب��ب  ���ص��خ�����ض 
على  موؤ�صرات  اأي  تظهر  وقت مل 

اأن الوباء بلغ ذروته.
اح����ت����واء  مت  ال���������ص����ني،  يف  ل����ك����ن 
ال��ف��ريو���ض م��ن خ���الل جمموعة 
والقيود  الإغ������الق  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر يف وقت 
�صابق من العام ما جعل امل�صوؤولني 
ي��رّوج��ون ل��رواي��ة جن��اح البالد يف 

التغلب على فريو�ض كورونا.
وق������ال ال���رئ���ي�������ض ال�����ص��ي��ن��ي �صي 
خالل  ال��ث��الث��اء  اأم�����ض  جينبينغ  
ملهنيني  ج����وائ����ز  ل���ت���وزي���ع  ح��ف��ل��ة 
طبيني اإن بالده اجتازت “اختبارا 
طريقة  يف  وا�صتثنائيا”  تاريخيا 
ت��ع��ام��ل��ه��ا م����ع ف����ريو�����ض ك���ورون���ا 

امل�صتجد.
جناحا  ب�صرعة  “حققنا  واأ���ص��اف 
اأوليا يف حرب ال�صعب �صد فريو�ض 
كورونا. نحن نقود العامل يف رحلة 
ومكافحة  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��ايف 

كوفيد-19«.
ال�صينية  ال��دع��اي��ة  اآل���ة  واأ����ص���ادت 
بطريقة ا�صتجابة البالد لكوفيد-
ال����رتوي����ج لأزم�����ة  واأع���������ادت   19
مثال  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 
ال�صيوعية  ال��ق��ي��ادة  م��رون��ة  ع��ل��ى 

ومدى تنظيمها.
ووج����ه ���ص��ي ك��ل��م��ات ���ص��ارم��ة اإىل 
امل�����ص��ك��ك��ني يف ال�����ص��ني، ق��ائ��ال اإن 
“التحركات الأنانية واأي جتاوزات 
ال�صواب  ب����ني  ت��خ��ل��ط  واأف�����ع�����ال 
واخلطاأ” تخاطر باإحلاق ال�صرر 

باأنحاء العامل.
ك��م��ا ت����روج ب��ك��ني ل��ل��ت��ق��دم املحرز 
كدليل  لقاحات  اإنتاج  �صعيد  على 

على القيادة العاملية واملرونة.

حملية  لقاحات  ال�صني  وعر�صت 
�صد فريو�ض كورونا فيما يحاول 
�����ص��ف فيه  ه����ذا ال��ب��ل��د ال�����ذي اك��تحُ

الوباء، حت�صني �صمعته.
لقاحات  على  كبرية  اآم��ال  وتعّلق 
ال�صركتني  اإن���ت���اج  م���ن  حم��ت��م��ل��ة 
بايوتك”  “�صينوفاك  ال�صينيتني 
يف  م���ع���رو����ص���ة  و”�صينوفارم” 
امل��ع��ر���ض ال��ت��ج��اري يف ب��ك��ني هذا 

الأ�صبوع.
ال�صوق  يف  م��ن��ه��ا  اأي  ي��ط��رح  ومل 
ياأملون  الآن، لكن منتجيها  حتى 
انتهاء  بعد  املوافقة عليها  تتم  اأن 
التي  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة  جت������ارب 
تعترب مهمة ج��دا، يف وق��ت مبكر 

من نهاية العام.
واللقاحات املحتملة املعرو�صة هي 
بني نحو ع�صرة لقاحات يف اأنحاء 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  دخ���ل���ت  ال���ع���امل 
تكون  ع��ادة ما  التي  التجارب  من 
ق��ب��ل موافقة  الأخ�����رية  اخل���ط���وة 

ال�صلطات ال�صحية.
دول���ة  اأول  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  واأ����ص���ب���ح���ت 
ال��غ��رب��ي��ة جت��ت��از عتبة  اأوروب������ا  يف 
اإ���ص��اب��ة بفريو�ض  م��ل��ي��ون  ن�����ص��ف 
ك���ورون���ا. و���ص��ي��ط��رت اإ���ص��ب��ان��ي��ا اإىل 
لكن  الوباء  تف�صي  على  حد كبري 
الإ�صابات عادت اإىل الزدياد منذ 

بالفريو�ض  م���ب���اب���ي  واإ������ص�����اب�����ة 
����ص���ت���ح���رم���ه م�����ن امل���������ص����ارك����ة مع 
الثالثاء  مباراة  يف  العامل  اأبطال 
الأمم  دوري  �صمن  كرواتيا  �صد 
الأوروب�����ي�����ة ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل اإع�����ادة 

لنهائي مونديال 2018.
م��ن لع��ب��ي كرة  ع��دد  اأ�صيب  كما 
واأعلنت  ب���ال���ف���ريو����ض،  امل�������ص���رب 
امل�صنفة الأوىل عامليا الأ�صرتالية 
اآ���ص��ل��ي ب���ارت���ي ال��ث��الث��اء اأن���ه���ا لن 
ت��ت��وج��ه اىل اوروب������ا ل��ل��دف��اع عن 
غارو�ض  ل�����رولن  ك��ب��ط��ل��ة  ل��ق��ب��ه��ا 
 27 يف  �صتنطلق  التي  الفرن�صية 
ب�صبب  امل��ق��ب��ل  اي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب 

خماوف مرتبطة بالوباء.
اإنه  الأ���ص��رتال��ي��ة  النجمة  وق��ال��ت 
قرار “�صعب” لكن �صحة عائلتها 

وفريقها تاأتي اأول.
الأمم  موظفي  من   42 واأ�صيب 
املتحدة واأفراد عائالتهم بكورونا 
اأفاد  م��ا  وف��ق  �صوريا،  يف  امل�صتجد 
ناطق با�صم مكتب تن�صيق ال�صوؤون 
وكالة  للمنظمة  التابع  الإن�صانية 
ف��ران�����ض ب��ر���ض ال��ث��الث��اء، يف وقت 
ي�����ص��ه��د ي������زداد ت��ف�����ص��ي ال����وب����اء يف 

البالد.
وقال متحدث با�صم مكتب تن�صيق 
ال�صوؤون الإن�صانية يف جنيف ين�ض 

نهاية  ب��ال��ك��ام��ل يف  ال��ق��ي��ود  رف����ع 
حزيران/يونيو.

ال�صلطات  اأغ���ل���ق���ت  امل����غ����رب،  يف 
اإغالق  تدابري  وفر�صت  امل��دار���ض 
يف ال������دار ال��ب��ي�����ص��اء، ب��ع��د ع���ودة 

ارتفاع عدد الإ�صابات يف املدينة.
املغربي خالد  ال�صحة  وقال وزير 
�صحايف  ت�صريح  يف  الطالب  اآي��ت 
م�����ص��اء الأح�����د اإن����ه ي��ن��ب��غ��ي اتخاذ 
اجراءات �صارمة واإل خرج الو�صع 

عن ال�صيطرة يف الأيام املقبلة.
اأولياء  بع�ض  اأغ�صب  القرار  لكن 
الأم�����ور. وك��ت��ب اأح���د الآب����اء على 
جدا  �صعداء  الأولد  “كان  تويرت 
املدر�صة  اإىل  ���ص��ي��ع��ودون  ب��اأن��ه��م 

غدا«.
ذلك  ���ص��ت��ف�����ص��ر  “كيف  واأ�����ص����اف 
�صت  العمر  م��ن  يبلغان  ل��ول��دي��ن 

وثماين �صنوات؟«.
كما اأعيد فر�ض القيود يف فرن�صا 
اأخرى  �صبع مناطق  حيث و�صعت 
ال���ق���ائ���م���ة احل�����م�����راء بعد  ع���ل���ى 
يومية  اإ�صابة  معدلت  ت�صجيلها 
اآلف  �صبعة  بني  ت��رتاوح  متتالية 

وت�صعة اآلف اإ�صابة.
امل�صوؤولون  ف��ر���ض  اإن��ك��ل��رتا،  ويف 
�صبع  م��ن  امل�صافرين  على  ق��ي��ودا 
ب�صعبية  حت��ظ��ى  ي��ون��ان��ي��ة  ج����زر 

بعدما  امل�صطافني،  ل��دى  ك��ب��رية 
نهاية  يف  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ����ص���ج���ل���ت 
اإ�صابة مل ت�صهده  الأ�صبوع معدل 

البالد منذ اأواخر اأيار/مايو.
الهند قدما  اآ�صيا، فم�صت  اأم��ا يف 
املنهار  اقت�صادها  اإطالق  اإعادة  يف 
الربازيل  جت�����اوزت  ب��ع��دم��ا  ح��ت��ى 
العامل  دول����ة يف  ك��ث��اين  الث���ن���ني 
مليون  ب�4،2  الإ����ص���اب���ات  جل��ه��ة 

حالة.
اإعادة  م��ن  البلد  ذل��ك  مينع  ومل 
تدابري  فر�ض  م��ع  امل��رتو  ت�صغيل 
توقف  ب���ع���د  �����ص����ارم����ة،  وق���ائ���ي���ة 
ا�صتمّر �صتة اأ�صهر يف املدن الكبرية 
نيودلهي  العا�صمة  يف  خ�صو�صا 
حيث رفع ركاب ي�صعون الكمامات 
ال�صحافيني.  اأم���ام  الن�صر  ���ص��ارة 
وقال اأحدهم ديباك كومار لوكالة 
فران�ض بر�ض “علينا اأن نخرج من 

منازلنا لنم�صي قدما بحياتنا«.
وبات مهاجم باري�ض �صان جرمان 
ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي ال����ذي ����ص���ارك يف 
مت���اري���ن امل��ن��ت��خ��ب الإث���ن���ني قبل 
اإيجابية،  فح�صه  نتيجة  تاأتي  اأن 
���ص��اب��ع لع���ب م��ن ال���ن���ادي ي�صاب 
بكوفيد-19 بعد الربازيلي نيمار 
بالفريو�ض  اإ�صابته  اأثبتت  ال��ذي 

الأ�صبوع املا�صي.

اأمرا  احلكومة  لرئا�صة  امل�صي�صي 
يرونه  باملئة   6 مقابل  اإي��ج��اب��ي��ا، 
ق������رارا ���ص��ي��ئ��ا، ف��ي��م��ا ����ص���ّرح 56 
‘’ل  باأّنهم  امل�صتجوبني  باملئة من 

يعرفون«.
الفرتة  يف  ال�صتطالع  واأج���ري    
�صبتمرب   5 و   4 ب��ني  امل���رتاوح���ة 
2020، و �صمل عينة مكونة من 
�صجل  يف  م�صجلني  �صخ�ض  األ���ف 
و  لالنتخابات،  امل�صتقلة  الهيئة 

ينتمون اإىل ال� 24 حمافظة.
امل�صتجوبني  اأع���م���ار  وت���راوح���ت    
18 �صنة فما فوق، وينتمون  بني 
اإىل كل اأطياف املجتمع من حيث 
ح�صب  الدميوغرافية،  الرتكيبة 

معهد امرود كون�صلتينغ.

 بكني حتذر و�صائل الإعالم 
الأجنبية من انتهاك القوانني 

•• بكني-اأ ف ب

�صددت بكني على وجوب التزام و�صائل 
الإع��الم الأجنبية قوانينها، يف حني 
اأكدت اأن �صحافَيني اأ�صرتالَيني هربا 
كانا  توقيفهما  خ�صية  ال��ب��الد  م��ن 
با�صم  الناطق  وق��ال  التحقيق.  قيد 
ليجيان  ج���او  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الأجانب  ال�صحافيون  ميتثل  “طاملا 
للقانون... فال �صبب لديهم للقلق”، 
اأج�����رت  ال�����ص��ل��ط��ات  اأن  اأك������د  ب��ي��ن��م��ا 
حت��ق��ي��ق��ات ب�����ص��اأن��ه ال�����ص��ح��اف��َي��ني يف 
واتهمت  ي��ح��دده��ا.  مل  ق�صية  اإط����ار 
اأم�ض  ال�������ص���ني  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ال�صحافيني  ب�”تهديد”  ال��ث��الث��اء 
بعدما  و”م�صايقتهم”  الأج���ان���ب 
رف�����������ص�����ت جت������دي������د الع������ت������م������ادات 
ال�صحافية لعدد من موظفي و�صائل 
البلدان  وو�صع  الأمريكية.  الإع��الم 
تاأ�صريات  اخل�صمان قيودا على منح 
ال�صني  ط������ردت  اإذ  ل���الإع���الم���ي���ني، 
ب�صاأن  ال���ت���وت���ر  ظ���ل  يف  ���ص��ح��اف��ي��ني 
م�����ص��ائ��ل ت�����رتاوح م���ن ال���ت���ج���ارة اإىل 
اإىل ملف هونغ  التكنولوجيا و�صول 
امل�صتجد.  ك���ورون���ا  وف���ريو����ض  ك��ون��غ 
واأك����د ن����ادي امل��را���ص��ل��ني الأج���ان���ب يف 
ال�����ص��ني الث���ن���ني الأم�����ر ق���ائ���ال اإنه 
ب��ط��اق��ات �صحافية  اإ����ص���دار  م��ن��ع  مت 
اأربع  جديدة خلم�صة �صحافيني من 
جم��م��وع��ات اإع��الم��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا “وول 
اإن”  اإن  و”�صي  جورنال”  ���ص��رتي��ت 
قيا�صي  عدد  طرد  ومت  و”بلومربغ«. 
 17 بلغ  الأج��ان��ب  ال�صحافيني  م��ن 
الأول من  ال��ن�����ص��ف  ال�����ص��ني يف  م��ن 
املرا�صلني.  ن���ادي  بح�صب   ،2020
كذلك، اأعلنت ال�صني اأم�ض الثالثاء 
ا�صرتالية  م���ذي���ع���ة  اع��ت��ق��ل��ت  اأن����ه����ا 
معروفة تعمل لو�صيلة اإعالم ر�صمية 
“بالمن  ت��ت��ع��ل��ق  لأ����ص���ب���اب  ل���دي���ه���ا 
بني  التوتر  يتزايد  فيما  القومي” 

بكني وكانبريا.

يف اآخر ا�ضتطالع للراأي بتون�س:

الت�صريعية: الد�صتوري احلر يت�صّدر بعيدا عن النه�صة 

اإ�ضابة بكوفيد-19 ملوظفي الأمم املتحدة ب�ضوريا   42

ال�صني حتتفل بانت�صارها على الفريو�س.. واأوروبا تعاين

الد�صتوري احلر يت�صدر نوايا الت�صويت يف الت�صريعية قي�ض �صعيد... ال�صبقية يف الرئا�صية

% من التون�ضيني غري را�ضني عن اأداء الغنو�ضي �ضعّيد يوا�ضل ت�ضّدره لنوايا الت�ضويت يف الرئا�ضية   86
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عربي ودويل

 اأعلنت املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني يف الأردن 
لالجئني  الأزرق  خميم  يف  اثنني  �صوريني  لجئني  اإ�صابة  بيان  يف 
ال�صوريني بفريو�ض كورونا امل�صتجد. وقالت املفو�صية يف بيان، تلقت 
ال�صحة  وزارة  م��ع  كثب  م��ن  تعمل  اإن��ه��ا  عنه،  ن�صخة  بر�ض  فران�ض 
نتائج  تاأكيد  “بعد  ال�صوريني  الالجئني  �صوؤون  ومديرية  الردن��ي��ة 
اختبار فريو�ض كورونا الإيجابية ل�صخ�صني يف خميم الأزرق” الذي 
للربوتوكول  “وفقا  اأن��ه  واأ�صافت  عمان.  �صرق  كلم   95 نحو  يبعد 
م�صرية  املعمول به، مت نقل الالجَئني )امل�صابني( اإىل موقع عزل”، 
ات�صال  الذين كانوا على  الأف��راد  “جميع  انه مت كذلك فح�ض  اىل 
بهما وتنفيذ اإجراءات عزل. وننتظر النتائج ونوا�صل مراقبة الو�صع 
41 الف  عن كثب«. وي�صم خميم الأزرق لالجئني ال�صوريني نحو 
ل��ل��وب��اء مع  وا���ص��ع  تف�ض  ع��ن  ن�صبيا  الأردن مب��ن��اأى  زال  وم��ا  لج���ئ. 
حالة  و19  بالفريو�ض  موؤكدة  اإ�صابة   2478 اليوم  حتى  ت�صجيله 
الأردن  ال�صحة. وي�صت�صيف  ل��وزارة  الر�صمية  الأرق��ام  وف��اة، بح�صب 
بينما  املتحدة،  الأمم  لدى  م�صجلني  �صوري  لجئ  األ��ف   650 نحو 
تقدر عمان عدد الذين جلوؤوا اإىل اململكة منذ اندلع النزاع يف �صوريا 

بنحو 1،3 مليون.
 
 

 اأكد املتحدث با�صم الحتاد الأوروبي، بيرت �صتانو، يف بروك�صل اأم�ض 
الثالثاء اأن الحتاد “ممن للمغرب لدوره الن�صط” يف حل ال�صراع 
ممتنون  “نحن  الأوروب�����ي:  الحت���اد  با�صم  امل��ت��ح��دث  وق���ال  الليبي. 
تقودها  التي  العملية  الطرفني يف دعم  الن�صط مع  ل��دوره  للمغرب 
ب��اأي مبادرة  الأوروب��ي يرحب  “الحتاد  اأن  واأ�صاف  املتحدة«.  الأمم 
تهدف اإىل دعم عملية الو�صاطة التي تقودها الأمم املتحدة وامل�صي 
قدما يف حل ال�صراع الليبي من خالل عملية �صيا�صية«. وذكر �صتانو 
يف  الليبي  لل�صعب  الفعال  دعمه  �صيوا�صل  الأوروب����ي  “الحتاد  اأن 
تطلعاته لإقامة دولة �صلمية وم�صتقرة ومزدهرة«. وانطلقت اأول اأول 
اأم�ض الأحد يف بوزنيقة، ب�صواحي العا�صمة املغربية الرباط، جولة 
من احلوار الليبي متتد ليومني بني وفدين من طرابل�ض وطربق. 
كيلومرتات  بب�صعة  احل��وار  يحت�صن  ال��ذي  بوزنيقة  منتجع  ويبعد 
عن منتجع ال�صخريات الذي احت�صن امل�صاورات الليبية عام 2015 
وتّوج باتفاق �صيا�صي حتت راية الأمم املتحدة. وجاء يف بيان لوزارة 
النار  اإط��الق  وق��ف  تثبيت  اإىل  يهدف  اللقاء  اأن  املغربية  اخلارجية 

وفتح مفاو�صات حلل اخلالفات بني الفرقاء الليبيني.

طالبت بريطانيا الحتاد الأوروبي بالتحلي “مبزيد من الواقعية” 
التجارية بني اجلانبني  العالقة  ب�صاأن  بدء مفاو�صات حا�صمة  قبل 
ملرحلة ما بعد بريك�صت يف ظل اأجواء عّكرت �صفوها التقارير التي 
وقت  يف  الطرفان  وقعه  اتفاق  �صياغة  اإع��ادة  تريد  لندن  ب��اأن  تفيد 
بوري�ض  ال��وزراء  رئي�ض  ديفيد فرو�صت كبري مفاو�صي  وق��ال  �صابق. 
جون�صون “علينا اإحراز تقدم هذا الأ�صبوع” اإذا كان �صيتم التو�صل 
اإىل اتفاق بحلول نهاية الفرتة النتقالية بعد خروج بريطانيا من 

الحتاد الأوروبي يف كانون الأول/دي�صمرب.
الثالثاء  املقررة  املحادثات  اأفاد قبل  الهدف،  اأجل حتقيق هذا  ومن 
مي�صال  بريك�صت  ملف  ب�صاأن  الأوروب���ي  الحت��اد  مفاو�صي  كبري  مع 
الواقعية من الحتاد  املزيد من  اإىل روؤية  “نحتاج  بارنييه يف لندن 
يتمكنوا  مل  “اإذا  واأ�صاف  م�صتقلة«.  كدولة  و�صعنا  ب�صاأن  الأوروب��ي 
ف�صتكون  لدينا،  املتبقي  للغاية  املحدود  الوقت  يف  بذلك  القيام  من 
الأوروبي  التي بني الحتاد  بيننا مبنية على �صروط كتلك  التجارة 
العام«.  لنهاية  ا�صتعداداتنا  تكثيف  على  نعمل  ونحن  واأ���ص��رتال��ي��ا، 
وو�صلت املحادثات اإىل طريق م�صدود منذ اأ�صهر ب�صبب م�صائل مثل 
املتحدة  اململكة  اإىل مياه ال�صيد يف  مدى و�صول الحت��اد الأوروب��ي 
اإنه  اجلانبان  ويقول  العادل.  التناف�ض  و�صروط  الدولة  وم�صاعدات 
اإىل اتفاق خالل قمة الحت��اد الأوروب��ي يف منت�صف  يجب التو�صل 

ت�صرين الأول/اأكتوبر.

عوا�صم

عمان

بروك�سيل

لندن

القوات الإ�صرائيلية تعتقل
 50 فل�صطينيا بينهم امراأتان 

•• رام اهلل-رويرتز

الإ�صرائيلية  ال��ق��وات  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����ض  الفل�صطيني  الأ���ص��ري  ن���ادي  ق��ال 
يف  النادي  واأ�صاف  امراأتان.  بينهم  فل�صطينيا   50 املا�صية  الليلة  اعتقلت 
بيان “حملة العتقالت هذه تعترب الأكرب منذ بداية العام اجلاري، �صبقها 
حملة اعتقالت يف بلدة يعبد يف جنني يف �صهر اأيار املا�صي من العام اجلاري 
نفذها  التي  املتكررة  احلمالت  من  جمموعة  اإىل”  “اإ�صافة   ...2020
40 من  اأك��ر من  اإن  ن��ادي الأ�صري  الحتالل يف القد�ض وبلداتها«. وق��ال 
املعتقلني اجلدد من حمافظة اخلليل. وذكر النادي اأن “الأ�صرية ال�صابقة 
منزلها،  م��ن  اعتقلت  البطاط  هيثم  الأ���ص��ري  وال���دة  وه��ي  البطاط  �صهام 
بالقرب  حاجز  على  اعتقالها  ج��رى  تركي  اأب��و  الغني  عبد  اآم��ن��ة  وال��ف��ت��اة 
يحُ�صكل  “اإن هذا الت�صعيد  املا�صية«. واأ�صاف  الليلة  من احلرم الإبراهيمي 
جرمية يف ظل ا�صتمرار انت�صار الوباء وازدياد حالت امل�صابني بني �صفوف 

الأ�صرى بالفريو�ض، الأمر الذي يحُعر�ض حياتهم وم�صريهم للخطر«.
وقال البيان “رغم كل املنا�صدات واملطالبات امل�صتمرة بالإفراج عن الأ�صرى 
ل�صيما املر�صى منهم، فاإن رد الحتالل على املطالبات كان وما يزال عرب 
اعتقال املزيد من املواطنني الفل�صطينيني، وا�صتمراره بتحويل الوباء اإىل 
اأداة قمع وتنكيل«. وقالت متحدثة با�صم اجلي�ض الإ�صرائيلي “خالل الليل 
�صاركوا  باأنهم  يحُ�صتبه   21 على  القب�ض  العام  والأم��ن  قوات اجلي�ض  األقت 
يف اأن�صطة اإرهابية واأعمال �صغب وعنف �صد املدنيني الإ�صرائيليني وقوات 
وينتمون  واخلليل  بيت حلم  املعتقلني من منطقتي  اأن  واأ�صافت  الأم��ن«. 
حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة الإ���ص��الم��ي��ة )ح��م��ا���ض(. وذك���رت ح��رك��ة حما�ض اأن حملة 

العتقالت طالت قيادات يف �صفوف احلركة يف ال�صفة الغربية.

املئات من اأن�صار ترامب يف ا�صتعرا�س قوة يف �صوارع اأوريغن 

وفد قرب�صي اإىل لبنان لوقف قوارب املهاجرين 

ال�صني والهند تتبادلن اتهامات بانتهاك الهدنة

•• نيقو�صيا-اأ ف ب

�صرت�صل  اأّن����ه����ا  ق���رب����ض  اأع���ل���ن���ت 
وفداً  الأ���ص��ب��وع  ه���ذا  ب���ريوت  اإىل 
ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ���ص��ب��ل م��ن��ع ق����وارب 
حم�����ّم�����ل�����ة مب�����ه�����اج�����ري�����ن غري 
ن���ظ���ام���ي���ني م�����ن الإب�������ح�������ار من 
ال�صواحل اللبنانية نحو اجلزيرة 
امل��ت��و���ص��ط��ي��ة ال���ت���ي اع��رت���ص��ت يف 
الأيام الأخرية عدداً غري م�صبوق 

من هذه القوارب.
القرب�صي  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
م�صوؤولني  اإن  ن��وري�����ض  ن��ي��ك��و���ض 
القرب�صية  الأجهزة  خمتلف  من 
�صيزورون  امل�����ص��األ��ة  ب��ه��ذه  املعنية 
�صاعة   48 غ�������ص���ون  يف  ل���ب���ن���ان 
الظاهرة  ه����ذه  م���ع  “للتعامل 
واأكرها  ممكنة  طريقة  باأف�صل 

فاعلية«.
وت���ق���ع ق���رب����ض ع��ل��ى ب��ع��د 160 
ال�صاحل  م���ن  ف��ق��ط  ك��ي��ل��وم��رتاً 
ق��ري��ب��ة لدرجة  ال��ل��ب��ن��اين، وه���ي 
وقع  ال��ذي  ال�صخم  النفجار  اأّن 

�صفينة ا�صتاأجرتها نيقو�صيا لهذا 
الغر�ض. ولبنان الذي ي�صت�صيف 
اأك����ر م���ن م��ل��ي��ون لج���ئ �صوري 
اأزمة  اأ�صواأ  من  اأ�صهر  منذ  يعاين 
ع��ق��ود، فاقمها  م��ن��ذ  اق��ت�����ص��ادي��ة 
يف  وق��ع  ال��ذي  الكارثي  النفجار 

مرفاأ بريوت.
وت���خ�������ص���ى ق����رب�����ض، ال���ع�������ص���و يف 
الحّتاد الأوروبي، من اأن تتحّول 
اقت�صاديني  مل��ه��اج��ري��ن  م��ق�����ص��داً 
اأزمة �صيا�صية  �صاعني للفرار من 
يف  تتفاقم  تنفّك  ل  واقت�صادية 

البلد املجاور.
وترتبط قرب�ض ولبنان باتفاقية 
اإر�صال”  “اإعادة  ع���ل���ى  ت���ن�������ّض 
امل��ه��اج��ري��ن الق��ت�����ص��ادي��ني غري 
ال����ذي  ال���ب���ل���د  اإىل  ال�������ص���رع���ي���ني 

انطلقوا منه.
الأوىل  ال����دول����ة  ه����ي  وق����رب�����ض 
يف الحت����اد الأوروب������ي م��ن حيث 
اإىل  قيا�صاً  ال��ل��ج��وء  طالبي  ع��دد 
نوري�ض  وق������ال  ال�������ص���ك���ان.  ع�����دد 
ا�صتقبال  على  ق��ادري��ن  نعد  “مل 

يف 4 اآب/اأغ�����ص��ط�����ض امل��ا���ص��ي يف 
م��رف��اأ ب���ريوت ودّم����ر اأح��ي��اء عّدة 
يف  مع  �صحُ اللبنانية  العا�صمة  من 
اجلزيرة. اأما �صوريا الغارقة منذ 
فتف�صل  اأهلية  ح��رب  يف   2011
اجلزيرة  و�صواحل  �صواحلها  بني 

م�صافة اأقّل.
حالة  يف  القرب�صية  وال�صلطات 
ت������اأّه������ب ب����ع����دم����ا اع����رت�����ص����ت يف 
�صواحل  ق��ب��ال��ة  الأخ�����رية  الأي�����ام 
اجل��زي��رة م��ا ل ي��ق��ّل ع��ن خم�صة 
 150 باأكر من  ق��وارب حمّملة 

مهاجراً.
الداخلية  وزارة  عقدت  والإث��ن��ني 
ل��ب��ح��ث هذا  اج���ت���م���اع���اً ط�����ارئ�����اً 
لل�صلطات  ووف������ق������اً  ال����و�����ص����ع. 
الأكرب  الق�صم  ف����اإّن  ال��ق��رب���ص��ي��ة 
النظاميني  غ��ري  املهاجرين  م��ن 
ال����ذي����ن اأب�����ح�����روا م����ن ل���ب���ن���ان يف 
لبنانيني  ك��ان��وا  الأخ����رية  الأي����ام 
لبع�صهم  مح  �صحُ وق��د  و���ص��وري��ني، 
اأحُعيد  بينما  اجلزيرة  يف  بالنزول 
من  ع���ل���ى  ل���ب���ن���ان  اإىل  ال��ب��ق��ي��ة 

املهاجرين  م��ن  اإ���ص��اف��ي��ة  اأع�����داد 
القت�صاديني ل�صبب ب�صيط” هو 
اأن مراكز اإيواء هوؤلء املهاجرين 

يف اجلزيرة ممتلئة.
وكان نوري�ض اأ�صاد الأ�صبوع املا�صي 
مبوافقة الربملان القرب�صي على 
تقلي�ض املدة التي ميكن خاللها 
رف�ض  ق��رار  ي�صتاأنف  اأن  لالجئ 

طلبه من 75 اإىل 15 يوماً.
ووفقاً لوزارة الداخلية القرب�صية 
 2015 يف  اأغ����ل����ق  م���ن���ذ  ف�����اإّن�����ه 
كان  ال�����ذي  البلقان”  “طريق 
تركيا  م��ن  ي�صلكونه  امل��ه��اج��رون 
اإىل و�صط اأوروبا، ارتفعت طلبات 
 2.253 من  قرب�ض  يف  اللجوء 
 13.648 اإىل   2015 يف  طلباً 

ق���ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن   .2019 يف 
العليا  املفو�صية  با�صم  متحّدث 
املتحدة  لالأمم  التابعة  لالجئني 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  قرب�ض  يف 
قارب  من  على  �صخ�ض  “اأّي  اإّن 
يحُ�صمح  اأن  ي��ج��ب  ال��ل��ج��وء  يطلب 
ب�صورة  الأق��ّل  بالدخول، على  له 

موؤّقتة لدر�ض طلبه«.

