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الإمارات ت�ؤكد جمددا اأن الإرهاب ي�شكل 
خطرا كبريا على ال�شلم والأمن الدوليني

•• القاهرة-وام: 

اأك��دت دولة الإم��ارات جمددا على اأن الإره��اب ي�شكل خطرا كبريا على 
كثريا  الإره��اب��ي��ة  الأف��ع��ال  اأن  على  م�شددة  ال��دول��ي��ن،  والأم���ن  ال�شلم 
العنف  وتقبل  املتطرفة  الأف��ك��ار  وتاأييد  الت�شدد  اإىل  بالن زوع  تبداأ  ما 
الكعبي  خليفة  م��رمي  امل�شت�شارة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  للتغيري.  كو�شيلة 
القائم باأعمال �شفري الدولة لدى جمهورية م�شر العربية، خالل ندوة 
مكافحة الإرهاب والتطرف يف العامل العربي منوذجي م�شر والإمارات 

العربية املتحدة التي نظمتها جريدة البوابة نيوز امل�شرية.
اأنه لي�س هناك تعريف لالإرهاب  ال�شدد : نعلم  الكعبي يف هذا  وقالت 
الأفعال  اعتبار عدد من  متفق عليه دوليا، بل هناك توافق عاملي على 
مبثابة اأفعال اإرهابية، غري اأن بدايات القرن احلادي والع�شرين اأخذت 

تت�شم برتكيز اأ�شد على الإرهاب والتطرف.        )التفا�شيل �س3(

�أجرت 87,336 فح�صا ك�صفت عن 513 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 2,443 حالة جديدة من ك�رونا
•• اأبوظبي-وام: 

املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق  ال�شحة ووقاية  متا�شياً مع خطة وزارة 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطن  بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد 19 
الوزارة اإجراءها 87،336 فح�شا جديدا خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س 
الطبي . و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 513 حالة اإ�شابة 

جديدة بفريو�س كورونا من جن�شيات خمتلفة.    )التفا�شيل �س2(

�طلع على ��صرت�تيجية وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة للمرحلة �ملقبلة 

حممد بن را�شد: مهمتنا ال�شتثمار الذكي 
يف ثرواتنا الطبيعية واحلفاظ على منظ�متنا البيئية

بعد جولته �لأوروبية �لأخرية:
هل عاد ال�زير وانغ يي اىل بكني بخفي حنني؟

•• الفجر -ريت�شارد اأرزت -ترجمة خرية ال�شيباين

لقد ولت الأيام التي كان يتم فيها ا�شتقبال اأي م�شوؤول �شيني يف زيارة 
اإىل اخلارج بحرارة ودفء. يف الفرتة من 25 اأغ�شط�س اإىل 2 �شبتمرب، 
قام وزير اخلارجية وانغ يي بزيارة اإيطاليا وهولندا والرنويج وفرن�شا 
واأملانيا. مت ا�شتقباله بحياد م�شوب بجرعة متفاوتة من ال�شجب والدانة. 
وكانت مهمته بال �شك دقيقة: قيا�س، وحماولة احلد من انعدام الثقة 

املتزايد الذي ا�شتقر يف اأوروبا جتاه ال�شن.
فيما  لل�شفافية  افتقارهم  ب�شبب  لنتقادات  ال�شينيون  القادة  يتعر�س 
يتعلق بظهوركوفيد19-، وهيمنتهم على هونغ كونغ، وقمعهم ل�شكان 

الأويغور يف �شينجيانغ.                             )التفا�شيل �س11(

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأوائ��ل دول املنطقة التي  رع��اه اهلل، اأن الإم���ارات من 
اأولت حماية البيئة والت�شدي لتبعات التغري املناخي 
خ�شراء  �شيا�شات  اعتماد  خ��الل  من  كبرياً  اهتماماً 

واإط����الق م���ب���ادرات رائ����دة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع احليوي، 
م�شيفاً �شموه: يجب تعزيز اخلطط الرامية حلماية 
من  م��واردن��ا  على  واحل��ف��اظ  لدينا  البيئية  النظم 
ال�شتنزاف وتعزيز التنوع البيولوجي وحتقيق اأعلى 
على  احلفاظ  ل�شمان  الإنتاجية  الكفاءة  م�شتويات 

ثرواتنا الطبيعية.
)التفا�شيل �س2(

حر�ك طر�بل�س يطالب باإق�صاء �لطبقة �ل�صيا�صية

الأمم املتحدة حتذر من ا�شتمرار احل�ش�د الع�شكرية ح�ل �شرت
•• عوا�شم-وكاالت

طالب حراك طرابل�س، اأم�س الأحد، 
ال�شيا�شية  للطبقة  كامل  باإق�شاء 
البعثة  ليبيا، مطالبن  احلالية يف 
ال�شارع  ملطالب  بالإن�شات  الأممية 

الليبي.
ورجح حراك طرابل�س ف�شل اجتماع 
الليبين  والدولة  النواب  جمل�شي 
يف املغرب، م�شدداً: نرف�س التواجد 

الأجنبي يف ليبيا.
ّثلون  يمُ ن���ّواب  امل��غ��رب،  يف  ويجتمع 

الأطراف املتنازعة يف ليبيا.
بح�شب  الج����ت����م����اع،  يف  وي�������ش���ارك 
م�شادر دبلوما�شية مغربية، وفدان 
5 ن��ّواب ويمُعقد يف  ي�شم كل منهما 

منتجع �شاحلي جنوبي الرباط.
ليبيا  يف  املتنازعة  الأط����راف  ك��ان��ت 
الفائت،  اأغ�شط�س   22 يف  اأع��ل��ن��ت 
فورياً  وق��ف��اً  منف�شلن،  بيانن  يف 
وك����ام����اًل لإط������الق ال���ن���ار واإج������راء 

انتخابات يف البالد.
برعاية  ال  تو�شّ النزاع  طرفا  وك��ان 
ال�شخريات  يف  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
اّتفاق  اإىل   ،2015 ع���ام  امل��غ��رب��ّي��ة 

حكومة  مبقت�شاه  ت�شّكلت  �شيا�شي 
الوفاق الوطني.

ي������اأت������ي ذل��������ك و������ش�����ط حت�����ذي�����رات 
حالة  ا�شتمرار  م��ن  املتحدة  الأمم 
ا���ش��ط��ف��اف ح���ول ���ش��رت م��ا يعر�س 
عددهم  البالغ  املدينة  �شكان  حياة 

للخطر. األفاً   130

•• الفجر -تون�س

التون�شية  الداخلية  وزارة  اأّك���دت 
ت���ع���ّر����س عونن  الأح��������د  اأم���������س 
الوطني  احل��ر���س  ل�شلك  ت��اب��ع��ن 
ب�����ش��ي��ارة من  ده�������س  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
م�شتوى  على  اإرهابين   3 ط��رف 

مفرتق اأكودة القنطاوي �شو�شة.
وا���ش��اف��ت ال����وزارة يف ب��الغ �شادر 
من  الأم��ن��ي��ة  ال��وح��دات  اأّن  عنها، 
مت�شيط  تولت  الأ�شالك  خمتلف 
مكان العملية وحما�شرة العنا�شر 
الإره��اب��ي��ة وت��ب��ادل اإط����الق النار 
عن  اأ�شفر  ذل��ك  اأّن  م��ربزة  معها، 
الق�شاء على الإرهابين الثالثة.

اأ�شفرت  العملية  اأّن  اىل  وا���ش��ارت 
كذلك عن ا�شت�شهاد الوكيل �شامي 
امل�شت�شفى  اإىل  نقله  بعد  م��راب��ط 

ظلت  ح�����ن  يف  اأن��������ه  واأو������ش�����ح�����ت 
اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة ه��ادئ��ة ن�شبياً 
النزاع  اأط���راف  اأن  اإل  يونيو،  منذ 
ل يزالون ي�شتفيدون من امل�شاعدة 
اجلهات  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���وؤ����ش���ف���ة 
لتخزين  ال����راع����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة 

الأ�شلحة واملعدات املتطورة.

اأّن ال��وك��ي��ل رام���ي الإم���ام  م���ربزة 
اأ�شيب بجروح واأّن��ه م��ازال يتلقى 

العالج.
 )التفا�شيل �س9(

خ�صية �لإع�صار هاي�صن
لإخالء  ي�شتعدون  ماليني   7
منازلهم يف كي��ش� اليابانية 

•• طوكيو-وام:

على  اجل��ن��وب  يف  ال�شكان  اليابانية  ال�شلطات  حثت 
البحث عن ملجاأ خ�شية الأ�شرار املتوقعة لالع�شار 

هاي�شن .
وحذر م�شوؤولون من هطول قيا�شي لالأمطار وهبوب 

رياح قوية .
وي���ق���رتب الإع�������ش���ار م���ن م��ن��ط��ق��ة ك��ي��و���ش��و مادفع 
اأكرث من �شبعة  اإىل بث حتذيرات لإجالء  ال�شلطات 

مالين �شاكن.
اآبي اإىل اجتماع  ودعا رئي�س الوزراء الياباين �شينزو 

فيما  للعا�شفة  ا�شتجابتها  لتن�شيق  للحكومة  طارئ 
اأ�شدرت ال�شلطات توجيهات لل�شكان يف اأنحاء جزيرة 

كيو�شو اجلنوبية باإخالء منازلهم .

الليبية، يف  وي��ج��ري ط��رف��ا الأزم���ة 
�شواحي  يف  بوزنيقة،  بلدة  منتجع 
اليوم  ال��رب��اط،  املغربية  العا�شمة 
وغ���دا، حم��ادث��ات ج��دي��دة للتو�شل 
جديدة،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ت��ف��اه��م��ات  اإىل 
ت�شاعد على حتريك املياه الراكدة، 
واإنهاء النق�شام ال�شيا�شي يف ليبيا.

مواقــيت ال�صالة
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�شباب طرابل�س ي�شعدون احتجاجاتهم مطالبن برحيل الطبقة ال�شيا�شية

حممد بن را�شد خالل اجتماعه مع فريق وزارة التغري املناخي والبيئة   )وام(

الرهابي الرابع املوقوف

يابانيون يجرون فح�س حرارة قبل اإخالء  منازلهم )ا ف ب(

�شدام يف املانيا

خارجية اليمن: احل�ثي يتخذ من اتفاق �شت�كه�مل دافعًا للت�شعيد

�يقاف عن�صر �إرهابي ر�بع

ت�ن�س: الق�شاء على 3 اإرهابيني وا�شت�شهاد ع�ن حر�س

•• اليمن-وكاالت

اإن  احل�����ش��رم��ي:  اليمني، حممد  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
ميلي�شيا احلوثي النقالبية تتخذ من اتفاق �شتوكهومل 
ووقف اإطالق النار يف احلديدة دافعاً للت�شعيد الع�شكري 
اأبدا  يف املناطق الأخ���رى، وه��و الأم��ر ال��ذي لن نقبل به 

ولن ي�شتمر.
باأعمال  القائم  اأم�����س،  لقائه،  خ��الل  احل�شرمي  ولفت 
ال�شفارة الأملانية لدى اليمن يان كروا�شر، اإىل اأن تعنت 
ميلي�شيا احلوثي وا�شتمرار حربها العبثية على اليمنين 

ي�شكل العائق احلقيقي جلهود املبعوث الأممي.
و�شفها  ال���ت���ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل�����ح�����اولت  اإىل  وت����ط����رق 
ب�»النتحارية اليائ�شة« للميلي�شيات احلوثية يف حمافظة 
و�شمود  �شجاعة  اأم����ام  تك�شرت  وال��ت��ي  واجل����وف  م����اأرب 
اجلي�س الوطني، بح�شب وكالة الأنباء اليمنية الر�شمية. 
احلوثي  ميلي�شيات  اأن  اليمني،  اخلارجية  وزير  واأو�شح 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��وي�����س ع��م��ل ب��ع��ث��ة الأمم امل��ت��ح��دة لدعم 
اتفاق احلديدة، وارتكاب العديد من اخلروقات، جمددا 
املطالبة بنقل مقر البعثة اإىل مكان حمايد يف احلديدة 
البعثة  تنفيذ  ي�شمن  ومب��ا  بحرية  العمل  لها  ليت�شنى 

لوليتها املحددة مبوجب قرار جمل�س الأمن 2452.
ميلي�شيا  م��راوغ��ة  ا�شتمرار  م��ن  احل�شرمي،  ح��ذر  كما 
احل��وث��ي مب��ل��ف خ����زان ���ش��اف��ر ال��ع��ائ��م م��ن خ���الل طرح 
ال��ف��ري��ق الأمم���ي الفني  اأم���ام و���ش��ول  ���ش��روط تعجيزية 
ممار�شة  ا�شتمرار  �شرورة  اإىل  لفتاً  العمالقة،  للناقلة 
ملا  الق�شية  ه��ذه  حل��ل  امليلي�شيات  تلك  على  ال�شغوط 
واملالحة  واملنطقة  اليمن  على  كارثية  تداعيات  من  لها 

الدولية ب�شكل عام.
على  التاأكيد  الأمل��اين  بالأعمال  القائم  ج��دد  جهته،  من 
ال��داع��م لأم��ن وا�شتقرار ووح��دة و�شالمة  ب��الده  موقف 
لتحقيق  املبذولة  الأمم��ي��ة  وللجهود  اليمنية  الأرا���ش��ي 

ال�شالم ال�شامل وعودة الأمن وال�شتقرار.

اإ�شابات ك�رونا ح�ل العامل 
تقرتب من 27 ملي�نًا

•• عوا�شم-وكاالت

اأظهرت بيانات جممعة حلالت فريو�س كورونا اأن اإجمايل عدد الإ�شابات يف اأنحاء 
العامل يقرتب من 26.9 مليون �شباح اأم�س الأحد.

واأظهرت اأحدث البيانات املتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند 
مليونا   26 اإىل  و�شل  الإ�شابات  اإجمايل  اأن  غرينت�س،  بتوقيت   0600 ال�شاعة 
اقرتب  فيما  18 مليوناً،  اقرتب من  املتعافن  اأن عدد  اأظهرت  كما  األفا.  و882 
حيث  من  العامل  دول  املتحدة  ال��ولي��ات  وتت�شدر  األ��ف��ا.   880 من  الوفيات  ع��دد 
وجنوب  وكولومبيا  وب��ريو  ورو�شيا  والهند  ال��ربازي��ل  تليها  الإ�شابة،  ح��الت  ع��دد 
املتحدة  واململكة  واإيران وفرن�شا  وت�شيلي  والأرجنتن  واإ�شبانيا  واملك�شيك  اأفريقيا 
الوفيات،  اأع��داد  حيث  من  العامل  دول  املتحدة  الوليات  تت�شدر  ما  وبنغالدي�س. 

تليها الربازيل والهند واملك�شيك واململكة املتحدة واإيطاليا وفرن�شا.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هناك عدداً من اجلهات التي توفر بيانات جممعة لإ�شابات 

كورونا حول العامل، وقد يكون بينها بع�س الختالفات.
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مفكر األباين يوؤكد اأهمية النموذج 
الإماراتي يف التاآخي الإن�ساين وتقبل الآخر

اأخبار الإمارات

نب�سات خدعت اجلميع..
 بريوت تفقد “الأمل الأخري”

عربي ودويل

بر�سلونة يف�سل يف
 التخل�ص من »ظل مي�سي«
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بتوجيهات حممد بن ز�يد 

الهالل ت�شري طائرة اإغاثة لت�فري الحتياجات 
الإن�شانية العاجلة للمتاأثرين من الفي�شانات يف ال�ش�دان

•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
طائرة  الهيئة  ت�شري  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
اإغاثة اإىل ال�شودان، لتوفري الحتياجات الإن�شانية 
العاجلة وال�شرورية مل�شاندة املتاأثرين من ال�شيول 

والفي�شانات يف عدد من الوليات ال�شودانية.
وتغادر الطائرة اإىل العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم 
يف غ�شون ال�شاعات القليلة القادمة، ويرافقها وفد 
الإغاثية  املواد  الأحمر، لإي�شال  الهالل  من هيئة 
التي تت�شمن كميات كبرية من امل�شتلزمات الطبية 
اخليام  يف  املتمثلة  والإي���وائ���ي���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل�����واد 
ال�شحية  امل��واد  جانب  اإىل  وامل�شمعات،  والأغطية 

امل�شتخدمة يف اإ�شحاح البيئة.
خالل  الإن�شانية  املهام  من  بعدد  الوفد  يقوم  كما 
ت���واج���ده يف ال�������ش���ودان، ح��ي��ث ي��ق��ف م��ي��دان��ي��ا على 
مئات  على  وت��اأث��ريه��ا  للفي�شانات  امل��دم��رة  الآث���ار 
ولي���ة،   16 ح����وايل  ال�����ش��ودان��ي��ن يف  م��ن  الآلف 
اأهم الحتياجات الأخ��رى التي  ويتلم�س عن قرب 
القادمة  املرحلة  يف  ال�شودانية  ال�شاحة  حتتاجها 
برنامج  �شمن  لتوفريها  متهيدا  امل�شاعدات  م��ن 

الهيئة الإن�شاين ل�شالح املت�شررين.
بال�شاحة  ات�����ش��الت��ه��ا  ك��ث��ف��ت  ق���د  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
ال�شيول  كارثة  تداعيات  على  للوقوف  ال�شودانية 
والفي�شانات على ال�شكان املحلين هناك، والتعرف 
اأهم احتياجاتهم يف هذه املرحلة، وبناء عليه  على 
وم�شتلزمات  وال���غ���ذاء  ال�����دواء  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  مت 

الإيواء يف الوقت الراهن.     )التفا�شيل �س3(

يف  ميي�ييشييابييني  و7  قييتيييييل 
بريطانيا يف  الطعن  حيي�ادث 

•• لندن-وكاالت

قتل �شخ�س واأ�شيب 7 من بينهم 
ح���ال���ت���ان خ���ط���ريت���ان، يف ح����وادث 
برمنغهام  م��دي��ن��ة  �شهدتها  ط��ع��ن 

و�شط بريطانيا، اأم�س الأحد.
ع��دد من  تعر�س  ال�شرطة  واأك���دت 
الأ����ش���خ���ا����س ل��ل��ط��ع��ن يف ح����وادث 
م��ت��زام��ن��ة و���ش��ط ث���اين اأه����م املدن 
حادث  اإىل  م�����ش��رية  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
كبري من دون حتديد عدد اجلرحى 

ول مدى خطورة حالتهم.
وي�شت  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��رط��ة  وذك������رت 
برمنغهام  ت��ق��ع  ال���ت���ي  م���ي���الن���دز، 
تلقوا  ع��ن��ا���ش��ره��ا  اأن  ن��ط��اق��ه��ا،  يف 
ب����الغ����ات ع����ن ه���ج���م���ات ط���ع���ن يف 

و�شط املدينة فجر الأحد.
وقالت ال�شرطة يف بيان اإنه قواتها 
برفقة  �شريعا  امل��ك��ان  اإىل  ه��رع��ت 

عنا�شر من خدمة الإ�شعاف.