اإ�صابة بكورونا و10 حالت وفاة بني الفل�صطينيني اإيطاليا ت�صم �صوتها للدعوات الأوروبية اإىل التغيري يف لبنان   717
•• رام اهلل-رويرتز

اأعلنت وزيرة ال�صحة الفل�صطينية مي الكيلة اأم�ض الثالثاء 
ت�صجيل 717 اإ�صابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد وع�صر 

حالت وفاة خالل ال�صاعات الأربع والع�صرين املا�صية.
واأ�صافت يف بيان �صحفي اأن حالت الوفاة �صجلت ملواطن من 
قطاع غزة ومواطن من حمافظة نابل�ض واآخر يف حمافظة 
اخلليل واأربع حالت يف القد�ض و�صواحيها وحالة يف �صلفيت 

واأخرى يف قلقيلية وحالة يف حمافظة رام اهلل والبرية.
واأ�صارت الوزيرة اإىل اأن القد�ض ت�صدرت الإ�صابات اجلديدة 
ح��ال��ة، يف   144 ب��واق��ع  تليها اخلليل  ح��ال��ة،   164 م�صجلة 
باقي  وت��وزع��ت  غ��زة  118 حالة يف قطاع  ت�صجيل  ح��ني مت 

الإ�صابات على مناطق خمتلفة يف ال�صفة الغربية.

•• بكني-اأ ف ب

التهامات  والهند  ال�صني  تبادلت 
ب�����ص��اأن م��ن ب���داأ اإط���الق ال��ن��ار عرب 
حدود الهماليا التي ت�صهد توترا 
ك��ب��ريا، م��ا زاد م��ن ح��دة املواجهة 
امل�صتمرة منذ اأ�صهر بني اجلارتني 
 20 اأودت بحياة  النوويتني والتي 

�صخ�صا على الأقل.
الثالثاء  اأم�������ض  ال�����ص��ني   وق���ال���ت 
“اإجراءات  ات���خ���ذوا  ج��ن��وده��ا  اإن 
هنود  جنود  فتح  بعدما  م�صادة” 
اجلبلية  لداخ  يف  منطقة  يف  النار 

املتنازع عليها.
“ا�صتفزاز  بارتكاب  الهند  واتهمت 
عرب  ب��ع��دم��ا  الث���ن���ني  ع�صكري” 
يف  الفعلية  املراقبة  خط  جنودها 
)غرب(  احل��دودي��ة  لداخ  منطقة 
كما ذكرت  و”بداأوا اإطالق النار”، 

وزارة الدفاع ال�صينية.
اإىل تقدمي  نيودلهي  �صارعت  وقد 
رواي��ت��ه��ا وات��ه��م��ت ق����وات احل���دود 
التفاقات”  ب�”انتهاك  ال�صينية 
نارية  ط��ل��ق��ات  “ب�صع  واإط�������الق 

خ�صومها  ل��ت��خ��وي��ف  الهواء”  يف 
الهنود.

بيان  ال��ه��ن��دي يف  وق�����ال اجل��ي�����ض 
حتّلت  اخلطري،  ال�صتفزاز  “رغم 
وت�صرفت  النف�ض  ب�صبط  قواتنا 

بطريقة نا�صجة وم�صوؤولة«.
وهذه املرة الوىل التي يوؤكد فيها 
اإط��الق النار عرب احل��دود املتنازع 
ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود ح��ي��ث يفر�ض 
القوات  ا���ص��ت��خ��دام  ع���دم  الت���ف���اق 
لتجنب  الأ����ص���ل���ح���ة  احل������دودي������ة 
املنطقة  ه���ذه  ال��ع��ن��ف يف  ت�����ص��اع��د 

النائية.
وق������د ت�����ده�����ورت ال����ع����الق����ات بني 
اجل���ارت���ني ب��ع��د ا���ص��ت��ب��اك وق����ع يف 
حزيران/يونيو يف املنطقة املتنازع 
عليها اأ�صفر عن مقتل 20 جنديا 

هنديا.
جي�ض  ب���ا����ص���م  ن���اط���ق  ي���ق���دم  ومل 
ال�صيني  ال�������ص���ع���ب���ي  ال���ت���ح���ري���ر 
ثاأر  عملية  ع��ن  حم���ددة  تفا�صيل 
اأي تقرير عن وقوع  كما مل يقدم 
اإ�صابات، داعيا الهند اإىل التحقيق 

يف احلادث.

من  الآلف  ع�������ص���رات  ن�����ص��ر  ومت 
حدود  على  اجلانبني  من  اجلنود 
الهماليا املتنازع عليها والتي تقع 
اآلف  اأربعة  من  اأك��ر  ارتفاع  على 

مرت.
حدودية  حربا  الدولتان  وخا�صت 
يتم  مل  ل��ك��ن   ،1962 ال���ع���ام  يف 
اإطالق نار يف املنطقة  اأي  ت�صجيل 
قتل  ع��ن��دم��ا   1975 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

اأربعة جنود هنود يف كمني.
يتم  مل  احل�����دود  اأن  اإىل  ون���ظ���را 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ح��ي��ح ولأن  ت��ر���ص��ي��م��ه��ا 
ال��ت�����ص��اري�����ض امل��رت��ف��ع��ة غ��ال��ب��ا ما 
تكون م�صّللة، اتفق اجلانبان منذ 
عقود على عدم ا�صتخدام الأ�صلحة 

النارية.
التف�صيلية  الربوتوكولت  وحتدد 
ال�صتباك  لف�ض  �صلمية  اإج��راءات 
اإىل  طريقها  ال��دوري��ات  �صّلت  اإذا 
مناطق يعتقد الطرف الآخر اأنها 

اأرا�صيه.
يف  وقعت  خطرية  ا�صتباكات  لكن 
ح��زي��ران/  15 يف  لداخ  منطقة 

الع�صي  فيها  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ي��ون��ي��و 

واحلجارة والأي��دي على غ��رار ما 
الع�صور  ا�صتباكات  كان يح�صل يف 
الو�صطى، واأ�صفرت عن مقتل 20 

جنديا من القوات الهندية.
�صحايا  ب�صقوط  ال�����ص��ني  واأق����رت 
تك�صف  مل  لكنها  �صفوفها  �صمن 

عددهم.
الطرفان  عزز  احل��ني،  ذلك  ومنذ 
اجلنود  اآلف  بع�صرات  مواقعهما 

يف هذه املنطقة النائية.
عّدل  باأنه  الهندي  اجلي�ض  واأف���اد 
مبا  به  اخلا�صة  ال�صتباك  قواعد 

ي�صمح للجنود بحمل ال�صالح.
وال��ت��ق��ى وزي����را دف����اع ال��ب��ل��دي��ن يف 
م��و���ص��ك��و الأ����ص���ب���وع امل���ا����ص���ي، لكن 
ال��ت��ي ����ص���درت يف وقت  ال��ب��ي��ان��ات 
لحق ت�صري اإىل اأن ت�صوية اخلالف 

ما زالت بعيدة املنال.
الأ�صبوع،  �صابق من هذا  وقت  ويف 
نيودلهي  اإن  ه���ن���دي  وزي�����ر  ق����ال 
اأخطرت ال�صني مبزاعم اأن جي�ض 
ال��ت��ح��ري��ر ال�����ص��ع��ب��ي ال�����ص��ي��ن��ي قام 
بخطف خم�صة رجال قرب احلدود 

املتنازع عليها.

عون “حان الوقت للنظر اإىل الأمام وبناء الثقة بني املواطنني 
لبنان”،  ت��اري��خ  م��ن  ج��دي��دة  �صفحة  كتابة  كما  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

م�صيفا اأن اإيطاليا والحتاد الأوروبي م�صتعدان للم�صاعدة.
وخ����الل زي�����ارة م���اك���رون ل���ب���ريوت الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي ق���ال اإن 
قبل  ع��ادة  ل�صهور  يت�صاومون  الذين  اللبنانيني،  ال�صيا�صيني 
ت�صكيل حكومة جديدة، تعهدوا باملوافقة على حكومة جديدة 
اأديب يف غ�صون  ال��وزراء املكلف م�صطفى  حتت رئا�صة رئي�ض 

اأ�صبوعني فح�صب، اأي بحلول منت�صف �صبتمرب.
والت�صكيل ال�صريع حلكومة جديدة هو اأول خطوة من املطالب 
املذكورة يف خارطة طريق �صيا�صية فرن�صية تفتح الطريق اأمام 
من  ال����دولرات  مليارات  لتلقي  بالديون  ب�صدة  املثقل  لبنان 

امل�صاعدات ال�صرورية كي يقف على قدميه جمددا.

التعهد  التي مت  امل�صاعدات  �صيء من  لبنان على  ومل يح�صل 
احلكومات  لأن   ،2018 يف  دويل  م��وؤمت��ر  يف  م��رة  لأول  بها 

ال�صابقة مل تنفذ قط الإ�صالحات املوعودة.
جاهزا  يكون  اأن  املكلف  ال���وزراء  رئي�ض  من  الأم��ر  وي�صتدعي 
يظل  كي  املقبل  الأ�صبوع  اأوائ���ل  بحلول  احلكومي  بالت�صكيل 
ت�صكيل  جهود  م��ن  النقي�ض  على  لكن  امل��ط��ل��وب،  امل�صار  على 
اأو جدل حزبي  نقا�ض عام  ال�صابقة مل يكن هناك  احلكومات 

علني يذكر حول الأ�صماء املر�صحة ل�صغل املنا�صب الوزارية.
اقرتح  اأدي���ب  اإن  لبنانية  واإع��الم��ي��ة  �صيا�صية  م�صادر  وت��ق��ول 
حكومة اأ�صغر من املعتاد ت�صم نحو 14 وزيرا بدل من 24 
تقريبا كما جرت العادة. لكن رئي�ض الوزراء املكلف، وهو �صفري 

�صابق يف برلني، مل يدل باأي ت�صريحات علنية.

•• بريوت-رويرتز

قال رئي�ض الوزراء الإيطايل جوزيبي كونتي اإنه حان الوقت 
لي�صم  وموؤ�ص�صاته،  ال�صعب  بني  الثقة  بناء  لبنان  يعيد  لأن 
به  تع�صف  بلد  يف  للتغيري  فرن�صا  وجهتها  دع��وة  اإىل  �صوته 
انفجار  وتداعيات  عام  منذ  م�صتمرة  اقت�صادية طاحنة  اأزم��ة 

مروع دمر مرفاأ عا�صمته ال�صهر املا�صي.
ويزور كونتي بريوت بعد اأ�صبوع من زيارة الرئي�ض الفرن�صي 
اإميانويل ماكرون الذي يقود جهودا دولية لتطبيق اإ�صالحات 
داخل  الإدارة  و�صوء  الف�صاد  من  عقودا  تنهي  لبنان  يف  كربى 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ن�صرتها  ت�صريحات  ويف  ال���دول���ة.  اأروق����ة 
لالإعالم بلبنان قال كونتي بعد حمادثات مع الرئي�ض مي�صال 

الأردن يدين فتح �صربيا 
وكو�صوفو �صفارتني يف القد�س 

•• عمان-اأ ف ب

دان الأردن ب�صدة قرار �صربيا نقل �صفارتها لدى اإ�صرائيل من تل اأبيب اإىل 
القد�ض وعزم كو�صوفو فتح �صفارة لها هناك، معتربا اأن القرارين يخرقان 
القانون الدويل. وعربت وزارة اخلارجية الردنية يف بيان ليل اأم�ض الأول 
الثنني عن اإدانتها “ورف�صها القرارين باعتبارهما خرقاً �صريحاً للقانون 
الدويل«. ونقل البيان عن الناطق الر�صمي با�صم الوزارة �صيف اهلل الفايز 
قوله اإن “القرارين يتعار�صان ب�صكل �صارخ مع القانون الدويل، خ�صو�صاً 
قرارات جمل�ض الأمن 476 و478 و2334 التي توؤكد جميعها على اأن 
ذات  ال��دويل  القانون  اأحكام  عليها  تنطبق  حمتلة  اأر���ض  ال�صرقية  القد�ض 
اإج��راءات تهدف لتغيري و�صع مدينة  اأو  “اأي ق��رارات  اأن  ال�صلة«. واأ�صاف 
القد�ض اأو مركزها القانوين اأو تركيبتها الدميوغرافية تعترب باطلة وغري 
�صرعية ومنعدمة الأثر القانوين«. واأكد الفايز اأن “حتقيق ال�صالم العادل 
القد�ض  تتحرر  اأن  يجب  ال��ذي  الدولتني  حل  الوحيدة  طريقه  وال�صامل 
على خطوط  امل�صتقلة  الفل�صطينية  للدولة  عا�صمة  اأ�صا�صه  على  ال�صرقية 
واأعرب الحتاد الأوروبي الثنني عن  الرابع من حزيران/يونيو 1967«. 
“قلقه ال�صديد” و”اأ�صفه” ب�صاأن تعهد بلغراد نقل �صفارتها يف اإ�صرائيل من 
تل اأبيب اإىل القد�ض. ويف ختام اجتماع يف البيت الأبي�ض بح�صور الرئي�ض 
الأمريكي دونالد ترامب، تعهد زعيما كو�صوفو و�صربيا اجلمعة ب”تطبيع 
العالقات القت�صادية” بينهما، فيما اأعلنت �صربيا قرارها نقل �صفارتها يف 
اإ�صرائيل اإىل القد�ض بحلول متوز/يوليو املقبل. ويتم�صك الحتاد الأوروبي 
بحل الدولتني مع القد�ض عا�صمة لهما، وتتخذ بعثته الدبلوما�صية يف تل 
اأبيب مقرا. وي�صرتط الحتاد على املر�صحني لالن�صمام اإليه اعتماد النهج 

نف�صه على �صعيد ال�صيا�صة اخلارجية.

•• اأوريغون �صيتي-اأ ف ب

الرئي�ض  اأن�����ص��ار  امل��ئ��ات م��ن  جت��م��ع 
كبري  ا�صتعرا�ض  ت��رام��ب يف  دون��ال��د 
�صم مواكب �صيارات لدعم مر�صحهم 
وال�صرطة قرب بورتالند، حيث تقع 
النا�صطني  ب��ني  بانتظام  ���ص��دام��ات 
املناه�صني للعن�صرية وقوات الأمن 

منذ اأكر من مئة يوم.
و���ص��ارك��ت جم��م��وع��ات ���ص��غ��رية من 
ال���رج���ال امل��ج��ه��زي��ن مب���ع���دات �صبه 
نا�صطون  غ��ال��ب��ا  وه����م  ع�����ص��ك��ري��ة، 
يف  املتطرف،  اليمني  من  م�صلحون 
اأ�صا�صا  �صمت  التي  التجمعات  ه��ذه 

عائالت وم�صنني.
بينها  ����ص���ي���ارة   300 وان���ط���ل���ق���ت 
البيك-اآب على  �صيارات  العديد من 
�صيتي  اوريغن  حميط  يف  الطرقات 
من  كلم  خم�صني  ح���واىل  بعد  على 

بورتالند قبل ان تتفرق.
�صخ�ض   200 اإىل   150 وق������رر 
“براود  ميلي�صيا  من  اأع�صاء  بقيادة 

الأبي�ض  العرق  بتفوق  توؤمن  التي  الوطنية  بويز” 
يف  اوري��غ��ن  عا�صمة  ���ص��امل  ح��ت��ى  طريقهم  م��وا���ص��ل��ة 

ا�صتعرا�ض قوة.
اآب/  29 يف  ب��ورت��الن��د  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال��ت��وت��ر  وع����اد 

عاما(   39( دانيل�صون  اآرون  قتل  عندما  اأغ�صط�ض 
الوطنية  برير”  “باتريوت  جمموعة  منا�صري  من 
بالر�صا�ض يف املدينة. وح�صل ذلك بعد م�صاركته يف 
الإثنني  ملوكب  م�صابه  لرتامب  داع��م  �صيارات  موكب 
رفاق  مع  بورتالند  اإىل  ليدخل  املوكب  عن  وانف�صل 

اآخرين.
ال48  يف  رج���ال  ال�����ص��رط��ة  قتلت  اأي����ام  خم�صة  وب��ع��د 

لت�صحيح  ال��الزم��ة  احلنكة  ل��دي��ه  “ترامب  اأوري��غ��ن 
ما  “يعرف  ب��ر���ض  لفران�ض  واأك����دت  اأم���ريك���ا«.  م�صار 
يجب القيام به لتولد الراأ�صمالية الأم��وال ولنتمكن 
م��ن اإ���ص��الح امل��ب��اين ال��ت��ي دم��ره��ا الآخ����رون يف و�صط 

بورتالند«.
اأيار/مايو  التي نظمت نهاية  التظاهرات  اإىل  وت�صري 
يف مينيابولي�ض بعد وفاة جورج فلويد الرجل الأ�صود 
الذي ق�صى اختناقا حتت ركبة �صرطي اأبي�ض. واأثارت 
الوليات  اأنحاء  كافة  يف  احتجاجات  موجة  احلادثة 

املتحدة.
بورتالند  يف  خ�صو�صا  عنيفة  ال��ت��ظ��اه��رات  وك��ان��ت 
ن�����ص��م��ة( ح��ي��ث وق��ع��ت م���واج���ه���ات بني  األ����ف   650(

قدم نف�صه على مواقع التوا�صل الجتماعي على انه 
عملية  ارتكب  ان��ه  يف  وي�صتبه  للفا�صية”،  “مناه�ض 
القتل بعد مطاردته. ويبدو اأن مايكل رينوهل حاول 

الفرار و�صهر �صالحا ناريا عندما قتل.
والإث��ن��ني ال��ذي ك��ان ي��وم عطلة يف ال��ولي��ات املتحدة، 
اأنهم لن يقرتبوا من بورتالند  اأكد منظمو التجمع 

“لدواع اأمنية«.
ورفرفت مئات الأعالم الأمريكية على �صيارات املوكب 
ال��ت��ي رف��ع��ت اأي�����ص��ا لف��ت��ات ت��دع��و اإىل اإع����ادة انتخاب 
دونالد ترامب يف الثالث من ت�صرين الثاين/نوفمرب 

وغالبا ما �صورته كبطل يحمل �صالحا ر�صا�صا.
من  �صغرية  بلدة  يف  املحا�صبة  لر�صون  كا�صي  وقالت 

للفا�صية  م���ن���اه�������ص���ني  ن���ا����ص���ط���ني 
بانتظام  ترامب  ويدين  وال�صرطة. 
التي  ب���ورت���الن���د  يف  ال����ص���ط���راب���ات 
يقول اإنه يقف وراءها “م�صاغبون” 
من  و”اإرهابيون  ف����و�����ص����وي����ون 

الداخل«.
واف�����اد م��را���ص��ل ف��ران�����ض ب��ر���ض انه 
رغ��م موا�صلة ح��رك��ة الح��ت��ج��اج يف 
ب�صيطة  الأ����ص���رار  تبقى  ب��ورت��الن��د 

واحلياة اليومية ت�صتمر بهدوء.
املتقاعدة  وي��ل��ي��ام��ز  ك����ارول  وت��ق��ول 
القدمية  اجل��م��ه��وري��ة  وال��ن��ا���ص��ط��ة 
بلدا  ي�����ص��ب��ه  ب��ورت��الن��د  “و�صط  اإن 
على  كتابات  مع  الثالث  العامل  من 

اجلدران وحرائق واأعمال نهب«.
وتوؤكد ويليامز التي تقطن يف بلدة 
 60 بعد  على  ال�صغرية  �صيلفرتون 
كلم جنوب بورتالند “ل ندعو اإىل 

العنف حتى وان اتهمنا بذلك«.
ن�صعى  ول  �صلميون  “اننا  وت�صيف 
مقتل  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  الثاأر”  اإىل 
اآرت واي����ت من  دان��ي��ل�����ص��ون. وي��ق��ول 
امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى يف ح��رب فيتنام ان��ه ج��اء لدعم 

“الرئي�ض دونالد ترامب ب�صكل تام«.
وي�صيف الرجل ال�صبعيني “اأ�صبح لدينا رئي�ض يدافع 

عن حقوقنا” وقيم اأمريكا.
ويتابع “راأيت ما تفعل الدول ال�صرتاكية-ال�صيوعية 
ب�صعوبها ولي�ض بالأمر اجلميل”. وهو قلق من “غزو 
الع�صرين  ال�صنوات  يف  املتحدة  للوليات  ال�صيوعيني 

املا�صية«.
ويو�صح “�صادافع عن حقوقي الد�صتورية بحياتي اإذا 
اقت�صى الأمر .. اأ�صعر باحلزن لنني م�صطر خلو�ض 

معركة يف بالدي” دفاعا عن قيم احلرية.
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منوذج اإعالن الن�ضر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  3٢4٨٥4 تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠1

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع

وعنوانه: �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، ال�صوؤون العقارية.

LULUPOINTS باللغة الإجنليزية على ميينهما خط  و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  
عامودي رفيع ثم كلمات بنك اأبوظبي التجاري باللغة العربية حتتهم الأحرف ADCB باللغة الإجنليزية 
اأبوظبي  كلمات  به  الداكن  الأحمر  باللون  مثلث  ل�صبه  مميز  ر�صم  ميينهم  وعلى  ال�صود  باللون  جميعهم 

التجاري باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر.
ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )اأبوظبي( مبعزل عن العالمة لعتبارها ا�صم 

منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 122114

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  31677٢ تاريخ: ٠٨/٠9/٢٠19
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ال�صيدة �صايا ديفي
وعنوانه: جيه-16 ، �صيكتور-اإك�ض اأي نويدا ، جاوتام بود ناجار ، الرمز الربيدي: ٢٠13٠1 ، عتار برادي�ض 

، الهند.
�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صّنع( ، تبغ م�صغ ، �صجائر ، اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب. تبغ )خام اأو محُ

داخ��ل م�صتطيل  الإجنليزية بخط مميز وحم��دد  باللغة   300 اأرق��ام  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�صف 
حمدد.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 134802

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  3٢٥4٨6 تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٢

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع

وعنوانه: �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، خدمات ح�صابات البنوك، خدمات املعلومات عن ح�صابات  احلياة، القرو�ض 

البنوك، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بالأعمال عرب النرتنت.
باللغة   ADCB الأح���رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
العربية بخط وطريقة مميزة على  باللغة  التجاري  اأبوظبي  كلمات  به  ل�صبه مثلث  ر�صم مميز  الإجنليزية وعلى ميينهم 

ي�صارهم خط عمودي رفيع ثم كلمة اإك�صيلن�صي باللغة العربية.
منطقة  ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل  )اأبوظبي(  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال�صرتاطات:    

جغرافية.
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 147760

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  3٢٥٥14 تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٢

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع

وعنوانه: �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، خدمات ح�صابات البنوك، خدمات املعلومات عن ح�صابات  احلياة، القرو�ض 

البنوك، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بالأعمال عرب النرتنت.
باللغة   ADCB الأح���رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
العربية بخط وطريقة مميزة على  باللغة  التجاري  اأبوظبي  كلمات  به  ل�صبه مثلث  ر�صم مميز  الإجنليزية وعلى ميينهم 

ي�صارهم خط عمودي رفيع ثم كلمة EXCELLENCY باللغة الإجنليزية.
منطقة  ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل  )اأبوظبي(  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال�صرتاطات:    

جغرافية.
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 147761

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  333٢76تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

بخط  واح��د  ال��رق��م  ميينهم  على  الأبي�ض  باللون   FAB الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
وطريقة مميزة باللون الأحمر ثم كلمة eCollect  باللون الأبي�ض وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية 

داخل م�صتطيل باللون الأزرق.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 153039

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  333٢77تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة         
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
احلياة، القرو�ض املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، ال�صكوك ال�صرعية، خدمات ال�صم�صرة، ال�صم�صرة اخلا�صة 
ال�صم�صرة  ال�صندات،  �صم�صرة  املالية،  الأوراق  بور�صة  �صم�صرة  ال�صتثمار،  يف  ال�صم�صرة  الب�صائع،  يف  ال�صم�صرة  بالرهانات، 
املالية، �صمرة الأوراق املالية، خدمات ال�صم�صرة يف ال�صبائك، ال�صم�صرة يف ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، ال�صم�صرة يف ال�صتثمار 
املايل، ال�صم�صرة يف العقارات، خدمات ال�صم�صرة املتعلقة بالتمويل التباديل، ال�صم�صرة يف �صرف العمالت، ال�صرافة، اأ�صواق 

�صرافة العمالت الأجنبية.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف FAB باللون الأزرق على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 

الأحمر ثم كلمة eCollect  باللون الأزرق وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 153040

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  33٠4٥7 تاريخ: ٠4/٢٠٢٠/٠6
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ثري ام كومبني
وعنوانه: ثري ام �صنرت ، ٢٥٠1 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا ٥٥144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة          

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

�صحج  م��واد  نفرة(،  )�صَّ �صحج  ركبات  محُ نفرة(،  )�صَّ �صحج  م��واد  وك�صط،  وجلي  �صقل  ومنتجات  م�صتح�صرات 
نفرة( و�صفائح  نفرة( لال�صتخدام ال�صناعي واملنزيل مبا يف ذلك ورق ال�صحج )لل�صنفرة(، مواد �صحج )�صَّ )�صَّ
لل�صقل،  نفرة(  )�صَّ �صحج  م�صتح�صرات  نفرة(،  )�صَّ �صحج  قما�ض  نفرة(،  )�صَّ �صحج  ولبادات  نفرة(  )�صَّ �صحج 
اأو املحافظة على ال�صطح اجلاهزة للمركبات  اأو جتديد  اأو ت�صميع  اأو تلميع  اأو �صقل  م�صتح�صرات تنظيف 

ذات املحركات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TRIZACT باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 154218

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  33٠4٥9 تاريخ: ٠4/٢٠٢٠/٠6
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ثري ام كومبني
وعنوانه: ثري ام �صنرت ، ٢٥٠1 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا ٥٥144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
نفرة( �صناعية مبا يف ذلك ال�صطوانات والعجالت وال�صيور والفرا�صي وجميعها اأجزاء اآلت،  مواد �صحج )�صَّ
نفرة( واآلت الطحن واآلت  نفرة( لآلت ال�صحج )�صَّ �صيور وا�صطوانات ولبادات و�صفائح وعجالت �صحج )�صَّ

التلميع وال�صقل التي ًتدار بالكهرباء.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TRIZACT باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 154219

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  3٢٥٥1٥ تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٢

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع

وعنوانه: �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، خدمات ح�صابات البنوك، خدمات املعلومات عن ح�صابات  احلياة، القرو�ض 

البنوك، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بالأعمال عرب النرتنت.
باللغة   ADCB الأح���رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
العربية بخط وطريقة مميزة على  باللغة  التجاري  اأبوظبي  كلمات  به  ل�صبه مثلث  ر�صم مميز  الإجنليزية وعلى ميينهم 

ي�صارهم خط عمودي رفيع ثم كلمة نادي بريفليج باللغة العربية.
منطقة  ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل  )اأبوظبي(  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال�صرتاطات:    

جغرافية.
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 147762

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  3٢٥٥16 تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٢

بيانات الأولوية: 
ال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع

وعنوانه: �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، خدمات ح�صابات البنوك، خدمات املعلومات عن ح�صابات  احلياة، القرو�ض 

البنوك، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بالأعمال عرب النرتنت.
باللغة   ADCB الأح���رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
العربية بخط وطريقة مميزة على  باللغة  التجاري  اأبوظبي  كلمات  به  ل�صبه مثلث  ر�صم مميز  الإجنليزية وعلى ميينهم 

الإجنليزية. باللغة   PRIVILEGE CLUB ي�صارهم خط عمودي رفيع ثم كلمات
منطقة  ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل  )اأبوظبي(  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال�صرتاطات:    

جغرافية.
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 147763

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  333٢73تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة ثم كلمة 
الإجنليزية. باللغة  الكلمات  وجميع    eCollect

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 153037

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  333٢74تاريخ: ٢٠٢٠/٠7/٢9    بيانات الأولوية: 

ال�صم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة    

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املالية،  الأعمال  ت�صفية  خدمات  امل�صرفية،  الأعمال  معلومات  املنزلية،  امل�صرفية  اخلدمات  امل�صرفية،  الأعمال  املتحركة، 
ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة املالية، ال�صت�صارات املالية،  مكاتب الئتمان، 
خدمات بطاقات الئتمان، اإ�صدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(، ال�صرافة، املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، 
ا�صتثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونياً، ال�صمانات، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي، متويل البيع بالتق�صيط، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء والإيجار، القرو�ض ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني على 
احلياة، القرو�ض املالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفري، ال�صكوك ال�صرعية، خدمات ال�صم�صرة، ال�صم�صرة اخلا�صة 
ال�صم�صرة  ال�صندات،  �صم�صرة  املالية،  الأوراق  بور�صة  �صم�صرة  ال�صتثمار،  يف  ال�صم�صرة  الب�صائع،  يف  ال�صم�صرة  بالرهانات، 
املالية، �صمرة الأوراق املالية، خدمات ال�صم�صرة يف ال�صبائك، ال�صم�صرة يف ا�صتثمار روؤو�ض الأموال، ال�صم�صرة يف ال�صتثمار 
املايل، ال�صم�صرة يف العقارات، خدمات ال�صم�صرة املتعلقة بالتمويل التباديل، ال�صم�صرة يف �صرف العمالت، ال�صرافة، اأ�صواق 

�صرافة العمالت الأجنبية.
  eCollect على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة ثم كلمة FAB و�صف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل م�صتطيل.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 153038

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 334٢7٥ تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨

بيانات الأولوية: 
ال�صم: : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه: �ض.ب. 1٥٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات 
اأملا�ض،  ذه��ب،  الدقيقية،  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  الكرمية،  والأح��ج��ار  املجوهرات  اأخ��رى، 
�صغرية  متدلية  حلي  )جم��وه��رات(،  �صل�صلية  قالئد  )جم��وه��رات(،  للزينة  دبابي�ض  )جم��وه��رات(،  اأ���ص��اور 
اأق���راط، علب للمجوهرات، قالئد )جم��وه��رات(، حلي )جم��وه��رات(، خ��وامت )جموهرات(،  )جم��وه��رات(، 
�صوار  الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من  حلي �صغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
وخامت مت�صلني ب�صل�صلة قابلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�صاور للحقائب )جموهرات( ، حلي متدلية 
اأو�صمة من معادن نفي�صة، �صناديق من معادن نفي�صة، هياكل جذعية من معادن  اأو  )جموهرات(، نيا�صني 
نفي�صة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�ض حلي، بالتني )فلز(، 

اأحجار �صبه كرمية، حلي ف�صية، �صاعات، اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة، �صاعات يد.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Nakshatrah باللغة الإجنليزية. 

  ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 155245

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  33374٨ تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ان اف تي اخ�صائيون بالروافع الربجية ذ م م 
وعنوانه: �ض.ب. ٢٨٠37، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37

الإن�صاء،  ال�صطوح اخلارجية للمباين،  املباين، تنظيف  اإحكام �صد  املباين،  املباين، عزل  اإن�صاء  الإ�صراف على 
الكهربائية،  الأجهزة  واإ�صالح  تركيب  املباين،  هدم  الإن�صاء،  عن  معلومات  بالإن�صاء،  املتعلقة  ال�صت�صارات 
تركيب  والنوافذ،  الأب��واب  تركيب  املوانئ،  اإن�صاء  الأث��اث،  امل�صانع، جتديد  اإن�صاء  امل�صاعد،  واإ�صالح  تركيب 
واإ�صالح امل�صاعد، �صيانة واإ�صالح ال�صيارات، تركيب و�صيانة واإ�صالح الآلت واملعدات املكتبية، اإن�صاء و�صيانة 
تاأجري  )البولدوزرات(،  تاأجري اجلرافات  التالفة جزئياً،  اأو  املعطلة  املحركات  بناء  اإعادة  الأنابيب،  خطوط 
معدات الإن�صاء، تاأجري الرافعات )معدات اإن�صاء(، تاأجري احلفارات، تاأجري اآلت كنا�صة الطرق، معلومات عن 
الإ�صالح، �صيانة واإ�صالح اخلزائن الفولذية، ن�صب ال�صقالت، �صيانة املركبات، اإن�صاء واإ�صالح امل�صتودعات، 

تنظيف النوافذ.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ORBIT باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 155473

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  33٢٠93 تاريخ: ٠6/٢٠٢٠/٠7

بيانات الأولوية: 
ال�صم: يونيليفر بي ال �صي وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.

�ضورة العالمة         
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

�صابون، عطور، ماء الزينة، عطر بعد احلالقة، كولونيا، زيوت عطرية، مزيالت الروائح الكريهة وم�صادات 
للعرق، م�صتح�صرات للعناية بفروة الراأ�ض وال�صعر، �صامبو وبل�صم، ملونات لل�صعر، منتجات ت�صفيف ال�صعر، 
والأ�صنان، م�صتح�صرات  بالفم  للعناية  لغايات طبية، م�صتح�صرات  لي�صت  للفم  الأ�صنان، غ�صولت  معجون 
تواليت غري طبية، م�صتح�صرات ا�صتحمام ودحُ�ض، م�صتح�صرات العناية بالب�صرة، زيوت وكرميات وغ�صولت 
)لو�صن( للب�صرة، م�صتح�صرات احلالقة، م�صتح�صرات ما قبل وما بعد احلالقة، م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر، 
م�صتح�صرات لإ�صمرار الب�صرة بالتعر�ض لل�صم�ض وم�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ض، م�صتح�صرات جتميل، 
م�صتح�صرات مكياج، م�صتح�صرات اإزالة املكياج، فازلني، م�صتح�صرات العناية بال�صفاه، م�صحوق التالك، غزل 
قطني واأعواد قطن، لبادات اأو مناديل ورقية اأو مناديل جتميل، لبادات اأو مناديل ورقية اأو مناديل تنظيف 

مرطبة م�صبقاً اأو م�صربة، اأقنعة جتميلية ومعجون جتميلي للوجه.
باللغة    DOVE CARE & PROTECT رم��ز  و  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 

الإجنليزية.
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 155805

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  33٢٠96 تاريخ: ٠6/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: يونيليفر بي ال �صي وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
�ضورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٥
ال�صخ�صية  لل�صحة  �صحية  م�صتح�صرات  ومعقمات،  �صحية  لأغرا�ض  مطهرات  �صيدلنية،  م�صتح�صرات 
بخالف مواد التواليت، �صمع طب الأ�صنان، �صمادات ول�صقات لال�صتخدام الطبي ومواد �صماد لال�صتخدام 
الطبي، م�صتح�صرات طبية للب�صرة وال�صعر، م�صتح�صرات طبية لل�صفاه، فازلني لغايات طبية، مواد حمية 

لال�صتخدام الطبي، م�صتح�صرات ع�صبية لغايات طبية.
باللغة    DOVE CARE & PROTECT رم��ز  و  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 

الإجنليزية.
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 155806

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٢٨9 تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة     
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�ض فيديوية  اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، 
اآلت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، تطبيقات 

الهواتف املتحركة، برامج تطبيقات قابلة للتنزيل، برامج تطبيقات فيما يتعلق بالتو�صيل.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي MUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156208

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٢9٠تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة       
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع واخلدمات ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صراء هذه ال�صلع واخلدمات 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، التي ميكن تقدميها من خالل حمالت البيع بالتجزئة 
اأو من خالل الو�صائل اللكرتونية على  اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي  اأو منافذ البيع باجلملة 
�صبيل املثال من خالل املواقع اللكرتونية اأو برامج الت�صوق التلفزيونية،  خدمات البيع بالتجزئة، وكالت 
الأنباء التجارية، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني، عر�ض ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات 

بيعها بالتجزئة، عر�ض ال�صلع.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي MUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156209

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٢91تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النق�ل، تغليف وتخزين ال�ص�لع، تنظيم الرحالت وال�صفر، خدمات التو�صيل، تو�صيل الطعام، تو�صيل ال�صلع، 
تنظيم تو�صيل ال�صلع، تخزين الطعام، خدمات نقل الطعام، تغليف الطعام، تو�صيل الطعام بوا�صطة املطاعم، 

تو�صيل الطعام وال�صراب املجهز لال�صتهالك.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي MUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156210

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٢9٢ تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
الطعام  خدمات  وال�صراب،  بالطعام  التزويد  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 

ال�صفري )لالأكل خارج املطعم(، توفري الأطعمة وامل�صروبات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي MUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156211
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عربي ودويل

دعوة اأجهزة الأمن القومي اإىل توعية اأعوانها باأنهم اأق�ضموا للدفاع عن الد�ضتور ولي�س الإدارة القائمة 
 �صتت�صاعف امل�صكلة التي عرفتها انتخابات عام 2000 يف فلوريدا بني خم�س وع�صر مرات 

•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو 
ترجمة خرية ال�صيباين

    مــع ا�ــضــتــداد مــنــاخ احلــمــلــة النــتــخــابــيــة يف 
بعد  ما  حماكاة  مترين  يثري  املتحدة،  الوليات 
ويتوقع  الأ�ضواأ.  حدوث  من  خماوف  النتخابات 
مر�ضحني  فر�ضية  النتقالية  النزاهة  م�ضروع 
-يتناف�ضان  بايدن  وجو  ترامب  -دونالد  اثنني 

على الرئا�ضة حتى يناير.

رو�صيا م�صتعدة للم�صاعدة يف تخفيف التوتر ب�صرق املتو�صط 
•• نيقو�صيا-اأ ف ب

الثالثاء خالل  اأم�ض   �صريغي لف��روف  الرو�صي  وزي��ر اخلارجية  قال 
زيارة لقرب�ض اإن مو�صكو م�صتعدة للم�صاعدة يف تخفيف التوتر يف �صرق 
البحر املتو�صط حيث تخو�ض قرب�ض واليونان مواجهة مع تركيا ب�صاأن 

احلقوق البحرية والطاقة.
واأ�صاف لفروف اأن “رو�صيا تعترب اأن اأي ت�صعيد اآخر يف املنطقة غري 
احلوار  عرب  النزاعات  كل  ت�صوية  اإىل  الأط���راف  جميع  وتدعو  مقبول 

ح�صرا وعلى اأ�صا�ض القانون الدويل«.
اإذا طلب  “نحن م�صتعدون لتقدمي امل�صاعدة لإقامة هذا احلوار  وتابع 

الطرفان ذلك«.
ويت�صاعد التوتر ب�صاأن ن�صاطات التنقيب البحرية التي تقوم بها تركيا 

والتي تقول قرب�ض وحليفتها اليونان اإنها تنتهك �صيادتهما. وقد اأجرت 
تركيا واليونان وقرب�ض وفرن�صا واإيطاليا تدريبات ع�صكرية اأخريا، ما 

زاد املخاوف من اأن املواجهة قد تتحول اإىل نزاع.
يزور  اأنا�صتا�صياد�ض وهو  نيكو�ض  الرئي�ض  نيقو�صيا  والتقى لفروف يف 
العالقات  وع��ل��ى  ا�صتقاللها  على  ع��ام��ا   60 م���رور  مبنا�صبة  ق��رب���ض 
الثنائية مع رو�صيا، لكنه انتهز الفر�صة لنتقاد نفوذ الوليات املتحدة 

يف املنطقة، وا�صفا اإياها ب�”الالعب اخلارجي«.
الو�صع يف  ب�صاأن  تقلقنا  اأخ��رى  “هناك ق�صايا  اأن  و�صدد لف��روف على 
�صرق البحر املتو�صط ... مثل الوليات املتحدة التي حتاول خلق خطوط 

)انق�صام( وت�صهم يف ال�صراعات بدل من احللول ال�صلمية«.
واأ�صاف “هذه حقيقة حمزنة لأنه يف �صرق البحر املتو�صط هناك حاجة 

اإىل نحُهج اأخرى وطرق �صلمية لتعزيز امل�صالح«.

ورغم اأن لفروف مل يخ�ض يف التفا�صيل، فاإن هذه الت�صريحات تاأتي 
ا�صتمر  قرب�ض  اإىل  اأ�صلحة  توريد  حظر  جزئيا  وا�صنطن  رفعت  بعدما 
اأوثق يف  اأو�صع لتعزيز عالقات  33 عاما. وهذا المر جزء من �صراكة 

جمال الطاقة والأمن بني وا�صنطن وقرب�ض واليونان واإ�صرائيل.
وك��ان الكونغر�ض الأم��ريك��ي �صوت على ن�ض يف ه��ذا الجت��اه يف كانون 

الأول/دي�صمرب املا�صي.
وفر�صت الوليات املتحدة هذا احلظر يف 1987 لت�صجيع اإعادة توحيد 

اجلزيرة التي حتتل تركيا �صمالها منذ اأن غزتها يف 1974.
واأ�صاد اأنا�صتا�صياد�ض يف مقابلة مع وكالة فران�ض بر�ض الأ�صبوع املا�صي 
ببيع  لل�صماح  املتحدة  الوليات  اتخذتها  التي  “الإيجابية”  باخلطوة 

معدات ع�صكرية “غري قاتلة«.
لكنه ندد مبا تردد عن طلب من ال�صفرية الأمريكية جوديث غاربر، ملنع 

�صفن ع�صكرية رو�صية من الدخول اإىل موانئ قرب�صية للتزود بالوقود 
دول��ة �صغرية ل  اأن قرب�ض وكونها  واعترب  وغري ذلك من اخلدمات. 
تزال حمتلة، عليها اأن حتافظ على “عالقات ممتازة مع جميع الدول 

الأع�صاء يف جمل�ض الأمن الدويل«.
وقال اإن مثل تلك الزيارات التي تقوم بها �صفن ع�صكرية “مرحب بها 

دائما طاملا ل ت�صتخدم اأياً من موانئنا ملهاجمة جرياننا«.
وقرب�ض مق�صمة منذ العام 1974 بعدما احتلت تركيا ثلثها ال�صمايل 
اآن��ذاك، �صعيا  ردا على انقالب مدعوم من احلكومة الع�صكرية يف اأثينا 

لإقامة وحدة بني قرب�ض واليونان.
واأعلن ال�صطر ال�صمايل املحتل قيام “جمهورية �صمال قرب�ض الرتكية” 
التي ل تعرتف بها �صوى اأنقرة. وف�صلت عقود من املحادثات املتقطعة 

خ�صو�صا برعاية الأمم املتحدة، يف التو�صل اإىل ت�صوية.

   عندما اأ�ص�ض نيلز جيلمان وروزا 
حلماية  التفكري  ف��ري��ق  ب��روك�����ض، 
املا�صي،  ال��ع��ام  الن��ت��خ��اب��ي  ال��ن��ظ��ام 
ك����ان ذل����ك ب�����ص��ب��ب خ�����ص��ي��ت��ه��م��ا من 
يتوقف  ومل  الأم��������ور.  ت�����ص��وء  اأن 
ال�����ص��اب��ق جل��ام��ع��ة بريكلي  امل���دي���ر 
القانون  واأ�صتاذة  كاليفورني������ا،  يف 
بوا�صنطن،  ج��ورج��ت��اون  يف  ال��ع��ام 
�صابقا  ل���ل���ب���ن���ت���اغ���ون  وامل���ن���ت���م���ي���ة 
خ���الل ف���رتة رئ��ا���ص��ة اأوب���ام���ا، حتى 
ال�صيف عن التحذير من خماطر 
الدميقراطية  الإج���راءات  اإ�صعاف 

الأمريكية. 
ي��ون��ي��و، وم��ع ت�صاعد اجلدل     يف 
اأن  وقبل  بالربيد،  الت�صويت  حول 
اإىل  ترامب  دونالد  الرئي�ض  يلّمح 
اأنه “غري متاأكد” من اأنه �صيعرتف 
ب��ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة يف 
النزاهة  م�صروع  جمع  نوفمرب،   3

النتقالية 67 من اأع�صائه.
اأيام،  اأربعة   الهدف ؟ اج��راء طيلة 
ال��ف��ي��دي��و، مت��ري��ن حماكاة  وع���رب 
ل��ف��رتة م���ا ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات التي 
اإغالق  عند  نوفمرب   3 م��ن  متتد 
20 يناير،  �صناديق الق��رتاع، اىل 

تاريخ تن�صيب الرئي�ض.
   ل���ع���ب م����دي����ر ح���م���ل���ة ه���ي���الري 
بودي�صتا،  ج���ون  ال�����ص��اب��ق  كلينتون 

دور جو بايدن. 
امل�صت�صار  ف������روم،  دي��ف��ي��د  وج�����ص��د 
ال�������ص���اب���ق جل�������ورج دب���ل���ي���و ب���و����ض، 

�صخ�صية دونالد ترامب.
الرئي�صة  ب���رازي���ل،  دون����ا  واح���ت���ال   
للحزب  الوطنية  للجنة  ال�صابقة 
الدميقراطي، ومايكل �صتيل، الذي 
ال��وط��ن��ي��ة للحزب  ال��ل��ج��ن��ة  ت���راأ����ض 
يف  خليفتهما  م��ك��ان  اجل���م���ه���وري، 

منا�صبهما اليوم.
وبتفاعل  املراقب��ة  حت��ت  ذل��ك  ك��ل   
ق�صاة وع�صكريني �صابقني وممثلي 

و�صائل الإعالم.
يوؤكد  م���ن���ذئ���ذ  ح�����دث  م����ا  »ك�����ل     
قواعدنا  باأن  �صعورنا  �صواب  مدى 
الن��ت��خ��اب��ي��ة وق��وان��ي��ن��ن��ا ه���ي حتت 
كتب جيلمان وبروك�ض  التهديد”، 
ال�صهر  ال�صادر  املحاكاة  تقرير  يف 
اإ�صارة  يف  �صفحة.   22 يف  املا�صي 
تاأجيل  ترامب  دونالد  اق��رتاح  اإىل 
م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة، اأو 
النتخابات  نتائج  بن�صر  مطالبته 

انتظار  ودون  الق���رتاع  ي��وم  م�صاء 
الفرز الربيدي.

-حريق يف مكتب اقرتاع  1
متت  ال�����ذي  الأول  ال�����ص��ي��ن��اري��و     
انتخابات  ل��ي��ل��ة  ه����و  حم����اك����ات����ه، 
نتيجتها غري موؤكدة، حيث يح�صم 
م�صري النتخابات يف ثالث وليات 
فقط، كارولينا ال�صمالية ومي�صيغان 
ترامب  ف���ري���ق  ي��ع��ل��ن  وف���ل���وري���دا. 
ف����وزه ب�����ص��رع��ة ك��ب��رية، وي��ط��ع��ن يف 
ويدعو  بالربيد،  املر�صلة  الأ�صوات 
اجلمهوريني  املنتخبني  امل�صوؤولني 
اإىل وق��ف الفرز،  ال��ولي��ات  يف تلك 
القوات  ال��ع��دل  وزارة  تن�صر  بينما 
مكاتب  “تاأمني”  ل���  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

القرتاع. 
كارولينا  ولي����ة  ��ن��ح  متحُ وب��ي��ن��م��ا     
بايدن،  اإىل  النهاية  يف  ال�صمالية 
ف���اإن فرًدا  ت��رام��ب،  وف��ل��وري��دا اىل 
يحرق مركز اقرتاع مي�صيغان الذي 
كان ميكن اأن مينح الدميقراطيني 

حمر�صني”  “اأعوانا  ت�����رام�����ب 
جلرهم اإىل العنف.

الدميقراطي  امل��ر���ص��ح  ي��رف�����ض      
ويطلب  ب���ال���ه���زمي���ة،  الع���������رتاف 
دميقراطيني  ح���ك���ام  ث���الث���ة  م����ن 
الناخبني  ب��ك��ب��ار  الع�����رتاف  ع���دم 
اجل��م��ه��وري��ني ال��ذي��ن خ��رج��وا من 

�صناديق القرتاع.
 حتى اأن الدميقراطيني ي�صجعون 
ولي������ات ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا واأوري����غ����ون 
ووا�����ص����ن����ط����ن ع����ل����ى ال�����ص����ت����ع����داد 
اإدارة  ت��ل��ت��زم  مل  اإذا  ل��الن��ف�����ص��ال 
النتخابي  املجّمع  ب��اإل��غ��اء  ت��رام��ب 

واإ�صالح املحكمة العليا.
ورف�ض  ذل�����ك،  ت���رام���ب  رف�������ض     
جم��ل�����ض ال���ن���واب ال��ت�����ص��دي��ق على 
نهاية  ويف  يناير.   20 حتى  ف���وزه 
العامل  ال�صيناريو، مل يقدم ممثلو 
ما  على  وا�صحة  اإج��اب��ة  الع�صكري 

�صيكون عليه موقفهم حينها.

-تهديد هيئة  4
 الأركان العامة

   ي�صكل انت�صار بايدن بفارق �صئيل 
ين�صر  ال���راب���ع.  ال�صيناريو  اأ���ص��ا���ض 

النت�صار. ت�صادق حاكمة مي�صيغان 
الناخبني  كبار  قائمة  �صالمة  على 

يف الولية ل�صالح بايدن. 
يجمع  ع���ن���دم���ا  ي����ن����اي����ر،   6 يف     
للم�صادقة  غ��رف��ت��ي��ه  ال��ك��ون��غ��ر���ض 
يوؤكد  الن���ت���خ���اب���ي،  امل���ج���ّم���ع  ع��ل��ى 
جم��ل�����ض ال�����ص��ي��وخ، ب��رئ��ا���ص��ة نائب 
بن�ض،  م��اي��ك  اجل��م��ه��وري  الرئي�ض 
القائمة اجلمهورية، وتوؤيد رئي�صة 
بيلو�صي  ن��ان�����ص��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����ض 
و�صينتهي  الدميقراطية.  القائمة 
ال�صيناريو ظهر يوم 20 يناير دون 
رئي�ض  اأي  على  الت�صديق  يتم  اأن 
ال�صيفرات  “بحوزته  م��ن��ت��خ��ب 

النووية«.

-تخريب رئا�ضة بايدن  2
يتخيل  ال�����ث�����اين،  ال�������ص���ي���ن���اري���و     
انت�صاًرا كبرًيا جلو بايدن. ي�صكك 
ويطلق  حجمه،  يف  ترامب  دون��ال��د 
املخالفات  يف  فيدرالية  حتقيقات 
ا�صتخدام  يف  ي��ب��داأ  لكنه  امل��زع��وم��ة، 
رئا�صة  لتخريب  النتقالية  الفرتة 
بايدن املقبلة: املزيد من التعيينات 
املحافظني،  الفيدراليني  للق�صاة 

الفائز  هو  بايدن  لكن  النتخابي، 
ب��ال��ت�����ص��وي��ت ال�����ص��ع��ب��ي ب����ف����ارق 5 
تدعم  ال�صوارع  احتجاجات  نقاط. 
فريق  وي��ر���ص��ل  ال���دمي���ق���راط���ي���ني، 

وعائلته،  ملعاونيه  احل�صانة  ومنح 
تلفزيونية  ق��ن��������������اة  واإط��������������������������الق 
براجمها  تندد  يف”،  ت��ي  “ترامب 

برئا�صة بايدن غري ال�صرعية.

-�ضبح النف�ضال  3
ال��ث��ال��ث، يفوز  ال�����ص��ي��ن��اري��و       يف 
املجّمع  يف  ك��ب��ري  ب���ف���ارق  ت���رام���ب 

و�صائل  على  �صائعة  ت��رام��ب  فريق 
اأن  مفادها  الجتماعي،  التوا�صل 
ال��دمي��وق��راط��ي ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
قلبية  ب��ن��وب��ة  اأ����ص���ي���ب  ع���اًم���ا   77
قدرته  عن  ال�صرعية  لنزع  موؤخًرا 

على احلكم. 
الحتجاجات،  م���واج���ه���ة  ويف      
ي�������ص���ج���ع ف�����ري�����ق ح���م���ل���ة ت����رام����ب 
املتع�صبة على مهاجمة  امليلي�صيات 
ويناأى  مهمة.  ال�صود  حياة  حركة 
احل�������زب اجل����م����ه����وري يف الخ����ري 
وتهدد  ترامب،  بنف�صه عن ع�صرية 
للجيو�ض  ال��ع��ام��ة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة 
رف�ض  اإذا  اجل��م��اع��ي��ة  بال�صتقالة 
الأعمال  اإنهاء  اإىل  الدعوة  ترامب 

العدائية. 
دونالد  اأن  وا���ص��ًح��ا  ي��ب��دو  وب��ي��ن��م��ا 
الأبي�ض  البيت  ي��غ��ادر  ل��ن  ت��رام��ب 
اجلي�ض  ي�����ص��ري  ال�����ص��ه��ول��ة،  ب���ه���ذه 
يتحمل  ك��ي��ف  ���ص��ي��ع��رف  اأن�����ه  اإىل 
يبداأ  ال��د���ص��ت��وري��ة.  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه 
حرق  يف  ذل��ك  بعد  الرئي�ض  ف��ري��ق 
اأر�صيفات املكتب البي�صاوي ملنع اأي 

تتّبع ق�صائي يف امل�صتقبل.
الذي  امل��ح��اك��اة،  ت��ق��ري��ر      وين�صر 
اأعده نيل�ض جيلمان وروزا بروك�ض، 
الوليات  يف  تو�صياته:  خامتته  يف 
القائمني  ب��اإع��داد  ين�صح  امل��ت��ح��دة، 
لل�صغوط  الق�����رتاع  م���راك���ز  ع��ل��ى 
الليل  اأثناء  لها  �صيتعر�صون  التي 
نوفمرب؛   3 ت���ل���ي  ال���ت���ي  والأي���������ام 
واق��������رتح ع���ل���ى و����ص���ائ���ل الإع�������الم 
ت��ع��ري��ف امل��واط��ن��ني ب��ف��ك��رة اأن���ه لن 
يكون هناك رئي�ض منتخب يف ذلك 

امل�صاء، ورمبا لأ�صابيع.
القومي،  الأم������ن  اأج����ه����زة  وع���ل���ى   
اأق�صموا  ب��اأن��ه��م  اع���وان���ه���ا  ت��وع��ي��ة 
اليمني للدفاع عن الد�صتور ولي�ض 

الإدارة القائمة. 
   عام 2000، اأوقفت املحكمة العليا 
يف النهاية اإع��ادة ف��رز الأ���ص��وات يف 
ل�صالح  دي�صمرب   14 يف  ف��ل��وري��دا 

جورج دبليو بو�ض �صد اآل غور.
بع�صرات  ت���ق���دي���ر  م����ع  وال�����ي�����وم،   
امل��الي��ني م��ن الأ���ص��وات الربيدية، 
الأوراق  ب��ع��د  معظمها  ع��د  �صيتم 
�صناديق  يف  مبا�صرة  و�صعت  التي 
بني  امل�صكلة  �صتت�صاعف  الق��رتاع، 
بالن�صبة  م������رات،  وع�����ص��ر  خ��م�����ص��ة 
املتاأرجحة  ال���ولي���ات  م��ن  للعديد 
انه  ج���دا...  املتقاربة  النتائج  ذات 
يتحول  اأن  ميكن  ال���ذي  ال��ك��اب��و���ض 

اإىل فو�صى.

حريق، تخريب، انف�ضال، تدخل اجلي�س:

ال�صيناريوهات الأربعة ال�صوداء للرئا�صية الأمريكية...!

ترامب-بين�ض الهزمية مرفو�صةبايدن -هاري�ض تعقيدات يف الفق

نتائج القرتاع قد تكون كابو�صا

لعب مدير حملة هيالري كلينتون ال�صابق جون بودي�صتا دور جو بايدنديفيد فروم، امل�صت�صار ال�صابق جلورج دبليو بو�ض يف دور ترامب

نتائج انتخابات نوفمرب كابو�س
 ميكن اأن يتحول اإىل فو�ضى

املطلوب اإعداد القائمني على مراكز 
القرتاع لل�صغوط التي �صيتعر�صون لها 

كل ما يحدث يوؤكد مدى �صواب ال�صعور 
بـاأن قـواعـد النتخابـات حتت التهديـد
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 33٢6٠٨ تاريخ: ٢٠٢٠/٠7/16
بيانات الأولوية: 

ال�صم: منتور ورلد ال ال �صي وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف ،�صويت ٢٠٠ ، اإرفني ، �صي اإيه 9٢61٨ ، الوليات 
املتحدة الأمريكية.    

�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:1٠
زرعات جراحية متكونة من مواد ا�صطناعية، مو�صعات لأن�صجة الثدي.

و�صف العالمة العالمة عبارة عن اأحرف CPX باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156216

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333143 تاريخ: ٢7/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: نادي ريفورم اأثلتكا للياقة البدنية ذ.م.م 
وعنوانه: فيال 4٠، 16٥ايه �صارع جمريا، جمريا 1، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٢٥
املالب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  REFORMباللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156533

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333144 تاريخ: ٢7/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: نادي ريفورم اأثلتكا للياقة البدنية ذ.م.م 
وعنوانه: فيال 4٠، 16٥ايه �صارع جمريا، جمريا 1، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  REFORMباللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156534

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 333146 تاريخ: ٢7/٢٠٢٠/٠7

بيانات الأولوية: 
ال�صم: نادي ريفورم اأثلتكا للياقة البدنية ذ.م.م 

وعنوانه: فيال 4٠، 16٥ايه �صارع جمريا، جمريا 1، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
اأو  )للرتفيه  ال��ن��وادي  خ��دم��ات  والثقافية،  الريا�صية  الأن�صطة  ال��رتف��ي��ه،  ال��ت��دري��ب،  والتهذيب،  التعليم 
النوادي  خدمات  البدنية،  الريا�صة  تعليمات  بدنية،  لياقة  ح�ص�ض  اإقامة  )التدريب(،  التمرين  التعليم(، 
ال�صحية )تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة(، خدمات مع�صكرات العطالت )للرتفيه(، تنظيم 
تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  الرتفيه(،  اأو  )للتعليم  املناف�صات  اأو  املباريات 
املباريات الريا�صية، خدمات املدرب ال�صخ�صي )تدريب للياقة البدنية(، الرتبية البدنية، التدريب العملي 
)ا�صتعرا�ض(، توفري ت�صهيالت ريا�صية، توفري ت�صهيالت ال�صتجمام، تاأجري معدات الريا�صة عدا املركبات، 
الريا�صية،  املع�صكرات  التن�ض، خدمات  تاأجري مالعب  تاأجري مرافق ال�صتادات،  الريا�صية،  تاأجري املالعب 
توقيت املنا�صبات الريا�صية، التوجيه املهني )ن�صائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، املعلومات 

عن الرتبية والتعليم وال�صتجمام والرتفيه.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  REFORMباللغة الإجنليزية.

  ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156535

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  334٢٥٠ تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢٠
بيانات الأولوية: 

ال�صم: يونيليفر بي ال �صي وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
�ضورة العالمة        

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

الوظيفي  الإر�صاد  واملهني،  الوظيفي  التدريب  )التعليم(،  الوظيفي  الإر�صاد  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
الوظيفية  وامل�صورة  املعلومات  خدمات  وتعليمية(،  تدريبية  )ن�صائح  الوظيفية  امل�صورة  خدمات  واملهني، 

)ن�صائح تدريبية وتعليمية(، توفري الدورات التدريبية فيما يتعلق بالتح�صري للوظائف.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات و رمز GLOW & LOVELY CAREERS  باللغة 

الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157790

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٢41 تاريخ: 19/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه: �ض.ب. 1٥٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
اأخرى،  فئات  يف  ال����واردة  غ��ري  بها  املطلية  اأو  نفي�صة  م��ع��ادن  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�صة  امل��ع��ادن 
)جموهرات(،  اأ���ص��اور  اأمل��ا���ض،  ذه��ب،  الدقيقية،  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  الكرمية،  والأح��ج��ار  املجوهرات 
دبابي�ض للزينة )جموهرات(، قالئد �صل�صلية )جموهرات(، حلي متدلية �صغرية )جموهرات(، اأقراط، علب للمجوهرات، 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �صغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �صوار وخامت مت�صلني ب�صل�صلة قابلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�صاور للحقائب 
)جموهرات( ، حلي متدلية )جموهرات(، نيا�صني اأو اأو�صمة من معادن نفي�صة، �صناديق من معادن نفي�صة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�صة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�ض حلي، بالتني )فلز(، اأحجار 

�صبه كرمية، حلي ف�صية، �صاعات، اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة، �صاعات يد.
ال�صماكة  متدرج  رفيع  خط  حتتهما  الإجنليزية  باللغة    THE VAULTو�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات
باللغة  داما�ض  ذا فولت من  بكلمات  العالمة  نف�ض  الإجنليزية بخط �صغري حتتهما  باللغة   by damasكلمات بجانبه 

العربية.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157792

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٢43 تاريخ: 19/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه: �ض.ب. 1٥٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة حتديداً املجوهرات 

وال�صاعات والأحجار الكرمية و�صبه الكرمية والهدايا.
رفيع  خط  حتتهما  الإجنليزية  باللغة    THE VAULTكلمات عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
العالمة  نف�ض  حتتهما  �صغري  بخط  الإجنليزية  باللغة   by damasكلمات بجانبه  ال�صماكة  متدرج 

بكلمات ذا فولت من داما�ض باللغة العربية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157793

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٢71 تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢٠
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه: �ض.ب. 1٥٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
اأخرى،  فئات  يف  ال����واردة  غ��ري  بها  املطلية  اأو  نفي�صة  م��ع��ادن  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�صة  امل��ع��ادن 
)جموهرات(،  اأ���ص��اور  اأمل��ا���ض،  ذه��ب،  الدقيقية،  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  الكرمية،  والأح��ج��ار  املجوهرات 
دبابي�ض للزينة )جموهرات(، قالئد �صل�صلية )جموهرات(، حلي متدلية �صغرية )جموهرات(، اأقراط، علب للمجوهرات، 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �صغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �صوار وخامت مت�صلني ب�صل�صلة قابلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�صاور للحقائب 
)جموهرات( ، حلي متدلية )جموهرات(، نيا�صني اأو اأو�صمة من معادن نفي�صة، �صناديق من معادن نفي�صة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�صة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�ض حلي، بالتني )فلز(، اأحجار 

�صبه كرمية، حلي ف�صية، �صاعات، اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة، �صاعات يد.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثالثي الأبعاد لقطعة حلي دائرية ال�صكل مكونة من قطع دائرية متداخلة.