�ملجل�س �لأوروبي يبحث فر�س عقوبات على تركيا

اأنقرة تنقل ع�شرات الدبابات اإىل حدودها مع الي�نان
•• عوا�شم-وكاالت

لودريان،  اإي���ف  الفرن�شي ج��ان  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأع��ل��ن 
اأم�س الأحد، اأن املجل�س الأوروبي املقرر عقده يف نهاية 
للم�شاألة  الأول  املقام  يف  �شيخ�ش�س  اجل��اري،  �شبتمرب 
وبخا�شة  املتو�شط،  البحر  �شرق  يف  والتوتر  الرتكية 

در�س فر�س عقوبات على اأنقرة.
اأنرت:  الفرن�شي لإذاع��ة فران�س  وق��ال وزي��ر اخلارجية 
خالل املجل�س الأوروبي نهاية ال�شهر اجلاري، �شيكون 

امللف املطروح، ملف تركيا.
اأيام  اأعددنا هذا امللف الرتكي منذ عدة  واأ�شاف: لقد 
اأدوات الرد التي  مع وزراء اخلارجية يف برلن لتعداد 

يكن اأن ن�شتخدمها حيال تركيا.
وقال وزير اخلارجية الفرن�شي: نقول لرتكيا: من الآن 
اإب��داء القدرة على  وحتى عقد املجل�س الأوروب��ي يجب 
مناق�شة  اأم��ر  اأن  م�شيفا  اأوًل،  املتو�شط  �شرق  مناق�شة 
هذه امل�شاألة يعود لالأتراك هذا ممكن!. وتابع: حينها، 
ندخل يف مرحلة فعالة حول جميع امل�شاكل املطروحة.

بعد  املنطقة  يف  خا�س  ب�شكل  متقلبا  الو�شع  واأ�شبح 
�شهر من الت�شعيد الذي بداأ يف 10 اأغ�شط�س، عندما 
التي  امل��ي��اه  اإىل  ال��زل��زايل  امل�شح  �شفينة  تركيا  اأر���ش��ل��ت 

تطالب بها اأثينا.
ورف�س لودريان حتديد طبيعة هذه العقوبات املحتملة. 

واأكد اأن هناك �شل�شلة كاملة من الإجراءات التي يكن 
اتخاذها... م�شيفاً القول ل�شنا عاجزين على الإطالق 

وهو يعرف ذلك جيًدا.
القت�شادية،  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  جمموعة  اإىل  اأمل���ح  لكنه 
بخلق  اأردوغ�����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  متهما 
الو�شع  حقيقة  اإخفاء  اإىل  يهدف  اإ�شالمي-قومي  جو 

القت�شادي يف تركيا.
ونقلت تركيا ع�شرات الدبابات من حدودها مع �شوريا 
جنوبا اإىل احلدود ال�شمالية الغربية مع اليونان، وفقا 
اأنباء  وكالة  الإخ��ب��اري عن  اأح��وال  نقله موقع  لتقرير 

حملية موالية للحكومة.
البلدين  ب��ن  املتزايد  التوتر  اإط���ار  اخل��ط��وة يف  وت��اأت��ي 
)ناتو(،  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  الع�شوين  اجلارين، 
ل �شيما فيما يتعلق برت�شيم احلدود البحرية وتقا�شم 

موارد الطاقة يف �شرق البحر املتو�شط.
وقال اأحوال نقال عن وكالة هابر الإخبارية، اإن تركيا 
ح��ول��ت وج��ه��ة 40 دب��اب��ة على الأق���ل م��ن احل���دود مع 

�شوريا اإىل احلدود مع اليونان.
على  البلدين  بن  اخلطاب  للهجة  جديد  ت�شعيد  ويف 
التنمية  وزي����ر  ق���ال  امل��ت��و���ش��ط،  ���ش��رق��ي  ال���ن���زاع  خلفية 
تخ�شى  »ل  ب��الده  اإن  جورجيادي�س  اأدوني�س  اليوناين 
رئي�شها  اإىل  ت��رك��ي��ا، م�شريا  م��ع  م��واج��ه��ة  ال��دخ��ول يف 

رجب طيب اأردوغان يعي�س يف عامل من الأوهام.

مركبة  ي�شتهدف  تفجري 
متعاونة مع التحالف يف بغداد

•• بغداد-وكاالت
انفجار  اإث������ر  ���ش��خ�����ش��ان  اأ����ش���ي���ب 
ا���ش��ت��ه��دف م��رك��ب��ة م��ت��ع��اق��دة مع 
اأم�س  ب��غ��داد،  ال��دويل يف  التحالف 
اأفاد مرا�شل �شكاي  الأحد، ح�شبما 

نيوز عربية.
واأو�شحت خلية الإعالم الأمني يف 
عراقيا  ومواطنا  �شرطيا  اأن  بيان، 
دون  م����ن  ال���ت���ف���ج���ري،  اأ����ش���ي���ب���ا يف 

الإ�شارة اإىل طبيعة اإ�شابتهما.
على  وق����ع  الن���ف���ج���ار  اإن  وق���ال���ت 
العا�شمة  �شمايل  ال�شعلة،  طريق 
انفجار  ث����اين  وه�����ذا  ال���ع���راق���ي���ة. 
ي�����ش��ت��ه��دف ���ش��رك��ات م��ت��ع��اون��ة مع 
تنظيم  ملحاربة  ال���دويل  التحالف 

»داع�س« يف �شبتمرب اجلاري.
وك��ان��ت ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة ان��ف��ج��رت يف 
الثالث من �شبتمرب اجلاري يف رتل 
اللوج�شتي  ال��دع��م  ل�شركات  ت��اب��ع 
ل���ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال�������دويل، على 
ذي  حمافظة  يف  ال�شريع  الطريق 

قار.
اأعلن  اأغ�شط�س املا�شي،  اأواخر  ويف 
الوليات  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
م��ن قاعدة  ق��وات��ه  �شحب  امل��ت��ح��دة 
بغداد،  �شمايل  الرئي�شية  التاجي 

و�شلمها اإىل القوات العراقية.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 

ملك اإي �ش�اتيني بالي�م ال�طني لبالده
•• اأبوظبي - وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
جاللة امللك م�شواتي الثالث ملك مملكة اإي �شواتيني وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل جاللة امللك م�شواتي الثالث.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل معايل امربوز ماندفولو دلميني رئي�س وزراء مملكة اإي �شواتيني.

�أجرت 87,336 فح�صا ك�صفت عن 513 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 2,443 حالة جديدة من ك�رونا
•• اأبوظبي-وام: 

لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً 
املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد 19 
 87،336 اإجراءها  ال��وزارة  اأعلنت  واملخالطن لهم وعزلهم، 
فح�شا جديدا خالل ال� 24 �شاعة املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
 513 الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى  نطاق 
جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
 73،984 امل�شجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة، 

حالة.

مل�شابن  2،443 حالة جديدة  �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت  كما 
من  ال��ت��ام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
منذ  ال��الزم��ة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س 
ال�شفاء  ح����الت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخ��ول��ه��ا 

. حالة   66،095
. كما اأعلنت الوزارة اأنه مل يتم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل ال� 

املا�شية. �شاعة   24

�طلع على ��صرت�تيجية وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة للمرحلة �ملقبلة 

حممد بن را�شد: مهمتنا ال�شتثمار الذكي يف ثرواتنا الطبيعية واحلفاظ على منظ�متنا البيئية لبناء م�شتقبل م�شتدام لالأجيال

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل"، اأن "الإمارات من اأوائل 
حماية  اأول������ت  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
ل��ت��ب��ع��ات التغري  ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت�����ش��دي 
امل��ن��اخ��ي اه��ت��م��ام��اً ك��ب��رياً م��ن خالل 
واإطالق  خ�����ش��راء  �شيا�شات  اع��ت��م��اد 
القطاع  ه�����ذا  يف  رائ�������دة  م�����ب�����ادرات 
"يجب  �شموه:  م�شيفاً  احليوي"، 
ال���رام���ي���ة حلماية  ت��ع��زي��ز اخل��ط��ط 
البيئية لدينا واحلفاظ على  النظم 
وتعزيز  ال���ش��ت��ن��زاف  م���ن  م����واردن����ا 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وحت��ق��ي��ق اأعلى 
م�شتويات الكفاءة الإنتاجية ل�شمان 

احلفاظ على ثرواتنا الطبيعية".
جاء ذلك يف اجتماع �شموه مع فريق 
اطلع  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه  خالله 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
ال��رئ��ا���ش��ة، وم��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
�����ش����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
الوزارة  ا�شرتاتيجية  على  ال����وزراء، 
ملنظومة  ال�شامل  التطوير  اإط��ار  يف 
�شمن  ال��دول��ة  يف  احل��ك��وم��ي  العمل 

مرحلة ما بعد كوفيد19-.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
التنوع  "تعزيز  اآل مكتوم:  را�شد  بن 
الغذائي و�شمان اأمن و�شالمة املنتج 
الغذائي ورفع ن�شب الكتفاء املحلي 
اأولويات  ���ش��دارة  يف  ي��ك��ون  اأن  يجب 
املناخي  والتغري  البيئة  وزارة  ملف 

ملرحلة ما بعد كوفيد19-".
املنتجات  دعم  "يتعن  �شموه:  وتابع 
ال���غ���ذائ���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة ل���ت���ك���ون راف������داً 
الغذائي  الأم��ن  يف منظومة  اأ�شا�شياً 
التنمية  تعزيز  يف  حيوياً  وم�شاهماً 

امل�شتدامة".
"القت�شاد  ب��ال��ق��ول:  �شموه  واأ���ش��ار 
ال�شناعات  م���ن  ���ش��ي��ك��ون  الأخ�����ش��ر 
ال�شروري  ومن  الدولة  يف  احليوية 
بحيث  امل�شتقبلية  خططنا  توجيه 

الغازية،  والأن����واع  الدخيلة  الأن���واع 
خطرية  اآف��ات  ت�شكل  اأن  يكن  التي 
على التنوع البيولوجي، وم�شاراتها، 
من  واحل��د  ملكافحتها  خطة  وو���ش��ع 

تاأثرياتها.
وذكر النعيمي اأن الوزارة ت�شعى حالياً 
بالتنوع  الغنية  املناطق  تاأهيل  اإىل 
لإعالنها  ب���ال���دول���ة  ال���ب���ي���ول���وج���ي 
امل�شروع  وا�شتكمال  حممية،  مناطق 
لالأنواع  احل��م��راء  للقائمة  الوطني 
املهددة بالنقرا�س وكذلك ا�شتكمال 
الذكية  الإم������ارات  م�����ش��روع خ��ارط��ة 
وحتديث  ال��ط��ب��ي��ع��ي  امل������ال  ل����راأ�����س 

خارطة املواقع الهامة للطيور.
النعيمي  ع����ب����داهلل  م���ع���ايل  و�����ش����رح 
خالل ا�شتعرا�شه خطة عمل الوزارة 
البحرية  البيئة  اأن  املقبلة  للمرحلة 
الطبيعية  ال��ن��ظ��م  اأه����م  م���ن  ت��ع��ت��رب 
وب��ي��ئ��ي��اً، لفتاً  اق��ت�����ش��ادي��اً  واأغ��ن��اه��ا 
من  العديد  حققت  ال����وزارة  اأن  اإىل 
الإجن���������ازات ���ش��م��ن ه����ذا امل���ل���ف من 
الوطنية  اخل���ط���ة  اإط������الق  اأه���م���ه���ا 
الوطني  والربنامج  املناخي،  للتغري 
الوطني  الإط�����ار  واإع������داد  ل��ل��ت��ك��ي��ف، 
ال�شمكية،  ال����������رثوة  ل�����ش����ت����دام����ة 
ال�شيد،  وممار�شات  اأن�شطة  وتنظيم 
واإعادة  ال�شمكي،  امل��خ��زون  وحت�شن 
احل�شا�شية  ذات  امل���ن���اط���ق  ت���اأه���ي���ل 
الوطني  الإط������ار  وو����ش���ع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
للحوكمة امل�شتدامة للبيئة البحرية 
وال�شاحلية، وو�شع اخلطة الوطنية 
البحرية، ومراقبة  امللوثات  ملكافحة 
الطبيعية  وال���ظ���واه���ر  ال���ت���غ���ريات 
با�شتخدام  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ب���ي���ئ���ة  يف 
الذكاء  وتقنيات  ال�شناعية  الأق��م��ار 

ال�شطناعي.
ال��������وزارة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
البيئة  ال�����ش��ع��ي حل��م��اي��ة  ���ش��ت��وا���ش��ل 
وتعزيز  وال�������ش���اح���ل���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
املناط  القت�شادي  وال��دور  مرونتها 
والقدرات  الإم��ك��ان��ي��ات  وتعزيز  بها، 
الوطنية على ال�شتجابة يف احلالت 

الطارئة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ه��ود ال��������وزارة يف 
املناخي  التغري  ت��داع��ي��ات  م��ن  احل��د 

ال�����ش��غ��وط وال���ت���ح���دي���ات التي  م���ن 
ي��واج��ه��ه��ا ق��ط��اع اإن���ت���اج الأغ���ذي���ة يف 
الدولة، ويف مقدمتها التغري املناخي 
املائية، فاإننا نثق  امل��وارد  وحمدودية 
املتقدمة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف��ن��ا  ب����اأن 
قادرين  يجعلنا  اجليدة  واملمار�شات 
التحديات،  ه��ذه  على  التغلب  على 
وخ��ل��ق ف��ر���س اأف�����ش��ل ل��ت��ن��م��ي��ة هذا 
الأمن  يف  م�شاهمته  وتعزيز  القطاع 

الغذائي والقت�شاد الوطني".
واأ�شاف معاليه: "بناًء على توجيهات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
من  ب�شل�شلة  قمنا  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�شملت  املحلية  ال��دوائ��ر  يف  �شركائنا 
املنافذ احلدودية ومراكز املختربات 
ال���غ���ذائ���ي���ة واأ�����ش����ح����اب احل����ي����ازات 
على  وتعّرفنا  وال�شيادين،  الزراعية 
ال�شغوط والتحديات التي يواجهها 
ق����ط����اع اإن�����ت�����اج الأغ������ذي������ة وف���ر����س 
التح�شن، لتعزيز اخلطط واجلهود 
الغذائي  امل��ن��ت��ج  ل��ت��ع��زي��ز  ال���رام���ي���ة 
املرحلة  يف  و�شالمته  اأم��ن��ه  و�شمان 
اأ�شكال  امل��ق��ب��ل��ة، وك��ذل��ك ت��وف��ري ك��ل 

الدعم للمزارعن وال�شيادين".
خالل  �شاهدناه  "ما  بقوله:  واأ���ش��ار 
زي����ارات����ن����ا ل��ل��ع��دي��د م����ن امل��������زارع يف 
زراعية متطورة  اأمن��اط  الدولة من 
اجلودة  عالية  ومنتجات  وم�شتدامة 
الأم��ل يف قدرتنا على تطوير  تبعث 
املمُنَتج  ق����درة  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
الأ�شواق  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي 

املحلية والعاملية على حّد �شواء".
من  "جزء  بالقول  النعيمي  واأو�شح 
ل���وزارة  امل�شتقبلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�شتهدف  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
ن�شب  ورف���ع  ال��غ��ذائ��ي  التنوع  تعزيز 
اأعلى  وف��ق  املحلي  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 
م��ع��اي��ري ال�����ش��الم��ة والأم���������ان، كما 
الدولة  تناف�شية  ت��ع��زي��ز  ت�شتهدف 
القت�شادية  اجل�����وان�����ب  وت���ن���م���ي���ة 
الغذائية  امل���ن���ت���ج���ات  يف  ل���ل���ت���ج���ارة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى م���ك���ان���ة ال���دول���ة 
جمال  يف  م��ه��م��ة  رئ��ي�����ش��ي��ة  كمحطة 
واملنتجات  ب��امل��واد  التجاري  التبادل 

البيئة  املنظومة  حماية  ب��ن  جتمع 
اأع��ل��ى معدلت  وامل��ن��اخ��ي��ة وحت��ق��ي��ق 
والرفاه  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ش��ت��دام��ة 
اأن:  اإىل  ���ش��م��وه  لف��ت��اً  املجتمعي"، 
يف  ال����ذك����ي  ال����ش���ت���ث���م���ار  "مهمتنا 
على  واحل��ف��اظ  الطبيعية  ث��روات��ن��ا 
م�شتقبل  لبناء  البيئية  منظومتنا 