  ال�صرتاطات: 
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157848

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333147 تاريخ: ٢7/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: نادي ريفورم اأثلتكا للياقة البدنية ذ.م.م 
وعنوانه: فيال 4٠، 16٥ايه �صارع جمريا، جمريا 1، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التمرين  التعليم(،  اأو  )للرتفيه  النوادي  خدمات  والثقافية،  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
البدنية  للياقة  )تدريب  ال�صحية  النوادي  خدمات  البدنية،  الريا�صة  تعليمات  بدنية،  لياقة  ح�ص�ض  اإقامة  )التدريب(، 
الرتفيه(،  اأو  )للتعليم  املناف�صات  اأو  املباريات  تنظيم  )للرتفيه(،  العطالت  مع�صكرات  خدمات  ال�صحة(،  على  واحلفاظ 
للياقة  )تدريب  ال�صخ�صي  املدرب  خدمات  الريا�صية،  املباريات  تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم 
البدنية(، الرتبية البدنية، التدريب العملي )ا�صتعرا�ض(، توفري ت�صهيالت ريا�صية، توفري ت�صهيالت ال�صتجمام، تاأجري 
معدات الريا�صة عدا املركبات، تاأجري املالعب الريا�صية، تاأجري مرافق ال�صتادات، تاأجري مالعب التن�ض، خدمات املع�صكرات 
الريا�صية، توقيت املنا�صبات الريا�صية، التوجيه املهني )ن�صائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، املعلومات عن 

الرتبية والتعليم وال�صتجمام والرتفيه.
 RA الأح��رف  ATHLETICA وفوقهما  REFORM حتتها كلمة  العالمة عبارة عن كلمة    : العالمة  و�صف 

بخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية باللونني الف�صي والذهبي.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156536

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٢9٨ تاريخ: ٢٠٢٠/٠7/16
بيانات الأولوية: 

ال�صم: ال�صيد األفريدو ماركوفي�صيو وعنوانه: �ض.ب. 3٢9٢3، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
كرميات جتميلية، م�صتح�صرات جتميل، مواد تواليت، غ�صولت )لو�صن( لأغرا�ض التجميل، م�صتح�صرات 
جتميل للعناية بالب�صرة، كرميات تفتيح الب�صرة، م�صتح�صرات احلماية من ال�صم�ض، م�صتح�صرات العناية 
)�صرباي(  رذاذ  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صولت  ال�صخ�صي،  لال�صتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  ب��الأظ��اف��ر، 

و�صامبو لل�صعر.
باللغة   F احل��رف  فوقها  الإجنليزية  باللغة   FIDERMA كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 

الإغريقية داخل �صبه مربع.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156542

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 33331٢ تاريخ: ٢9/٢٠٢٠/٠7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او�صهاز دي�صرتيبيو�صن ذ.م.م 
وعنوانه: �ض.ب. 4٢7٨٢، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥

خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صراء هذه ال�صلع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( حتديداً اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها واألعاب الكمبيوتر 
وملحقاتها وبرامج األعاب الكمبيوتر ولفافات تخزين األعاب الفيديو واللعب واأدوات اللعب واأجهزة التحكم 
لألعاب الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر املحمولة واأجهزة للعب واأجهزة األعاب الفيديو وال�صاعات وقطع غيارها 
الت�صال  ومعدات  الكمبيوتر  وبرجميات  وملحقاتها  املتحركة  والهواتف  غيارها  وقطع  احلائط  و�صاعات 
والآلت احلا�صبة وملحقاتها والأجهزة الكهربائية واللكرتونية وملحقاتها وقطع وتركيبات الإنارة واأنظمة 

الأمن وملحقاتها.
الإجنليزية  باللغة   OVERCLOCKERS ZONE العالمة عبارة عن كلمات   : العالمة  و�صف 

بخط مميز باللون الأخ�صر فوقها ر�صم مميز لعداد �صرعة بالألوان الأخ�صر والأ�صود والف�صي والأحمر.
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156798

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3333٥٨ تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٠3
بيانات الأولوية: 

  ، ، نيوجري�صي  ، نيو برنزويك  اأند جون�صون بالزا  اأند جون�ص�ون وعنوانه: وان جون�صون  ال�صم: جون�ص�ون 
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   .

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:1٠
اأجهزة طبية على هيئة اأنظمة تو�صيل لعالج ت�صوهات الأوعية الدموية من داخل الأوعية الدموية، اأجهزة 
من  الدموية  الأوع��ي��ة  ت�صوهات  لعالج  ا�صطناعية  م��واد  من  م�صنوعة  جراحية  غر�صات  هيئة  على  طبية 
داخل الأوعية الدموية، اأنظمة الأجهزة الطبية لال�صتخدام يف عالج ت�صوهات الأوعية الدموية من داخل 
الأوعية الدموية، ق�صاطر دقيقة وق�صاطر لال�صتخدام يف عالج ت�صوهات الأوعية الدموية من داخل الأوعية 

الدموية.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات CEREPAK FREEFORM باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157058

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٢69 تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢٠
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جموهرات داما�ض )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه: �ض.ب. 1٥٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
اأخرى،  فئات  يف  ال����واردة  غ��ري  بها  املطلية  اأو  نفي�صة  م��ع��ادن  م��ن  امل�صنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�صة  امل��ع��ادن 
)جموهرات(،  اأ���ص��اور  اأمل��ا���ض،  ذه��ب،  الدقيقية،  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  الكرمية،  والأح��ج��ار  املجوهرات 
دبابي�ض للزينة )جموهرات(، قالئد �صل�صلية )جموهرات(، حلي متدلية �صغرية )جموهرات(، اأقراط، علب للمجوهرات، 
قالئد )جموهرات(، حلي )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، حلي �صغرية )جموهرات(، خلخال )جموهرات(، جموهرات 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �صوار وخامت مت�صلني ب�صل�صلة قابلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�صاور للحقائب 
)جموهرات( ، حلي متدلية )جموهرات(، نيا�صني اأو اأو�صمة من معادن نفي�صة، �صناديق من معادن نفي�صة، هياكل جذعية 
من معادن نفي�صة، قطع نقدية، زمامات )مرابط( اأكمام، ميداليات كبرية )جموهرات(، دبابي�ض حلي، بالتني )فلز(، اأحجار 

�صبه كرمية، حلي ف�صية، �صاعات، اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة، �صاعات يد.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثالثي الأبعاد لقطعة حلي دائرية ال�صكل مكونة من قطع دائرية متداخلة 

ومتناوبة على �صكل قطعة دائرية ب�صيطة وقطعة دائرية مر�صعة مبا�صات �صغرية.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157849

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٥٥9   تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٠6
بيانات الأولوية: 

  الإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3  
منتجات غري طبية للعناية بالب�صرة حتديداً منظفات الب�صرة واحلمام ، �صامبو ، غ�صولت )لو�صن( للب�صرة 
مناديل   ، للب�صرة  مبنظف  م�صربة  الب�صرة  تنظيف  مناديل   ، اجل�صم  و�صابون  اجل�صم  غ�صول   ، ومرطبات 

جتميلية مرطبة م�صبقاً ، واقي من ال�صم�ض.
 AVEENO BABY HEALTHY IT>S OUR و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات

الإجنليزية. باللغة   NATURE
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157178

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٥6٠   تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٠6
بيانات الأولوية: 

  الإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٥  
كرميات طبية لطفح احلفا�صات ، كرميات م�صادة للحكة ، م�صتح�صرات العالج باملغاط�ض الطبية لتلطيف 

وتخفيف الآلم املزعجة للب�صرة وحكة اجللد والب�صرة امللتهبة.
 AVEENO BABY HEALTHY IT>S OUR و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات

الإجنليزية. باللغة   NATURE
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157179

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333746 تاريخ: 1٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : يونيليفر بي ال �صي وعنوانه بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اإجنلرتا.
�ضورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�صابون، عطور، ماء الزينة، عطر بعد احلالقة، كولونيا، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات للعناية بفروة الراأ�ض 
للعناية  م�صتح�صرات  الأ�صنان،  معجون  ال�صعر،  ت�صفيف  منتجات  لل�صعر،  ملونات  وبل�صم،  �صامبو  وال�صعر، 
العناية  م�صتح�صرات  ����ض،  ودحُ ا�صتحمام  م�صتح�صرات  طبية،  غري  تواليت  م�صتح�صرات  والأ���ص��ن��ان،  بالفم 
بالب�صرة، زيوت وكرميات وغ�صولت )لو�صن( للب�صرة، م�صتح�صرات احلالقة، م�صتح�صرات ما قبل وما بعد 
احلالقة، م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر، م�صتح�صرات لإ�صمرار الب�صرة بالتعر�ض لل�صم�ض وم�صتح�صرات الوقاية 
م�صتح�صرات  فازلني،  املكياج،  اإزالة  م�صتح�صرات  مكياج،  م�صتح�صرات  م�صتح�صرات جتميل،  ال�صم�ض،  من 
اأو م�صربة،  اأو مناديل تنظيف مرطبة م�صبقاً  اأو مناديل ورقية  ، لبادات  التالك،  بال�صفاه، م�صحوق  العناية 

اأقنعة جتميلية ومعجون جتميلي للوجه.
باللغة   POND‘S BRIGHT BEAUTY ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 

الإجنليزية.
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156523

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 33433٨ تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢4
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه : وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
ْمَنة واخليارات اجلراحية لفقدان الوزن. ْمَنة ومعاجلة ال�صِّ توفري املعلومات يف جمال ال�صِّ

و�صف العالمة : 
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157900

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 333٨9٥ تاريخ: 13/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه : وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٥
كرميات طبية لطفح احلفا�صات ، كرميات م�صادة للحكة ، م�صتح�صرات العالج باملغاط�ض الطبية لتلطيف 

وتخفيف الآلم املزعجة للب�صرة وحكة اجللد والب�صرة امللتهبة.
 AVEENO HEALTHY IT>S OUR ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 

الإجنليزية. NATUREباللغة 
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157540

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 333٨9٢ تاريخ: 13/٢٠٢٠/٠٨

بيانات الأولوية: 
ال�صم: : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه : وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  

٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
�صابون، عطور، ماء الزينة، عطر بعد احلالقة، م�صتح�صرات غري طبية للعناية بالب�صرة حتديداً غ�صولت 
م�صتح�صرات   ، والوجه  للب�صرة  منظفات   ، واحلمام  اجللد  منظفات   ، والوجه  للب�صرة  ومرطبات  )لو�صن( 
احلمام الرغوي ، اأقنعة جتميلية ، كرميات م�صادة للتجاعيد ، مواد فرك للج�صم ، غ�صول للج�صم و�صابون 
للج�صم ، مناديل ولبادات لتنظيف الب�صرة م�صربة مبنظف للب�صرة ، مناديل جتميل مبللة م�صبقا، م�صاحيق 
للب�صرة ، م�صتح�صرات العالج بحمام دقيق ال�صوفان لتلطيف وتخفيف الآلم املزعجة للب�صرة ، جل وكرميات 
احلالقة ، جل ما بعد احلالقة وغ�صولت )لو�صن( ما بعد احلالقة ، بل�صم لل�صفاه ، م�صتح�صرات العناية 
بال�صعر، منتجات العناية بال�صعر، حتديداً ال�صامبو والبل�صم ، رذاذ ، لو�صن ، �صريوم ، ملينات ، مغذيات ، زيوت 

، عالجات لإ�صالح ال�صعر غري طبية  و م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�ض.
 AVEENO HEALTHY IT>S OUR ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 

الإجنليزية. NATUREباللغة 
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157539

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٨٥ تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

الطعام  خدمات  وال�صراب،  بالطعام  التزويد  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
ال�صفري )لالأكل خارج املطعم(، توفري الأطعمة وامل�صروبات.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي LUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 
تعامدتني. بينهما نقطتني محُ

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 158030
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املال والأعمال

•• اخلرطوم-وكاالت

يتعر�ض ال�صودان لفي�صانات هائلة 
البالد،  م��ن��اط��ق  م��ع��ظ��م  ���ص��رب��ت 
 100 ن����ح����و  وت�������ص���ب���ب���ت مب���ق���ت���ل 
ن�صف  من  اأك��ر  وت�صريد  مواطن 
مليون اآخرين، عدا الأ�صرار املادية 

الفادحة يف البنى التحتية.
�صربت  التي  الفي�صانات  واأظهرت 
م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق ال�������ص���ودان خالل 
 103 املا�صية، وقتلت نحو  الأي��ام 
م����واط����ن����ني و������ص�����ردت اأك��������ر من 
اآلف  ع�صرات  ودم��رت  األفا،   600
الكبري  ال����دم����ار  ح��ج��م  امل�����ص��اك��ن، 
التحتية  ب���ال���ب���ن���ي���ة  حل����ق  ال�������ذي 
نهب  ب�صبب  ال�صوداين  والقت�صاد 
دولر  مليار   750 بنحو  يقدر  ما 
م��ن م���وارد ال��ب��الد خ��الل الأع���وام 
ال��ث��الث��ني م���ن ح��ك��م ن���ظ���ام حزب 
ال�صيا�صي  الوطني، اجلناح  املوؤمتر 
لالإخوان الإرهابي،  بقيادة املخلوع 
عمر الب�صري الذي اأطاحت به ثورة 

�صعبية يف اأبريل 2019.
عاما(   25( ال��ت��اج  حممد  وي��ع��رب 
مبدينة  “الفتيحاب”  �صكان  م��ن 
اأم درمان، وهو خريج هند�صة، عن 
ف�صاد نظام  اأحل��ق��ه  ال���ذي  ال�����ص��رر 
الب�صري باملجتمع ال�صوداين بالقول 
“حتطمت البيوت من حولنا لأنها 
مل تكن مبنية باملوا�صفات الالزمة 
حل��م��اي��ت��ه��ا م���ن ال��ف��ي�����ص��ان��ات، ول 
ت���وج���د ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ك���اف���ي���ة لأن 
اأموال البلد تعر�صت للنهب طوال 

الأعوام املا�صية«.
لكن ما هو هذا الف�صاد الذي حرم 
من  ال�صودانيني  من  وغ��ريه  التاج 

مقومات احلياة الأ�صا�صية؟

حجم �ضخم
منظمة  ظ����ل����ت   2019 ح����ت����ى 
ال�صفافية الدولية ت�صنف ال�صودان 
كاأكر  الأوىل  الأرب�����ع  امل���راك���ز  يف 
كان  اأن  بعد  ف�صادا،  ال��ع��امل  ب��ل��دان 

دولر اإىل خارج البالد �صواء ب�صكل 
ت�صدير  ط���ري���ق  ع���ن  اأو  م��ب��ا���ص��ر 
وخ�صو�صا  عائداتها  تعاد  اأن  �صلع 
النفط والذهب. وي�صري يحيي اإىل 
اأن نافذين يف النظام ال�صابق كانوا 
يتحكمون يف �صادرات النفط خارج 
اأك��ده تقرير  اإط��ار الدولة وه��و ما 

منظمة النزاهة.
ووف���������ق���������ا ل�����ل�����خ�����ب�����ري امل�����������ص�����ريف 
والق��ت�����ص��ادي اأب��وب��ك��ر اأح��م��د كرم 
القت�صادية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��و  اهلل، 
ل���ق���وى احل���ري���ة وال���ت���غ���ي���ري، ف���اإن 
الف�صاد الذي �صرب اقت�صاد الدولة 
املا�صية  الثالثني  الأع����وام  خ��الل 
بامتياز ولكن  كان ف�صادا موؤ�ص�صيا 
لالأ�صف ل تزال جذوره باقية حتى 
القيادات  م���ن  ال��ع��دي��د  لأن  الآن 
الذين  وامل���وظ���ف���ني  وامل�������ص���وؤول���ني 
ف�صاد  ع��م��ل��ي��ات  ي�����ص��ه��ل��ون  ك����ان����وا 
يزالون  ل  ال�صابق  النظام  عنا�صر 

على راأ�ض عملهم.
القطاع  اأن  اإىل  اهلل  ك���رم  وي�����ص��ري 
القطاعات  اأك��ر  ك��ان من  امل�صريف 
ال�صابق  النظام  ف�صاد  طالها  التي 
مم�����ا اأف������ق������ده ع���������ص����رات امل����الي����ن 
بالتايل  واأ�����ص����ر  ال���������دولرات  م���ن 
بالقت�صاد الوطني والناجت املحلي 
واأعاق  ال�صنني  لع�صرات  الإجمايل 

امل�صارف عن اأداء دورها.
ال��ع��دي��د من  اإن  ك���رم اهلل  وي���ق���ول 
متويالت  مت���ن���ح  ك���ان���ت  ال���ب���ن���وك 
�صخمة لنافذين يف النظام ال�صابق 
مراعاة  ودون  كافية  �صمانات  دون 
بازل  ومقررات  الدولية  للمعايري 
واملخاطر املحتملة للتاآكل امل�صتمر 
اأم���وال  وروؤو������ض  يف قيمة اجل��ن��ي��ه 
املتوا�صل  الرت��ف��اع  ب�صبب  البنوك 

يف معدلت الت�صخم.
وي��ذك��ر ك���رم اهلل ج��ان��ب��ا اآخ����ر من 
جوانب الف�صاد يف القطاع امل�صريف 
وه����و ذل����ك امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��الع��ب يف 
الأجنبي والذي مكن مافيا  النقد 

ال�صوق من حتقيق اأرباح طائلة.

ا�صتيالء  قبل  جيد  ب�صجل  يتمتع 
نظام الب�صري على ال�صلطة.

وكان الف�صاد املهول الذي ا�صت�صرى 
يف ال���ب���الد ب�����ص��ب��ب حت����ول احل���زب 
الدولة  داخ����ل  دول����ة  اإىل  احل���اك���م 
الثورة  اأب�����رز حم���رك���ات  اأح�����د  ه���و 
اأفقد  اإذ  بالب�صري،  اأط��اح��ت  ال��ت��ي 
قدرها  م��ب��ا���ص��رة  م������وارد  ال���ب���الد 
حتقيق  يف  وم�����راق�����ب�����ون  خ�������رباء 
اأجرته “�صكاي نيوز عربية” بنحو 
املبا�صرة  وغري  دولر  مليار   750
لي�صل  م��ل��ي��ار   250 م���ن  ب���اأك���ر 
احلجم الكلي للف�صاد اإىل اأكر من 

تريليون دولر.
اإقبال  القانونية  اخلبرية  اأن  غري 
اأح��م��د ع��ل��ي ت���رى اأن ال��رق��م اأكرب 
بكثري من ذلك اإذا ما ح�صبت معه 
الآثار الرتاكمية التي ترتبت على 
حقبة  ط��وال  ال�صوداين  القت�صاد 
 30 امتدت  التي  الوطني  املوؤمتر 

ال�صودان  بنك  �صجالت  بني  دولر 
وال������دول امل�����ص��ت��وردة ي��ت��ح��دث عن 
امل��م��ت��دة ما  ال�����ص��ن��وات ال�صت  ف��رتة 
و2018،   2012 ع���ام���ي  ب����ني 
�صبقتها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  اأن  ح��ني  يف 
اإنتاج  يف  كبريا  زخما  ت�صهد  كانت 
وت�����ص��دي��ر ال��ن��ف��ط مم���ا ي��ع��ن��ي اأن 
تهريب اأموال ال�صادرات كان اأكرب 

بكثري مما حتدث عنه التقرير.
اأن  ���ص��رورة  على  �صيخون  وي�����ص��دد 
ت�����ص��ه��د ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة اإج������راءات 
كافة  اأك��ر �صرامة ت�صمن دخ��ول 
اخلزينة  اإىل  ال�����ص��ادرات  ع��ائ��دات 

العامة.

اأمول مهربة
والقيادي  امل�����ص��ريف  ي��وؤك��د اخل��ب��ري 
والتغيري، حممد  يف قوى احلرية 
النظام  اأن عنا�صر  ع�صمت يحيى، 
ال�صابق هربوا اأكر من 64 مليار 

عاما.
ال�صخمة  الآث�����ار  ه���ذه  وان��ع��ك�����ص��ت 
البالغ  ال�����ص��ودان  �صكان  حياة  على 
ن�صمة،  مليون   40 نحو  تعدادهم 
يعي�ض حاليا اأكر من 80 يف املئة 

منهم حتت خط الفقر.
وي�صكل الف�صاد القا�صم امل�صرتك يف 
الكربى  اخلم�ض  اجل��رائ��م  معظم 
الرئي�ض  حاليا  عليها  يحاكم  التي 
ال�����ص��اب��ق ع��م��ر ال��ب�����ص��ري وع����دد من 

عنا�صر نظامه واأقاربه.

قطاعات وا�ضعة
ال��ذي طال معظم  الف�صاد  وب�صبب 
والإنتاجية  اخل��دم��ي��ة  القطاعات 
يف  التحتية  البنى  ال��دم��ار  اأ���ص��اب 
ك��اف��ة م���دن وم��ن��اط��ق ال��ب��الد، كما 
غري  ب�صكل  الفقر  م��ع��دلت  ازادت 
م�صبوق واختفت الطبقة الو�صطى 
تقريبا واأ�صبحت جزءا من تركيبة 

الطبقة الفقرية الغالبة يف البالد 
التي حرمت حتى من بناء امل�صكن 
الآم��ن، وفقا ملا ت�صري اليه الكاتبة 

ال�صحفية اأمل تبيدي.
ويف ظل تكد�ض الروة لدى القلة 
كبري  ج���زء  ا���ص��ت��ف��اد  ال��ت��ي  القليلة 
ب�صبب  التمكني  �صيا�صة  م��ن  منها 
اأ�صبح  ال��ب�����ص��ري،  ل��ن��ظ��ام  ولئ���ه���م 
م��ع��ظ��م ال�����ص��ودان��ي��ني ي��ع��ي�����ص��ون يف 
ال�صرف  لأن��ظ��م��ة  ت��ف��ت��ق��د  اأح���ي���اء 
ب�صيطة  مب���واد  تبنى  م�صاكن  ويف 
ل ت�����ص��ت��ط��ي��ع م���ق���اوم���ة ال����ك����وارث 

الطبيعية.

قطاعات خمتلفة
وم���ن ب���ني اأب�����رز ال��ق��ط��اع��ات التي 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  ال��ف�����ص��اد  ط��ال��ه��ا 
150 مليار  اأكر من  الذي خ�صر 
دولر كان ن�صيب م�صروع اجلزيرة، 
الأك���رب م��ن نوعه يف ال��ع��امل، نحو 

التي  دارف�������ور  ح����رب  ارت��ك��ب��ه��ا يف 
اندلعت يف العام 2003.

ا���ص��ت��اذ الق��ت�����ص��اد وع�صو  وي�����ص��ري 
اأبرز  ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����ص��ادي��ة واأح����د 
يف  املالية  وزارة  ل��ت��ويل  املر�صحني 
اجلديدة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة 
اأن  اإىل  �صيخون،  حممد  املرتقبة، 
الف�صاد يف عهد النظام البائد كان 
ممنهجا وحمميا بقدر كبري نظرا 
انتهجها  ال��ت��ي  التمكني  ل�صيا�صة 

النظام.
يف  التالعب  ف��اإن  ل�صيخون  ووفقا 
والذهب  ال��ن��ف��ط  ����ص���ادرات  اأرق�����ام 
ال��ف�����ص��اد املدمرة  اأوج����ه  اأح����د  ك���ان 
على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�صت  التي 

القت�صاد ال�صوداين.
منظمة  تقرير  اأن  �صيخون  وي��رى 
ال��ن��زاه��ة ال��دول��ي��ة ال����ذي اأ����ص���ار يف 
اإىل وج���ود  امل���ا����ص���ي  ن��ه��اي��ة م���اي���و 
مليار   31 ب��ن��ح��و  ت���ق���در  ف���ج���وة 

100 مليار دولر.
ال�صادرات  يف  التالعب  �صكل  كما 
وج��ه��ا اآخ���ر م��ن اأوج����ه ال��ف�����ص��اد اإذ 
ع�صرات  اإخفاء  اإىل  تقارير  اأ�صارت 
ال�صادرات  اأرق������ام  م���ن  امل���ل���ي���ارات 

خ�صو�صا النفط والذهب.
موؤ�ص�صات  اأي�����ص��ا  ال��ف�����ص��اد  وط����ال 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ال��ت��ي ب��ي��ع��ت باأقل 
 220 بنحو  احلقيقية  قيمها  من 

مليار دولر.
مليار   300 نحو  ال�����ص��ودان  وفقد 
الن�صف  يف  اإدراج��������ه  ب��ع��د  دولر 
القرن  ت�����ص��ع��ي��ن��ي��ات  م����ن  ال����ث����اين 
الراعية  ال���دول  قائمة  يف  امل��ا���ص��ي 
النظام  م���ي���ول  ب�����ص��ب��ب  ل����الإره����اب 
لعدد  وا�صت�صافته  الأيديولوجية 
العرب،  وامل��ت�����ص��دد  املتطرفني  م��ن 
ال���ت���ي ف��ر���ص��ت عليه  وال���ع���ق���وب���ات 
القرن  من  الأول  العقد  يف  لحقا 
التي  جرائمه  على  عقابا  احل��ايل 

•• عوا�صم-وكاالت

البو�صفور  م�صيق  م��ن  امل����رور  ع��ن��د 
الذي يف�صل اأوروبا عن اآ�صيا يف العام 
التحية  تركي  اأ�صطول  وج��ه  املا�صي، 
والقر�صان  البحري  القائد  قرب  اإىل 
ال�صاد�ض  القرن  يف  بربرو�ض  الرتكي 
ع�����ص��ر، مب���ا ي��ح��ي��ي ت��ق��ل��ي��داً م���ن اأي���ام 
العثمانية  الإم���رباط���وري���ة  ���ص��ي��ط��رة 

على البحر املتو�صط.
ومل يتوقف كثريون خارج تركيا عند 
البحارة  التي حيا فيها  الواقعة  هذه 
تدريب  اأك��رب  العائدون من  الأت���راك 
ال��رتك��ي��ة، ولكنها  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ق��وات 
ح�صب  ال��رم��زي��ة،  م��ن  الكثري  حتمل 
تقول  التي  لالأنباء،  بلومربغ  وكالة 
اإنه “يف حني تعيد تركيا بناء قدراتها 
املناطق  ع��ل��ى  وت��ت��ن��اف�����ض  ال��ب��ح��ري��ة 
البحرية املتنازع عليها فاإنها تخو�ض 
�صراعاً من خ�صومها التاريخيني يف 

الغرب«.
ال��������دويل على  وي����رتك����ز اله����ت����م����ام 
احتياطات  ع��ل��ى  لل�صيطرة  ال�����ص��ب��اق 
ال���غ���از ال�����ص��خ��م��ة حت���ت م���ي���اه �صرق 
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط، وال����ذي دف���ع لي�ض 
ف��ق��ط ت��رك��ي��ا، واإمن����ا اأي�����ص��اً قرب�ض، 
وم�����ص��ر، وال��ي��ون��ان��ن واإ���ص��رائ��ي��ل اإىل 
اإع��الن حقوقها يف اأكر بحار العامل 
ازدح������ام������اً، وم�����ع ذل�����ك ف������اإن ج����ذور 

ال�صراع والتوتر اأكر عمقاً.
ويعك�ض منو القوة البحرية الرتكية 
التي ترف�صها الدول الأخرى املجاورة، 
رجب  الرتكي  الرئي�ض  طموح  م��دى 
طيب اأردوغان لتاأكيد م�صالح بالده، 
وخا�صة الظهور قوة اإقليمية م�صلمة 
تقف على ق��دم امل�����ص��اواة م��ع اأوروب����ا، 

ورو�صيا، والوليات املتحدة.
مدعوماً بال�صفن والغوا�صات احلربية 
حم��ل��ي��ة ال�����ص��ن��ع، ا���ص��ت��ط��اع اأردوغ�����ان 
اأثار  بنجاح  ب��الده  خ��ارج  ق��وات��ه  ن�صر 
ق��ل��ق ال������دول ال�����ص��اح��ل��ي��ة الأخ������رى، 
اأ�صارت  ال��ت��ي  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  ح�صب 

يجب  اإن��ه  اليونان  وتقول  جتاهلها«. 
و�صع اجل��زر يف العتبار عند ح�صاب 
�صاحبة  ل���ل���دول���ة  ال����ق����اري  اجل�����رف 
امل��ت��و���ص��ط، وفقا  ���ص��رق  اجل���زي���رة يف 
ملعاهدة الأمم املتحدة للبحار، والتي 

مل توقعها تركيا.
يف املقابل تقول الأخرية، اإن “ح�صاب 
اجل���رف ال��ق��اري ي��ج��ب اأن ي��ب��داأ من 

الرب الرئي�صي للدولة«.
اإجراء  دول��ة منهما  ورغ��م عر�ض كل 
املتوقع  غري  فمن  بينهما،  حمادثات 

ح�صول ذلك قريباً.
ورغم اأن ا�صتعرا�ض تركيا لقوتها يف 
املنطقة جذب الهتمام الدويل اإليها، 
 83 تعداده  البالغ  �صعبها  ترك  فاإنه 

مليون ن�صمة يف �صبه عزلة دولية.
اأعربت البحرية  ويف الأ�صبوع املا�صي 
الرتكية عن قلقها من اعتزام رو�صيا 
بالذخرية  ب��ح��ري��ة  م���ن���اورة  اإج������راء 
امل��ت��و���ص��ط يف وقت  ال��ب��ح��ر  احل��ي��ة يف 
لح���ق م��ن ال�����ص��ه��ر اجل�����اري، وقررت 
احلظر  رف������ع  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
امل��ف��رو���ض م��ن��ذ ع��ق��ود ع��ل��ى ت�صدير 

ال�صالح اإىل قرب�ض.
ن�صرت  القوة  ل�صتعرا�ض  خطوة  ويف 
فرن�صا مقاتالتها احلديثة من طراز 
ال��ق��واع��د اجلوية  اإح�����دى  راف�����ال يف 

بقرب�ض.
دي�صي�ض  ه���وغ���و  ي����رى  ذل����ك  ورغ�����م 
ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ص�����ض يف ال�������ص���وؤون 
البحرية يف املعهد الدويل للدرا�صات 
من  اأي��ا  اأن  ل��ن��دن،  يف  ال�صرتاتيجية 
ه����ذه ال���ت���ط���ورات ل���ن جت��ع��ل احلرب 
واأث��ن��ي��ا حتمية، ول حتى  اأن��ق��رة  ب��ني 
املت�صاعدة  امل��خ��اط��ر  ل��ك��ن  حمتملة، 

تتزايد.
يثري  اأن  يجب  “ما  دي�صي�ض:  ويقول 
اآلية  ت��رك��ي��ا  ت��ط��وي��ر  ه��و  ح��ق��اً  قلقنا 
الأم����ر ال���واق���ع ع��ل��ى غ���رار م��ا تفعله 
حماولة  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  ال�صني” 
الأمر  بحكم  �صيادتها،  ال�صني فر�ض 

الواقع يف بحر ال�صني اجلنوبي.

الع�صكرية  ال�صناعات  ا�صتعداد  اإىل 
ال��رتك��ي��ة ل��ت��د���ص��ني ف��رق��اط��ات اأكرب 
ح��ج��م��اً ،وح��ام��ل��ة ط���ائ���رات ت���زن 27 

األف طن يف العام املقبل.
الأ�صتاذ  ج��ي��ن��ج��را���ض  ري����ان  وي���ق���ول 
يف ق�����ص��م ����ص���وؤون الأم�����ن ال��ق��وم��ي يف 
العليا  ل��ل��درا���ص��ات  البحرية  م��در���ص��ة 
ال�صاأن  يف  واملتخ�ص�ض  كاليفورنيا  يف 
عن  ج�����داً  ب���ع���ي���داً  “لي�ض  ال����رتك����ي: 
ال�صطح، توجد جمموعة من الدوافع 
فكرة  واأب��رزه��ا  التحركات،  ه��ذه  وراء 
اأن تركيا هي اأكرب قوة يف �صرق البحر 
هذا  على  معاملتها  ويجب  املتو�صط، 
الأ�صا�ض.. تركيا ترى نف�صها حماطة 
باخل�صوم والأعداء، واأنها �صت�صتخدم 
قادرة  لأن��ه��ا  وج��وده��ا  لتاكيد  ال��ق��وة 
ازده������ار �صناعة  ذل�����ك«. مي��ث��ل  ع��ل��ى 
من  ج��زءاً  الرتكية  احلربية  ال�صفن 
تو�صع اأكرب ل�صناعة ال�صالح الرتكية 
املروحيات  اإىل  احلربية،  ال�صفن  من 
الع�صكرية  وال��ط��ائ��رات  ال��ه��ج��وم��ي��ة، 
ي�صمى  ما  حتقيق  بهدف  طيار،  دون 
عن  ال�صرتاتيجي”  “ال�صتقالل 

الدول الغربية املوردة لل�صالح، والتي 
اأ�صبحت تركيا تنظر اإليها باعتبارها 

معادية اأكر من اأنها دولة �صريكة.
وحدد اأردوغ��ان 2023 الذي يوافق 
ع��ل��ى قيام  ع���ام   100 م����رور  ذك����رى 
اجلمهورية الرتكية تاريخاً لتحقيق 
ال�صتفالل اللكامل يف جمال ال�صالح، 

وهو ما يبدو اأمراً بعيد عن الواقع.
هذا  حتقيق  يف  ال�صكوك  ي��ع��زز  ومم��ا 
الرتكي  الق���ت�������ص���اد  ت���ع���ر  ال����ه����دف 
دولر،  م��ل��ي��ار   750 ح��ج��م��ه  ال��ب��ال��غ 
خا�صة مع ت�صاعد التوتر مع الحتاد 
الأوروبي ال�صريك التجاري الرئي�صي 
لرتكيا، الذي يهدد مبعاقبتها ب�صبب 

اأن�صطتها يف املنطقة.
ب�صكل  ال��رتك��ي��ة  ال�صفن  تنفذ  والآن 
م��ن��ت��ظ��م ع��م��ل��ي��ات امل�����ص��ح ال���زل���زايل 
اخلا�صعة  املياه  يف  الغاز  عن  للبحث 

ل�صيادة اليونان وقرب�ض.
ويف ال�صهر املا�صي حدث احتكاك بني 
وتركية  يونانية  حربيتني  �صفينتني 
لي�صل التوتر بني البلدين الع�صوين 
يف حلف �صمال الأطل�صي “ناتو” اإىل 

اأعلى م�صتوياته منذ 1996، ب�صبب 
النزاع بني اجلانبني على ال�صيادة على 

جزر غري ماأهولة، يف بحر اإيجة.
رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�ض  وق���ال 
اأردوغان، يف خطاب يوم 26 اأغ�صط�ض 
اأول  ذك���رى  مبنا�صبة  امل��ا���ص��ي،  )اآب( 
ال�صلوجوقي  ل��الأ���ص��ط��ول  ان��ت�����ص��ار 
ال������رتك������ي ع����ل����ى الإم�������رباط�������وري�������ة 
يف  مانزكريت  معركة  يف  البيزنطية 
على  �صتح�صل  “تركيا  اإن   ،1071
املتو�صط  البحر  من  العادل  ن�صيبها 
وب��ح��ر اي��ج��ة وال��ب��ح��ر الأ����ص���ود.. واإذا 
قلنا اإننا �صنفعل �صيئاً، فاإننا �صنفعله، 

و�صندفع الثمن«.
مدى  اأي  اإىل  يت�صح  مل  الآن  وحتى 
اأردوغان  ميكن التعامل مع عدوانية 
ب���ج���دي���ة. ويف م���ق���اب���ل���ة م����ع وك���ال���ة 
بلومربغ قال اإبراهيم قالن املتحدث 
با�صم اأدروغان وم�صت�صاره، اإن “تركيا 
يف  �صركائها  على  لل�صغط  ت�صهدف 
امل�صالح  ل��ي�����ص��ع��وا  امل��ت��و���ص��ط  ال��ب��ح��ر 
ويتفاو�صوا  ح�����ص��اب��ه��م،  يف  ال��رتك��ي��ة 
م���ع ت��رك��ي��ا ب��ع��د ���ص��ن��وات ط��وب��ل��ة من 

في�صانات ال�صودان والف�صاد.. كيف �صاع نحو تريليون دولر؟

مل يت�ضح اإىل اأي مدى ميكن التعامل مع عدوانية اأردوغان بجدية

وهم الإمرباطورية... �صر ا�صتعرا�س الع�صالت الرتكية

•• رانغون,-اأ ف ب

النتخابات  ح��م��ل��ة  ال���ث���الث���اء  اأم�������ض  ب���ورم���ا  اأط���ل���ق���ت 
ال��ث��اين/ ت�صرين  م��ن  الثامن  يف  املرتقبة  الت�صريعية 

�صي�صمح حلزب حائزة جائزة نوبل  نوفمرب، يف اقرتاع 
ال�صرة  تنتقدها  ال��ت��ي  ت�صي  ���ص��و  ���ص��ان  اون���غ  ل��ل�����ص��الم 
بالحتفاظ  ال�صعب،  غالبية  وتدعمها  ب�صدة  الدولية 
اونغ �صان �صو ت�صي باطالق احلملة  بال�صلطة. وقامت 
للدميوقراطية”  الوطنية  “الرابطة  حزبها  مقر  من 

يف نايبيداو العا�صمة الإدارية.
اأن يكون ن�صرنا  “نود  اإىل منا�صريها  وقالت متوجهة 
ن�صر البالد لتوطيد ال�صالم والتنمية والزدهار فيه«.

الوطني تنظم منذ  امل�صتوى  انتخابات على  وهي ثاين 

بورما تطلق حملة النتخابات الت�صريعية 

اعتقال قيادية بارزة باملعار�صة يف رو�صيا البي�صاء

حكم  وال����ذي  ال�صلطة  ع��ن  ال��ع�����ص��ك��ري  املجل�ض  رح��ي��ل 
60 يوما  ال��ب��الد لن�صف ق��رن. واأم���ام الأح���زاب مهلة 
ل��ع��ر���ض ب��راجم��ه��ا وت��ن��ظ��ي��م جت��م��ع��ات ون��ق��ا���ص��ات وفقا 

للقانون النتخابي.
على  ي��وؤث��ر  ق��د  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  تف�صي  لكن 
املا�صية خ�صو�صا  الأي��ام  ازدادت احل��الت يف  اذ  احلملة 
يف رانغون وولي��ة راخني )غ��رب( الفقرية التي ت�صهد 

توترات اتنية ودينية.
وحتى وان مل ت�صجل البالد ر�صميا �صوى 1610 حالة 
الأ�صوات  تت�صاعد  الأزم����ة،  ب��دء  منذ  وف��ي��ات  وث��م��اين 
للمطالبة بتاأجيل القرتاع. ويتوقع ان يفوز حزب اونغ 
�صان �صو ت�صي، بالقرتاع ب�صهولة بعد فوزه بالنتخابات 

الت�صريعية يف 2015.

غوايدو يدعو اجلي�س ملقاطعة النتخابات الت�صريعية 
م�صتعّدون لالجتماع جمّدداً بكل من يتعنّي الجتماع بهم 
غوايدو  ويدعو  �صيا�صي«.  انتقال  اإىل  ل  التو�صّ اأج��ل  من 
لالن�صمام  ���ص��ّب��اط��ه،  ك��ب��ار  �صّيما  ول  اجل��ي�����ض،  بانتظام 
اإليه من اأجل الإطاحة بالرئي�ض نيكول�ض مادورو الذي 
يعتربه “مغت�صباً” لل�صلطة كون الرئي�ض ال�صرتاكي فاز 
“مزّورة”.  بولية ثانية يف 2018 يف انتخابات رئا�صية 
�صّماء  اآذان���اً  تلقى  زال��ت  م��ا  املعار�صة  زعيم  دع���وات  لكّن 
املوؤ�ّص�صة  �صّباط  اإىل  ر�صالته  ويف  الع�صكرية.  املوؤ�ص�صة  يف 
الع�صكرية قال غوايدو “توقفوا عن الختباء خلف تنانري 
يف  الواقع  اأمام  اأعينكم  اإغما�ض  عن  توّقفوا  الديكتاتور، 
اأّيدت  37 حزباً معار�صاً  اأّن  فنزويال!«. واأو�صح غوايدو 

•• كراكا�س-اأ ف ب

دعا زعيم املعار�صة الفنزويلية خوان غوايدو اجلي�ض اإىل 
من  ال�صاد�ض  يف  املقّررة  الت�صريعية  النتخابات  مقاطعة 
على  الدويل”  ال�صغط  و”زيادة  الأول/دي�صمرب  كانون 
املوؤ�ص�صة  تحُعترب  الذي  م��ادورو  الرئي�ض نيكول�ض  حكومة 
غ��واي��دو يف  وق��ال  داع��م داخلي لنظامه.  اأب��رز  الع�صكرية 
اإّنه ي�صعى اإىل  ت�صريح عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 
اإبرام “عقد وحدة” بهدف ر�ّض �صفوف القوى ال�صيا�صية 
القوات  داع��ي��اً  الت�صريعية،  الن��ت��خ��اب��ات  ���ص��ّد  امل��ع��ار���ص��ة 
“نحن  واأ���ص��اف  “امليثاق«.  ه��ذا  اإىل  لالن�صمام  امل�صّلحة 

دعوته اإىل مقاطعة النتخابات الت�صريعية واأّيدت كذلك 
ال�صغط  وزي����ادة  “تعميق  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  “امليثاق” 
الدويل على النظام الديكتاتوري«. وكان غوايدو، رئي�ض 
 2019 الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف  نف�صه  اأع��ل��ن  ال��ربمل��ان، 
رئي�صاً للبالد بالوكالة، يف قرار اعرتفت فيه لغاية اليوم 
ح���واىل 60 دول����ة، يف م��ق��ّدم��ه��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة التي 
اإىل الإطاحة مبادورو وتفر�ض على كراكا�ض  تدعو علناً 
وا�صنطن  تعترب  ح��ني  ويف  ���ص��ارم��ة.  اقت�صادية  عقوبات 
والحتاد الأوروبي ودول عدة يف اأمريكا الالتينية مادورو 
رئي�صاً غري �صرعي، فاإن الرئي�ض ال�صرتاكي يحظى بدعم 

رو�صيا وال�صني

رو�صيا ت�صتدعي ال�صفري الأملاين 
•• مو�صكو-رويرتز

قالت وزارة اخلارجية الرو�صية اأم�ض الثالثاء اإنها ا�صتدعت ال�صفري الأملاين 
لدى مو�صكو بعد ت�صريحات برلني فيما يتعلق بو�صع املعار�ض ال�صيا�صي 

الرو�صي األيك�صي نافالني.
ونحُقل نافالني )44 عاما(، وهو معار�ض بارز للرئي�ض الرو�صي فالدميري 
داخلية من مدينة  رحلة  الوعي خالل  فقد  بعدما  اأملانيا  اإىل  بوتني، جوا 
اأنه  اإىل  اأملانيا  وخل�صت  املا�صي.  ال�صهر  مو�صكو  اإىل  �صيبرييا  يف  توم�صك 

ت�صمم بغاز اأع�صاب من نوع نوفيت�صوك.
اإىل  خل�صت  برلني  اإن  قالت  قد  مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�صت�صارة  كانت 
قالت  التي  امل��ادة  ذات  وه��ي  نوفيت�صوك،  بغاز  للت�صمم  تعر�ض  نافالني  اأن 
بريطانيا اإنها ا�صتخدمت يف ت�صميم جا�صو�ض رو�صي مزدوج وابنته يف هجوم 

باأرا�صيها عام 2018.

•• كييف-رويرتز

كولي�صنيكوفا  ماريا  اعتقلت  البي�صاء  رو�صيا  �صلطات  اإن  ح��دودي  م�صوؤول  قال 
اأوكراين  وزير  و�صفها  ما  ف�صل  بعد  الثالثاء  اأم�ض  باملعار�صة  البارزة  القيادية 
باأنها حماولة لطردها من البالد. وذكرت وكالة اإنرتفاك�ض الأوكرانية لالأنباء 
مل�صوؤويل احلدود  يت�صنى  �صفرها عن عمد كي ل  كولي�صنيكوفا مزقت جواز  اأن 
وزير  نائب  اأنطون جريا�صينكو  وكتب  احل��دود.  بعبور  لها  ال�صماح  الأوكرانيني 
الداخلية الأوكراين على في�صبوك اأن كولي�صنيكوفا، التي كانت مفقودة يف الأربع 
“طردها ق�صرا من بلدها«. ول يزال  والع�صرين �صاعة املا�صية، جنحت يف منع 
م�صري كولي�صنيكوفا جمهول منذ اأن قال اأن�صارها اإن ملثمني خطفوها من اأحد 
�صوارع مين�صك . وهي رمز بارز يف الحتجاجات امل�صتمرة منذ اأ�صابيع رف�صا لفوز 

الرئي�ض األك�صندر لوكا�صينكو بفرتة جديدة يف انتخابات متنازع عليها.



األربعاء  9  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13032  
Wednesday   9  September   2020   -  Issue No   1303216

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٨٢ تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع واخلدمات ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صراء هذه ال�صلع واخلدمات 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، التي ميكن تقدميها من خالل حمالت البيع بالتجزئة 
اأو من خالل الو�صائل اللكرتونية على  اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي  اأو منافذ البيع باجلملة 
�صبيل املثال من خالل املواقع اللكرتونية اأو برامج الت�صوق التلفزيونية،  خدمات البيع بالتجزئة، وكالت 
الأنباء التجارية، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني، عر�ض ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات 

بيعها بالتجزئة، عر�ض ال�صلع.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي LUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 158028

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٥6٥ تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: برودكتيف ويل بيينج كو.، ليمتد 
وعنوانه: 1٥3 ، ناغاهارا-ت�صو ، �صاكاميا�صي اأيانوكوجي-�صاغارو ، �صيموجيو-كو ، كيوتو-�صي ، كيوتو 6٠٠-

٨٠73 ، اليابان.
�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٢
لنب  م�صروبات   ، )م�صروبات(  خ�صروات  ع�صائر   ، فواكه  ع�صائر   ، منع�صة(  )م�صروبات  غازية  م�صروبات 

خمي�ض، برية )�صراب �صعري( غري كحولية ، م�صتخل�صات من ع�صبة الدينار ل�صنع البرية غري الكحولية.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف P.W.B باللغة الإجنليزية بخط مميز وبني الأحرف نقطة 

فوقهم ر�صم بي�صاوي مميز.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157969

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٨3 تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النق�ل، تغليف وتخزين ال�ص�لع، تنظيم الرحالت وال�صفر، خدمات التو�صيل، تو�صيل الطعام، تو�صيل ال�صلع، 
تنظيم تو�صيل ال�صلع، تخزين الطعام، خدمات نقل الطعام، تغليف الطعام، تو�صيل الطعام بوا�صطة املطاعم، 

تو�صيل الطعام وال�صراب املجهز لال�صتهالك.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي LUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 158029

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٨٠ تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : او ان تكنولوجيز منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: لوفت رقم ٠٢، املقر رقم ٢٠٥، الطابق الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة          
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�ض فيديوية  اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، 
اآلت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، تطبيقات 

الهواتف املتحركة، برامج تطبيقات قابلة للتنزيل، برامج تطبيقات فيما يتعلق بالتو�صيل.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي LUNCH:ON باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

تعامدتني. بينهما نقطتني محُ
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 158027

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1479٨٨
 باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: ٢1/٠4/٢٠11 وامل�صجلة حتت الرقم: 1479٨٨ 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 1٠/1٠/٢٠٢٠ 

وحتى تاريخ: 1٠/1٠/٢٠3٠

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157075

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 334٥6٥ تاريخ: 1٨/٢٠٢٠/٠٨

بيانات الأولوية: 
ال�صم: الكرتيك فيلمز 

وعنوانه: �ض.ب. 96٠٢٥، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
ال�صلع  لرتخي�ض  التجارية  الإدارة  املكتبي،  الن�صاط  تفعيل  الأع��م��ال،  توجيه  الأع��م��ال،  اإدارة  والإع���الن،  الدعاية  خدمات 
واخلدمات اخلا�صة باآخرين، وكالت الدعاية والإعالن، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، ن�صر مواد الدعاية والإعالن، 
تنظيم ال�صرتاك بخدمات الت�صالت لالآخرين، امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال، ل�صق الإعالنات، اإدارة اأعمال فناين التمثيل، 
اإدارة اأعمال الريا�صيني، عر�ض ال�صلع، الإعالن بالربيد املبا�صر، ا�صتن�صاخ الوثائق، تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية، 
التنبوؤات القت�صادية، وكالت الأنباء التجارية، خدمات الت�صميم لغايات الدعاية والإعالن، خدمات اإعداد مناذج الدعاية 
والإعالن اأو ترويج املبيعات، خدمات اقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�صحف، الإعالن والدعاية املبا�صرة على �صبكات 
لغايات  التجارية  املعار�ض  تنظيم  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  الآراء،  وا�صتطالع  ال�صتفتاء  الكمبيوتر، 
اأفالم  اإنتاج  بالتجزئة،  بيعها  ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات  الدعاية والإع��الن اخلارجي، عر�ض  اإعالنية،  اأو  جتارية 
الدعاية والإعالن، العالقات العامة، ن�صر ن�صو�ض الدعاية والإعالن، اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن، تاأجري مواد الدعاية 
والإعالن، الإعالن بالراديو، تاأجري امل�صاحات الإعالنية، تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�صائل الت�صال، ترويج املبيعات 
)لالآخرين(، بحث الكفالت، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، حتديث مواد الدعاية والإعالن، معاجلة الن�صو�ض، كتابة 

ن�صو�ض الدعاية والإعالن.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات  ELECTRIC FILMS باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقهما 

ر�صم هند�صي مميز.
  ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156271

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3344٨4 تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢6
بيانات الأولوية: 

ال�صم: راديك�ض ميديا ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 11٥69٠ ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
املواقع  لأف�صل  البحث  حمركات  النقر،  عند  الدفع  الكمبيوتر،  �صبكات  على  املبا�صرة  والدعاية  الإع���الن 
على  امل��رور  بحركة  املتعلقة  اللكرتونية  مواقع  لأف�صل  البحث  حمركات  باملبيعات،  املتعلقة  اللكرتونية 
الن�صو�ض لأغرا�ض الدعاية والإعالن،  اأو الإعالنية، كتابة  التجارية  الويب لالأغرا�ض  النرتنت، فهر�صة 

كتابة ن�صو�ض الدعاية والإعالن، وكالت الدعاية والإعالن.
و�صف العالمة : العالمة عبارة كلمة RADIX باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 156760

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3343٥9 تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢4
بيانات الأولوية: 

ال�صم: : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون وعنوانه : وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،  
٠٨933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
ْمَنة واخليارات اجلراحية لفقدان الوزن. ْمَنة ومعاجلة ال�صِّ توفري املعلومات يف جمال ال�صِّ

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات لنتحدى ال�صمنة معاً باللغة العربية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157903

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 334363 تاريخ: 1٨/٢٠٢٠/٠٨

بيانات الأولوية: 
ال�صم: : كاريوم ليمتد

وعنوانه: فالكون هاو�ض11٥-1٢3 �صتاينز رود ، هون�صلو ميدل�صك�ض  ، تي دبليو3 3ال ال  ، اململكة املتحدة.
�ضورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
بل�صم،  بالب�صرة،  للعناية  جتميل  م�صتح�صرات  طبية،  غري  جتميل  م�صتح�صرات  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�صتح�صرات 
بالوجه،  للعناية  طبية  غري  م�صتح�صرات  بالب�صرة،  العناية  م�صتح�صرات  باجل�صم،  العناية  م�صتح�صرات  جتميلية،  اأقنعة 
)لو�صن(  غ�صولت  للج�صم،  مرطب  حليب  للوجه،  مرطب  حليب  للب�صرة،  ك��رمي��ات  للج�صم،  ك��رمي��ات  للوجه،  ك��رمي��ات 
بل�صم  للوجه،  بل�صم  للج�صم،  جل  للوجه،  جل  للج�صم،  )لو�صن(  غ�صولت  للوجه،  )لو�صن(  غ�صولت  التجميل،  لأغرا�ض 
م�صتح�صرات  الوجه،  تنظيف  م�صتح�صرات  تنظيف،  الب�صرة، حليب  تنظيف  للب�صرة، كرميات  للج�صم، منظفات، منظفات 
تنظيف اجل�صم، كرميات تنظيف وترطيب، مقويات )تونيك(، مواد فرك، مواد فرك للج�صم، مرطبات الب�صرة، مرطبات 
للتجاعيد،  م�صادة  م�صتح�صرات  العيون،  حول  الب�صرة  ل�صد  جتميل  كرميات  الب�صرة،  ل�صد  جتميل  م�صتح�صرات  للب�صرة، 
كرميات للوقاية من ال�صم�ض، كرميات م�صادة للتجاعيد، زيوت عطرية، زيوت للج�صم، زيوت للوجه، زيوت تنظيف، زيوت 
ترطيب، زيوت لال�صتحمام وحمام الدو�ض، جل لال�صتخدام التجميلي، جل جتميلي للوجه واليدين واجل�صم، جل للعيون، 
جل لال�صتحمام وحمام الدو�ض، اأم�صال لأغرا�ض التجميل، اأم�صال للتجميل، اأم�صال للوجه، اأم�صال م�صادة لل�صيخوخة، 
مواد تق�صري لتنظيف الب�صرة،  مواد تق�صري للعناية بالب�صرة، كرميات تق�صري، مواد فرك لتق�صري اجل�صم، مواد فرك مق�صرة 
للج�صم، مواد فرك مق�صرة للوجه، مواد فرك مق�صرة، رحُقع جل للعيون لأغرا�ض التجميل، رحُقع للوجه، رحُقع للب�صرة، رحُقع 
م�صتح�صرات  للوجه،  اأقنعة  الب�صرة،  على  لال�صتخدام  ال�صم�ض  وحجب  ال�صم�ض  من  للوقاية  م�صتح�صرات  على  حمتوية 

جتميل ملعاجلة الب�صرة، كرميات ملعاجلة الب�صرة، جل ملعاجلة الب�صرة، كرميات جلدية )بخالف الكرميات الطبية(.
باللغة  الكلمات  N بخط وطريقة مميزة وجميع  احل��رف  فوقها   NUTURE كلمة  عبارة  العالمة   : العالمة  و�صف 

الإجنليزية باللون الأخ�صر الغامق.
ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157523

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٥7 تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 1٨1 ، ال�صفاة 13٠٠٢ ، الكويت.

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات اإدارة الأعمال والفنادق الت�صويق 
الدعاية  وخدمات  والإع��الن  الدعاية  خدمات  الأعمال،  �صكرتارية  خدمات  والفنادق،  الأعمال  توجيه  خدمات  والرتويج، 
والإعالن فيما يتعلق بالعقارات التجارية اأو ال�صكنية، اإدارة وتنظيم املزادات العقارية، تاأجري اإعالنات الالفتات واللوحات 
الإعالنية، خدمات البيع بالتجزئة يف حمالت الأق�صام املتعددة وال�صوبرماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب 
مرافق  توفري  التجارية،  الإع��الن��ات  لغايات  املعار�ض  تنظيم  جت��اري��ة،  وغ��اي��ات  الأع��م��ال  لغايات  املعار�ض  وتنظيم  واإدارة 
لجتماعات الأعمال، تاأجري امل�صاحات الإعالنية، ت�صويق العقارات، حتليل ت�صويق العقارات، ترويج املبيعات لالآخرين، ن�صر 
الت�صوق،  الدعاية والإع��الن، خدمات مراكز  تاأجري الالفتات،  التجارية،  الدعاية والإع��الن، تزيني واجهات املحالت  مواد 
توفري خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفاً، خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع 

ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة AURA باللغة الإجنليزية على ي�صارها كلمة اأورا بخط وطريقة مميزة داخل 

ر�صم لدائرة.
  ال�صرتاطات: 

بالربيد  اإر�صاله  اأو  الإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157170

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 334٥64 تاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/٢7
بيانات الأولوية: 

ال�صم: برودكتيف ويل بيينج كو.، ليمتد 
وعنوانه: 1٥3 ، ناغاهارا-ت�صو ، �صاكاميا�صي اأيانوكوجي-�صاغارو ، �صيموجيو-كو ، كيوتو-�صي ، كيوتو 6٠٠-

٨٠73 ، اليابان.
�ضورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٥
اأع�صاب،  مبيدات  فطريات،  مبيدات  �صيدلنية،  وم�صتح�صرات  اأدوي��ة  لالإن�صان،  الغذائية  للحمية  مكمالت 
اأ�صرطة ل�صقة لالأغرا�ض الطبية، اأقنعة �صحية لال�صتخدام ال�صخ�صي، كب�صولت فارغة لالأدوية، �صدادات 
قطنية  م�صحات  �صمادات،  ل�صقة،  ل�صقات  ما�ض،  قطن  �صحية،  �صراويل  �صحية،  فوط  للحي�ض،  قطنية 
عدة  محُ حمية  م�صروبات  والأطفال(،  �صع  )للرحُ لبني  دقيق  حفا�صات،  اأغطية  حفا�صات،  الطبي،  لال�صتخدام 
والأطفال،  �صع  للرحُ اأغذية  والأط��ف��ال،  �صع  للرحُ م�صروبات  طبية،  غايات  عدة  محُ حمية  اأغذية  طبية،  لغايات 

مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف P.W.B باللغة الإجنليزية بخط مميز وبني الأحرف نقطة 

فوقهم ر�صم بي�صاوي مميز.
  ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157968

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

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 3346٥٨ تاريخ: 3٠/٢٠٢٠/٠٨
بيانات الأولوية: 

ال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 1٨1 ، ال�صفاة 13٠٠٢ ، الكويت.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3٥
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات اإدارة الأعمال والفنادق الت�صويق 
الدعاية  وخدمات  والإع��الن  الدعاية  خدمات  الأعمال،  �صكرتارية  خدمات  والفنادق،  الأعمال  توجيه  خدمات  والرتويج، 
والإعالن فيما يتعلق بالعقارات التجارية اأو ال�صكنية، اإدارة وتنظيم املزادات العقارية، تاأجري اإعالنات الالفتات واللوحات 
الإعالنية، خدمات البيع بالتجزئة يف حمالت الأق�صام املتعددة وال�صوبرماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب 
مرافق  توفري  التجارية،  الإع��الن��ات  لغايات  املعار�ض  تنظيم  جت��اري��ة،  وغ��اي��ات  الأع��م��ال  لغايات  املعار�ض  وتنظيم  واإدارة 
لجتماعات الأعمال، تاأجري امل�صاحات الإعالنية، ت�صويق العقارات، حتليل ت�صويق العقارات، ترويج املبيعات لالآخرين، ن�صر 
الت�صوق،  الدعاية والإع��الن، خدمات مراكز  تاأجري الالفتات،  التجارية،  الدعاية والإع��الن، تزيني واجهات املحالت  مواد 
توفري خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفاً، خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع 

ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة.
العربية بخط وطريقة  باللغة  اأورا  الإجنليزية فوقها كلمة  باللغة   AURA العالمة عبارة عن كلمة   : العالمة  و�صف 

مميزة داخل ر�صم لدائرة.
ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

EAT 157171

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 9  �شبتمرب  2020 العدد 13032 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

يوا�صل احتاد الإمارات للجوجيت�صو 
ا�صتعداداته لتنظيم الن�صخة الثانية 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  من  ع�صر 
 ،2020 اجل��وج��ي��ت�����ص��و  مل���ح���رتيف 
والتي تنطلق يف العا�صمة اأبوظبي 
يف �صالة جوجيت�صو اأرينا بني 17 

املقبل. نوفمرب   21 –
البطولة،  م���وع���د  اق�������رتاب  وم�����ع 
ي��ك��ث��ف اأب�����ط�����ال اجل��وج��ي��ت�����ص��و يف 
الإمارات من خمتلف فئات الأوزان 
لتعزيز  ت��دري��ب��ات��ه��م  والأح�����زم�����ة 
على  للوقوف  وقدراتهم  مهاراتهم 
ب�صاط املناف�صات يف مواجهة جنوم 
البطولة،  يف  امل�������ص���ارك���ني  ال���ع���امل 
دولة  علم  ورف��ع  بامليداليات  للفوز 

الإمارات على من�صة التتويج.
ويتطلع جنم منتخب الإمارات عن 
الذي   - الكتبي  في�صل  الكبار  فئة 
ح�صد امليدالية الف�صية يف الن�صخة 
اإىل حتقيق  امل����رة  ه���ذه   - امل��ا���ص��ي��ة 
حتر�ض  فيما  ال��ذه��ب��ي��ة،  امل��ي��دال��ي��ة 
بلقي�ض  ال�صاعدة  املوهوبة  النجمة 

ال��ه��ا���ص��م��ي يف ف��ئ��ة ال�����ص��اب��ات على 
موا�صلة م�صرية اإجنازاتها املتميزة 
الكبار  النجوم  خطى  على  لت�صري 
يف  امل�صاركة  على  يحر�صون  الذين 
البطولة وتقدمي اأف�صل ما لديهم 

من م�صتويات الأداء.
املحليني  الأبطال  م�صاركات  وتاأتي 
الفريدة  ال��ف��ر���ص��ة  م���ن  ان��ط��الق��ا 
ال���ب���ط���ول���ة لهم  ت����وف����ره����ا  ال����ت����ي 

وت�صليط  ت�����ص��ن��ي��ف��ات��ه��م  ل��ت��ح�����ص��ني 
الطويلة،  خ��ربات��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
مكانة  تر�صيخ  يف  امل�صاهمة  بجانب 

اأبوظبي كعا�صمة عاملية للعبة.
وي����وؤك����د ����ص���ع���ادة ي��و���ص��ف ع��ب��د اهلل 
اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  ال����ب����ط����ران 
اأن  للجوجيت�صو  الإم������ارات  احت���اد 
ث��ق��ة م�����ص��وؤويل الحت����اد يف لعبي 
واأن   ، ك��ب��رية  ولع���ب���ات الم�������ارات 

التي  الرفيعة  التنظيم  م�صتويات 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  بها  تتمتع 
مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ص��و ت�����ص��ه��م يف 
اجلوجيت�صو  لع��ب��ي  اأه���م  ت�صجيع 
من خمتلف اأنحاء العامل للوقوف 
ب�����ص��اط م��ن��اف�����ص��ات��ه��ا، حر�صا  ع��ل��ى 
امل�صاركة،  اخل���ربات  م��واج��ه��ة  على 
وال���ظ���ف���ر ب���امل���ي���دال���ي���ات امل���ل���ون���ة يف 

خمتلف فئاتها.