م�شتدام لالأجيال".
�شبكة  تو�شيع  "يجب  �شموه:  وذك��ر 
����ش���راك���ت���ن���ا الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
م�شرتكة  روؤي��������ة  اإىل  ب���ال����ش���ت���ن���اد 
التداعيات  م���ن  احل����د  ع��ل��ى  ت���ق���وم 
للتغري  الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ن��اخ��ي واحل��ف��اظ على م���وارد هذا 
الطاقة"،  م�شادر  وتنويع  الكوكب 
كورونا  "اأزمة  ب���اأّن  �شموه  مو�شحاً 
ال���دول  م�����ش��ري  اأن  علمتنا  ال��ع��امل��ي��ة 
ول  م��ت�����ش��اب��ك..  وم�شتقبلنا  واح����د 
يكن اأن نعمل مبعزل عن املنظومة 
ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة وط����ن ع���امل���ي هو 

الأر�س".
وقدم معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزي������ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
والبيئة، عر�شاً �شاماًل ل�شرتاتيجية 
ال�������وزارة يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة واأب����رز 
امل����ل����ف����ات احل����ي����وي����ة امل����ط����روح����ة يف 
واأ�شاد  امل�شتقبلية.  التوجهات  اإط��ار 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه 
توفري  ع���ل���ى  ال�����دائ�����م  وح���ر����ش���ه���ا 
للموؤ�ش�شات  ال���دع���م  اأ����ش���ك���ال  ك��اف��ة 
التنمية  لتحقيق  الوطنية  والكوادر 
الإنتاجية  القطاعات  يف  امل�شتدامة 
تعمل  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��داً  املختلفة، 
وف���ق م��ن��ه��ج��ي��ة م�����ش��رتك��ة م���ع كافة 
املعنية  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن  يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ش��ي��ا���ش��ات والأه��������داف 
ال�شلة  ذات  للدولة  ال�شرتاتيجية 

مبهامها واخت�شا�شاتها.
التغري  "وزارة  ب����اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك����ر 
املناخي والبيئة تدرك اأهمية تطوير 
على  وال��ق��درة  باملرونة  يتمتع  قطاع 
تلبية احتياجات املجتمع بال�شتفادة 
واملمار�شات  والتقنيات  امل��ع��ارف  م��ن 
اجليدة"، لفتاً اإىل اأنه "على الرغم 

الغذائية مبختلف اأنواعها".
مع  تعمل  ال����وزارة  اأن  معاليه  وب��ن 
حملي  اإن��ت��اج  تطوير  على  �شركائها 
م�شتدام ممّكن بالتكنولوجيا لكامل 
�شل�شلة القيمة، وذلك من خالل دعم 
الزراعية  املنتجات  ت�شويق  عمليات 
املنتجن  ق����درات  وت��ط��وي��ر  امل��ح��ل��ي��ة 
البيع،  مب���ن���اف���ذ  رب���ط���ه���م  وت���ع���زي���ز 
ودعم برامج ت�شجيع اإن�شاء امل�شاريع 
املزيد  وجذب  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
م��ن ال���ش��ت��ث��م��ارات وزي����ادة انخراط 
الإنتاج  م�شاريع  يف  اخلا�س  القطاع 

الغذائي.
كما تقوم الوزارة بالعمل على �شمان 
�شالمة الغذاء من خالل العمل على 
بالتعاون مع  اإن�شاء خمترب مرجعي 
وتوحيد  وتطوير  اخل��ا���س،  القطاع 
معايري الرقابة يف املنافذ احلدودية 
ال�شالمة  وم���ع���اي���ري  والأ��������ش�������واق، 
الغذائية وتطبيقها ورفع معدلتها، 
غذائية  من�شاآت  لع��ت��م��اد  وب��رن��ام��ج 
ان�شيابية  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ال���دول���ة  خ����ارج 

دخولها عرب منافذ الدولة.
دول����ة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  م���ع���ايل  وق������ال 
وبحرياً  برياً  تنوعاً  ت�شم  الإم���ارات 
متعددة  ب���ي���ئ���ي���ة  واأن����ظ����م����ة  غ���ن���ي���اً 
التنوع  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ومتباينة، 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ب�����ش��ك��ل ع����ام، والأن�����واع 
املهددة بالنقرا�س ب�شكل خا�س من 
التي حظيت  البيئية  الق�شايا  اأوائل 
واأن  �شيما  ل  ال��دول��ة،  يف  بالهتمام 
مرموقة  ب�شمعة  حت��ظ��ى  الإم�����ارات 
يف جمال التنوع البيولوجي، وحتتل 
امل��رت��ب��ة الأوىل  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ ع����دة 
الطبيعية  املحميات  معيار  يف  عاملياً 
/ البيئي  الأداء  موؤ�شر  يف  البحرية 
EPI/، وهو واحد من اأهم املوؤ�شرات 
املحميات  ع��دد  و�شل  حيث  العاملية، 
من  اأك���رث  ت�شكل  حممية   49 اإىل 

الدولة. م�شاحة  من   15%
اإىل  معاليه  اأ���ش��ار  امل��ج��ال،  ه���ذا  ويف 
ال�شرتاتيجية  و�شعت  ال����وزارة  اأن 
واإعداد  البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
لراأ�س  ال��ذك��ي��ة  الإم��������ارات  خ���ارط���ة 
حتديد  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  الطبيعي،  امل��ال 

م�����ن حمطات  ����ش���ب���ك���ة  خ������الل  م�����ن 
ال���ر����ش���د الأر�����ش����ي����ة امل����وزع����ة على 
 54 ال��ي��وم  ت�شم  الإم����ارات  م�شتوى 
مع  ال����وزارة  �شت�شعى  حيث  حم��ط��ة، 
ا�شرتاتيجية  تطوير  اإىل  �شركائها 
وطنية جلودة الهواء ملا بعد 2021 
مركزية  وط��ن��ي��ة  م��ن�����ش��ة  واإط������الق 
حل����ال����ة ج��������ودة ال������ه������واء ب���ال���دول���ة 
وحت��دي��ث ن��ظ��ام ح��م��اي��ة ال��ه��واء من 
التلوث ورفع ن�شبة جودة الهواء اإىل 
وفق   ،2021 ع��ام  بحلول   90%
اخلطوط الإر�شادية ملنظمة ال�شحة 
العاملية، واإىل %100 وفق احلدود 
 ،2040 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ال���وط���ن���ي���ة 
ملعايري  المتثال  ن�شبة  رفع  وكذلك 
الأقل  القطر  ذات  اجل�شيمية  امل��واد 
من 2.5 وفق احلدود الوطنية من 
 90% واإىل   ،2021 عام   80%

بحلول عام 2040.
م�شاألة  النعيمي  معايل  وا�شتعر�س 
ال��ن��ف��اي��ات ب��و���ش��ف��ه��ا مت��ث��ل واح����دة 
دولة  الأول��وي��ة يف  ذات  الق�شايا  من 
اجلهود  اأن  اإىل  لف���ت���اً  الإم���������ارات، 
معدل  تقليل  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  من�شبة 
توليد النفايات، وحتويلها من عبء 

اخل���ط���ة  اإىل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ت������ّط������رق 
-2017/ املناخي  للتغري  الوطنية 
2050/ وهي الأوىل من نوعها يف 
املنطقة، كما تناول م�شروع القانون 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  ب�����ش��اأن  الحت������ادي 
وال���ربن���ام���ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
الوزارة  ب��اأن  م��وؤك��داً  املناخي،  التغري 
�شتوا�شل العمل على تطوير قدرات 
والقت�شادية  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ن��م��ذج��ة 
با�شتخدام  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
التقنيات احلديثة، مبا فيها تقنيات 
ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وب��ن��اء قاعدة 
املناخية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  وط��ن��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
الحتبا�س  غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  واإدارة 
احل��������������راري، وحت���������ش����ن م�������ش���ارف 
وال�شناعية  الطبيعية  الن��ب��ع��اث��ات 
ال�شراكة  واإقامة املزيد من مبادرات 
واخلا�س  احلكومي  القطاعن  بن 

يف جمايل التخفيف والتكيف.
الهواء  ج���ودة  اأن  معاليه  وب���ّن  ه��ذا 
الأولوية  ذات  الق�شايا  اأح���د  متثل 
يف دولة الإم��ارات نظراً لنعكا�شاتها 
والبيئية.  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شحية 
واأ����ش���اف ب���اأن ال��دول��ة ب����داأت بر�شد 
جودة الهواء املحيط يف عام 2007 

م���ن خالل  اق��ت�����ش��ادي��ة  م�����وارد  اإىل 
اإعادة تدويرها وحتويلها اإىل طاقة. 
النفايات  معاجلة  م�شروع  باأن  وقال 
البلدية ال�شلبة يف اأم القيوين الذي 
يغطي اإمارتي عجمان واأم القيوين، 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ي��ب��داأ 
اإىل  كذلك  معاليه  م�شرياً  اجل��اري، 
 12 رق��م  القانون الحت���ادي  �شدور 
املتكاملة  ل�������الإدارة   2018 ل�����ش��ن��ة 
بيانات  ق���اع���دة  واإن�������ش���اء  ل��ل��ن��ف��اي��ات، 
النفايات  لإدارة  موحدة  اإلكرتونية 
م�شتهدفات  وح������ول  ال�����دول�����ة.  يف 
قال  املقبلة،  املرحلة  خ��الل  ال���وزارة 
ن�شبة  رف���ع  اإىل  "نهدف  ال��ن��ع��ي��م��ي: 
املعاجلة  ال�شلبة  البلدية  النفايات 
اإىل 75%، وتطبيق مبداأ امل�شوؤولية 
املمتدة للمنتج، وو�شع اإطار تنظيمي 
القطاع  ان��خ��راط  لتعزيز  وت�شغيلي 
التدوير  اإع����ادة  �شناعة  يف  اخل��ا���س 
ل����زي����ادة م���ع���دلت امل���ع���اجل���ة وزي�����ادة 
اخلا�شة  الأبحاث  بتطوير  الهتمام 
النفايات  ت����دوي����ر  اإع��������ادة  ل��ت��ع��زي��ز 
وال�شتخدام الأمثل للمنتجات املعاد 
القت�شاد  مفهوم  لتعزيز  تدويرها 

الدائري وتطبيقاته.

حممد بن ر��صد: 
• يتعني دعم املنتجات الغذائية املحلية لتك�ن رافدًا اأ�شا�شيًا يف منظ�مة الأمن الغذائي وم�شاهمًا حي�يًا يف تعزيز التنمية امل�شتدامة 

• القت�شاد الأخ�شر �شيك�ن من ال�شناعات احلي�ية يف الدولة ومن ال�شروري ت�جيه خططنا امل�شتقبلية بحيث جتمع بني حماية املنظ�مة البيئية واملناخية وحتقيق اأعلى معدلت ال�شتدامة القت�شادية والرفاه املجتمعي

ك�فيد19- علمتنا اأن م�شري الدول واحد وم�شتقبلنا مت�شابك.. ول ميكن اأن نعمل مبعزل عن املنظ�مة العاملية حلماية وطن عاملي ه� الأر�س  •  اأزمة 

والت�شدي لتبعات التغري املناخي اهتمامًا كبريًا من خالل اعتماد �شيا�شات خ�شراء واإطالق مبادرات رائدة يف هذا القطاع احلي�ي البيئة  حماية  اأولت  التي  املنطقة  دول  اأوائل  من  • الإمارات 

بت�جيهات حمدان بن زايد .. م�شاعدات اإماراتية عاجلة للمت�شررين من الفي�شانات يف ال�ش�دان
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،  وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س 

للمت�شررين من اآثار الفي�شانات التي اجتاحت عددا من الوليات ال�شودانية.
واأمر �شموه هيئة الهالل الأحمر ب�شرعة اإي�شال امل�شاعدات للمتاأثرين، لتخفيف 
معاناتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الفي�شان الذي يعترب الأ�شواأ 

منذ اأكرث من مائة عام.
و�شرعت هيئة الهالل الأحمر يف تنفيذ توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

املجالت  املت�شررين يف  احتياجات  تلبي  اإغاثة عاجلة  نهيان، وو�شعت خطة  اآل 
الغذائية وال�شحية والإيوائية اإىل جانب اإ�شحاح البيئة.

اأن  الأحمر،  الهالل  لهيئة  العام  الأم��ن  الفالحي،  الدكتور حممد عتيق  واأك��د 
الإمارات  ل��دور  تعزيزا  تاأتي  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
والوقوف  الفي�شانات  �شحايا  مع  والت�شامن  ال�شودان،  يف  والتنموي  الإن�شاين 

بجانبهم يف ظروفهم الراهنة.
لذلك  الكارثة،  الناجمة عن  الإن�شانية  الأو�شاع  يتابع تطورات  �شموه  اإن  وقال 
جاءت توجيهات �شموه بناء على احلقائق امليدانية الراهنة، والتي تتطلب التدخل 
معاناتهم  م��ن  يخفف  اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  الأ���ش��ق��اء  مل�شاعدة  ال�شريع 

وي�شاهم يف حت�شن اأو�شاعهم بال�شرعة التي تتطلبها ظروفهم الراهنة.
ال�شودان،  اإىل  تباعا  امل�����ش��اع��دات  حت��ري��ك  على  حاليا  نعمل  الفالحي  واأ���ش��اف 
ال��دول��ة يف اخل��رط��وم، وال�����ش��رك��اء املحلين يف  ���ش��ف��ارة  بالتن�شيق وال��ت��ع��اون م��ع 
بال�شرعة  املت�شررة  ال��ولي��ات  يف  م�شتحقيها  اإىل  امل�شاعدات  لإي�شال  ال�شودان 
املطلوبة.. م�شريا اإىل اأن املرحلة الراهنة من امل�شاعدات تت�شمن املواد الغذائية 
املبيدات  توفري  خ��الل  من  البيئة  اإ�شحاح  يف  وامل�شاهمة  والإي��وائ��ي��ة،  والطبية 
املعدية،  لالأمرا�س  الناقلة  احل�شرات  تكاثر  من  للتخفيف  املكافحة  وم��ع��دات 
اإ�شافة اإىل توفري م�شخات ل�شحب املياه التي متثل تهديدا لل�شحة العامة يف 
الوقت الراهن. وقال اإن الهيئة لن تدخر و�شعا يف �شبيل تلبية كافة الحتياجات 

جتاه  الإن�شانية  ا�شتجابتها  وتعزيز  حاليا،  ال�شودانية  ال�شاحة  تتطلبها  التي 
الأ�شقاء يف جميع الوليات املت�شررة من كارثة الفي�شان.

يذكر ان ال�شودان ي�شهد حاليا في�شانات غري م�شبوقة وتعترب الأ�شد منذ 100 
عام، تاأثرت بها معظم وليات ال�شودان.

واأعلن جمل�س الأمن والدفاع ال�شوداين حالة الطوارئ يف كل اأنحاء البالد ملدة 
مقتل  اإىل  الفي�شانات  واأدت  طبيعية.  ك��وارث  منطقة  واعتبارها  ا�شهر،  ثالثة 
انهيار ع�شرات الآلف من  اإىل جانب  الع�شرات،  واإ�شابة  100 �شخ�س،  حوايل 
املنازل، واأ�شبح اأكرث من ن�شف مليون �شخ�س يف ظروف اإن�شانية �شعبة، ف�شال 

عن جتريف الأرا�شي الزراعية ونفوق اأعداد كبرية من املا�شية.
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اأخبـار الإمـارات

بت�جيهات حممد بن زايد .. الهالل ت�شري طائرة اإغاثة لت�فري الحتياجات الإن�شانية العاجلة للمتاأثرين من الفي�شانات يف ال�ش�دان
•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�شيخ  �شمو  ، ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
ال�شودان،  اإىل  اإغاثة  طائرة  الهيئة  ت�شري  الإماراتي،  الأحمر  الهالل 
لتوفري الحتياجات الإن�شانية العاجلة وال�شرورية مل�شاندة املتاأثرين 

من ال�شيول والفي�شانات يف عدد من الوليات ال�شودانية.
وتغادر الطائرة اإىل العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم يف غ�شون ال�شاعات 
لإي�شال  الأحمر،  الهالل  هيئة  من  وفد  ويرافقها  القادمة،  القليلة 

الطبية  امل�شتلزمات  من  كبرية  كميات  تت�شمن  التي  الإغاثية  امل��واد 
وامل�شمعات،  والأغطية  اخليام  يف  املتمثلة  والإيوائية  الغذائية  وامل��واد 

اإىل جانب املواد ال�شحية امل�شتخدمة يف اإ�شحاح البيئة.
كما يقوم الوفد بعدد من املهام الإن�شانية خالل تواجده يف ال�شودان، 
على  وتاأثريها  للفي�شانات  امل��دم��رة  الآث���ار  على  ميدانيا  يقف  حيث 
مئات الآلف من ال�شودانين يف حوايل 16 ولية، ويتلم�س عن قرب 
اأهم الحتياجات الأخرى التي حتتاجها ال�شاحة ال�شودانية يف املرحلة 
ال��ق��ادم��ة م��ن امل�����ش��اع��دات مت��ه��ي��دا ل��ت��وف��ريه��ا �شمن ب��رن��ام��ج الهيئة 

الإن�شاين ل�شالح املت�شررين.
وكانت الهيئة قد كثفت ات�شالتها بال�شاحة ال�شودانية للوقوف على 

هناك،  املحلين  ال�شكان  على  والفي�شانات  ال�شيول  كارثة  تداعيات 
والتعرف على اأهم احتياجاتهم يف هذه املرحلة، وبناء عليه مت الرتكيز 

على الدواء والغذاء وم�شتلزمات الإيواء يف الوقت الراهن.
الهالل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ن  الفالحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
الأحمر الإماراتي، اأن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
، جت�شد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ومتابعة   ، نهيان  اآل 

اأوا�شر الأخوة الإن�شانية والت�شامن مع ال�شعب ال�شوداين.
وقال اإن عمليات الهيئة الإغاثية يف ال�شودان تاأتي امتدادا لنهج دولة 
الإمارات وقيادتها الر�شيدة يف الوقوف بجانب املتاأثرين من الأزمات 
الإن�شانية والكوارث الطبيعية يف كل مكان واأي زمان دون النظر لأي 

اعتبارات غري اإن�شانية.
القيادة  م��ن  واملتابعة  اله��ت��م��ام  جت��د  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ش������ريا 
كاهل  عن  الكارثة  وط��اأة  تخفيف  على  منها  حر�شا  الهيئة  يف  العليا 

املت�شررين.
واأكد الفالحي على اأن مبادرة الإمارات يف هذا ال�شدد، من �شاأنها اأن 
حتدث فرقا يف جهود الإغاثة اجلارية حاليا لتح�شن الظروف التي 
ير بها املتاأثرون يف املناطق والوليات ال�شودانية املت�شررة، وت�شاهم 
يف تعزيز قدرة الأهايل هناك على جتاوز اأو�شاعهم ال�شعبة، م�شددا 
الأ�شقاء  بجانب  ال��وق��وف  �شبيل  يف  جهدا  تدخر  ل��ن  الهيئة  اأن  على 

ال�شودانين يف ظروفهم الراهنة.