م�صريتها  م���دى  "على  واأ����ص���اف: 
ال��ن��اج��ح��ة، حت��ول��ت ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
اأه������م ف��ع��ال��ي��ة ع���ل���ى اأج����ن����دة هذه 
ال��ري��ا���ص��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���دويل. 
الرفيعة  اخلربات  حلجم  وبالنظر 
اأبطال  يعمل  ف��ي��ه��ا،  ت�����ص��ارك  ال��ت��ي 
الإم�����������ارات ع���ل���ى درا�����ص����ة اأدائ����ه����م 
التي  اجلوانب  وحت�صني  التكتيكي 
مراحل  جميع  يف  ف��وزه��م  ت�صمن 

البطولة والو�صول للذهب.".
حت�صرياته  ع���ل���ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  ويف 
الثانية  الن�صخة  مناف�صات  خلو�ض 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  من  ع�صر 
 ..  2020 اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف 
جنم  الكتبي  في�صل  بطلنا  ي��وؤك��د 
نادي بني يا�ض اأنه �صيكون م�صتعدا 
التقليديني  خ�����ص��وم��ه  مل���واج���ه���ة 
من اأه��م جن��وم العامل وم��ن بينهم 
على  ماثيو�ض،  رود�صون  الربازيلي 
الوحيدة يف  اأمل تعوي�ض اخل�صارة 
مناف�صات العام املا�صي، والأمريكي 
دي ج���ي ج��اك�����ص��ون ال����ذي جت���اوزه 
الكتبي يف مرحلة ن�صف النهائي يف 

مناف�صات عام 2019.

" اأ���ص��ارك يف مناف�صات   : واأ���ص��اف 
ه���ذا ال��ع��ام وا���ص��ع��ا ال��ذه��ب ن�صب 
عيني وتعلمنا ريا�صة اجلوجيت�صو 
ويبقى  النبيلة  القيم  م��ن  العديد 
التي  الأه��������م  ال���ق���ي���م���ة  ال���ت���ح���دي 
تر�صخها هذه الريا�صة يف نفو�صنا، 
اأقف جمددا يف مناف�صات  اأن  واآم��ل 
ه����ذا ال���ع���ام اأم������ام خ�����ص��م��ي ال���ذي 
خ��ط��ف م��ن��ي ذه��ب��ي��ة ف��ئ��ة وزن 85 

كيلوجراما العام املا�صي".
اإن ريا�صة اجلوجيت�صو، مثل  وقال 
ال���ع���امل متنح  ال���ري���ا����ص���ات يف  ك���ل 
مرة،  كل  يف  الفوز  فر�صة  لعبيها 
الذهب  ال���الع���ب  ي��ح��ق��ق  مل  ف�����اإن 

من  يكت�صبها  ال��ت��ي  اخل����ربة  ف����اإن 
امل�صاركات الدولية تزيد من ر�صيد 
على حتقيق  قدرته  وتعزز  خرباته 
الفوز يف املناف�صات املقبلة.. م�صيدا 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  ببطولة 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و ال���ت���ي ب���ات���ت متثل 
الإم����ارات، وجلميع جنوم  لأب��ط��ال 
ال��ع��امل، احل��ل��م وال��وج��ه��ة الأف�صل 
مهاراتهم  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 

الرفيعة يف ميدان الريا�صة.
وت���ب���داأ ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة يف 17 
ن���وف���م���رب مب���ن���اف�������ص���ات حت����ت 18 
مبناف�صات  نوفمرب   18 ث��م  ع��ام��ا، 
مناف�صات  ت��ق��ام  بينما  الأ����ص���ات���ذة، 

 19 فئة املحرتفني يف الفرتة من 
ذات��ه، واخلتام  ال�صهر  21 من  اإىل 
احلمراء،  ال�صجادة  احتفالية  م��ع 
الذي يتم خاللها تكرمي الالعبني 
وال��الع��ب��ات الأوائ���ل وخ��ت��ام املو�صم 

الريا�صي يف 22 نوفمرب.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى ���ص��ي��ت��م اإغ���الق 
يف  للم�صاركة  املبكر  الت�صجيل  ب��اب 
بينما  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر   8 البطولة 
للت�صجيل  النهائي  املوعد  �صيكون 
بالن�صبة جلميع الالعبني الراغبني 
يف امل�صاركة يوم 8 نوفمرب 2020، 
www. :عرب املوقع الإلكرتوين

uaejjf.com

ينظم جمل�ض دبي الريا�صي بطولة "برنامج وقت الري�صة دبي لل�صيدات 
 2020 �صبتمرب   26 اإىل   19 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  تقام  التي   "2020
6 يف مركز دبي  و   5 و   4 دب��ي للريا�صة بقاعة زعبيل  يف مالعب ع��امل 

التجاري العاملي.
املناف�صات لل�صيدات  الت�صجيل للم�صاركة يف  واأعلن املجل�ض على فتح باب 
من جميع اجلن�صيات من عمر 15 �صنة فما فوق عرب املوقع اللكرتوين 
متاحة  امل�صاركة  و�صتكون   ،www.dubaisc.ae/WST2020
32 لعبة  ال�صيدات حيث �صتكون كل فئة مكونة من  لعدد حم��دود من 

فقط.
وي�صرف على البطولة احتاد الإم��ارات لكرة الطاولة والري�صة الطائرة، 

وتقام  الحت����اد،  م��ن  معتمدات  حكمات  التحكيمية  العملية  ي��دي��ر  كما 
الإماراتيات  الفردي فقط، وذلك �صمن فئتني هي فئة  املناف�صات بنظام 
وفئة املقيمات و�صتكون مناف�صات كل فئة على حدة، ويعتمد نظام خروج 
اأ�صواط وينتهي ال�صوط   3 اأول دور، و�صتكون كل مباراة من  املغلوب من 

بت�صجيل اإحدى الالعبتني 15 نقطة.
"تاأتي  بالإنابة:  الريا�صية  الفعاليات  اإدارة  وقالت فوزية فريدون مدير 
من  املجل�ض  اأطلقه  ال��ذي  الري�صة  وق��ت  لربنامج  ختاًما  البطولة  ه��ذه 
بداية �صهر اأغ�صط�ض لتدريبا ل�صيدات على ريا�صة الري�صة الطائرة التي 
املمار�صني  اأع��داد  زي��ادة  �صعبية يف دبي مع  الريا�صات  اأك��ر  اأ�صبحت من 
لها من خمتلف اجلن�صيات، وكان برنامج وقت الري�صة يت�صمن تدريبات 

جمانية كل اأربعاء طوال �صهر اأغ�صط�ض، و�صتكون هذه البطولة تتويًجا 
جلهود امل�صاركات يف الربنامج لتطبيق كل ما تعلمنه خالل هذه الفرتة، 
خالل  خا�صة  اأنف�صهن  عن  للرتويح  لل�صيدات  فر�صة  البطولة  تعد  كما 
يف  اأبنائهن  م�صاعدة  يف  م�صاعًفا  ج��ه��ًدا  فيها  يبذلن  التي  ال��ف��رتة  ه��ذه 

التعليم".
دائ��ًم��ا على دعم  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي  "يحر�ض جمل�ض  ف��ري��دون:  واأ���ص��اف��ت 
وذلك  الح��رتاف  مرحلة  اإىل  بها  للو�صول  الن�صائية  الريا�صة  وتطوير 
العمل  وور����ض  التدريبية  وال����دورات  الريا�صية  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  ع��رب 
لتنمية ثقافتهن الريا�صية و�صقل مهاراتهن، وبالفعل ا�صتطعنا حتقيق 
اأعداد الن�صاء املمار�صات  الكثري من التطور يف هذا املجال حتى اأ�صبحت 

للريا�صة تزيد كل عام ب�صكل مت�صاعف و خ�ص�صت العديد من املوؤ�ص�صات 
يف  لي�صاركوا  حمرتفني  مدربني  مع  ن�صائية  ف��رق  واخلا�صة  احلكومية 
خمتلف البطولت التي ينظمها اأو يرعاها املجل�ض، حتى اأن اأعداد الن�صاء 
امل�صاركات يف البطولت اأ�صبح يت�صاوى مع اأعداد الرجال اإن مل يزيد عنها 
املناف�صات". و�صيتم تطبيق كافة الإج��راءات الحرتازية خالل  يف بع�ض 
قبل  احل���رارة  درج��ات  فح�ض  و�صيتم  املعقمات  توفري  مع  البطولة  اأي��ام 
دخول اأي �صخ�ض �صواء من امل�صاركات اأو اللجنة املنظمة كما �صيتم اإلزام 
اجلميع بارتداء الكمامات مع حتقيق التباعد اجل�صدي وعدم الحتكاك 
مع الآخرين حفاًظا على �صالمة اجلميع وتطبيًقا لقرارات اللجنة العليا 

لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي.

جمل�س دبي الريا�صي ينظم بطولة الري�صة الطائرة لل�صيدات

اأبطال الإمارات يكثفون تدريباتهم ا�صتعدادا 
لبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو

•• اأبوظبي-وام:

الآ�صيوي  الحت���اد  حر�ض  اإط���ار  يف 
ومتابعة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  لل�صطرجن 
ال��ل��ع��ب��ة يف خمتلف  ن�����ص��ر  ب���رام���ج 
ومواجهة  الآ����ص���ي���وي���ة،  ال���ب���ل���دان 
حتدي جائحة كورونا، وجه ال�صيخ 
�صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان 
الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�ض  نهيان  اآل 
ب��الحت��اد القاري  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 

اللعبة  ن�صر  وبرامج  اأن�صطة  بدعم 
يف جزر املالديف.

وع��ق��د ه�����ص��ام ع��ل��ي ال��ط��اه��ر اأمني 
ع��ام الحت���اد الأ���ص��ي��وي لل�صطرجن 
اجتماعا عن بعد مع ح�صني �صايان 
لل�صطرجن،  املالديف  احت��اد  رئي�ض 
ب��ه��ل��وان الأمني  ب��ح�����ص��ور م���ه���رداد 
ل��الحت��اد الأ���ص��ي��وي، ملتابعة  امل���ايل 
ومناق�صة  ال�صنوي  الن�صاط  خطة 
امل�����������ص�����اع�����دات امل�����ال�����ي�����ة ح����ي����ث مت 

لحتاد  امل��ال��ي��ة  اخل��ط��ة  ا�صتعرا�ض 
مايل  عجز  وج��ود  وتبني  املالديف 
الربامج  يف  املتزايد  احلجم  ب�صبب 

النوعية واملهرجانات والأن�صطة.
وبادر ال�صيخ �صلطان بن خليفة بن 
الحتاد  رئي�ض  نهيان  اآل  �صخبوط 
الأ�صيوي لل�صطرجن بالتوجيه نحو 
لتغطية  امل��ن��ا���ص��ب  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
وت�صجيعا  ت��ق��دي��را  امل����ايل  ال��ع��ج��ز 
املالديف،  لحت��اد  املتميز  للن�صاط 

وال��ت��ط��ور ال��ن��وع��ي يف ب��رام��ج ن�صر 
خمتلف  وب���ني  امل���دار����ض  يف  اللعبة 
اأجيال  لإع������داد  ال��ن��ا���ص��ئ��ني،  ف��ئ��ات 
النهو�ض  ع����ل����ى  ق����������ادرة  واع����������دة 
وتاأكيد  الأ�����ص����ي����وي  ب��ال�����ص��ط��رجن 
اأ�صيا يف بطولت العامل  ريادة قارة 

للنا�صئني.
تف�صيليا  ع���ر����ص���ا  ����ص���اي���ان  وق������دم 
ع����ن ن�������ص���اط احت������اد امل����ال����دي����ف يف 
الربامج  واأب��رز  املا�صيني،  العامني 

والأن�صطة التي اأقيمت يف املالديف 
الأ�صيوي،  الحت��اد  واإ���ص��راف  بدعم 
دورات  ع��دة  تنظيم  مقدمتها  ويف 
ت��دري��ب��ي��ة لإع����داد وت��اأه��ي��ل احلكام 
مب�صاركة  وامل��ن��ظ��م��ني  وامل����درب����ني 
اأبوندو  ك��ا���ص��ت��و  ال����دويل  امل��ح��ا���ص��ر 
املدير التنفيذي لالحتاد الأ�صيوي، 
للنا�صئني  م��ه��رج��ان��ات   5 وتنظيم 
وال�����ص��ب��اب وال���ك���ب���ار ب��ال��ت��ع��اون مع 
التجارية  ال����ع����الم����ات  م����ن  ع�����دد 

وا�صعة  وم�����ص��ارك��ة  ب��اإق��ب��ال  حظيت 
املالديف،  ج���زر  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  م��ن 
ممار�صة  على  النا�صئني  لت�صجيع 

قدراتهم  وتطوير  الأذكياء  ريا�صة 
الذهنية وال�صخ�صية مبا �صاهم يف 
امل�صاركة  الأن��دي��ة  اأع���داد  م�صاعفة 

امل�صابقات  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ن�����ص��اط  يف 
م�صتوى  على  والفردية  اجلماعية 

املدار�ض .

•• اأبوظبي-وام:

رح��ب��ت ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن فرق 
1 بقرار  �صباقات ال�صيارات للفورمول 
العاملي  وامل���ج���ل�������ض  ال�������دويل  الحت�������اد 
الإداري���ة  "الهيئة  ال�صيارات  لريا�صة 
للفورمول 1 " بتحديد �صقف للنفقات 
 2021 مو�صم  م��ن  اعتبارا  ال�صنوية 
دولر.  م��ل��ي��ون   145 اأق�������ص���ى  ب��ح��د 
وج����اء ق����رار الحت�����اد ال�����دويل يف ظل 
بني  املالية  النفقات  يف  الفجوة  ات�صاع 
 ،1 للفورمول  ال�صيارات  �صباقات  فرق 
واحد  فريق  على  املناف�صات  واقت�صار 
الأخرية،  املرحلة  يف  ع��ام  كل  اثنني  اأو 

ال��ف��رق م��ت��و���ص��ط��ة النفاق  مب��ا ي��ه��دد 
الع�صر  امل�����ص��ن��ف��ني  ���ص��م��ن  وال�����ص��غ��رية 
الأوائ����ل يف ال��ع��امل م��ن ال���ص��ت��م��رار يف 
وكذلك  الكربى،  بال�صباقات  امل�صاركة 
وتعر  ك��ورون��ا  جائحة  تف�صي  ظ��ل  يف 
فرق  وا�صتقبلت  ماليا.  الفرق  معظم 
���ص��ب��اق��ات ال�����ص��ي��ارات ال���ق���رار برتحيب 
اأغ��ل��ب��ه��ا من  ان���ه �صينقذ  ���ص��دي��د ح��ي��ث 
الإف����ال�����ض ع��ن��د ه��ج��رة جن��وم��ه��ا اإىل 
متلك  التي  الكربى  والكيانات  الفرق 
ال���ق���درات امل��ال��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة. وب��رغ��م ان 
الحت����اد ال����دويل ك���ان ق��د ح���دد �صقف 
ال��ن��ف��ق��ات يف امل��و���ص��م اجل����اري ب��� 175 
ال�صقف  ه����ذا  اأن  اإل  دولر،  م��ل��ي��ون 

لي�صبح  امل��ق��ب��ل  امل��و���ص��م  ���ص��ي��رتاج��ع يف 
الذي  وامل��و���ص��م  دولر،  مليون   145
جمددا  تقلي�صه  �صيتم   2022 يليه 
و135  دولر،  م���ل���ي���ون   140 اإىل 
 ،2023 م���و����ص���م  يف  دولر  م���ل���ي���ون 
ل��ت��وف��ري ف��ر���ض امل��ن��اف�����ص��ة لأك����رب عدد 
م��ن ال��ف��رق، وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ب�صكل 
ن�صبي يتيح للجميع هام�ض من الأمل 
يف ال�صتمرار، وفقا لتو�صيات الحتاد 

ال���دويل الأخ����رية ال��ت��ي اأع��ل��ن عنها يف 
ب��ي��ان ر���ص��م��ي. وك���ان ف��ري��ق مر�صيد�ض 
اأ�صدر بيانا ر�صميا عن مو�صم 2019 
املو�صم  نفقاته يف  اإجمايل  اأن  فيه  اأك��د 
بلغت 242 مليون يورو بهدف حتقيق 
اأعرق  وال�����ص��ان��ع��ني،  ال�����ص��ائ��ق��ني  لقبي 
العامل،  يف  ال�����ص��ي��ارات  �صباقات  األ��ق��اب 
م�����ص��ريا اإىل ان���ه رغ���م ه���ذا امل��ب��ل��غ، اإل 
19.5 مليون  بلغت  اأرب��اح��ا  اأن��ه حقق 

مقابل  نف�صه،  امل��و���ص��م  نهاية  يف  ي���ورو 
الذي  املو�صم  يف  ي��ورو  مليون   16.7
مر�صيد�ض  ف���ري���ق  وي����ح����اول  ���ص��ب��ق��ه. 
هاميلتون  لوي�ض  ال��ربي��ط��اين  بقيادة 
وال��ف��ن��ل��ن��دي ف��ال��ت��ريي ب��وت��ا���ض ح�صد 
ال�����ص��ائ��ق��ني وال�����ص��ان��ع��ني للمرة  ل��ق��ب��ي 
ال�صابعة على التوايل هذا العام، بعد اأن 
فاز يف العام املا�صي ب� 15 �صباقا و�صعد 

اإىل من�صات التتويج يف 32 مرة.

رئي�س الحتاد الآ�صيوي لل�صطرجن يوجه بدعم 
برامج ن�صر اللعبة يف جزر املالديف

�صقف نفقات فرق �صباقات الفورمول 1 ينقذ 
الكيانات املتو�صطة وال�صغرية من الإفال�س
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•• ال�صارقة -وام:

عام  "يف  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه  ح����داث����ة  ب���رغ���م 
ال�صارقة  ن���ادي  اأن  اإل   .."2015
النف�ض  ع�����ن  ال�����دف�����اع  ل����ري����ا�����ص����ات 
ن����اد تخ�ص�صي  واأه�����م  اأك����رب  اأ���ص��ب��ح 
واآ�صيا،  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
ي��ق��دم خدماته لأك���ر من  ان��ه  حيث 
الإم���ارة،  يف  ولع��ب��ة  لع��ب   2200
وي�����ص��م حت���ت م��ظ��ل��ت��ه 22 ف��رع��ا يف 
اأ�صا�صيا  املناطق، وبات رافدا  خمتلف 
والكاراتيه  اجل�����ودو  م��ن��ت��خ��ب��ات  مل���د 
باملواهب  واجلوجيت�صو  والتايكوندو 
والكفاءات التي ترفع علم الدولة يف 

كل املحافل.
النادي  اإدارة  اأن  ذل���ك  م��ن  والأه�����م 
طموحة  ا�صرتاتيجية  خطة  متلك 
لكت�صاف و�صقل املواهب يف ريا�صات 
ال�����دف�����اع ع�����ن ال���ن���ف�������ض، واح����ت����الل 
واإق��ل��ي��م��ي��ا ودوليا  ال�����ص��دارة حم��ل��ي��ا 
على  ال��ق��ادري��ن  الأب��ط��ال  �صناعة  يف 
ال��ت��ت��وي��ج وحتقيق  م��ن�����ص��ات  ���ص��ع��ود 

الإجنازات.
وحول مراحل تطور النادي، وات�صاع 
ن��ط��اق ف���روع���ه، وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه يف 
العمل، ومبادراته التي بداأت تفر�ض 
الدولة،  ري��ا���ص��ة  ج��دي��دا على  واق��ع��ا 
الإم����ارات /  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ا�صت�صافت 
رئي�ض  العوي�ض  اح��م��د  �صعادة   / وام 
الدفاع  ل��ري��ا���ص��ات  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
الأندية  اأن  اك���د  ال���ذى  ال��ن��ف�����ض  ع��ن 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ه���ي ال���ع���ن���وان الأب����رز 
حل���ا����ص���ر وم�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ري���ا����ص���ة يف 
ال�صارقة هو الأول  واأن نادي  العامل، 
من نوعه يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

واآ�صيا لريا�صات الدفاع عن النف�ض.

نادي  ت��اأ���ص��ي�����ض  اأه�����داف  اأن  واو����ص���ح 
ال�صارقة تتجاوز حدود الريا�صة اإىل 
الن�صباط  منها  اأخ���رى  كثرية  قيم 
امل�صوؤولية  وحت����م����ل  وال�������ص���ج���اع���ة 
وتو�صيع  ن�صر  خ��الل  م��ن  وال��ق��ي��ادة، 
قاعدة ممار�صي اجلودو والتايكوندو 
 " وق���ال  وال��ك��ارات��ي��ه.  واجلوجيت�صو 
ا�صتبيانا  اأج���ري���ن���ا   2018 ع����ام  يف 
جمتمعيا طرحنا فيه عدة اأ�صئلة عن 
تلك الريا�صات واملطلوب لن�صرها يف 
املجتمع، والو�صائل امل�صاعدة ل�صناعة 
الأبطال، ومناطق الكثافة ال�صكانية، 
والأعداد  تواجهها،  التي  والتحديات 
التي ميكن اأن تن�صم لفروعنا، وكان 
ال�صتبيان،  مع  كبريا  تفاعال  هناك 
ال�صتبيان  خم���رج���ات  ���ص��وء  وع��ل��ى 
و���ص��ع��ن��ا خ��ط��ة ع��م��ل��ن��ا ب�����ص��ك��ل علمي 
م����درو�����ض، وب����داأن����ا يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال���وق���ت الذي  ن��ف�����ض  ال��ت��ح��دي��ات، يف 
و�صعنا فيه معايريا لقيا�ض معدلت 
املا�صي  العام  ويف  الأداء،  يف  الإجن���از 

الأيزو  �صهادة  على  ح�صلنا   2019
يف  تخ�ص�صي  ن����ادي  ك����اأول  امل��ت��ك��ام��ل 
جمالت   3 يف  عليها  يح�صل  العامل 
العمل، والأم��ن وال�صالمة،  هي بيئة 
تكرمي  ومت  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  وامل��ن��ظ��وم��ة 
ال����ن����ادي ع��ل��ى ذل����ك م���ن ق��ب��ل �صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان 

القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة.
وا���������ص��������اف اأح�������م�������د ال�����ع�����وي�����������ض يف 
الإمارات"  انباء  لوكالة  ت�صريحاته 
ت�صلمت  احل��ال��ي��ة  الإدارة   " وام": 
نادي ال�صارقة للدفاع عن النف�ض عام 
2018، وكان حتت مظلته 4 فروع، 
العمل  م��ن  فقط  ع��ام��ني  بعد  والآن 
اجل���اد وامل��درو���ض و�صلت ع��دد فروع 
باإمارة  22 فرعا تدريبيا  اإىل  املركز 
اخلدمات  كافة  فيها  نقدم  ال�صارقة، 
ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني، مب����ا ف��ي��ه��ا امل���درب���ني 
واملالب�ض،  ال���ري���ا����ص���ي���ة  والأدوات 
�صراكة  اتفاقية  اأبرمنا  ثم   ، والنقل 
مع بلدية ال�صارقة ل�صتثمار القاعات 

احلدائق  يف  وامل����راف����ق  وال�������ص���الت 
اأبرزها  تدريب  مراكز  اإىل  لتحويلها 
ح��دي��ق��ة ال���ن���وف وح���دي���ق���ة اجل����زات 
وح��دي��ق��ة ال�����ص��ف��ي��ة، ومل ن��ف��رق بني 
تقدمي  يف  وال����واف����دي����ن  امل���واط���ن���ني 
وبعد  اننا  ، كما  التدريبية  اخلدمات 
ال�صكانية  للكثافات  ال�صامل  امل�صح 
لي�ض  كبرية  مناطق  وج��ود  اكت�صفنا 
فقمنا  ريا�صية،  ت��دري��ب  م��راك��ز  بها 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
مركز  لإقامة  املوافقة  على  وح�صلنا 
مدر�صة  يف  متميز  م�����ص��ائ��ي  ت��دري��ب 
مع  ال��رح��م��ان��ي��ة،  ال��ر���ص��ال��ة مبنطقة 
تخ�صي�ض 4 حافالت لنقل الالعبني 

اإليها ذهابا واإيابا".
الأمن  اكد احلر�ض على توفري  كما 
والط��م��ئ��ن��ان لأول���ي���اء الأم�����ور على 
تطبيق  باإن�صاء  قاموا  اأبنائهم،حيث 
ذكي على هواتفهم مت�صل باحلافلة 
�صري  تتبع  لهم فر�ض  يوفر  والفرع، 
املنزل،  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م منذ خ��روج��ه��م 

وحتى عودتهم، مبا يف ذلك كامريات 
ت��ن��ق��ل وقائع  ال�����ص��ال��ة واحل��اف��ل��ة  يف 

التدريبات.
لعب   2200 ل���دي���ه���م  ان  وذك�������ر 
ولع����ب����ة ي�����ص��ت��ف��ي��دون م����ن الأف������رع 
ومراكز التدريب، مبا يف ذلك مراكز 
ا���ص�����ص��وه��ا وعقدوا  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات 
الطالب  ل���ت���دري���ب  ����ص���راك���ات  م��ع��ه��ا 
التدري�ض  ه��ي��ئ��ات  اأع�������ص���اء  واأب����ن����اء 
لديهم  اأ�صبح  فيما  بها،  والعاملني 
اأحدهما يف اجلامعة  مركزين حاليا 
جامعة  يف  وال�����ث�����اين  الأم����ري����ك����ي����ة، 
ال�������ص���ارق���ة، ب��ي��ن��م��ا ي���ع���دون لط���الق 
ال��ث��ال��ث يف ج��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة، ومل 
كلباء  ودب��ا  خورفكان  مناطق  ين�صوا 
م��ن ت��وف��ري الأف����رع ال��ت��دري��ب��ي��ة، كما 
التدريبية  املراكز  ل�صتثمار  اجتهوا 
وال�صالت  اخل��ا���ص��ة  والأك���ادمي���ي���ات 
ال��ري��ا���ص��ي��ة اخل��ا���ص��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 
املواهب يف كل مكان هذا ف�صال عن 
ا�صت�صافة  م��ث��ل  ال��ب��ط��ولت  تنظيم 

بطولة غرب اآ�صيا للكاراتيه.
يف  ل���ن���ا  م�������ص���ارك���ة  اأول   " وق���������ال: 
 ،  2018 ع����ام  ك��ان��ت  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
30 لع��ب��ا ف��ق��ط، وخالل  وب��دان��ا ب 
500 لعبا  اأ�صبح لدينا  ع��ام واح��د 
والأح�����زم�����ة،  الأوزان  خم��ت��ل��ف  يف 
وه���ن���ا اأت����وج����ه ب��ال�����ص��ك��ر ع��ل��ى احت���اد 
الإمارات للجوجيت�صو برئا�صة �صعادة 
عبداملنعم الها�صمي رئي�ض الحتادين 
الأول  النائب  والإم��ارات��ي  الآ���ص��ي��وي 
واأ�صبحت  ال���دويل،  الحت���اد  لرئي�ض 
اأب������رز مراكز  ال�����ص��ارق��ة ح��ال��ي��ا م���ن 
الريا�صة،  ه��ذه  يف  الأب��ط��ال  �صناعة 
وح���ق���ق���ن���ا اإجن������������ازات وم���ي���دال���ي���ات 
ع����دي����دة يف خم��ت��ل��ف ال���ب���ط���ولت يف 
لتحقيق  خطة  ولدينا   ،2019 ع��ام 
بتاأ�صي�ض  للعبة  النت�صار  من  املزيد 
يف  متخ�ص�صني  اإ�صافيني  مركزين 
ال�صناعية  يف  اأحدهما  اجلوجيت�صو 
18 ، والثاين يف كلباء، ولدينا خطة 
م�صتوى  على  اللعبة  لن�صر  م��وازي��ة 

الفتيات، وكان نادي ال�صارقة هو اول 
ناد يف الدولة ينظم بطولة جوجيت�صو 
مبا�صرة  وم�صاندة  بدعم  للموظفني 
الذي  اجلوجيت�صو  احت��اد  رئي�ض  من 
رحب باملبادرة، و�صجعنا عليها، ومن 
ح�صن احلظ اأن عالقتنا بالحتادات 
الريا�صية ذات ال�صلة وهي الكاراتيه 
واجلوجيت�صو  واجل��ودو  والتايكوندو 
ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����ص��ت��وى، لأن���ن���ا جميعا 
نتفق على ه��دف واح��د، وه��و خدمة 

ريا�صة الإمارات".
وع������ن ك���ي���ف���ي���ة ت���ع���ام���ل امل�����رك�����ز مع 
جائحة كورونا، وهل عادت الأن�صطة 
نادي  العوي�ض:"  يقول  وامل�صابقات؟ 
ال�������ص���ارق���ة ل���ري���ا����ص���ات ال����دف����اع عن 
ع��ل��ى م�صتوى  ن���اد  اول  ك���ان  ال��ن��ف�����ض 
امل��ن��ط��ق��ة ي���وظ���ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
خ����دم����ة ال����ري����ا�����ص����ة، وم����ن����ذ ب���داي���ة 
التدريب  اإىل  ف��ورا  اجتهنا  اجلائحة 
عن بعد عرب و�صائل الت�صال املرئي، 
وعلى �صوء هذه املبادرة التي جنحت 

ات�صالت  تلقيت  ال��وق��ت  م����رور  م��ع 
اأبرزها جورجيا وفرن�صا  دول   7 من 
وم�����ص��ر واأ���ص��ت��ون��ي��ا وامل����غ����رب، كلها 
من  جتربتنا،  ع��ن  معلومات  تطلب 
اأول بطولة  اأقمنا  اأجل تطبيقها، ثم 
ب��ع��د، وم�صت  " كاتا" ع��ن  ك��ارات��ي��ه 
خلفنا ج��ورج��ي��ا وم�����ص��ر وامل��غ��رب يف 
ذلك  وك��ان  مماثلة،  بطولت  تنظيم 
التفكري  ل��ري��ادت��ن��ا يف  ���ص��ه��ادة جن���اح 
وامل�����ب�����ادرات، واأخ������ريا ق���ررن���ا اإج����راء 
الفحو�ض الطبية على نخبة لعبينا 
يف خمتلف الألعاب، متهيدا لعودتهم 
م��ع تطبيق  ال�����ص��الت  ل��ل��ت��دري��ب يف 
كافة الإج��راءات الحرتازية حفاظا 
عليهم، يف نف�ض الوقت الذي نحافظ 
للفئات  بعد  ع��ن  ال��ت��دري��ب  على  فيه 
وحتقيق  النخبة،  غري  من  الأخ���رى 
حت�صن  م��ع  لهم  التدريجية  ال��ع��ودة 
الأو�صاع". وعن اآخر املبادرات املزمع 
اط��الق��ه��ا ي��ق��ول ال��ع��وي�����ض اع��ل��ن عن 
 " اط��الق مبادرة قريبا حتت عنوان 
اأن ي�صل  ت��ه��دف  24" ال��ت��ي  حت���دي 
الدفاع  ل��ري��ا���ص��ات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
املقبلة  �صهر   24 ال  خ��الل  النف�ض 
لأف�صل ناد يف الدولة ي�صنع الأبطال 
امل���ن���ت���خ���ب���ات يف ري���ا����ص���ات  وي�����دع�����م 
والتايكوندو  واجل������ودو  ال���ك���ارات���ي���ه 
�صيخ�ص�صون  واجل��وج��ي��ت�����ص��و،ك��م��ا 
او  ف��ن��ي��ا  ���ص��رف لإجن���ازات���ه���م  من�صة 
بالتعاون  وذل��ك  تنظيميا،  اأو  اإداري���ا 
مع جمل�ض ال�صارقة الريا�صي، وقناة 

ال�صارقة الريا�صية.

رئي�س نادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�س : ن�صعى اأن يكون 
النادي الأف�صل ل�صنع الأبطال وقيم الن�صباط والقيادة

•• دبي-وام:

�صجلت هجن اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ ح�صورها القوي اأم�ض الثالثاء من خالل 

حتديات �صن احلول والزمول والتي اقيمت يف ميدان املرموم على مدار اأربعة 
ل�صمو  اململوك  العا�صفة  هجن  �صعار  وحلق  كيلومرت.   5 مل�صافة  �صوطاً  ع�صر 
املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
"ال�صاهينية"  فر�صت  حيث  رئي�صية  اأ���ص��واط  ث��الث  يف  بالنامو�ض  التنفيذي، 

بقيادة غياث الهاليل �صيطرتها على ال�صوط الرئي�صي للحول املحليات م�صجلة 
اأف�صل توقيت بلغ 7:55:4 دقائق وقاد ذات امل�صمر �صميتها /ال�صاهينية/ اىل 
املركز الول بثاين ال�صواط للحول املهجنات يف زمن وقدره 7:56:1 دقائق.

وم�صى النامو�ض يف ال�صوط الثالث للزمول املحليات مل�صلحة هجن العا�صفة 

وقدره  بتوقيت  القمة  مركز  "�صاهني"  ك�صب  عندما  وذل��ك  الهاليل  وغياث 
8:12:4 دقائق فيما وا�صل �صعار �صمو ال�صيخ مكتوم بن حمدان بن را�صد اآل 
مكتوم تاألقه يف حتديات املرموم حيث قدم امل�صمر حممد �صعيد بن حلوة على 
املركز الول للزمول املهجنات يف ال�صوط الرابع وذلك يف زمن بلغ 8:11:6 

•• دبي : فائز بجبوج

و�صط  اأم�ض  اأول من  ال�صتار  اأ�صدل 
جناح كبري وملفت على دورة درا�صات 
ال���ث���اين حل��ك��ام اجلولف  امل�����ص��ت��وى 
»عن  اأقيمت  والتي  العربي  بوطننا 
بعد« وعرب تطبيق »زووم« وباملجان 
جلميع امل�صاركني، و�صهدت م�صاركة 
من  م�صاركاً  كبرية و�صلت اإىل 55 
ال��ع��ام��ل��ني ب�����ص��اح��ات ال��ل��ع��ب��ة على 
الفنية  والأجهزة  »احلكام  م�صتوى 
قيادات  م���ن  وال���ع���دي���د  والإداري��������ة 
اللعبة بالوطن العربي، والالعبني 
ونظمها  للعبة«،  الأول  اجليل  من 
الحت������اد ال���ع���رب���ي ل��ل��ج��ول��ف وفق 
بن  فاهم  ال�صيخ  معايل  توجيهات 

�صلطان القا�صمي رئي�ض الحتاد. 
اأجندة  ال���دورة �صمن  ه��ذه  وتعترب 
والهادفة  العربي للجولف  الحتاد 
و�صاهمت  اللعبة،  بكوادر  لالرتقاء 
للجولف  ال���ت���ون�������ص���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 

ت��وف��ري فر�صة  ك��ب��رية يف  ب���درج���ة 
ب��ت��ق��دمي اجلوانب  ال�����دورة  اإق���ام���ة 
اللوج�صتية، واأ�صرف عليها املحا�صر 
الدويل الأردين هاين العبد الالت 
للجولف  الأردين  الحت����اد  رئ��ي�����ض 
رئ���ي�������ض جل���ن���ة احل����ك����ام ب����الحت����اد 

العربي للجولف.

الزرعوين : تظافر اجلهود  
وج��ه ع��اد ال��زرع��وين الأم���ني العام 
ال�صكر  للجولف  العربي  ل��الحت��اد 
وال��ت��ق��دي��ر جل��م��ي��ع امل�����ص��ارك��ني يف 

ال�����������دورة، وث����م����ن ه������ذا ال���ت���واج���د 
واليجابية  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�������ص���ارك���ة 
العبد  ه��اين  ال���دويل  املحا�صر  م��ع 
الهتمام  ت��ع��ك�����ض  وال���ت���ي  ال������الت، 
امل��زي��د م��ن ق��واع��د اللعبة  مل��ع��رف��ة 
الفنية والتحكيمية والتي بالتاأكيد 

ت�������ري امل���������ص����ارك����ني مب����زي����د من 
خرباتهم ال�صابقة. 

واأع�صاء  لرئي�ض  �صكره  وا�صل  كما 
التون�صية  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  جمل�ض 
للجولف بتوفريهم جميع اجلوانب 
بدرجة  اأ�صهمت  والتي  اللوج�صتية 
كبرية بهذه النجاحات التي اأثلجت 
مو�صول  وال�صكر  جميعاً،  �صدورنا 
العبد  ه���اين  الأردين  ل��ل��م��ح��ا���ص��ر 
الالت مثمناً اجلهود الكبرية التي 
ب��ذل��ه��ا ق��ب��ل واأث���ن���اء ال����دورة خالل 
ع��ل��ي��ه��ا وتقدمي  امل��ب��ا���ص��ر  اإ����ص���راف���ه 
الإجنليزية  باللغتني  املحا�صرات 

والعربية.
اللعبة  احت���اد  اأن  ال��زرع��وين  واأك���د 
ت��وج��ي��ه��ات وروؤي�������ة معايل  ووف�����ق 
القا�صمي  �صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ 
رئي�ض الحتاد ومبتابعة من املكتب 
على  حري�صون  اجلميع  التنفيذي 
بجميع  الحت�������اد  اأج����ن����دة  ت��ف��ع��ي��ل 
م��ن��ا���ص��ط��ه��ا واأن�����ص��ط��ت��ه��ا م���ن حيث 

والندوات  والجتماعات  البطولت 
ال����دورة للحكام  وال�����دورات، وه���ذه 
اإ�صافة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  �صمنها،  م��ن 
لدورة احلكام للم�صتوى الأول التي 

اأقيمت ال�صهر املا�صي.

هاين : التفاعل اأ�ضعدنا 
العبد  الدويل هاين  املحا�صر  اأ�صاد 
ال������الت رئ���ي�������ض جل���ن���ة احل����ك����ام يف 
الحتاد العربي للجولف بامل�صاركة 

للم�صاركني  وال��ف��اع��ل��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
�صعادته  عن  ال���دورة، معرباً  خ��الل 
ومثمناً  �صهدتها  التي  بالنجاحات 
الدور الكبري الذي قدمته اجلامعة 
كافة  بتوفري  للجولف  التون�صية 
من  ل��ل��دورة  اللوج�صتية  اجل��وان��ب 
خالل عالقتها الوثيقة مع الحتاد 

 .)R&A( الدويل للجولف
للقائمني  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره  ووج���ه 
للجولف  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  ع��ل��ى 

ب��ق��ي��ادة م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ف���اه���م بن 
حلر�صهم  ال���ق���ا����ص���م���ي  ����ص���ل���ط���ان 
ال�صديد للو�صول باللعبة وكوادرها 
واأ�صار  الدرجات،  لأعلى  وبنجومها 
الرابط  اإر����ص���ال  اأن���ه مت  اإىل  ه���اين 
يف  المتحان  لتقدمي  للم�صاركني 
الوقت املنا�صب لهم، و�صيتم تقدمي 
�����ص����ه����ادات م���ع���ت���م���دة م����ن الحت�����اد 
 )R&A( ل���ل���ج���ول���ف  ال����������دويل 

للناجحني.

هجن العا�صفة تك�صب حتدي احلول والزمول

نظمها الحتاد مب�ضاركة 55 فنيًا عرب تطبيق »زووم«

ختام رائع لدورة حكام امل�صتوى الثاين لعربي اجلولف
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-الفجر 

الآ�صيوي  الأومل���ب���ي  امل��ج��ل�����ض  ال��ري��ا���ص��ة يف  ع��ق��دت جل��ن��ة   
ال�صيني  برئا�صة  الث��ن��ني  الأول  اأم�����ض  بعد  ع��ن  اجتماعا 
�صونغ لوزنغ، و�صهدت ح�صور ممثلني عن اللجان املنظمة 
املقبلني،  العامني  يف  �صتقام  اآ�صيوية  األ��ع��اب  دورات  لأرب���ع 
يف  املقررة  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  عن  ممثلني  عن  ف�صال 

طوكيو يف 2021. 
املجل�ض  مقر  م��ن  وم�صوؤولني  اللجنة  اأع�صاء  ح�صر  كما 

الوملبي ال�صيوي يف الكويت. 
اآ�صيوية  دورات  ث��الث  ال���ص��ي��وي  الومل��ب��ي  املجل�ض  وينظم 
ال�صاطئية  ال�صيوية  الل��ع��اب  دورة  م��ن  ب��دءا   ،2021 يف 
اللعاب  دورة  اإىل  اأب��ري��ل،  يف  بال�صني  �صانيا  يف  ال�صاد�صة 
مايو  يف  القتالية  والفنون  لل�صالت  ال�صاد�صة  ال�صيوية 
ببانكوك وت�صونبوري يف تايالند، ثم دورة اللعاب ال�صيوية 

الثالثة لل�صباب يف �صانتو بال�صني يف نوفمرب. 

وتقام دورة اللعاب ال�صيوية التا�صعة ع�صرة )ال�صياد( يف 
هانغزهو بال�صني يف �صبتمرب 2022. 

وعر�ض ممثلون عن اللجان املنظمة لهذه اللعاب تقارير 
بالعملية  يتعلق  م��ا  وك��ل  واملن�صاآت  الريا�صات  ب��رام��ج  ع��ن 

التنظيمية. 
اللعاب  دورة  تاأجيل  قرر  ال�صيوي  الوملبي  املجل�ض  وك��ان 
اأبريل  اإىل   2020 ن��وف��م��رب  م���ن  ���ص��ان��ي��ا  يف  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة 
كورونا،  جائحة  تف�صي  ب�صبب  املقبل  العام  من   )10-2(
ال�صاطئية عن  اللعاب  دورة  19.  وك�صف منظمو  كوفيد 
الرجال  فئة  يف   1923 بواقع  ريا�صيا،   3173 ت�صجيل 
و1250 لدى ال�صيدات، للم�صاركة يف الدورة ميثلون 43 
دولة، �صيتناف�صون يف 17 ريا�صة موزعة على 93 م�صابقة.  
وقال رئي�ض جلنة الريا�صة يف املجل�ض الوملبي ال�صيوي: 
نحن �صعداء لن ال�صتعدادات لهذه اللعاب ت�صري ب�صال�صة. 
لدينا  املنظمة  اللجان  التي قدمتها  العرو�ض  فمن خالل 

�صورة اأو�صح عن ال�صتعدادات لهذه الدورات. 

منطمو اأربع دورات األعاب اآ�ضيوية يعر�ضون ا�ضتعداداتهم 

يف اجتماع جلنة الريا�صة 
باملجل�س الأوملبي الآ�صيوي 

•• دبي –الفجر:

باجتماع  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  ال��زرع��وين ع�صو جمل�ض  �صعادة ه�صام حممد  �صارك   
املرئي  الت�صال  تقنية  اأم�ض عرب  �صباح  قد  عحُ الذي  القدم  لكرة  الآ�صيوي  بالحتاد  املالية  اللجنة 

برئا�صة الفلبيني ماريانو اآرانيتا جونيور .
بالبطولت  املالية اخلا�صة  املالية اجلوانب  اللجنة  اأع�صاء  �صهد م�صاركة  الذي  وناق�ض الجتماع 
الوطنية  الحت���ادات  دع��م  اآل��ي��ة  وبحث   ، الآ���ص��ي��وي  الحت���اد  ينظمها  التي  والفعاليات  وامل�صابقات 

الأع�صاء وامل�صاريع امل�صتقبلية وغريها ، واعتماد احل�صاب اخلتامي وامليزانية اجلديدة . 

الزرعوين ُي�صارك يف اجتماع اللجنة 
املالية بالحتاد الآ�صيوي

••  الريا�س-الفجر

تفقد �صمو الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير 
الريا�صة ورئي�ض اللجنة الأوملبية ال�صعودية عددا من 
والباحة(،  ع�صري،  ج���ازان،  )جن���ران،  اململكة  مناطق 

وحمافظة الطائف مبنطقة مكة املكرمة. 
الزيارة  اأن  وا����ض«  ال�صعودية«  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
حققت نتائج اإيجابية كبرية، �صت�صهم  يف تطور قطاع 
وتعزيز  اجلن�صني،  م��ن  املوهوبني  ورع��اي��ة  الريا�صة 
التطلعات  يحقق  مبا  املجتمع،  يف  الريا�صة  ممار�صة 
والتميز للريا�صة ال�صعودية على امل�صتويني الإقليمي 

والعاملي يف خمتلف الألعاب.
واأث����م����رت ال����زي����ارات ع���ن ع����دد ك��ب��ري م���ن ال���ق���رارات 
ت�صع  الت�صحيحية، بعد تفقده  الإيجابية واخلطوات 
ملعًبا   12 باإ�صافة  ووج���ه  ريا�صية،  ومن�صاآت  م��دن 
ردي���ًف���ا، ح��ي��ث ت��اأت��ي ه���ذه ال���ق���رارات يف اإط����ار املتابعة 
امل�����ص��ت��م��رة ل��ل��خ��ط��ط امل��و���ص��وع��ة، ال��ت��ي ���ص��رتف��ع من 
نقلة  و�صتحقق  وممار�صيها،  الريا�صة  تطور  م�صتوى 
اأف�صل  لتحقيق  الريا�صة  �صناعة  جم��ال  يف  نوعية 

النتائج. 

افتتاح  و���ص��ه��دت  جن����ران  اإىل  ك��ان��ت  الأوىل  ال���زي���ارة 
املدينة الريا�صية، على م�صاحة 250 األف مرت مربع، 
متفرج،  األ��ف   12 ي�صتوعب  رئي�ًصا  ملعًبا  حمت�صنة 
��ا وع���دًدا م��ن امل��راف��ق الأخ���رى التي  وم�����ص��م��اًرا اأومل��ب��ًيّ

تخدم مرتادي املدينة من الريا�صيني واملمار�صني. 
اأعلن الأمري عبد العزيز الفي�صل العمل  ويف جازان، 
املنطقة،  يف  البحرية  للريا�صات  ن��اٍد  اأول  اإن�صاء  على 
ق��درات��ه��ا، ف�صاًل عن  وزي����ادة  امل��واه��ب  تنمية  ب��ه��دف 
الحتاد  مع  بالتن�صيق  كبري  م��اراث��ون  تنظيم  اإع��الن 

ال�صعودي لألعاب القوى.
كما اأعلن عن اإقامة برامج وفعاليات ريا�صية منوعة 
بني  الريا�صة  ممار�صة  ن�صر  ب��ه��دف  ج���ازان،  لأه���ايل 

اأفراد املجتمع. 
باإن�صاء  ال�����ص��ع��ودي  ال��ري��ا���ص��ة  وزي���ر  وج��ه  ع�صري،  ويف 
م��ل��ع��ب��ني ردي����ف����ني يف م���دي���ن���ة الأم�������ري ���ص��ل��ط��ان بن 

عبدالعزيز الريا�صية. 
من�صاأة  فد�ّصن  الطائف  حمافظة  يف  زياراته  واختتم 
لكرة  رئي�ًصا  ملعًبا  و�صملت  ال��ري��ا���ص��ي  ع��ك��اظ  ن���ادي 
املرافق  م���ن  وع������دًدا  ال���ق���دم و3 م��الع��ب خ���ارج���ي���ة، 

الأخرى املميزة وفق اأحدث املوا�صفات الهند�صية.

بو�صطن وكليربز ي�صتعيدان زمام الأمور 
ا�صتعاد بو�صطن �صلتيك�ض ولو�ض اأجنلي�ض كليربز زمام الأمور وتقدما جمددا 
يف ن�صف نهائي املنطقتني ال�صرقية والغربية، وذلك بعد فوزهما على تورونتو 
رابتورز حامل اللقب 111-89 ودنفر ناغت�ض 113-107 تواليا يف "بالي 

اأوف" دوري كرة ال�صلة الأمريكي للمحرتفني.
�صل�صلة  يف  -2�صفر  عليه  بتقدمه  راب��ت��ورز  لكت�صاح  طريقه  يف  ب��دا  اأن  وبعد 
املباراتني  �صلتيك�ض  خ�صر  ال�صرقية،  املنطقة  نهائي  ن�صف  يف  مواجهتهما 

التاليتني اأمام الفريق الكندي ليكون التعادل �صيد املوقف.
الو�صول  األ يفرط بفر�صة  بدا عازما على  الأ�صطوري  الأخ�صر  الفريق  لكن 
ع�صر  والثامن   2008 منذ  الأول  بلقبه  الفوز  وحماولة  املنطقة  نهائي  اىل 
البداية  من  الفريقني  بني  اخلام�صة  امل��ب��اراة  على  بهيمنته  وذل��ك  تاريخه،  يف 
حتى النهاية، حا�صما اإياها بفارق 22 نقطة. وكانت خطة املدرب براد �صتيفنز 
الأوىل  الثانية  منذ  ق��وي  باندفاع  ال�صغط  ال��ب��داي��ة:  منذ  ووا�صحة  ب�صيطة 
ما طلب منهم متاما  نفذ لعبوه  وق��د  ال��دف��اع،  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  والرتكيز 
وفر�صوا اأف�صليتهم منذ الربع الأول الذي ح�صموه 25-11 ثم وا�صلوا على 

هذه الوترية يف الثاين )24-37(.
واعترب �صتيفنز "اأننا نلعب مع هدف كبري. كان بالإمكان ال�صعور بذلك مبا�صرة 

منذ البداية".
نهائي  التاأهل اىل  �صتيفنز حل�صم بطاقة  اأم��ام فريق  قائمة  الفر�صة  و�صتكون 
املنطقة الأربعاء حني يتواجه الفريقان للمرة ال�صاد�صة، واإل �صيتاأجل احل�صم 

ملباراة �صابعة تقام اجلمعة.
وحذر �صتيفنز "العمل مل ينته بعد. ما زال هناك الكثري من العمل للقيام به". 
اأم��ام حامل  اأن��ه مل يتخلف  ا�صتحقه متاما مبا  ال��ذي  بالفوز  �صلتيك�ض  ويدين 
اللقب منذ �صافرة البداية، اىل جايلن براون وكمبا ووكر وجاي�صون تاتوم اإذ 
�صجلوا 27 و21 و18 نقطة تواليا، يف مباراة تفوق خاللها لعبو الت�صكيلة 
الأ�صا�صية لفريق �صتيفنز ب�صكل مطلق على نظرائهم من حيث الت�صجيل )93 

مقابل 45(.
الذي  اللقب  ح��ام��ل  �صفوف  يف  الأف�����ص��ل  نقطة(   18( فانفليت  ف��ري��د  وك���ان 
بداية  بعد  بفارق ثالثني نقطة  اللقاء  ف��رتات  اإح��دى  نف�صه متخلفا يف  وج��د 
ال�15 الأوىل. وعلى الرغم من  اثنتني من حماولته  كارثية جنح خاللها يف 
"كان  فريقه  اأن هجوم  نور�ض  نيك  رابتورز  م��درب  راأى  ج��دا،  ال�صيئة  البداية 
رائعا يف الدقائق الثماين الأوىل. اعتقد باأنه كان رائعا. ل ميكن اأن تكون ال�صلة 
للقيام بهذه  اأكر من ذلك  اأمامنا  الهجومية( مفتوحة  )على �صعيد اخلطة 
الت�صديدات" التي مل تثمر عن النقاط املرجوة. وتخلف رجال نور�ض 5-18 يف 
هذه الفرتة، ثم تفاقمت الأمور ب�صرعة بعد اأن جنح لعبو �صلتيك�ض بت�صجيل 
�صمح لهم بتو�صيع الفارق من 37- ما  لنظرائهم،  فقط   7 مقابل  نقطة   23
الأخري من الربع الثاين، وكان ذلك كافيا لت�صيد  اجلزء  60-32 يف  اىل   25
هجومنا.  حت�صري  يف  دوره  الليلة  لعب  "دفاعنا  اأن  ووك��ر  كمبا  وراأى  اللقاء. 
الأمور �صارت كما نريد". وعلى الرغم من حت�صن اأدائه يف الربع الثالث الذي 
ح�صمه 28-25، بدت املباراة خارج متناول حامل اللقب الذي دخل اىل الربع 
يف  املا�صي  املو�صم  الأ�صا�صي  ال���دور  لعب  اأن  وبعد   .87-63 متخلفا  الأخ���ري 
قيادة رابتورز اىل اللقب الأول يف تاريخه، منح كواهي لينارد فريقه اجلديد 
لو�ض اأجنلي�ض كليربز الأف�صلية يف مواجهته مع دنفر ناغت�ض يف ن�صف نهائي 

املنطقة الغربية بقيادته اىل التقدم 2-1 بعد الفوز 107-113.

لتعزيز ممار�ضة الريا�ضة يف املجتمع

وزير الريا�صة ال�صعودي يتفقد عددا من املناطق

•• دبي- وام: 

رئي�ض  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
وبرامج  خطط  اإع��داد  اأهمية  على  الوطنية،  الأوملبية  اللجنة 
مدرو�صة للفرتة املقبلة من قبل كل الحتادات الريا�صية التي 
حتمل م�صوؤولية متثيل الوطن يف كربى املحافل على امل�صتويات 
خالل  الوقت  عامل  بتوافر  املتاحة  الفر�صة  وا�صتثمار  كافة، 
وال�صتحقاقات  الأح��داث  اأبرز  تاأجيل  نتيجة  املرحلة احلالية، 
والبدين  الفني  وال�صتعداد  اجل��ه��ود  م�صاعفة  يف  الريا�صية 
على اأف�صل نحو ممكن، ومن ثم ترجمة تلك اجلهود اإىل نتائج 

واأرقام م�صرفة تليق ب�صمعة ومكانة ريا�صة الإمارات.
جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية للجنة 
اأم�ض  �صباح  امل��رئ��ي  الت�����ص��ال  تقنية  با�صتخدام  عقد  وال���ذي 

برئا�صة �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض 
القطامي  حميد  معايل  وبح�صور  الوطنية،  الأوملبية  اللجنة 
النائب الأول لرئي�ض اللجنة الأوملبية رئي�ض املكتب التنفيذي، 
و�صعادة حممد بن �صليم الأمني العام للجنة، اإىل جانب كافة 
الج��ت��م��اع من  ح�����ص��روا  ال��ذي��ن  الريا�صية  الحت����ادات  ممثلي 

مواقعهم.
اآل مكتوم،  ب��ن را���ص��د  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال�����ص��ي��خ  وث��م��ن �صمو 
خالل الجتماع حر�ض كافة الحتادات الريا�صية على ابتكار 
النواحي  من  �صواء  الريا�صيني  م�صلحة  تخدم  جديدة  اآليات 
التدريبية اأو الفنية والبدنية ملواكبة امل�صتجدات املتتالية على 
التدابري  بتطبيق  الل��ت��زام  م��ع  باأكملها،  الريا�صية  احل��رك��ة 
خمتلف  يف  وبناتنا  اأبنائنا  �صالمة  ت�صمن  التي  الح��رتازي��ة 

الريا�صات.

ووجه �صمو رئي�ض اللجنة الأوملبية الوطنية ب�صرورة النتهاء 
من و�صع الت�صورات الالزمة لتنفيذ املبادرات والأفكار الكفيلة 
بتهيئة البيئة املثالية اأمام الريا�صيني لتحقيق اأف�صل النتائج، 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن�صر ث��ق��اف��ة مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة واحلركة 
مبادئ  يعك�ض  مبا  املجتمع،  اأف���راد  بني  عامة  ب�صفة  الأوملبية 
الإمارات  دول��ة  املتاأ�صلة يف  والإخ��اء  وال�صالم  وامل��ودة  الت�صامح 

العربية املتحدة.
الوطنية على  الأوملبية  للجنة  العمومية  وافقت اجلمعية  كما 
تاأجيل انتخابات رئي�ض واأع�صاء جمل�ض اإدارة اللجنة ومتديد 
فرتة عمل املجل�ض احلايل اإىل ما بعد النتهاء من دورة الألعاب 
العمومية  قررت اجلمعية  كما  املقبل.  العام  بطوكيو  الأوملبية 
تفوي�ض �صمو رئي�ض اللجنة الأوملبية الوطنية بتعديل امليثاق 

الأوملبي واعتماده بعد النتهاء من تعديله.