ز�ر د�ئرة �لإ�صناد �حلكومي ويطلع على �مل�صاريع �ل�صرت�تيجية للخم�س �صنو�ت �لقادمة

خالد بن حممد بن زايد ي�جه بالرتكيز على تنمية راأ�س املال الب�شري مبا يعزز م�شاهمته الفعالة يف خطط الإمارة, والعمل على اإطار متكامل يلبي احتياجاتها

الإمارات ت�ؤكد جمددا اأن الإرهاب ي�شكل خطرا كبريا على ال�شلم والأمن الدوليني

•• اأبوظبي - وام:

وّجه �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي 
احلكومي  الإ�شناد  دائ��رة  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة 
يف  الفعالة  م�شاهمته  يعزز  مب��ا  الب�شري  امل��ال  راأ����س  تنمية  على  بالرتكيز 
الإمارة  احتياجات  يلبي  متكامل  اإط��ار  على  ف��وراً  وبالعمل  الإم���ارة  خطط 
للخم�س �شنوات القادمة من املهارات والخت�شا�شات املتنوعة، ودعم اقت�شاد 
م�شتدام من خالل توفري برامج تدريبية للخريجن وتاأمن فر�س عمل يف 

القطاعن العام واخلا�س.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه لدائرة الإ�شناد احلكومي، حيث اطلع من معايل 
على  اأبوظبي  يف  احلكومي  الإ�شناد  دائ��رة  رئي�س  الكتبي  قنا�س  را�شد  علي 

جمالت  يف  القادمة  �شنوات  للخم�س  احلكومي  الإ�شناد  دائ��رة  ا�شرتاتيجية 
العمل  و���ش��ري  حتققت  ال��ت��ي  والنتائج  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول  الب�شرية  امل���وارد 
وكيل  الهاملي،  حمد  حممد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وذل���ك  وامل���ب���ادرات  واخل��ط��ط 
التابعة  للجهات  العموم  مدراء  ال�شعادة  واأ�شحاب  احلكومي،  الإ�شناد  دائرة 
لدائرة الإ�شناد احلكومي. وعر�شت دائرة الإ�شناد احلكومي، خالل الزيارة، 
ومتكن  تنمية  نطاقي  يف  ت��رك��زت  التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 

القوى العاملة احلكومية والتحول الرقمي.
يف  موثوقة  بيانات  توفر  اأبوظبي" التي  "بيانات  من�شة  على  �شموه  واطلع 
10 قطاعات رئي�شية لتعزيز ال�شتفادة من البيانات املفتوحة من قبل جميع 

�شرائح املجتمع.
ت�شرف عليها  التي  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  �شموه على جمموعة من  اطلع  كما 

الدائرة واجلهات احلكومية التابعة لها، و�شملت خطة تنمية ومتكن القوى 
العاملة احلكومية يف حكومة اأبوظبي و"�شيا�شة املرة الواحدة" املعتمدة من 
وتعزيز  الإج����راءات  وتب�شيط  املتعاملن  رحلة  لت�شهيل  التنفيذية  اللجنة 
التكامل احلكومي بن اجلهات وال�شركات، ومبادرة اأطلقها جمل�س اأبوظبي 
لل�شباب، بالتعاون مع دائرة الإ�شناد احلكومي وبدعم من اجلهات احلكومية، 
وتهدف اإىل فتح باب الفر�س لل�شباب ملزاولة الأعمال وال�شتفادة من امل�شاريع 

التي تطرح يف الإمارة.
واأ����ش���اد ���ش��م��وه ب���اإجن���ازات دائ����رة الإ���ش��ن��اد احل��ك��وم��ي، واجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
العاملون يف اجلهات التابعة لها خالل الفرتة املا�شية.. م�شدداً على اأهمية 
واخلدمات  احللول  املزيد من  احلديثة لبتكار  التقنيات  وتوظيف  ت�شخري 

والرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمجتمع.

اإن  احلكومي  الإ�شناد  دائ��رة  رئي�س  الكتبي،  را�شد  علي  معايل  ق��ال  ب���دوره، 
الإ�شناد احلكومي تركز يف خطط عملها وم�شاريعها وبراجمها على  دائ��رة 
املرونة  ثقافة  تر�شيخ  خالل  من  احلكومية  اخلدمات  وكفاءة  ج��ودة  تعزيز 
اإىل اأهمية توفري جتارب حكومية عاملية امل�شتوى ترتكز يف  والبتكار، لفتاً 
جوهرها على املرونة والبتكار باعتبارها اأ�شا�شاً ملنظومات العمل واملمار�شات 

احلكومية.
واأعرب معاليه عن �شكره وتقديره للقيادة الر�شيدة على متابعتها امل�شتمرة 
وتوجيهاتها احلثيثة التي كانت املحرك الرئي�شي والقوة الدافعة وراء جناح 
�شكره  اأع��رب عن  كما  امل�شاريع احلكومية.  واإط��الق حزمة  بناء  ال��دائ��رة يف 
جلميع اجلهات احلكومية والعاملن فيها على التزامهم امل�شتمر وجهودهم 

ال�شتباقية التي كان لها بالغ الأثر يف حتقيق هذه الإجنازات.

•• القاهرة-وام: 

اأكدت دولة الإمارات جمددا على اأن الإرهاب ي�شكل خطرا كبريا على ال�شلم 
والأمن الدولين، م�شددة على اأن الأفعال الإرهابية كثريا ما تبداأ بالن زوع 

اإىل الت�شدد وتاأييد الأفكار املتطرفة وتقبل العنف كو�شيلة للتغيري.
جاء ذلك يف كلمة امل�شت�شارة مرمي خليفة الكعبي القائم باأعمال �شفري الدولة 
الإره��اب والتطرف يف  العربية، خالل ندوة مكافحة  لدى جمهورية م�شر 
نظمتها  املتحدة" التي  العربية  والإم���ارات  "منوذجي م�شر  العربي  العامل 

جريدة البوابة نيوز امل�شرية.
وقالت الكعبي يف هذا ال�شدد :" نعلم اأنه لي�س هناك تعريف لالإرهاب متفق 
عليه دوليا، بل هناك توافق عاملي على اعتبار عدد من الأفعال مبثابة اأفعال 
اإرهابية، غري اأن بدايات القرن احلادي والع�شرين اأخذت تت�شم برتكيز اأ�شد 
على الإرهاب والتطرف، وازدياد الوعي ب�شاأن الأفعال واجلماعات الإرهابية، 
لذا فاإن مكافحة الإرهاب وم�شادر متويله ل يقت�شر على الآليات الداخلية 
فقط، واإمنا يتطلب ذلك اأي�شا التعاون الدويل". ونوهت اإىل مقولة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" :" باأن 
دولة الإمارات تقوم على قيم را�شخة وقوية، وت�شعى اإىل تعزيز نهج عالقاتها 
اأ�شكال  املتبادل واحلوار والتعاون، والتخلي عن جميع  اأ�ش�س الحرتام  على 

الإرهاب والتطرف والعنف".
واأ�شافت الكعبي:" اأن قيم الندماج الجتماعي والحرتام املتبادل متاأ�شلة 
لدى الدولة و�شعبها منذ تاأ�شي�س دولة الإمارات يف عام 1971، وهي ما�شية 
على هذه القيم، حيث يعي�س فيها الآن اأكرث من 200 جن�شية تنعم باحلياة 

الكرية والحرتام".
واأك������دت ح��ر���س دول����ة الإم�������ارات ع��ل��ى دع���م الإ����ش���الم امل��ع��ت��دل، ومواجهة 
التف�شريات املتطرفة للعقيدة، حيث تقود الدولة اجلهود الرامية اإىل تعزيز 

الندماج الجتماعي ومكافحة م�شببات التطرف ونبذ الر�شائل التي تقود 
اإىل التع�شب.

ا�شتحدثت لأول م��رة من�شب وزير  الإم���ارات  اأن دول��ة  اإىل  الكعبي  واأ���ش��ارت 
الت�شامح يف عام 2016 ويف العام ذاته اأعلن عن الربنامج الوطني للت�شامح 
بهدف تعزيز ال�شيا�شات الرامية اإىل اإعالء قيم التعاي�س ال�شلمي، والعتدال 
�شاحب  اأع��ل��ن  كما  والكراهية،  التمييز  مظاهر  كافة  ونبذ  الآخ���ر،  وتقبل 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 2019 

عاما للت�شامح يف دولة الإمارات.
واأو�شحت اأن تر�شيخ الت�شامح هو قيمة اأ�شا�شية يف بناء املجتمعات وا�شتقرار 
اإىل  الإم��ارات  لدولة  القيادة احلكيمة  لذا اجتهت  ال�شعوب،  و�شعادة  ال��دول 
تاأ�شي�س املعهد الدويل للت�شامح، الذي اأ�شبح املنظمة العربية الوحيدة التي 
بها مهام  ويناط  الإن�شانية،  والأخ��وة  واملحبة  التعاي�س  توؤمن مباأ�ش�شة قيم 
وعي  تعميق  اإىل  الهادفة  وامل�شاريع  الربامج  من  �شل�شلة  تنظيم  منها  عدة 
اأفكارهم الإن�شانية اىل  ال�شباب جتاه ق�شايا الت�شامح ومتكنهم من حتويل 

واقع ملمو�س.
الإمارات  دول��ة  اأ���ش��درت  فقد  ال��داخ��ل،  التوجه يف  ه��ذا  لدعم  اأن��ه  واأ�شافت 
العديد من القوانن والت�شريعات ذات ال�شلة مبكافحة الإرهاب والتطرف، 
�شاأن مكافحة اجلرائم  2014 يف  ل�شنة   7 القانون الحت��ادي رقم  ومنها: 
2015 يف �شاأن مكافحة  2 ل�شنة  الإرهابية، ومر�شوم بقانون احتادي رقم 
ب�شاأن   2019 ل�شنة   20 رق��م  ال���وزراء  جمل�س  وق��رار  والكراهية،  التمييز 
قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات جمل�س الأمن املتعلقة مبنع وقمع الإرهاب 

ومتويله، ووقف انت�شار الت�شلح ومتويله.
ونوهت مب�شاركة دولة الإم��ارات مع ال��دول الأخ��رى يف مواجهة اجلماعات 
داع�����س يف  ال���دويل �شد  التحالف  امل�شاركة يف  ���ش��واء م��ن خ��الل  الإره��اب��ي��ة، 
�شبه  القاعدة يف  لتنظيم  الت�شدي  نحو  �شعيها  اإط��ار  يف  اأو  و�شوريا،  العراق 

اجلزيرة العربية يف اليمن. وقالت الكعبي : " اإن دولة الإم��ارات تدعو اإىل 
مكافحة التطرف من خالل تطبيق قوانن ولوائح مكافحة متويل الإرهاب 
الأجانب،  املقاتلن  جتنيد  ومواجهة  الدولية،  املواثيق  يف  عليها  املن�شو�س 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي،  امل��ت��ط��رف��ن ل��الإن��رتن��ت وو���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��غ��الل  وم��ن��ع 

والت�شدي ل�شتخدام املراكز الدينية يف ن�شر الكراهية والعنف".
اآلياتها  الإم���ارات وبجانب  الإط��ار وحتقيقا لروؤية دول��ة  اأن��ه يف ه��ذا  وبينت 
الداخلية، فقد جلاأت الدولة اإىل اتباع �شيا�شة دولية ن�شطة اتخذت عددا من 
امل�شارات لتحقيق روؤيتها جتاه مواجهة الإرهاب، ومنها على �شبيل املثال ل 
احل�شر ان�شمام دولة الإمارات اإىل املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، والتي 
اأنحاء العامل  تتمثل مهمته الرئي�شية يف احلد من تعر�س الأف��راد يف كافة 
لالإرهاب، وذلك من خالل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها ومالحقتها 

ق�شائيا، ومكافحة التحري�س على الإرهاب والتجنيد له.
رئا�شة  املتحدة  اململكة  مع  بال�شراكة  تولت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
فريق العمل املعني مبكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى يف الفرتة من 
اإطالق  ب�شكل كبري يف  �شاهمت  الإمارات  دولة  اأن  2017،كما  اإىل   2011
املركز  اإط��الق  مت  فقد  والتطرف،  الإره���اب  مبكافحة  معنية  دولية  مراكز 
اأبوظبي،  يف  هداية"  "مركز  العنيف  التطرف  مكافحة  يف  للتميز  ال��دويل 
ويعمل مبثابة مركز  الأدل����ة،  قائمة على  وت�����ش��ورات  اأب��ح��اث��ا  ي��ق��دم  وال���ذي 
�شيا�شات  وتنفيذ  ودعم  تعزيز  على  يعمل  ذاته  الوقت  ويف  والعمل،  للتفكري 

وبرامج فاعلة ب�شاأن مكافحة التطرف العنيف.
ونوهت اإىل اأنه يف هذا ال�شدد اأي�شا مت اإطالق مركز �شواب عام 2015 يف 
ويهدف  املتحدة،  والوليات  الإم��ارات  دولة  كمبادرة م�شرتكة بن  اأبوظبي، 
كما  الإن��رتن��ت.  على  الإرهابين  ور�شائل  املتطرفن،  لدعاية  الت�شدي  اإىل 
الإقليمية  الروايات  لتعزيز  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  املركز  ي�شتخدم 
ملزاعم  والت�شدي  داع�����س،  �شد  للتحدث  الع��ت��دال  اأ���ش��وات  ودع��م  املوثوقة 

الأ�شيلة  القيم  توؤكد  واإيجابية  بديلة  روؤي��ة  يقدم  كما  الزائفة،  املتطرفن 
ال��ع��دي��د من  ل��الإ���ش��الم وت��ن��وع��ه. وق��ال��ت الكعبي:" نظمت دول���ة الإم�����ارات 
الإره���اب  لتجرمي  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  منها  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات 
الإلكرتوين عام 2017، و موؤمتر الت�شامح والو�شطية واحلوار يف مواجهة 
التطرف عام 2018، و املوؤمتر الإقليمي لتمكن ال�شباب وتعزيز الت�شامح 
و/موؤمتر   ،2019 ع��ام  الإره���اب  اإىل  املف�شي  العنيف  التطرف  ومكافحة 
اإىل تفعيل احل����وار حول  ي��ه��دف  وال����ذي   ،2019 ع���ام  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ����وة 
القيم  والثقافات و�شبل تعزيز هذه  الأدي��ان  والتاآخي بن خمتلف  التعاي�س 
بحيث  الإن�شانية  العالقات  وتعزيز  و�شلبياته،  للتطرف  والت�شدي  عامليا، 

تقوم على احرتام الختالف".
اأجل ال�شالم  "وثيقة الأخوة الإن�شانية من  اأنه �شدر عن املوؤمتر  واأو�شحت 
العاملي والعي�س امل�شرتك"، والتي وقع عليها ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور 
اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف، وقدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الفاتيكان. 
ال��دويل يف مواجهة  العمل  القوي يف  الإم��ارات��ي  الن��خ��راط  "اأن  واأ�شافت: 
الإرهاب والتطرف ينطلق من املبادئ التي ت�شتند اإليها الدولة يف �شيا�شتها 
على امل�شتوين الداخلي واخلارجي، وهي مبادئ توؤكد الهتمام بتعميق اأركان 
ال�شلم العاملي، وتعزيز التعاون على ال�شاحة الدولية يف مواجهة التحديات 
امل�شرتكة، وتنظر اإىل الإرهاب على اأنه اأكرب تهديد ل�شتقرار العامل واأمنه 
والعالقات بن دوله و�شعوبه، وتوؤمن باأن التنمية احلقيقية وامل�شتدامة ل 
يكن اأن تتحقق اإل يف ظل جو من ال�شتقرار والأمن، ولذلك فاإنها جتعل 

حتقيق هذا ال�شتقرار اأولوية كربى واأ�شا�شية بالن�شبة اإليها".
ح�شر الندوة ال�شفري حممد العرابي وزير اخلارجية الأ�شبق وع�شو جمل�س 
النواب  جمل�س  ع�شو  علي  الرحيم  عبد  الدكتور  والنائب  امل�شري،  النواب 
الإرهاب  يف  املتخ�ش�س  الكاتب  اأدي��ب  ومنري  نيوز،  البوابة  ورئي�س  امل�شري 

واحلركات امل�شلحة.

مفكر األباين ي�ؤكد اأهمية النم�ذج 
الإماراتي يف التاآخي الإن�شاين وتقبل الآخر

بلدية مدينة اأب�ظبي تنفذ حملة لإزالة املخلفات 
الع�ش�ائية باملناطق ال�شكنية يف مدينة �شخب�ط

انتقال مقر "الهيئة الحتادية للم�ارد الب�شرية" 
اإىل مدينة دبي الطبية

الفجرية اخلريية: الإمارات من�ذج يحتذى يف 
تط�ير املبادرات الإن�شانية

•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة لإزالة املخلفات جمهولة امل�شدر يف مدينة 
لإدارة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  �شخبوط على مدى �شهر كامل، 2020، 
املناطق  يف  الع�شوائية  املخلفات  ظاهرة  مكافحة  بهدف  )ت��دوي��ر(،  النفايات 
على  املخلفات  هذه  تكد�س  عن  الناجتة  بالأ�شرار  ال�شكان  وتوعية  ال�شكنية، 
ال�شحة والبيئة وعلى املظهر احل�شاري العام.  ور�شدت احلملة العديد من 
132 موقعاً  تنظيف  امل�شوهات الع�شوائية يف 537 موقعاً، حيث عملت على 

منها، وجاري العمل على معاجلة املواقع املتبقية، كما ت�شمنت احلملة توعية 
يف  ال�شليم  الت�شرف  وبكيفية  الع�شوائية  للمخلفات  ال�شلبية  بالآثار  ال�شكان 

حالة ر�شدها يف الأحياء ال�شكنية.
اأجندة احلمالت  تنفيذ  تعمل �شمن  اأبوظبي  بلدية مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
ال�شنوية على التوا�شل ب�شكل دائم وم�شتمر مع �شكان هذه املناطق بكل ال�شبل، 
�شواء يف امليدان اأو عرب اإر�شال الر�شائل الن�شية الق�شرية لتوعيتهم بالقوانن 
الواجب اتباعها للحفاظ على املظهر احل�شاري العام الذي تتمتع به اأبوظبي، 

وتوفري بيئة اآمنة حتافظ على �شحة و�شالمة كافة اأفراد املجتمع. 

•• دبي- الفجر:

انتقال مقرها يف  الب�شرية احلكومية عن  الهيئة الحتادية للموارد  اأعلنت 
اإم��ارة دبي، من مبنى اخليمة يف منطقة بور �شعيد بديرة، اإىل مدينة دبي 

الطبية، �شمن مبنى موؤ�ش�شة اجلليلة يف الطابقن اخلام�س وال�شاد�س.
ويف هذا ال�شدد قال �شعادة اإبراهيم فكري املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
بيئة عمل مثالية  ي��وف��ر  اأن  اجل��دي��د  امل��ق��ر  ���ش�����اأن  م��ن  الهيئة:  امل�����ش��ان��دة يف 
للموظفن من حيث امل�شاحات املتاحة، والت�شاميم الداخلية، والتجهيزات 

والتقنيات التي يوفرها.
والرفاه  الر�شا  م�شتويات  تعزيز  يف  ت�شاعد  ه��ذه  النتقال  عملية  اأن  واأك��د 
الوظيفي والإنتاجية لدى املوظفن، وبالتايل اإ�شعاد متعاملي الهيئة وتلبية 

كافة احتياجاتهم، وهو الأمر الذي ت�شعى الهيئة اإىل حتقيقه على الدوام.
اأرق��ام التوا�شل مع الهيئة يف مقرها بدبي مل تتغري، حيث يكن  يذكر اأن 
ال�شابعة  ال�شاعة  من  اخلمي�س  اإىل  الأح��د  من  معها  التوا�شل  للمتعاملن 
وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً وح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة وال��ن�����ش��ف ظ��ه��راً ع��ل��ى ال��رق��م 4 231 
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•• الفجرية-وام:

جمل�س  رئي�س  الرقباين  حممد  بن  �شعيد  معايل  اأك��د 
اأن الإم��ارات داأبت منذ  اإدارة جمعية الفجرية اخلريية 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  موؤ�ش�شها  عهد 
"طيب اهلل ثراه" على زرع قيم اخلري والعطاء  نهيان، 
الكرامة  و���ش��ون  الإن�شانية  م��ب��ادئ  وغ��ر���س  اأبنائها  يف 

الإن�شانية يف نفو�شهم.

للعمل  ال���دويل  ال��ي��وم  ل��ه - مبنا�شبة  واأ���ش��اف يف كلمة 
الر�شيدة  النهج قيادتنا  �شارت على هذا  اأن��ه   - اخل��ريي 
ال�شامي  النهج  ه��ذا  خ��الل  من  احلبيبة  بلدنا  لت�شبح 
وتطوير  الرت��ق��اء  يف  به  يحتذى  ومثاًل  عاملياً  منوذجاً 
املبادرات الإن�شانية، تت�شدر من خالله دول العامل كافة 
لكثري  ت�شدرها  جانب  اإىل  الإن�شاين  العطاء  جمال  يف 
ال�شعيدين  على  الأوىل  املراتب  وتبووؤها  املوؤ�شرات  من 

الإقليمي والعاملي يف �شتى املجالت.

•• دبى - وام:

افرتا�شية  حما�شرة  دب��ي  يف  الثقافية  للدبلوما�شية  ال��دويل  املعهد  نظم 
حتت عنوان " األبانيا منوذج للتعاي�س 
البلقان"  ج��زي��رة  ���ش��ب��ه  يف  ال�����ش��ل��م��ى 
اربن  دكتور  الألباين  الباحث  األقاها 
ال��درا���ش��ات بن  رام��ك��اج مدير معهد 
الإ�شالمية  الرابطة  وع�شو  الأدي��ان 
العاملي  املجل�س  وع�شو  والأوروب���ي���ة 

للت�شامح وال�شالم يف البلقان.
ت�شبه  األبانيا  اأن  ارب��ن  الدكتور  واأك��د 
اإىل ح��د ك��ب��ري دول���ة الإم�����ارات التي 
ج�����ش��دت ���ش��ورة اإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��ع��امل يف 
ال��ت��اآخ��ي وت��ق��ب��ل الآخ����ر ب��ن ال�شعب 
الإم�����ارات�����ي و����ش���ع���وب ال���ع���امل حيث 

يقيم على اأر�شها اأكرث من مائتي جن�شية من خمتلف الأعراق والأجنا�س 
والت�شامح  ال�شلمى  التعاي�س  يف  الإم��ارات��ي  بالنموذج  م�شيدا   .. والأدي���ان 
الديني والإن�شاين واملبادئ التي اأر�شاها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اأ�شبحت  الر�شيدة حتى  القيادة  " وبتوجيهات  " طيب اهلل ثراه  نهيان  اآل 
دولة الإمارات من اأوائل الدول التي تدعو للت�شامح والتعاطف م�شيفا : " 
اأن األبانيا تعد اأي�شا منوذجا للت�شامح والتعاي�س ال�شلمى بن كافة الطوائف 

الدينية وحرية ممار�شة الأديان ".
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

يف  اخليمة،  راأ���س  م�شت�شفى  حر�شت 
اإىل  الرامية  احلثيثة  جهودها  اإط��ار 
على  كوفيد19-،  جائحة  مكافحة 
املر�س  عن  الك�شف  اختبارات  اإج��راء 
ب�شكل منتظم منذ عدة اأ�شهر ولغاية 
العاملن  ط��اق��م  ك��ام��ل  لت�شمل  الآن 
فيها والذين ي�شل عددهم اإىل 525 

موظفاً، 
والتدابري  اخلطوات  هذه  �شاأن  ومن 

الحرتازية ال�شارمة التي اعتمدتها 
اأن جت��ع��ل��ه��ا واح�����دة من  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
موؤ�ش�شات  م��ن  قليلة  جمموعة  ب��ن 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�شحية  الرعاية 
��ويل ه��ذا ال��ق��در م��ن الهتمام  التي تمُ
والرتكيز ل�شحة مر�شاها وموظفيها 

و�شالمتهم وجودة حياتهم. 
ر�شا  الدكتور  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
مل�شت�شفى  التنفيذي  املدير  �شّديقي، 
اأف����راد  ���ل  كمُ "يخ�شع  اخل��ي��م��ة:  راأ�����س 
طاقم العمل لدينا لختبارات الك�شف 

عن كوفيد19- ملرة واحدة على الأقل 
اجلائحة،  تف�شي  ب���دء  م��ن��ذ  ���ش��ه��ري��اً 
الختبارات  ه��ذه  وت��رية  ت���زداد  بينما 
لدى العاملن يف اخلطوط الأمامية 
الهدف  ويتمثل  اجل��ائ��ح��ة.  ملكافحة 
م���ن ه����ذه الإج��������راءات يف احل����د من 
باأّنهم  وطماأنتهم  مر�شانا  خم��اوف 
املر�س،  من  و�شليمة  اأمينة  اأي��ٍد  بن 
ف�����ش��اًل ع���ن ���ش��م��ان وح��م��اي��ة �شحة 

وجودة حياة موظفينا". 
الفرتات  "تمُعترب  ���ش��ّدي��ق��ي:  واأ����ش���ار 

الع�شيبة جزءاً ل يتجزاأ من حياتنا، 
ذهنية  معركة  �شوى  جتاوزها  ولي�س 
ل ب��ّد لنا م��ن ال��ف��وز ب��ه��ا. وه���ذه هي 
ال��ر���ش��ال��ة ال���ت���ي ن����ود اإي�����ش��ال��ه��ا اإىل 
واملر�شى  امل�شلحة  واأ�شحاب  النا�س 
اأولويتنا  �شواء. وقد متثلت  على حد 
اإيجاد  يف  اجل��ائ��ح��ة  تف�شي  ب��دء  منذ 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة وحم��م��ي��ة ح���ر����ش���اً على 
واعتمدنا  الأول.  املقام  يف  موظفينا 
ع���دداً م��ن اخل��ط��وات يف ه��ذا ال�شدد 
من اأجل تهيئة مناخ اإيجابي يمُتيح لنا 

نتيجًة  نواجهها  التي  امل�شاعب  اإدارة 
اإق�����رار �شيا�شة  م��ن  ب����دءاً  ل��ل��ج��ائ��ح��ة، 
الإلزامية  ال�����ش��ه��ري��ة  الخ����ت����ب����ارات 
جتهيز  اإىل  و�شوًل  موظفينا،  لكافة 
ال�شحي  للحجر  خم�ش�شة  من�شاأة 
وتزويد املوظفن لدينا بكافة و�شائل 
الراحة. كما اأّكدنا على ا�شتبقاء كافة 
تدابري  اأي  اع��ت��م��اد  دون  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
احلد  اأو  رواتبهم  خف�س  بخ�شو�س 
بها، ل  التي يحظون  المتيازات  من 
�شيما واأّن �شعادة املوظفن تاأتي على 

راأ�س قائمة اأولوياتنا".
ي��ع��م��ل طاقم  امل���ن���ط���ل���ق،  وم�����ن ه�����ذا 
الطبي  التاأهب  حالة  وفق  امل�شت�شفى 
نظافة  اإج����راءات  ظ��ل  ويف  الق�شوى، 
اإمكانية  اق��ت�����ش��رت  ب��ي��ن��م��ا  م���ع���ززة. 
الدخول اإىل امل�شت�شفى ب�شكل ح�شري 
امل�شت�شفى  وم��وظ��ف��ي  امل��ر���ش��ى  ع��ل��ى 
فقط، الأم��ر الذي يحد من خماطر 
حدودها  اإىل  ال���ف���ريو����ش���ي  ال���ت���ل���وث 

الدنيا.
م�شت�شفى  تعتزم  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 

راأ�������س اخل��ي��م��ة ن�����ش��ر جم��م��وع��ة من 
مرافقها  ك��ام��ل  لتعقيم  ال��روب��وت��ات 
فرتة  وخ��الل  ب�شري  تدخل  اأي  دون 

زمنية ق�شرية.
املر�شى  ي��زال  "ما  �شّديقي:  واأو�شح 
موؤ�ش�شات  زي������ارة  ح���ي���ال  م�������رتددون 
يوؤجلون  وب��ات��وا  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة 
ب��ع�����س من  م���واع���ي���د  ي�����ش��ت��ب��ق��ون  اأو 
لهم  بالن�شبة  احل��رج��ة  الإج�������راءات 
من  ه��ذا  ي��رتك��ه  عما  النظر  ب�شرف 
اآث������ار ���ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه��م. ومع 

ب��اأن ح�شورهم  للجميع  ن��وؤك��د  ذل��ك، 
اأم��راً يف غاية الأهمية  اإىل امل�شت�شفى 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ���ش��ح��ت��ه��م، واأن�������ه ل 
اإ�شابتهم  اإمكانية  حيال  للقلق  داعي 

بالعدوى الفريو�شية". 

••دبي-الفجر: 

حممد  جامعة  يف  الباحثون  ا�شتكمل 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن 
اللعاب  ا�شتخدام  درا�شة حول فعالية 
التي  كبديل فاعل عن م�شحة الأنف 
ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع 
كوفيد19-.  ف��ريو���س  ع��ن  للك�شف 
يف  كبرية  م�شاهمة  الدرا�شة  وت�شكل 
م�شرية الت�شدي للجائحة من خالل 

تعزيز �شبل الك�شف عن الفريو�س. 
على  الأوىل  هي  الدرا�شة  ه��ذه  وتعد 
وال�شرق  الإم��������ارات  دول�����ة  م�����ش��ت��وى 
ك���ث���م���رة جلهود  وت�����اأت�����ي  الأو�������ش������ط، 
التعاون املبذولة من قبل اجلامعة مع 
القطاع  يف  ال�شرتاتيجين  �شركائها 
واملوؤ�ش�شات  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
البحث  فريق  وت�شمن  الأك��ادي��ي��ة. 
خرباء من كل من جامعة حممد بن 
را�شد للطب والعلوم ال�شحية وهيئة 
ال�شحة بدبي وخمتربات يونيالب�س 
كلينك  كليفالند  وم�شت�شفى  العاملية 
اأبوظبي  نيويورك  باأبوظبي وجامعة 

واملخترب املرجعي الوطني. 
مركز  يف  ال���درا����ش���ة  ا���ش��ت��ك��م��ال  ومت 
ب��دب��ي، و�شملت  ال�����ش��ح��ي  اخل��وان��ي��ج 
للمركز  قدموا  بالغاً  �شخ�شاً   401

معت  جمُ كوفيد19-،  فح�س  لإج��راء 
جانب  اإىل  ال���ل���ع���اب  ع���ي���ن���ات  م��ن��ه��م 
منهم   50% وك���ان  الأن����ف،  م�شحة 
العينات  اأع��را���س. ومت فح�س  ب��دون 
كوفيد19-  ف���ريو����س  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف 
العاملية.  ي��ون��ي��الب�����س  خم���ت���ربات  يف 
يف  الفح�س  جن��اح  النتائج  واأظ��ه��رت 
الك�شف عن احلم�س النووي الريبي 
بن�شبة  ال��ل��ع��اب  عينات  يف  للفريو�س 
تبلغ  ونوعية   70% تبلغ  ح�شا�شية 

 .95%
الأ�شتاذة  اأ����ش���ادت  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
الباحث  ���ش��ي��ن��وك،  اأب���ي���ول  ال��دك��ت��ورة 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل���ل���درا����ش���ة واأ����ش���ت���اذ علم 
املعدية  والأمرا�س  الدقيقة  الأحياء 
ب��ج��ام��ع��ة حم��م��د بن  ال��ط��ب  يف كلية 
ال�شحية،  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب  را����ش���د 
مكنت  التي  املبذولة  التعاون  بجهود 
هذه  اإىل  ال����و�����ش����ول  م����ن  ال���ف���ري���ق 
اأوىل  من  واح���دًة  تعد  التي  الدرا�شة 
عليها  امل�شادقة  تتم  التي  الدرا�شات 
على م�شتوى دولة الإمارات من قبل 
البحوث  لأخالقيات  الإم���ارات  جلنة 
كوفيد- بجائحة  اخل��ا���ش��ة  الطبية 

 .19
اأبيول  ال���دك���ت���ورة  الأ����ش���ت���اذة  وق���ال���ت 
كثرية  درا���ش��ات  اإج���راء  "مت  �شينوك: 

ال��ل��ع��اب يف فح�س  ا���ش��ت��خ��دام  ح����ول 
للن�شخ  املت�شل�شل  البوليمرياز  تفاعل 
على   )RT-PCR( ال���ع���ك�������ش���ي 
والأ�شخا�س  كوفيد19-  م��ر���ش��ى 
املر�س،  اأعرا�س  الذين تظهر عليهم 
على  اللعاب  ا�شتخدام  يتم  مل  ولكن 
الفحو�شات  بيئة  �شمن  وا�شع  نطاق 
اجل����م����اع����ي����ة. واأظ������ه������رت درا����ش���ت���ن���ا 
الت�شخي�س  م�شتويات جيدة من دقة 
ل��ل��ل��ع��اب واإم��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه دون 
احلاجة للمواد احلافظة، حيث يكن 
بدياًل  ال��ل��ع��اب  ا���ش��ت��خ��دام  ي�شبح  اأن 
لال�شتخدام يف الفحو�شات التي تتم 
والتعداد  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

ال�شكاين الكبري".  