يعود الويلزي غاريث بيل، لعب فريق ريال مدريد الإ�صباين، اإىل العا�صة 
اأجل  "املريينغي" م��ن  ت��دري��ب��ات  مبع�صكر  الل��ت��ح��اق  اأج���ل  م��ن  الإ�صبانية 

ال�صتعدادات للمو�صم اجلديد.
ينتهي تواجد املهاجم الويلزي مع منتخب بالده، خالل الفرتة احلالية، 

للم�صاركة يف دوري الأمم الأوروبية.
زيدان،  الدين  زين  للفريق،  الفني  باملدير  الالعب،  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 

خالل التواجد يف مع�صكر ريال مدريد.
خالل  بيل  م�صري  حتديد  مدريد،  لريال  الفرن�صي  الفني  املدير  ويحاول 
للم�صاركة  فر�صة  اإيجاد  يف  رغبته  الالعب  اأب��دى  بعدما  احلالية،  الفرتة 
اإليها خالل النتقالت  اأخرى يرحل  اأندية  اأو  النادي الإ�صباين،  �صواء مع 

ال�صيفية اجلارية.
الفني ف�صل  املدير  اأن  اإل  املا�صي،  ال�صيف  تلقى عرو�صاً خالل  بيل  وكان 
بقاء الالعب من اأجل العتماد عليه يف املو�صم اجلديد، اإل اأن الالعب ظل 

جلي�ض لدكة البدلء معظم مباريات املو�صم.
ومل  املا�صي،  املو�صم  خ��الل  فقط  دقيقة  ال�100  قرابة  الويلزي  و���ص��ارك 
اأمام  �صجل  حني  املا�صي،  العام  من  )اأيلول9  �صبتمرب  مطلع  منذ  ي�صجل 

فياريال.

اأزم���ة حم��اول��ة ليونيل مي�صي  ت��داع��ي��ات  ت���زال  ل 
ل��ل��رح��ي��ل ع���ن ب��ر���ص��ل��ون��ة ت��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه��ا على 

العمالق الإ�صباين، بعد اإطالق حملة ملحاولة 
رئي�ض  من  الثقة  �صحب  على  ت�صويت  اإقامة 

النادي جو�صيب ماريا بارتوميو.
حمتملني  مر�صحني  بدعم  املجموعة  حتظى 
لرئا�صة بر�صلونة املقبلة، واأطلقت �صعار "اأكر 

من جمرد ت�صويت".
وق���ال���ت امل��ج��م��وع��ة اإن���ه���ا ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى توقيع 

يجب  بينما  ال��ن��ادي،  يف  ع�صو   7500
توقيعاً   16520 اإىل  الو�صول 

�صبتمرب   17 ب����ح����ل����ول 
ت�صويت  لإقامة  )اأي��ل��ول(، 
ع���ل���ى ����ص���ح���ب ال���ث���ق���ة من 

بارتوميو.
احل���م���ل���ة  جن�����ح�����ت  واإذا 
ال�����رق�����م  اإىل  وو������ص�����ل�����ت 

الت�صويت،  لإقامة  املطلوب 
ي��ج��ب م���واف���ق���ة ثلثي  ف���اإن���ه 

العدد الإجمايل لأع�صاء نادي 
بر�صلونة البالغ 150 األف ع�صو 

بارتوميو،  م��ن  الثقة  �صحب  على 
وال�������دع�������وة ال���������ص����ري����ع����ة لإج���������راء 

بارتوميو  ي�صتطيع  ول  النتخابات. 
جمدداً،  بر�صلونة  لرئا�صة  الرت�صح 
الثانية،  ال��ولي��ة  حالياً  يق�صي  اإذ 

ل��ك��ن��ه دع���ا لإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات يف 
وقبل   ،2021 )اآذار(  م���ار����ض 
املحدد  املوعد  من  اأ�صهر  ثالثة 
�صابقاً، يف اأعقاب الهزمية املذلة 

ميونخ،  ب���اي���رن  اأم�����ام   8-2
اأبطال  دوري  م���ن  واخل�����روج 

اأوروبا ال�صهر املا�صي.

ا�صتمرار اأزمة مي�صي مع اإطالق 
حملة لالإطاحة برئي�س بر�صلونة

اأحمد بن حممد يرتاأ�س اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية للجنة الأوملبية الوطنية

عمومية اللجنة الأوملبية توافق على تاأجيل انتخابات الرئي�س وجمل�س الإدارة
�ضموه يوؤكد على اأهمية اإعداد خطط وبرامج مدرو�ضة من قبل كل الحتادات الريا�ضية

لقاء مرتقب بني بيل وزيدان قبل املو�صم اجلديد



 
ال�صرطة اأوقفت عر�صًا ملخالفته تدابري احلجر

ال�صرطة حتى  نف�صيهما يف خمفر  ال��ب��ريو  وام���راأة يف  رج��ل  وج��د 
قبل اأن يوؤكد كل منهما للكاهن الذي كان يكللهما اأنه يقبل الآخر 
اأوِق��َف العرو�صان مع مدعويهما ورجل الدين خالل  اإذ  له،  زوج��اً 
ما  وف��ق  امل��ن��زيل،  تدابري احلجر  بتهمة خمالفة  ال��زف��اف  مرا�صم 
كني�صة  يف  تقام  الدينية  ال��زواج  مرا�صم  وكانت   . ال�صرطة  اأعلنت 
البريو(  )و�صط  هوانكايو  مدينة  يف  اخلم�صينية  للطائفة  تابعة 
التي تخ�صع كما اأرا�صي البريو كلها حلجر �صارم ب�صبب جائحة 

كوفيد19-.
وقال قائد ال�صرطة خو�صيه غرا�صيا "كانوا يقيمون احتفال زواج، 
"نحاول جتنب  واأ�صاف  اأخرى".  كاأي جتمعات  كلياً  وهذا ممنوع 

تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد، لكن النا�ض ل يفهموننا".
دهموا  ال�صرطة  عنا�صر  اأن  اإىل  ريبوبليكا"  �صحيفة"ل  واأ���ص��ارت 
الكني�صة يف اللحظة التي كان فيها الكاهن يطرح على العرو�صني 
ال�صوؤال املاألوف عما اإذا كان يريد الآخر زوجاأً له. وتوقف القدا�ض 
الح��ت��ف��ايل ب���ال���زواج، واق��ت��ي��د ال��ك��اه��ن م��ع ال��ع��رو���ص��ني واملدعوين 
من  �صاعات  ب�صع  بعد  تخليتهم  ومت��ت  املخفر،  اإىل  ع�صر  الإث��ن��ي 

الحتجاز، ووّقعت على كل منهم غرامة قدرها 110 دولرات.

مع ارتفاع املعدلت.. الطالق ال�صفهي يثري اجلدل
اأن  بعد  ال�صفهي يف م�صر،  الطالق  ح��ول  اجل��دل من جديد  ع��اد 
ق�صت حمكمة الق�صاء الإداري مبجل�ض الدولة، بعدم الخت�صا�ض 
اإل��زام وزير العدل باإ�صدار قرار بتعديل قانون  الولئي يف دعوى 
الأحوال ال�صخ�صية امل�صري، ين�ض على اأن الطالق ل يعد �صرعيا 
زادت  الأخ��رية  ال�صنوات  وخ��الل  ر�صميا.  بتوثيقه  اإل  للمتزوجني 
العامة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجل��ه��از  وف��ق  م�صر،  يف  ال��ط��الق  ن�صبة 
والإح�����ص��اء، وه��و جهاز حكومي، حيث و�صلت ح��الت الطالق يف 
2019 اإىل اأك��ر م��ن 20 األ��ف ح��ال��ة، ب��زي��ادة تخطت ال��� 50 األف 
حالة عن معدلت الطالق يف عام 2010. وظهرت اأ�صوات عديدة 
تطالب ب�صرورة اإلغاء الطالق ال�صفهي مب�صر، والعرتاف فقط 
مكرم،  م�صجد عمر  اإم��ام وخطيب  بينهم  الر�صمي، من  بالتوثيق 
منذ  الق�صاء  اأم���ام  بالدعوى  تقدم  ال��ذي  �صاهني،  مظهر  ال�صيخ 
اإن  "�صكاي نيوز عربية"،  اأع��وام. وق��ال �صاهني يف حديث ملوقع   3
اأو  للمراأة  �صواء  ج�صمية  اأ���ص��رار  عليه  "يرتتب  ال�صفهي  الطالق 
الكرمي حتدث عن كل ما  "القراآن  واأ�صاف:  ب�صكل عام".  الأ�صرة 
التي يقع بها ليكون  اإىل الطريقة  يحُ�صر  له عالقة بالطالق، ومل 
هناك مت�صع يتنا�صب مع الظروف التي يعي�صها النا�ض يف كل مكان 
اأن��ه قدميا  اإىل  اإم��ام وخطيب م�صجد عمر مكرم  واأ�صار  وزمان". 
كان الطالق يوثق ب�صكل جمتمعي، لأن النا�ض عا�صوا يف جمتمعات 

قبلية وريفية، لكن الآن تغريت الظروف والأحوال.

تاج حمل يعيد فتح اأبوابه قريبا 
اأمام  اأب��واب��ه  فتح  الهند،  يف  �صياحي  معلم  اأب���رز  حم��ل،  ت��اج  يعيد 
تدابري �صحية جديدة،  اعتماد  اأيلول/�صبتمرب مع   21 ال��زوار يف 
بعد اإغالق لأكر من �صتة اأ�صهر ب�صبب اأزمة كوفيد19-، على ما 

اأعلنت ال�صلطات اأم�ض رغم التف�صي املت�صارع للوباء يف البالد.
وقال املدير امل�صاعد يف وزارة ال�صياحة يف ولية اأوتار برادي�ض �صمال 
الهند اأميت �صريفا�صتافا لوكالة فران�ض بر�ض اإن "تاج حمل �صيعيد 

فتح اأبوابه يف 21 اأيلول/�صبتمرب".
واأ�صاف "�صنطبق كل الربوتوكولت املرتبطة مبر�ض كوفيد19-، 

من بينها و�صع الكمامة والتباعد اجل�صدي".
اآلف  خم�صة  على  �صيقت�صر  ب��ه  امل�صموح  ال���زوار  ع��دد  اأن  واأو���ص��ح 

يوميا، فيما كان املعدل ي�صل اإىل 20 األف زائر يف اليوم �صابقا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الفي�صانات تهّدد عا�صمة مملكة مروى الأثرية 
اأعلن مدير الوحدة الأثرية الفرن�صية يف ال�صودان مارك مايو لوكالة فران�ض بر�ض  اأم�ض الأول الثنني اأّن منطقة 
يف ما م�صى عا�صمة للمملكة املروية، مهّددة بالفي�صان ب�صبب ارتفاع من�صوب  كانت  التي  الأثرية  "البجراوية" 

مياه نهر النيل اإىل م�صتوى قيا�صي.
بالرمال  معّباأة  اأكيا�ض  بوا�صطة  املكان  يف  ���ص��دوداً  بنوا  ال�صودانية  الآث���ار  مفّت�صي  اإّن  الفرن�صي  الآث���ار  ع��امل  وق��ال 

وا�صتخدموا امل�صّخات ل�صحب املياه ومنعها من اإتالف هذه التحفة الأثرية.
وكانت ال�صلطات ال�صودانية اأعلنت ال�صبت حالة الطوارئ يف جميع اأنحاء البالد ب�صبب الفي�صانات القيا�صية التي 
خّلفت ما يقرب من 100 قتيل ودّمرت اأو اأحلقت اأ�صراًرا باأكر من 100 األف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الر�صمية 

ال�صودانية "�صونا".
وبح�صب خبري الآثار الفرن�صي فاإّنه "مل ي�صبق اأبداً للفي�صانات اأن بلغت مدينة البجراوية امللكية التي تبعد 500 

مرت عن جمرى نهر النيل"، وتقع على بعد 200 كيلومرت اإىل ال�صمال من اخلرطوم.
تعود  ل  فقد  النيل،  من�صوب  ارت��ف��اع  ا�صتمّر  "اإذا  اأّن��ه  من  ال�صيطرة" ح��ّذر  حتت  حالياً  "الو�صع  اأّن  مايو  اأّك��د  واإذ 

الإجراءات املّتخذة كافية".
واأ�صاف اأّن مواقع اأثرية اأخرى مهّددة بالفي�صان على طول جمرى النيل.
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وفاة الفنانة ال�صودانية �صتونة.. �صاحبة اأغنية �صوكولته
بعد  عاما،   58 عن  املجرو�ض،  �صتونة  ال�صودانية،  واملطربة  املمثلة  توفيت 

م�صرية فنية حافلة توجت بعدد من الأعمال ال�صينمائية ال�صهرية.
�صتونة  اأن  اإع��الم م�صرية،  و�صائل  وذك��رت 
اخلا�صة  امل�������ص���ح���ات  اإح�������دى  يف  ت���وف���ي���ت 
ب��ال��ق��اه��رة، اإث����ر وع��ك��ة ���ص��ح��ي��ة اأمل����ت بها، 
العناية  دخ��ول��ه��ا  اإىل  وا���ص��ط��رت  م��وؤخ��را، 
امل�����رك�����زة. وول��������دت ال���ف���ن���ان���ة ����ص���ت���ون���ة يف 
ال�����ص��ودان��ي��ة اخل����رط����وم، �صنة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
1962، ثم در�صت يف كلية الفنون اجلميلة 
وبعدما  والتكنولوجيا.  ال��ع��ل��وم  بجامعة 
قامت �صتونة بدرا�صات يف الفن والت�صوير، 
ثم  وامل�����ص��رح،  امل��و���ص��ي��ق��ى  مبعهد  التحقت 

�صاركت يف عدد من العرو�ض الفنية.
"�صعيدي يف اجلامعة  الأول يف م�صر فكان عرب فيلم  الفني  اأما ظهورها 
اأخرى،  "�صوكولته"، ويف جتربة  اأغنيتها ال�صهرية  اأدت  الأمريكية"، حيث 
�صاركت يف فيلم "هالو اأمريكا" مع النجم عادل اإمام، �صنة 2000. ويف عام 
2009، جرى تكرمي �صتونة كاأف�صل مطربة �صعبية يف م�صر، كما �صاركت يف 

عدد من املهرجانات الدولية الأخرى يف اأملانيا وهولندا وفرن�صا.

حرائق كاليفورنيا الأ�صر�س منذ 33 عامًا 
اأعلنت فرق الإطفاء يف كاليفورنيا اأم�ض الأول الثنني اأن حرائق الغابات يف 
ولية كاليفورنيا اأتت على اأكر من ثمانية اآلف كيلومرت مرّبع فيما اأعاق 
ب�صبب  املحا�صرين  الأ�صخا�ض  ع�صرات  لإج��الء  املبذولة  اجلهود  الدخان 

حريق خارج عن ال�صيطرة.
واأو�صحت وكالة مكافحة احلرائق احلكومية يف كاليفورنيا )كال فاير( اإن 
حريق "كريك فاير" يف �صمال كاليفورنيا امتد حتى الآن على م�صاحة اأكر 

من 540 كيلومرتا مربعا، ودمر 65 مبنى وخرج عن ال�صيطرة.
�صرق  �صمال  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف  املجتمعات  م��ن  للعديد  اأوام���ر  و���ص��درت 

فري�صنو بالإخالء ب�صبب خطر امتداد احلريق.
وقال  النت�صار  ال�صريعة  النريان  ب�صبب  الأ�صخا�ض  ع�صرات  حو�صر  وق��د 
اإ�صكوبيدو اإن الدخان يعيق  رئي�ض كتيبة فري�صنو ملكافحة احلرائق طوين 

جهود املروحيات الع�صكرية لإنقاذهم.
على  ع��دة  مبحاولت  وقامت  الهبوط  من  املروحيات  تتمكن  "مل  واأو���ص��ح 
 )...( امل�صاء  اأخ��رى هذا  بذلك مرة  القيام  "�صنحاول  وتابع  اليوم".  م��دار 

لدينا تقارير تفيد باأن 50 �صخ�صا اأو اأكر حما�صرون يف مواقع عدة".

وثائقي عن دا فينت�صي 
قريبا يف 60 بلدا 

يعر�ض قريبا يف اأكر من 60 بلدا 
املعر�ض  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور  وث��ائ��ق��ي 
متحف  ����ص���ه���ده  ال�������ذي  ال����ن����اج����ح 
ال�صنة  ن��ه��اي��ة  ب��اري�����ض  يف  ال��ل��وف��ر 
�ص�ض للفنان الإيطايل  الفائتة وخحُ

ليوناردو دا فينت�صي.
هذا  اأن  الباري�صي  املتحف  واأع��ل��ن 
90 دقيقة  ال��ب��ال��غ��ة م��دت��ه  ال��ع��م��ل 
"ليلة يف اللوفر: ليوناردو  بعنوان 
دا فينت�صي"، ينقل امل�صاهد يف رحلة 
وال�صرية  ال��ف��ن��ي  ال��ن��ت��اج  ق��ل��ب  اإىل 
ع�صر  من  الكبري  للمعلم  الذاتية 
املختلفة  ال��ق��اع��ات  ع��رب  النه�صة، 

لأكرب متحف يف العامل.
وت������راف������ق م�������ص���اه���د ال���وث���ائ���ق���ي 
من  لبع�ض  مو�صيقية  مقطوعات 
بينهم  الكال�صيكيني  املوؤلفني  اأهم 
ب�����اخ وف���رن�������ص���وا ك����وب����ران وم�����ارك 
اأن���ط���وان ���ص��ارب��ان��ت��ي��ي. وه���و ينقل 
امل�صاهدين يف جولة ليلية ب�صحبة 
مفو�صي املعر�ض فن�صان دوليوفان 
تاريخ  فرانك اخلبريين يف  ول��وي 
اأعّدا  اللذين  فينت�صي  دا  ليوناردو 

للمعر�ض خالل ع�صر �صنوات.
ويحلل اخلبريان الفنيان كل عمل 
"علم  ال�صوء على  بدقة م�صلطني 
كان  )ك��م��ا  ال��ف��ن��ان  الر�صم" ل���دى 

ي�صف دا فينت�صي عمله(.
واأوكل متحف اللوفر �صركة "باتيه 
ليف" اإنتاج هذا الوثائقي وتوزيعه 
حول العامل. ويحمل العمل توقيع 
امل���خ���رج ب��ي��ار اأوب�����ري م���ارت���ان وهو 

مرتجم اإىل ثالثني لغة.

األي�صاندرا اأمربو�صيو 
ت�صتعر�س على ال�صاطئ

ق�صت النجمة العاملية  األي�صاندرا اأمربو�صيو  
كاليفونيا  ماليبو  يف  ال�صاطئ  على  وقتها 
املتحدة  ال���ولي���ات  ال��ع��م��ال يف  ع��ي��د  ي���وم  يف 

الأمريكية.
الباباراتزي  ك���ام���ريات  ع��د���ص��ات  وال��ت��ق��ط��ت 
 39 العمر  م��ن  البالغة  لأل��ي�����ص��ان��درا  ���ص��وراً 
قوامها  ا�صتعر�صت  حيث  بالبيكني،  ع��ام��اً 

الر�صيق.
هواية  مبمار�صة  األي�صاندرا  ا�صتمتعت  كما 

لعبة الكرة الطائرة.
العمال  ع���ي���د  اأو  ال���ع���م���ل  ي�����وم  اأن  ي����ذك����ر 
الوليات  Labor Day(  يف  )بالإجنليزية: 
املتحدة الأمريكية هو يوم عطلة عامة ويتم 
الحتفال به يف اأول يوم اثنني يف �صهر اأيلول/
اأ�صهر عار�صات  األي�صاندرا هي من  �صبتمرب. 

الأزياء العامليات وهي برازيلية الأ�صل.

تلميذة تتعر�س لـل�صطو على الهواء مبا�صرة 
تعر�صت تلميذة يف الإكوادور لل�صرقة على الهواء مبا�صرة 
خالل در�ض عرب برنامج زوم، بينما كان املعلم والطالب 

ي�صاهدون ما يحدث  بال حول لهم ول قوة.
خالل  الطالبة  منزل  الل�صو�ض  من  جمموعة  واقتحم 
الدر�ض و�صرقوها اأمام زمالئها الذين بدوا م�صدومني، 
واأخذوا ي�صيحون باأنهم زميلتهم تتعر�ض لل�صرقة، وفق 
ما اأظهر فيديو ن�صرته �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. 
خو�صيه،  م��اري��ا  تدعى  التي  ال��ف��ت��اة،  على  الهجوم  ووق��ع 
اأثناء م�صاركتها يف در�ض عرب برنامج زوم مع 25 اآخرين، 
من بينهم معلمها يف مدينة اأمباتو يف توجنوراهوا و�صط 

الإكوادور يوم اجلمعة املا�صي.
بت�صوير  دراي����ة  ع��ل��ى  ي��ك��ون��وا  ال��ل�����ص��و���ض مل  اأن  وي��ب��دو 
اق��ت��ح��ام��ه��م ل��ل��م��ن��زل وت��ه��دي��ده��م ل��ل��ط��ال��ب��ة، مم���ا �صمح 
ال�صحية،  وعائلة  ال�صلطات  بتنبيه  الف�صل  يف  لزمالئها 
فيهم  م�صتبه  اأربعة  اعتقال  من  ال�صرطة  رج��ال  ومتكن 

بعد فرارهم من مكان احلادث.

مالحقة �صفاح اخليول.. واعتقال م�صتبه به
بعد نحو �صهر من "اجلرائم" لتي �صنها جمهولون بحق 
خيول يف فرن�صا، بقتلها اأو ت�صويهها، جنحت ال�صلطات يف 
اإلقاء القب�ض على م�صتبه به، بعد اأن ن�صرت �صورة مقربة 

ل�صكله، ا�صتمدت تفا�صيلها من �صاهد عيان.
ومنذ مطلع اأغ�صط�ض املا�صي، تلقت ال�صرطة الفرن�صية 
ع�صرات البالغات حول تعر�ض خيول للقتل اأو الت�صويه 

يف خمتلف اأنحاء البالد.
بجروح  م�صابة  وه��ي  احليوانات  ه��ذه  بع�ض  على  وع��ر 
اأخ��رى تعر�صت  اآذان��ه��ا، ويف ح��الت  اأو قطعت  اأعينها  يف 

للت�صويه يف اأع�صائها التنا�صلية.
ول تزال اأ�صباب تلك الهجمات غري وا�صحة، بينما ذكرت 
تقارير حملية اأنها قد تكون جزءا من حتد يجري على 

الواقع الإلكرتونية، اأو "طقو�ض �صيطانية".
وقام اأحد مالك هذه اخليول يف منطقة يون، مب�صاعدة 
الذي  للرجل  اإلكرتونية  �صورة  ر�صم  يف  ال�صرطة  رج��ال 
هاجمه هو وخيوله. وقال موقع "بي اإف اإم تي يف"، اإنه 
مت اإلقاء القب�ض على الرجل البالغ من العمر 50 عاما، 
اأوت ري��ن، بعد ال�صتباه يف تنفيذه هجمات على  يف بلدة 

اثنني من الأح�صنة ليلة 24 اأغ�صط�ض.

ابتكار خوذة حتمي من كورونا 
ت�صمح  املدار�ض يف فيتنام خ��وذة  �صمم ثالثة من طالب 
ل��ل��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة يف م��واج��ه��ة وباء 
دون  اأنوفهم  حك  حتى  اأو  خفيفة  وجبة  بتناول  ك��ورون��ا 

تعري�ض اأنف�صهم ملخاطر الإ�صابة بالفريو�ض.
بع�ض  يف  الخ��ت��ي��ار  �صعوبة  على  ال�����ص��وء  ال��وب��اء  و�صلط 
توفرها معدات  التي  ال�صالمة  اأو  الراحة  فاإما  الأحيان، 
الوقاية، خا�صة بالن�صبة للعاملني الذين ي�صتلزم عملهم 

ا�صتخدام مثل هذه الأدوات ل�صاعات طويلة.
وحل���ل ه���ذه امل��ع�����ص��ل��ة، واج���ه ال��ط��الب حت��دي��ا يتمثل يف 
احلماية  يوفر  ل  تنف�ض  بجهاز  مت�صلة  خ��وذة  ت�صميم 
الأمامية  اخل��ط��وط  على  للعاملني  ي�صمح  ب��ل  فح�صب، 

بال�صتمرار يف العمل والعطاء لفرتة اأطول.

احللقة 18 من ابنة ال�صفري 
تت�صدر قائمة الأكرث بحثًا

ت�صّدرت احللقة 18 من م�صل�صل 
بحثاً،  الأك����ر  ال�صفري "  " ابنة 
"غوغل"  ال��ب��ح��ث  حم����رك  ع��ل��ى 
يف  ي��ع��ود  امل�صل�صل  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 
مو�صم الثاين، بعد توقف عر�صه 

لأكر من �صهرين.
وت�����ص��م��ن��ت ح��ل��ق��ة الأم���������ض من 
ب����داأت مب�صهد  امل�����ص��ل�����ص��ل، وال��ت��ي 
غرق "�صاجنار" ) اإجنني اأكيوريك 
البقاء  وحم��اول��ت��ه  ال��ب��ح��ر،  يف   )
اأطلق  اأن  بعد  احل��ي��اة،  قيد  على 
يحاول  وهو  عليه  النار  "اأكني" 
) ن�صليهان  ب�"ناري"  ال���ل���ح���اق 
من  الأح���داث  لتنطلق  اأتاغول (، 
امل�صهد معلنة ف�صاًل جديداً  هذا 
من ف�صول ال�صيناريو، وتال ذلك 
و�صول �صاجنار اىل اأحد القوارب 
ناري  ع��ل��ى  للعثور  وا���ص��ت��خ��دام��ه 
اأك��ني، ليتمكن  احلبي�صة يف يخت 
يف النهاية من اإيجادها، والدخول 

اىل القارب.
اأن  ال�����رغ�����م م�����ن   ول����ك����ن ع����ل����ى 
اأن  اإل  ن���اري،  اإىل  ي�صل  �صاجنار 
على  النار  ويطلق  يجدهما  اأكني 
�صاجنار وتحُ�صاب ناري وت�صقط يف 
�صاجنار  ينقذها  اأن  قبل  البحر، 
ويجدهما غيديز ) اأوراز كايجيلر 
ي��اأخ��ذ �صاجنار ناري  اأوغ��ل��و(، ث��م 
وياأمر  ل��ع��الج��ه��ا،  ال��ق�����ص��ر  اإىل 
اجلميع با�صتقبالها، حتى زوجته 

"منك�صة".

تيك توك تن�صم اإىل قواعد ال�صلوك الأوروبية 
اأع��ل��ن��ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب����ي����ة فريا 
جوروفا اأن تطبيق "تيك توك" الرائج ب�صدة لدى 
ال�صلوك  ق��واع��د  م��دون��ة  اإىل  �صين�صم  امل��راه��ق��ني، 
يف الحت������اد الأوروب���������ي مل��ك��اف��ح��ة ال���ك���راه���ي���ة عرب 

الإنرتنت.
واأ�صادت جوروفا يف بيان اأر�صلته اإىل وكالة فران�ض 
بر�ض بهذه اخلطوة قائلة "ان�صمام تيك توك اإىل 
اأن  اإىل  ولفتت  جيد".  اأم��ر  ه��ذه  القواعد  م��دون��ة 
خا�ض اإىل  ب�صكل  عر�صة  اليافعني  "امل�صتخدمني 
النتهاكات عرب الإنرتنت وخطابات الكراهية غري 
اململوكة  الجتماعية  ال�صبكة  وكانت  القانونية". 
تواجه  وال��ت��ي  ال�صينية  "بايتدان�ض"  مل��ج��م��وع��ة 
انتقادات ب�صبب ما يو�صف بالتق�صري يف الإ�صراف 
حزيران/يونيو  يف  ان�صمت  ق��د  امل�����ص��ام��ني،  ع��ل��ى 
ملدونة قواعد ال�صلوك يف الحتاد الأوروبي اخلا�صة 

بالت�صدي للت�صليل الإعالمي عرب الإنرتنت.
�����ص����وؤون القيم  امل��ك��ل��ف��ة  ورح����ب����ت ف�����ريا ج����وروف����ا 
ب�"اخلطوة  الأوروب���ي���ة،  املفو�صية  يف  وال�صفافية 

بيئة  اإىل  ت��وك  تيك  بان�صمام  املتمثلة  الإيجابية 
املعلومات  تكنولوجيا  �صركات  فيها  تعمل  تعاونية 
العامة  وال�صلطات  امل���دين  املجتمع  منظمات  م��ع 
ل���زي���ادة ف��ع��ال��ي��ة ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ال��ك��راه��ي��ة عرب 

الإنرتنت".
اأطلقت  ه���ذه  ال�صلوكية  ال��ق��واع��د  م��دون��ة  وك��ان��ت 
الإن����رتن����ت،  ع���رب  ال��ك��راه��ي��ة  مل��ك��اف��ح��ة   2016 يف 
ووقعت عليها جمموعات كربى بينها "في�صبوك" 
و"مايكرو�صوفت"  و"يوتيوب"  و"تويرت" 

بال�ض" و"�صنابت�صات". و"اإن�صتغرام" و"غوغل 
من�صات  اأن  اإىل  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ص��ي��ة  واأ�����ص����ارت 
 90 �صاعة   24 خ��الل  ت��ق��ّوم  الجتماعي  التوا�صل 
الإب����الغ عنها من  ي��ج��ري  ال��ت��ي  امل�صامني  % م��ن 
تزيل  كما  الن�صر،  قواعد  لنتهاكها  امل�صتخدمني 
% من امل�صامني امل�صنفة �صمن خانة الرتويج   71
"حت�صني  ���ص��رورة  على  ���ص��ددت  لكنها  للكراهية. 
ال�صفافية واإعالم امل�صتخدمني باملعلومات" املت�صلة 

بهذه الإجراءات.

نيكول كيدمان كانت تكره 
الأمرية ديانا

خفايا كثرية لزالت تظهر اإىل اليوم عن حياة  الأمرية ديانا  التي كانت 
مثرية للجدل كثرياً، ول�صيما لناحية عالقاتها الغرامية.

الراحلة  الأم��رية  اأن   New Idea ن�صره موقع  تقرير  ك�صف  وم��وؤخ��راً 
ت�صارلز  الأم��ري  من  زواج��ه��ا  مرحلة  خ��الل  اإعجابها  تبدي  كانت  ديانا 
ال��ذي جعل زوج��ة ك��روز حينها النجمة  بالنجم  توم كروز ، وه��و الأم��ر 
العاملية  نيكول كيدمان  ت�صعر بالكره جتاهها. ويف التفا�صيل اأن الأمرية 
 Far And اأظهرت ذلك الإعجاب عند ح�صورها العر�ض الأول لفيلم
 .1992 العام  ك��روز وكيدمان يف  البطولة فيه  دور  اأدى  ال��ذي   Away

وبدا اأن اأنها كانت تف�صل النجم على اآخرين.

منظر يظهر بركان اأغوا من �ضارع اآرت�س يف اأنتيغوا جواتيمال ، مقاطعة �ضاكاتيبيكيز ، على بعد 45 كم جنوب �ضرق 
مدينة غواتيمال  يوم الأحد 6 �ضبتمرب 2020.   ا ف ب