وب��امل��ق��اب��ل، ي��ع��د ف��ح�����س ال��ل��ع��اب من 
ال���ف���ح���و����ش���ات ال�����ش��ه��ل��ة غ����ري امل���وؤمل���ة 
وغري اجلراحية للك�شف عن فريو�س 
كوفيد19-، ف�شاًل عن اأنه ل يعر�س 
ملخاطر  ال�شحية  الرعاية  اأخ�شائيي 
الإ�شابة بالعدوى. ويتطلب الفح�س 
جمع عينة لعاب ينبغي حفظها �شمن 
ِقبل  اأخذها من  وع��اء معقم، ويكن 
املري�س نف�شه يف املنزل دون احلاجة 
ال�شحية،  الرعاية  اأخ�شائي  لوجود 
ك��م��ا ل ت��ت��ط��ل��ب ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل��ه��ا اإىل 

املخترب ا�شتخدام اأية مواد حافظة. 
ال�شويدي،  حنان  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��ارت 
للدرا�شة  امل�شارك  الرئي�شي  الباحث 
واأ���ش��ت��اذ م�����ش��اع��د يف ط��ب الأ����ش���رة يف 

ميزة  اإىل  ب��اجل��ام��ع��ة  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة 
اللعاب يف مكافحة  اأخرى ل�شتخدام 
تتمثل  كوفيد19-  ف��ريو���س  انت�شار 
املعدات  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
ال�شحية ال�شرورية، وال�شتغناء عن 
امل����واد احل��اف��ظ��ة وبالتايل  ا���ش��ت��خ��دام 
من  للفح�س  فعالة  طريقة  ت��وف��ري 

حيث التكلفة. 
ال�شويدي:  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
والرامية  احلثيثة  امل�شاعي  اإطار  "يف 
لفحو�شات  ب����دائ����ل  ع���ل���ى  ل���ل���ع���ث���ور 
ال��ت�����ش��خ��ي�����س احل��ال��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الدرا�شة  ه���ذه  ت��ب��ن  الأن����ف،  م�شحة 
احلمل  تخفيف  ع��ل��ى  ال��ل��ع��اب  ق����درة 
قطاع  واأخ���������ش����ائ����ي����ي  م���������وارد  ع���ل���ى 

ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة. وحت��ّت��م م�شحة 
الأنف امل�شتخدمة حالياً على طواقم 
الوقاية  م��ع��دات  ارت���داء  الفحو�شات 
كبرياً  �شغطاً  ي�شكل  ما  ال�شخ�شية، 
على موارد معدات الوقاية خا�شًة مع 
تنامي الطلب على الفحو�شات. ومن 
ب��ج��م��ع العينة  امل��ر���ش��ى  خ���الل ق��ي��ام 
معدات  ت���وف���ري  ي���ك���ن  ب��اأن��ف�����ش��ه��م، 
يف  ل�شتخدامها  ال�شخ�شية  الوقاية 
النق�س  �شهدنا  كما  اأخ����رى.  م��واق��ع 
احلا�شل يف املواد احلافظة والالزمة 
بكفاءة عالية، يف حن  العينات  لنقل 
تلغي عينة اللعاب احلاجة ل�شتخدام 
م��ا يجعلها طريقة  احل��اف��ظ��ة،  امل���واد 
اإجراء  عند  التكلفة  حيث  من  فعالة 

وا�شعة  م�شتويات  على  الفحو�شات 
النطاق". 

الدكتور،  الأ���ش��ت��اذ  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
ن���ائ���ب مدير  ال�����ش��ي��خ ع���ل���ي،  ع���ل���وي 
الأكاديية وعميد  لل�شوؤون  اجلامعة 
كلية الطب: " فخورون بتقدمي �شبق 
ج��دي��د، حيث حظيت  عاملي  اإم��ارات��ي 
قبولها  ومت  كبري  باهتمام  ال��درا���ش��ة 
ما  مرموقة،  علمية  جملة  يف  للن�شر 
ي��ج�����ش��د ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دعم 
م�شاركة  خ��الل  من  العلمي  املجتمع 
امل��ع��ارف وال��ت��ج��ارب ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
حلول  اإىل  بالو�شول  املعنين  اإل��ه��ام 
جديدة وتطوير طرق فعالة ملواجهة 

انت�شار الفريو�س."  
واختتم عميد كلية الطب يف جامعة 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
هذا  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  بتهنئة  ال�شحية 
وقال:  حملياً  امل�شبوق  غ��ري  الإجن���از 
النتهاء  على  العمل  فريق  "نهنىء 
من الدرا�شة يف وقت قيا�شي. متكنت 
ال�شلة  ذات  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل���ه���ات 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعن  م��ن 
ب��ال��دول��ة م���ن حت��ق��ي��ق ه���ذا الإجن����از 
وحتقيق  اجلهود  ت�شافر  طريق  عن 
البتكار، وهي قيم حمورية تنتهجها 
للنجاح  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ك��رك��ائ��ز  اجل��ام��ع��ة 

املزيد  تقدمي  اإىل  ونتطلع  والتقدم، 
ال���ت���ي حت��ق��ق م�شلحة  م���ن احل���ل���ول 
الأف����������راد وامل���ج���ت���م���ع داخ������ل وخ�����ارج 

الدولة."   
حمدة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  وم��ن 
ق�شم  رئ���ي�������س  خ���ان�������ش���اح���ب،  ح�����ش��ن 
لإدارة  ال���ت���اب���ع  ال���ط���ب���ي���ة،  ال���ب���ح���وث 
هيئة  يف  والأب���ح���اث  الطبي  التعليم 
ون�شجع  ن���دع���م  بدبي:"  ال�����ش��ح��ة 
الدرا�شات  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  امل�����ش��رتك��ة 
والأكاديية  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واإثراء  الأب��ح��اث  ثقافة  زي��ادة  بهدف 
الباحثن  ل����دى  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����ه����ارات 
املعلومات  وت��ب��ادل  الطبي  وال��ط��اق��م 
واملعارف. هذه الدرا�شة لبحث فعالية 
كوفيد19-  ت�����ش��خ��ي�����س  يف  ال��ل��ع��اب 
حممد  جامعة  بن  بال�شرتاك  متت 
ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن 
التابع  ال�����ش��ح��ي  اخل��وان��ي��ج  وم���رك���ز 
يخدم  ال���ذي  ب��دب��ي،  ال�����ش��ح��ة  لهيئة 
كوفيد19-،  لفح�س  كمركز  حالياً 
حيث مت اأخذ عينة لعاب من املر�شى 
اإىل جانب م�شحة الأنف، اإ�شافة اإىل 
م��ن خالل  امل��ر���ش��ى  ب��ي��ان��ات  ت�شجيل 
تطبيق "�شالمة" لدرا�شة اأي عوامل 

اأخرى متعلقة باملر�س." 

ثمرة جلهود �جلامعة مع �صركائها �ل�صرت�تيجيني يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س و�ملوؤ�ص�صات �لأكادميية 

جامعة حممد بن را�شد للطب والعل�م ال�شحية ت�شدر درا�شة ح�ل العتماد على اللعاب كبديل فاعل عن م�شحة الأنف للك�شف عن ك�فيد-19 
نتائج �لدر��صة تبني قدرة �للعاب على �كت�صاف �حلم�س �لنووي �لريبي للفريو�س بدقة متاثل م�صحة �لأنف �مل�صتخدمة حاليًا للك�صف عن فريو�س كوفيد-19  

•• دبي-الفجر:

ملواجهة  املتوا�شلة  جهودها  اإط���ار  يف 
اأطلقت  تداعيات جائحة كوفيد 19؛ 
توعوياً  فيلماً  الإم�����ارات  م��وا���ش��الت 
لغات  وب����ث����الث  ق�������ش���رياً  اإر������ش�����ادي�����اً 
والأوردو(،  والإجن��ل��ي��زي��ة  )ال��ع��رب��ي��ة 
الإر�شادية  "القواعد  ع���ن���وان  حت���ت 
الطالب  وال��وق��ائ��ي��ة يف ح��اف��الت نقل 
الإج�������راءات  ح����ول  )كوفيد19-("، 

منت  على  طبقتها  ال��ت��ي  الح��رتازي��ة 
الطلبة،  لنقل  املخ�ش�شة  حافالتها 
وياأتي بالتزامن مع بدء العام الدرا�شي 

اجلديد 2021-2020.
البيئة  اإدارة  مدير  �شكر  خالد  واأف���اد 
وال�شالمة وال�شحة املهنية مبوا�شالت 
الإر������ش�����ادي  ال��ف��ي��ل��م  اأن  الإم�����������ارات؛ 
للجهود  ا���ش��ت��ك��م��اًل  ي���اأت���ي  ال��ق�����ش��ري 
الحرتازية والإجراءات الوا�شعة التي 
وياأتي  لها،  وتتويجاً  ال�شركة  بذلتها 

�شمن �شعيها احلثيث والدائم لتعزيز 
�شالمة املتعاملن والعاملن، و�شمان 
املقدمة  واخلدمات  العمليات  �شالمة 
ل�شيما  وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن،  للمتعاملن 

طلبة املدار�س.
اإدارة البيئة وال�شالمة  واأ�شاف مدير 
وال�شالمة املهنية؛ اأن الفيلم يت�شمن 
اإي�شاحية  متحركة  كارتونية  ر�شوماً 
موجه  وه���و   ،"2D دي  "تو  بتقنية 
ل��ك��ل م��ن ال��ط��ل��ب��ة وذوي���ه���م يف جميع 

امل�����راح�����ل ال����درا�����ش����ي����ة واجل���ام���ع���ي���ة، 
وم�شرفة  احل��اف��ل��ة  ل�����ش��ائ��ق  اإ����ش���اف���ًة 
ال��ن��ق��ل وال�����ش��الم��ة ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث يقدم 
التف�شيلية  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  �شل�شلة 
التدابري  حول  ومبتكر  �شهل  باأ�شلوب 
الح�����رتازي�����ة والإج�������������راءات وامل���ه���ام 
ال���واج���ب ات��ب��اع��ه��ا ح��ي��ال ك���ل عملية 
على منت احلافلة ل�شيما ا�شرتاطات 
ال�شعود اإىل احلافلة وكيفية اجللو�س 
والرتجل منها، ومهام كل من ال�شائق 

الظروف  ه��ذه  يف  ال�شالمة  وم�شرفة 
و�شعها  ج���رى  وال���ت���ي  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
وال�شرتاطات  التوجيهات  على  ب��ن��اًء 
ال�����ش��ع��ي��د املحلي،  ب��ه��ا ع��ل��ى  امل��ع��م��ول 
بها  املعمول  املمار�شات  اأف�شل  وكذلك 
عاملياً يف جم��ال الح���رتازات اخلا�شة 
�شكر  ودع��ا  امل��در���ش��ي.  النقل  بعمليات 
الطلبة  وخ���ا����ش���ًة  اجل���م���ه���ور  اأف�������راد 
وذويهم و املعنين يف نقل الطلبة اإىل 
على  م�����ش��دداً  بتمعن،  الفيلم  متابعة 

اأهمية التعاون من قبل ذوي والطلبة، 
وذل���ك ع��رب ت��وج��ي��ه اأب��ن��ائ��ه��م ل�شمان 
الإر�شادي  الفيلم  يف  ج��اء  م��ا  تطبيق 
اإىل قيام  ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل، لف��ت��اً 
ال�����ش��رك��ة ب��ن�����ش��ره ب�����ش��ك��ل وا����ش���ع على 
التوا�شل  ومن�شات  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
بال�شركة،  اخل���ا����ش���ة  الج���ت���م���اع���ي 
واإن�شتاغرام  وفي�شبوك  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
وي��وت��ي��وب، وال��ت��ي ي��ك��ن ل����رواد تلك 
@ العنوان:  على  متابعتها  املن�شات 

على  عالوًة   ،EmiratesTrans
املوقع الإلكرتوين الر�شمي ملوا�شالت 
م���وا����ش���الت  اأن  ي����ذك����ر  الإم�������������ارات. 
ا�شتعداداتها  اأنهت  الإم��ارات كانت قد 
لنقل ما يقارب 265 األفاً من الطلبة 
احلكومية  امل�����دار������س  يف  امل�����ش��ج��ل��ن 
انطالقة  م���ع  ال���دول���ة  يف  واخل���ا����ش���ة 
-2020 ال���درا����ش���ي اجل���دي���د  ال���ع���ام 
 7229 ت��وف��ري  مت  ح��ي��ث   ،2021
حافلة مدر�شية مزودة باأحدث و�شائل 

الطلبة  اأمن  على  للحفاظ  ال�شالمة، 
ال��ي��وم��ي��ة من  نقلهم  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل 
واإىل املدر�شة، اإىل جانب املنقولن من 

الطلبة اجلامعين و�شواهم.

��صتكماًل جلهودها يف مو�جهة تد�عيات كوفيد 19

م�ا�شالت الإمارات تطلق فيلمًا اإر�شاديًا ح�ل الإجراءات الحرتازية على منت حافالت لنقل الطلبة

ن�صر روبوتات للتطعيمات 

م�شت�شفى راأ�س اخليمة ينظم اختبارات ك�فيد - 19 على جميع العاملني

•• اأبوظبي - وام:

مع  ت��ف��اه��م  ���ذّك���رة  ممُ ام�����س  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  وّق��ع��ت 
جمعية الإمارات لالأمرا�س النادرة لتحقيق اأمنيات الأطفال 

من امل�شابن بالأمرا�س النادرة التي تمُهّدد حياتهم.
وق���ع املمُ���ذّك���رة ه���اين ال��زب��ي��دي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�ش�شة 
"حتقيق اأمنية" و م�شعل عبدالوهاب احلمادي، رئي�س جمل�س 
الرئي�س  واأّك����د  ال��ن��ادرة.  ل��الأم��را���س  الإم����ارات  جمعية  اإدارة 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" حر�س املوؤ�ش�شة على تعزيز 
والتي  واملجتمعية  ال�شحية  اجلهات  تلف  خممُ مع  �شراكاتها 
اإىل  لفتاً   .. النبيلة  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة  اإ�شرتاتيجية  قق  حتمُ

حتقيق  يف  كبرياً  �شوطاً  اأمنية" قطعت  "حتقيق  موؤ�ش�شة  اأن 
اأمنيات الأطفال املر�شى من ذوي الأمرا�س املمُ�شتع�شية بدعم 
الأعمال  رج��ال  و  واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 

وال�شخ�شيات املمُجتمعية.
اإىل  تتطّلع  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  اأن  ال��زب��ي��دي  واأو���ش��ح 
موا�شلة م�شريتها الإن�شانية، واملمُ�شاهمة يف حتقيق املزيد من 
اأمنيات الأطفال ..منوها اأن توقيع هذه املمُذّكرة ياأتي متا�شياً 
مع مهمة واأهداف موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" يف حتقيق اأمنيات 
 18-3 اأعمار  الأطفال امل�شابن باأمرا�س تمُهّدد حياتهم من 
ل�شتكمال  نف�شياً  وتدعمهم  الأط��ف��ال  ��ّف��ز  حتمُ وال��ت��ي  ع��ام��اً، 

م�شريتهم العالجية.

الإم����ارات  جمعية  �شعي  احل��م��ادي  م�شعل  اأك���د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
���ش��راك��ات م��ع اجل��ه��ات احلكومية  ال��ن��ادرة لعمل  ل��الأم��را���س 
ت�شاهم يف  اأن  �شاأنها  والتي من  النادرة  الأم��را���س  فئة  لدعم 
حتقيق اأحد اأهم اأهداف اجلمعية وهو دعم مر�شى الأمرا�س 
النادرة من خالل حتقيق اأمنياتهم و اإدخال البهجة وال�شرور 
اىل اأنف�شهم ،وتعزيز الثقة بالنف�س وذلك من خالل التعاون 
تقوم  التفاهم  ذّكرة  ممُ ومبوجب  اأمنية.  حتقيق  موؤ�ش�شة  مع 
جمعية الإمارات لالأمرا�س النادرة بتزويد موؤ�ش�شة "حتقيق 
اأمنية" بقائمة معلومات الأطفال امل�شابن بالأمرا�س املوؤهلة 
لتحقيق الأمنيات ح�شب الإج��راءات وال�شيا�شات املمُّتبعة لدى 

املوؤ�ش�شة.

حتقيق اأمنية وجمعية الإمارات لالأمرا�س النادرة ت�قعان مذكرة تفاهم
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اأخبـار الإمـارات
تنمية املجتمع تطلق حملة »اأنت مهم« لدعم ال�شحة النف�شية للعمال

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، بالتعاون مع جلنة اإدارة 
الناجمة عن جائحة كوفيد19 يف  الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
اإمارة اأبوظبي، حملة اأنت مهم والتي ت�شتهدف فئة العمال لتعزيز 
ال�شحة  تو�شيات  اتباع  عرب  النف�شية  بال�شحة  الهتمام  اأهمية 
باعتبارهم  الإيجابية  رفع طاقتهم  وللم�شاهمة كذلك يف  العامة 

جزءا مهما من املجتمع.
وتهدف احلملة - التي مت ت�شميمها ب� 8 لغات خمتلفة - للو�شول 
ال�شكنية  املجمعات  يف  العمال  فئة  من  ممكنة  �شريحة  اأك��رب  اإىل 

والأحياء التي ي�شكنون بها.
ومت العمل على هذه احلملة يف ظل الظروف التي مر بها العامل 

يف الوقت ال�شابق ومع عودة احلياة الطبيعية تدريجيا، من اأجل 
تو�شيح القنوات اخلا�شة بتلقي الدعم النف�شي عند احلاجة.

وتقدم حملة " اأنت مهم " عرب خرباء يف جمال علم النف�س حزمة 
النف�شية للعمال، وحثهم على  الإيجابية والن�شائح  الر�شائل  من 
اأو  ال��ه��واي��ات  وتطوير  والأ���ش��دق��اء،  العائلة  م��ع  التوا�شل  تعزيز 
تعلم مهارات جديدة، اإىل جانب التعبري عن المتنان اأو البدء يف 
ا�شتخدام اآليات ب�شيطة مثل كتابة الأفكار وامل�شاعر للم�شاهمة يف 

التخلي�س من ال�شغوطات احلياتية والأفكار ال�شلبية.
ودعت الدائرة جميع العمال يف اأبوظبي اإىل طلب امل�شاعدة يف حال 
�شعورهم باحلزن اأو القلق اأو راودهم اأي �شعور اأو فكر حول اإيذاء 
اأنف�شهم، عرب التوا�شل مع خط وقاية ال�شاخن 800937292 
حلول  تقدمي  على  �شيعملون  الذين  املعنين  مع  للتحدث  وذل��ك 

وتدخالت نف�شية ملعاجلة التحديات التي تواجههم بطرق علمية 
مب�شطة. وبهذا ال�شدد، اأكد �شعادة املهند�س حمد علي الظاهري 
وكيل دائرة تنمية املجتمع اأن فئة العمال ت�شكل جزءا اأ�شا�شيا من 
املجتمع، ونحن نعمل ب�شكل متواز مع جهات الخت�شا�س يف اإمارة 
مبا  ينق�شهم  ما  وتوفري  العمال  فئة  احتياجات  ملعرفة  اأبوظبي، 
ي�شمن �شالمتهم خالل تواجدهم يف مقرات �شكنهم وعلى �شوء 
املقام  يف  تهدف  التي  مهم(  )اأن��ت  حملة  اأطلقنا  احلثيثة  املتابعة 
 "  : الظاهري  وق��ال  للعمال".  النف�شي  الدعم  اإىل توفري  الأول 
مع  وبال�شراكة  بها،  قمنا  التي  ال�شتبيانات  نتائج  اإىل  ا�شتنادا 
واملحا�شرات  العمل  ور���س  عدد من  ت�شميم  املخت�شة مت  اجلهات 
ن�شبة  تقليل  بهدف  النف�شية  بال�شحة  املتعلقة  اللغات  مبختلف 
القلق اأو تعزيز ال�شعور بالأمان ل�شمان توفري بيئة مثالية و�شحية 

تعنى باملقام الأول بتوفري ال�شحة النف�شية للعمال، كما تت�شمن 
حمالت توعوية ومن�شورات، اإىل جانب مبادرات الدعم وامل�شاندات 
عرب توفري الوجبات الغذائية التي مت تقديها منذ بداية الوباء، 
على  التغلب  مت  الجتماعي  القطاع  يف  اجلهات  خمتلف  وبتعاون 
ا�شتمرارية  ل�شمان  ال����الزم  ال��دع��م  وت��وف��ري  ال��ت��ح��دي��ات،  اأغ��ل��ب 
الفئات  متكن  على  نحر�س  نحن   "  : واأ���ش��اف  العمال".  ح��ي��اة 
املحتاجة وال�شعيفة عرب توفري كافة الدعم املعنوي والحتياجات 
الأ�شا�شية املتمثلة يف املواد الغذائية وغريها من الحتياجات التي 
قد تنق�شهم خالل هذا الوقت، ل�شمان توفري حياة كرية لكافة 
اأفراد املجتمع، وبالعمل معا جنبا اإىل جنب مع اجلهات احلكومية 
و�شركات القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات غري الربحية، للم�شاهمة يف 

بناء دولة م�شتدامة اجتماعيا واقت�شاديا".

و�خلا�صة بر�أ�س �خليمة �حلكومية  طلبة  لكافة  �لكورونا  فح�س  �جلاري  و10   9

 10 حمظ�رات على املعاهد ومراكز التدريب ومكاتب اخلدمات اجلامعية وال�شت�شارات التعليمية
•• دبي- حم�شن را�شد

فح�س  لإج���راء  الزمنية  اخلريطة  عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
كورونا لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة يف راأ�س اخليمة يومي 9 و10 
راأ���س اخليمة  ت�شم"مركز  للفح�س  اإذ خ�ش�شت خم�شة مراكز  اجل��اري، 
ومركز  اجلنوبي"،  الظيت  الريا�شية"  وال�شالة  اك�شبو،   – للمعار�س 

املنيعي ال�شحي، ومركز كدره ال�شحي، ومركز الرم�س ال�شحي"
ومن ناحية اأخرى و�شعت الوزارة 10 حمظورات على املعاهد التعليمية 
التعليمية،  التدريب ومكاتب اخلدمات اجلامعية، وال�شت�شارات  ومراكز 
�شرورة  م��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  بتلك  اخل��ا���ش��ة  الت�شغيلية  الإج������راءات  �شمن 
مع  يتوافق  مب��ا  املن�شاأت،  تلك  لت�شغيل  ال����وزارة  موافقة  على  احل�شول 

�شوابط اللوائح الإر�شادية.
وت�شمنت قائمة املحظورات، منع تبادل الأغرا�س ال�شخ�شية مثل"الأقالم 
وفقا  املن�شاأت  تلك  اإىل  فئات  ث��الث  دخ��ول  ومنع  الأدوات"،  من  وغريها 
وكبار  لت�شم"الأطفال  العالقة،  ذات  اجلهات  من  ال�شارية  للت�شريعات 
ال�شن من الفئة العمرية، والأ�شخا�س الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة 
الفعاليات والإحتفالت، وحظر تقدمي خدمة  اإقامة  منع  عن  ف�شال   ،"

�شف ال�شيارات للموظفن والزائرين خالل الفرتة احلالية، واإزالة جميع 
مناطق النتظار واجللو�س داخل املن�شاأة، ومنع الأن�شطة اجلماعية.

خ�شوع  اأب��رزه��ا  العامة،  القيود  من  بعدد  املن�شاأت  تلك  ال���وزارة  واأل��زم��ت 
اأجهزة  و�شع  مراعاة  مع   ،19 كوفيد  الطبي  للفح�س  العاملن  جميع 
تعقيم اليد يف جميع الأماكن امل�شرتكة، والتعامل مع ال�شعة ال�شتيعابية 
وفقا للت�شريعات ال�شارية، واحلفاظ على م�شافة التباعد اجل�شدي الآمن 
بن الأفراد مبا ل يقل عن 1.5 مرت، داخل الف�شول الدرا�شية و 2 مرت 

بن املحا�شر والطلبة، وم�شافة 2 مرت  يف الأماكن الأخرى.
و�شددت الوزارة على �شرورة احل�شول على موافقة اأولياء الأمور بالتزام 
تطبيق  ا�شتخدام  من  والتاأكد  الإح��رتازي��ة،  الإج����راءات  بجميع  الطلبة 
احل�شن، واإلزام ا�شتخدام تطبيقه للعاملن والزائرين والطلبة، ويتعن 
حديثا  الدولة  اإىل  العائدين  املقيمن  العاملن  املتدربن  الطلبة  على 
ال�شروط  تتوافر  مل  اإذا  الفندق،  اأو  امل��ن��زل  يف  ال��ذات��ي  باحلجر  الل��ت��زام 
للحجر الذاتي يف املنزل حتى تظهر نتيجة الفح�س ال�شلبية، مع اللتزام 

بالنظافة واحلماية ال�شخ�شية.
الدفع  خ��ي��ارات  على  الت�شجيع  ينبغي  اإذ  ن��ق��داً،  ال��دف��ع  ال����وزارة  ومنعت 
التي لي�س فيها متا�س، وينبغي تعميم كافة الإج��راءات الإحرتازية على 

ت�شريعات مكافحة  بكافة  التام  والزائرين،  واللتزام  والطلبة  املوظفن 
ومن  احلكومة،  عن  ال�شادرة   ،)  19 كوفيد   ( كوروناامل�شتجد  فريو�س 
يخالفها يقع حتت طائلة امل�شوؤولية، مع مراعاة تعميمها على املوظفن 

واملتدربن والزائرين. 
ت��رك م�شافة التباعد بن ط��اولت ف�شول  ال���وزارة على ���ش��رورة  واك��دت 
بعد  الكرا�شي  الأ�شطح  تعقيم  ويجب  واملدربن،  املتدربن  بن  التدريب 
كل عميل بالإ�شافة اإىل حتفيز العمالء على غ�شل وتعقيم اليدين، ف�شال 
املواد  من  وغريها  والهاتف  الكمبيوتر  مثل  الأج��ه��زة  جميع  تعقيم  عن 
امل�شتخدمة، وارتداء املوظفن والزائرين والطلبة الكمامات طيلة الوقت، 
مبجرد دخولهم مقر املن�شاأة، موؤكدة على اأن عدم المتثال لهذا الإجراء 

�شيوؤدي اإىل حرمانهم من الدخول.
اإ�شغال  ن�شبة  على  املحافظة  ���ش��رورة  اإج��راءات��ه��ا  ال���وزارة �شمن  و���ش��ددت 
�شروط  تخالف  التي  بالتجمعات  ي�شمح  ل  اإذ  الت�شريعات،  م��ع  تتوافق 
وقواعد التباعد اجل�شدي، مع الزامية اتباع اإجراءات ال�شحة وال�شالمة 
عند املداخل، ومراعاة الطاقة ال�شتيعابية مبا يتوافق مع  درجة اخلطورة 
التي مت ت�شنيفها اإىل اأربعة م�شتويات" منخف�شة امل�شتوى A، متو�شطة 

.".D امل�شتوى  عالية   ،  C امل�شتوى  عالية   ،B امل�شتوى

وح��ددت ال���وزارة ن�شب ال��دوام يف تلك احل���الت،  اإذ تبلغ ن�شب املوظفون 
واملتدربون الزوار  100-%75 يف حال اخلطورة املنخف�شة، و 50% 
فتح  وي��راع��ى  العالية،  اخل��ط��ورة  م�شتويي  يف  و"�شفر"  املتو�شطة،   يف 
غرف الطعام "الكافيرتيا"، اإذا كانت درجة اخلطورة منخف�شة، وت�شتغل 
ل�����ش��اع��ات حم����دودة يف احل��ال��ة امل��ت��و���ش��ط��ة،  وت��غ��ل��ق يف ح��ال��ت��ي اخلطورة 

العالية.
وفيما يخ�س الختبارات، اأفادت الوزارة باأنها تكون داخل املن�شاأة يف حالتي 
بعد يف حالة  يتم معظمها عن  اأن  على  واملتو�شطة،  املنخف�شة  اخلطورة 
اخلطورة العالية )c(، وعن بعد بالكامل يف حالة اخلطورة على اخلطورة 

)d(
واألزمت الوزارة جميع ادارات تلك املن�شاأت بالتوقيع على تعهد باللتزام 
تطبيق  ا�شتخدام  م��ن  وال��ت��اأك��د  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  جميع  بتطبيق 
اأجهزة لقراءة نتائج الفح�س من التطبيق، وعقد ور�س  احل�شن،وو�شع 
ت��وع��وي��ة اف��رتا���ش��ي��ة ح��ول الإج�����راءات للجميع، م��ع م��راع��اة عدم  عمل 
ا�شتخدام برادات املياه، وتوفري غرفة عزل لال�شخا�س امل�شتبه باإ�شابتهم 
بكوفيد19، مع ال�شماح بالوجبات اخلفيفة املغلفة �شريطة اتباع اإر�شادات 

ال�شحة وال�شالمة، وعدم ال�شماح بتوفري البوفيهات.

مدينة �ل�صيخ �صخبوط �لطبية جتري �أول علمية جر�حية بتقنية �لروبوت

اجلراحة الروب�تية حمدودة التدخل ُتعيد ل�شاب اإماراتي عافيته وُتعيد للكلى وظائفها الطبيعية
 •• اأبو ظبي-الفجر: 

ال�شيخ  اأج��رى جراحون يف مدينة 
اأبوظبي  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط 
ج����راح����ة مب�������ش���اع���دة ال�����روب�����وت، 
املدينة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 
امل��ت��ك��ام��ل��ة. وت��ع��د مدينة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة اأك���رب 
العربية  الإم�������ارات  يف  م�شت�شفى 
املتحدة للرعاية الطبّية اخلطرية 
م�شروًعا  مت���ّث���ل  ك��م��ا  وامل���ع���ق���دة، 
وبن  كلينك  م��اي��و  ب��ن  م�����ش��رتًك��ا 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 

"�شحة".
اأج���ري���ت اجل���راح���ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
ب��رن��ام��ج ج��راح��ة روبوتية  اإط���الق 
�شبيل  يف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ����ش���ام���ل 
متكن وتعزيز العمليات اجلراحية 
حمدودة التدخل وحت�شن النتائج 

ال�شريرية. 
ي��ق��ول الدكتور  ال�����ش��دد،   ويف ه��ذا 
يف  الطبي  امل��دي��ر  غيتمان،  ماثيو 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  م��دي��ن��ة 
اجل���راح���ة  يف  رائ������د  ج������راح  واأول 
كلينيك يف  م��اي��و  م��ع  ال��روب��وت��ي��ة 
الوليات املتحدة: "نحن فخورون 
روبوتية  جراحة  اأول  باإجراء  جًدا 
يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية 
افتتاح  م����ن  وج����ي����زة  ف�����رتة  ب���ع���د 
اإجناز  "اإنه  م�شيًفا:  الربنامج"، 
لتحويل  م�����ش��اع��ي��ن��ا  ي��ر���ش��خ  ك��ب��ري 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  م��دي��ن��ة 
اإىل وجهة للرعاية الطبية املعقدة 
وي���دع���م ج���ه���ود اإم�������ارة اأب�����و ظبي 
كمركًزا  مكانتها  لرت�شيخ  الرامية 
الأمر  ال�شحية؛  ل��ل��رع��اي��ة  دول��ًي��ا 
���ع���د دل���ي���اًل وا����ش���ًح���ا على  ال�����ذي يمُ
بن  ال�شراكة  من  املتحققة  املزايا 

�شركة �شحة ومايو كلينك". 
ال�شتفادة  "وبف�شل  قائاًل:  واأ�شار 
من معارف وخربات مايو كلينيك 
من  �شحة  حتمله  م��ا  ج��ان��ب  اإىل 
اإرث عريق يف الرعاية ال�شحية يف 
الإمارات العربية املتحدة، �شت�شهم 
بخرباتها  اجل�����راح�����ي�����ة  ف����رق����ن����ا 
وم����وؤه����الت����ه����ا وت����دري����ب����ه����ا ع���ايل 
عالج  ن��ت��ائ��ج  حت�شن  يف  امل�����ش��ت��وى 
املر�شى والرتقاء مبعايري الرعاية 

يف دولة الإمارات وخارجها".
 وك���ان امل��ري�����س الإم���ارات���ي ال�شاب 
املو�شل  يف  ان�������ش���داد  م����ن  ي���ع���اين 
 )UPJ( احل���ال���ب���ي  احل���وي�������ش���ي 
وهو ان�شداد يف الأنبوب )احلالب( 
الكلية  م���ن  ال���ب���ول  ي��ن��ق��ل  ال�����ذي 
هذه  ت���وؤدي  اأن  يكن  امل��ث��ان��ة.  اإىل 
وعدوى  اآلم  اإىل  املر�شية  احلالة 
الأمر،  ينتهي  اإنتانية وحمى، وقد 
يف حال عدم عالجها، اإىل اعتالل 
اأو  الدم  اأو ت�شمم  الكلى  يف وظيفة 

حتى الوفاة.
وق������د اأج���������رى ف����ري����ق اجل����راح����ة 
ال����روب����وت����ي����ة، ب����ق����ي����ادة ال���دك���ت���ور 
ا�شت�شاري  وه���و  اأح���م���د،  ���ش��ارف��راز 
جراحة امل�شالك البولية يف مدينة 
عملية  الطبية،  �شخبوط  ال�شيخ 

راأب احلوي�شة مب�شاعدة الروبوت 
ل��ت�����ش��ت��ع��ي��د ال���ك���ل���ى وظ��ي��ف��ت��ه��ا يف 

التخل�س من البول. 
وتعليًقا على احلدث، قال الدكتور 
الأدوات  "توفر  اأح��م��د:  ���ش��ارف��راز 
امل�شتخدمة يف اجلراحة الروبوتية 
الأبعاد  ثالثية  روؤي���ة  للجراحن 
ب��ت��ك��ب��ري ع���ل���ى درج������ة ع���ال���ي���ة من 
تعزيز  ج����ان����ب  اإىل  ال�����و������ش�����وح، 
اأكرب  ب��ارت��ي��اح  الأدوات  ا���ش��ت��خ��دام 
مناطق  اإىل  ال���و����ش���ول  وت�����ش��ه��ي��ل 
با�شتخدام  اإليها  الو�شول  ي�شعب 
واأ�شاف  التقليدية"،  الأ���ش��ال��ي��ب 
الفائدة  ع��ن  ف�شاًل  "هذا  ق��ائ��اًل: 
يف  واملتمثلة  املري�س  على  العائدة 
بعد  م��ا  م�����ش��اع��ف��ات  خ��ط��ر  تقليل 

العملية و�شرعة التعايف".
ويو�شح د. اأحمد اأن مدينة ال�شبخ 
ملر�شاها  تمُقدم  الطبية،  �شخبوط 
الروبوتية  اجل���راح���ة  ج��ان��ب  اإىل 
جراحي  كبديٍل  عليه  تنطوي  وما 
الفريق  ي�شتخدم  بتدخل حم��دود، 
تعزيز  ب����روت����وك����ولت  اجل����راح����ي 

ال��ت��ع��ايف ب��ع��د اجل���راح���ة، وه���و نهج 
�شريرية  نتائج  حتقيق  اإىل  يهدف 

اأف�شل.
" لقد حت�شنت   واأ���ش��اف م��وؤك��ًدا: 
جتربة املري�س ب�شكل كبري نتيجة 
اجل����م����ع ب�����ن ن���ه���ج���ي اجل����راح����ة 
ال��روب��وت��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ايف بعد 
النهج  ه����ذا  ي�����وؤدي  اإذ  اجل����راح����ة. 
املر�شى  وخ���روج  اأ���ش��رع،  تعايف  اإىل 
كما  اأب��ك��ر،  وق��ت  امل�شت�شفى يف  م��ن 
حدوث  خم��اط��ر  تقليل  يف  ي�شهم 
الإدخال  اإع��ادة  تتطلب  م�شاعفات 

للم�شت�شفى".
"�شارت  اأح���م���د:  ال���دك���ت���ور  وت���اب���ع 
كبرية.  ب�شال�شة  مري�شنا  جراحة 
اجليدة  ال�شيطرة  اإىل  وبالإ�شافة 
مري�شنا  مت��ك��ن  ف��ق��د  الأمل،  ع��ل��ى 
التايل  اليوم  يف  امل�شي  من  ال�شاب 
الذي  ال��ي��وم  يف  خ��رج  ث��م  للعملية 

يليه". 
تمُعد هذه العملية اجلراحية الأوىل 
عالمة فارقة توؤّرخ اإطالق برنامج 
اجل��راح��ة ال��روب��وت��ي��ة ال�����ش��ام��ل يف 

الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  م��دي��ن��ة 
الوقت  ���ش��ي��ت��و���ش��ع مب����رور  وال�����ذي 
اجلراحية  التخ�ش�شات  لي�شمل 
الأخ��������رى.  و���ش��ع��ًي��ا ن��ح��و حتقيق 
ذل����ك، اأ����ش���ار ال��دك��ت��ور اأح���م���د اإىل 
مدينة  يف  اجل����راح����ن  ف���ري���ق  اأن 
ال�شيخ �شخبوط الطبية يخ�شعون 
للمعايري  وف���ًق���ا  ���ش��ام��ل  ل��ت��دري��ب 
ال��ت��ي و�شعها  وامل��ع��اي��ري  ال��دول��ي��ة 
للجراحة  داف��ن�����ش��ي  ن��ظ��ام  ���ش��ان��ع 

الروبوتية.  
وتعليًقا على ذلك، اأو�شح الدكتور 
اأحمد: "يهدف الربنامج التدريبي 
اإىل حت�شن اأداء جميع اجلراحن 
معارفهم  ت���ط���وي���ر  خ������الل  م�����ن 
تكنولوجيا  ل�شتخدام  ومهاراتهم 
"يجري  م�����ش��ي��ًف��ا:  فين�شي"،  دا 
�شل�شلة  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  ذل��ك 
املحاكاة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
خمت�شن،  ج����راح����ن  وب����ق����ي����ادة 
ال�شريري  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
املتقدمة  ال��ط��ب��ي��ة  والأ����ش���ال���ي���ب 

وحت�شن الإجراءات املتبعة".

حملة تفتي�شية على م�اقع تخزين الأ�شمدة مبنطقة الظفرة 
•• الظفرة -الفجر:

اإطار احلمالت املكثفة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة  يف 
للمحافظة على �شحة و�شالمة املجتمع، نظمت البلدية بحملة 
جتارة  وحم��الت  ال�شركات  م��واق��ع  �شملت  وتوعوية  تفتي�شية 
املواقع  على  التفتي�س  ومت  الزراعية.  واملبيدات  الأ�شمدة  وبيع 
اأثناء  وال�شالمة، ومت مطابقتها  وال�شحة  البيئة  ملعايري  وفقاً 
احلملة على املواقع التي مت زيارتها، وذلك للحفاظ على �شحة 
املمار�شات  عن  الناجتة  باملخاطر  والتوعية  الأف���راد،  و�شالمة 

ال�شلبية.
ال�شحية  ال�شروط  كافة  للتاأكيد على تطبيق  وتهدف احلملة 
املعتمدة وتوعية العاملن باملحالت باتباع الأنظمة والقوانن 
مبا ي�شمن �شحة و�شالمة املجتمع والعاملن ويعزز من جودة 
يف  العامة  ال�شالمة  ا�شرتاطات  من  والتاأكد  احلياة.  ورفاهية 
اأماكن تخزين الأ�شمدة. كما تهدف اإىل حتفيز الرقابة الفّعالة 
النقل  وو�شائل  وامل��واق��ف  العامة  وال�شحة  ال��ع��ام  املظهر  على 

ومعاجلة النفايات بطرق م�شتدامة.
الأ�شمدة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة  وحت��ر���س 

الع�شوية يف العمليات الزراعة للمحافظة على �شالمة �شحة 
تتميز  ح��ي��ث  الطبيعية،  امل����وارد  وا���ش��ت��دام��ة  البيئة  و���ش��الم��ة 
منطقة الظفرة بوجود عدد كبري من املزارع واحلدائق العامة 
وح��دائ��ق احل����ارات وامل�����ش��ط��ح��ات اخل�����ش��راء وال��ت��ن��وع البيئي. 
والتفتي�شية  التوعوية  احلمالت  من  العديد  البلدية  وتنظم 
واملحالت  والعزب  امل��زارع  والعاملن يف  امل��الك  ت�شتهدف  التي 
التجارية وتوعيتهم باأهمية املحافظة على النظافة وعدم رمي 
اأ�شرار  املخلفات يف غري الأماكن املخ�ش�شة لها ملا ت�شببه من 

على البيئة وال�شحة العامة. 

املر�شاد ي�شبط 1.5 طن من مادة ن�ش�ار املمن�عة
•• اأبوظبي-وام:

التابع  "املر�شاد"  ق�����ش��م  مت��ك��ن   
لإدارة الدوريات اخلا�شة يف قطاع 
الأمن اجلنائي يف �شرطة اأبوظبي، 
املحلين  ال�شركاء  م��ع  وبالتعاون 
بالإمارة واملمثلة يف دائرة البلديات 
والنقل واإدارة النفايات "تدوير" ، 
الن�شوار  �شناعة  اآلت  �شبط  م��ن 

وكمية منها وزنها 1.5 طن.
املعلومات  تلقى  قد  الفريق  وك��ان 
الأول����ي����ة ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري عن 
امل�شنع وعلى اإثرها حتركت الفرق 
ا�شت�شدار  وبعد  املخت�شة  الأمنية 
مبداهمة  الفريق  قام  النيابة  اإذن 
من  اأ���ش��خ��ا���س   4 و���ش��ب��ط  امل�شنع 
بحوزتهم  الآ����ش���ي���وي���ة  اجل��ن�����ش��ي��ة 
لتخاذ  اإح��ال��ت��ه��م  ومت  امل��م��ن��وع��ات 

الإجراءات القانونية بحقهم .

�شهيل  حم���م���د  ال���ع���م���ي���د  واأث�����ن�����ى 
ال���را����ش���دي، م���دي���ر ق���ط���اع الأم����ن 
اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  اجل����ن����ائ����ي يف 
ع���ل���ى ال����ت����ع����اون م����ع ال�������ش���رك���اء ، 
ال�شاهرة  ال��ع��ي��ون  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���اد 
الإج�����راءات  بتطبيق  واه��ت��م��ام��ه��ا 
الأم��ن��ي��ة وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجلهات 
املخت�شة ما اأ�شفر عن �شبط املواد 

املمنوعة.

اأبوظبي على  واأك��د حر�س �شرطة 
واملمار�شات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  احل���د 
امل��خ��ال��ف��ة وامل���ح���ظ���ورة ال���ت���ي من 
ب����الأف����راد  الأذى  اإحل������اق  ���ش��اأن��ه��ا 
وتو�شيته  ع���ام  ب�����ش��ك��ل  وامل��ج��ت��م��ع 
ب����الإب����الغ ع���ن طريق  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
القنوات الر�شمية اخلا�شة للقيادة 
حال  يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة 

ال�شتباه مبثل هذه املمار�شات.
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة - الفجر

 نفذت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
ال�شرطة  اإدارة  خ��الل  م��ن  اخليمة 
املجتمع  توعية  ق�شم   – املجتمعية 
حما�شرة   170 عن  اأكرث  – نحو 
نحو  منها  ا�شتفاد  توعوية،  وحملة 
الفجر .اخليمة-  طفل   27.300

وياأتي ذلك �شمن جهودها املتوا�شلة 
املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
جت������اه ك����اف����ة �����ش����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع ، 
الداخلية  وزارة  ل��ه��دف  وحت��ق��ي��ق��اً 
ر�شا  بتعزيز  املتمثل  ال�شرتاتيجي 

اجلمهور باخلدمات املقدمة.
واأو�شح املقدم عبداهلل عبدالرحمن 
توعية  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  ال����زع����اب����ي 

امل��ج��ت��م��ع ب����اأن ف��ري��ق ال��ع��م��ل يوجه 
�شمن  الفئة  ل��ه��ذه  ك��ب��رياً  اهتماماً 
ج��ه��وده امل��ب��ذول��ة ع��ل��ى م����دار العام 
يف ت��ق��دمي ال��ن�����ش��ح والإر�����ش����اد لهم 
ل���ت���ع���زي���ز ال�������ش���ل���وك الإي����ج����اب����ي يف 
باملمار�شات  وعيهم  ورف���ع  اأذه��ان��ه��م 
يكونوا  اأن  ي���ج���ب  ك���م���ا  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
نافعن  اأع�����ش��اء  ل��ي��ك��ون��وا   ، ع��ل��ي��ه��ا 
مت�شلحن  امل�شتقبل  يف  ملجتمعهم 
ملواجهة  ت��وؤه��ل��ه��م  وم���ع���رف���ة  ب��ع��ل��م 
للم�شاهمة   ، واجل��ري��ة  التحديات 
معاً يف حتقيق الأمن والأم��ان ، من 
التوعوية  املحا�شرات  خالل تنظيم 
للم�شاركة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ع��م��ل  وور������س 
الثقافية  الأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ن  الإج���اب���ة  يف 
لقيا�س  عليهم  امل��ط��روح��ة  الأم��ن��ي��ة 

درجة اإدراكهم.
نقل  اإ���ش��راك��ه��م يف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
ال����ر�����ش����ائ����ل ال����ت����وع����وي����ة ل���ذوي���ه���م 
خمتلف  يف  واإدماجهم   ، ولالآخرين 

والفعاليات  والأن�����ش��ط��ة  احل��م��الت 
امل�شوؤولية  حتمل  لتعزيز  املجتمعية 
ال����وط����ن  م���ك���ت�������ش���ب���ات  ح����م����اي����ة  يف 

واإجنازاته.

•• عجمان-وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة ع��ب��دال��رح��م��ن حممد 
البلدية  دائ��رة  عام  النعيمي مدير 
اأن  ع����ج����م����ان  يف  وال����ت����خ����ط����ي����ط 
العمل  وف���رق  الب�شرية  ال��ك��ف��اءات 
م�شاريع  من  جملة  لإجن��از  ت�شعى 
الطرق والبنية التحتية يف مناطق 
و�شمن   ، ع��ج��م��ان  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�شرتاتيجي  احل�شري  املخطط 
لالإمارة، والتي من املتوقع النتهاء 

منها نهاية العام 2020.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية ملدير 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  ع���ام 
الإجناز  قيد  للم�شاريع  بعجمان 
املهند�س  ال��دك��ت��ور  خاللها  راف��ق��ه 
املدير  ع��م��ري  ب���ن  اأح���م���د  حم��م��د 
البنية  تطوير  لقطاع  التنفيذي 
واملهند�س  ب����ال����دائ����رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإدارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي  ع���ب���داهلل 
الطرق والبنية التحتية بالدائرة.

حممد  ع���ب���دال���رح���م���ن  واأو�������ش������ح 
توا�شل  ال�����دائ�����رة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التطويرية  امل�شاريع  عملها لإمتام 
العمراين  التطور  ملواكبة  بالإمارة 
ي�شمن  ومب��ا  ال�شكانية  وال��ك��ث��اف��ة 
املرورية  احلركة  ان�شيابية  حتقيق 
يف الإم�����ارة وت��اأم��ن و���ش��ول �شهل 
م�شاكنهم،  اإىل  ل��ل�����ش��ك��ان  وم���ري���ح 
ولتعزيز البنية التحتية وا�شتيعاب 

احلركة املرورية يف عجمان.
وتابع خالل اجلولة امليدانية �شري 

تقاطع  تطوير  م�شروع  يف  العمل 
اإن�شاء  اإىل  وال���ه���ادف  ال��را���ش��دي��ة 
لربط  اجل�������ش���ور  م����ن  جم���م���وع���ة 
�شارع ال�شيخ خليفة ب�شارع عبد اهلل 
ب���در، ل�شتيعاب  ب��ن ع��ب��ود و���ش��ارع 
احلركة املرورية وحتقيق ان�شيابية 
مع  الجت��اه��ات  جميع  يف  للحركة 
التفاف حر من الجتاهن  تاأمن 
حتت ج�شر الرا�شدية وج�شر غلفا 

.
وا����ش���ت���م���ع ل�������ش���رح ت��ف�����ش��ي��ل��ي عن 
ال��دك��ت��ور املهند�س  امل�����ش��روع ق��دم��ه 
حممد اأحمد بن عمري الذي اأو�شح 
لتنفيذ  ت�شعى  العاملة  الكوادر  اأن 
امل�����ش��روع ال��ه��ادف لإي��ج��اد متنف�س 
يعد  وال���ذي  خليفة  ال�شيخ  ل�شارع 

ال�شريان احليوي يف الإمارة، مبينا 
اأن العمل يف امل�شروع بداأ يف الن�شف 
لت�شل   2019 ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن 
ن�شبة الإجن��از حتى يومها احلايل 
اإىل %70 ، ومن املتوقع النتهاء 
من امل�شروع يف نهاية العام احلايل 

.2020
و���ش��م��ل��ت اجل��ول��ة امل��ي��دان��ي��ة تفقد 
م�����ش��روع اإن�����ش��اء ط���رق داخ��ل��ي��ة يف 
والذي  زاي����د،  ب��ن  حم��م��د  منطقة 
يحتوى على جمموعة من الطرق 
ك��م  يف   8 املفردة بطول  الداخلية 
م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زاي����د، لتاأمن 
لل�شكان،  امل��ري��ح  و  ال�شهل  التنقل 
حيث بلغت ن�شبة الإجناز بامل�شروع 
من  النتهاء  املتوقع  وم��ن   80%

امل�شروع نهاية العام احلايل. وثمن 
الكوادر  ج��ه��ود  اجل���ول���ة  خ��ت��ام  يف 
ال���ع���ام���ل���ة وال�����ت�����ي حت����ر�����س على 
وتنفيذها  الطرق  �شبكات  تطوير 
لتواكب  العاملية  املوا�شفات  باأعلى 
والقت�شادية  العمرانية  الطفرة 
مبينا  الإم���������ارة،  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
جهودها  ���ش��ت��وا���ش��ل  ال����دائ����رة  اأن 
تعزيز  يف  ق��دم��ا  للم�شي  احلثيثة 
الهادفة  التحتية  البنية  م�شاريع 
م�شتدامة  بيئة  اإىل  الو�شول  اإىل 
لتعزيز  م��ت��ك��ام��ل��ة،  وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
من��ط احل��ي��اة يف الإم����ارة وحت�شن 
والبيئة  والتنقل  النقل  م�شتوى 
والزائرين  ل��ل�����ش��ك��ان  احل�����ش��ري��ة 

لإمارة عجمان.

•• هانوفر - وام:

اأ�شدرت القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع تو�شيات جمموعات العمل لدورتها 
عنوان  حتت  اجل���اري،  �شبتمرب  و5   4 يومي  عقدت  التي  الفرتا�شية  الثالثة 

ا�شتدامة و�شمولية". اأكرث  عاملية  قيمة  �شال�شل  نحو   : املحلية  "العوملة 
القطاعن  من  ال�شناعي  القطاع  ق��ادة  من  كبري  عدد  م�شاركة  القمة  و�شهدت 
والدول  احلكومية  غ��ري  واملنظمات  الأك��ادي��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 
املجتمع  وممثلي  الأعمال  رجال  وكبار  التمويل  وموؤ�ش�شات  واملتقدمة  النامية 
�شال�شل  بناء  يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات  توظيف  دور  ملناق�شة  امل��دين 
قيمة عاملية اأكرث قدرة على التعامل مع الأزم��ات وامل�شاهمة يف حتقيق التعايف 

والزدهار يف مرحلة ما بعد الوباء.
القطاع  اأن  وامل�شتدام  ال�شامل  ال�شناعي  الأداء  موؤ�شر  عمل  جمموعة  واأك���دت 
ال�شناعي يعد من القطاعات الأ�شا�شية الداعمة للتنمية امل�شتدامة، ول �شك اأن 
�شياغة م�شتقبل حتويل للقطاع ال�شناعي �شيلعب دوًرا بالغ الأهمية يف حتقيق 
م�شتويات اأعلى من التنمية القت�شادية والرفاهية، وي�شاهم القطاع ال�شناعي 
لل�شكان،  العي�س  وم��وارد  العمل  وتوفري فر�س  الدخل،  توليد  اأ�شا�شي يف  ب��دور 

واحلّد من الفقر، وزيادة القدرة التناف�شية.
العاملية  للقمة  الف��رتا���ش��ي��ة  اجلل�شات  خ��الل  ج��رت  ال��ت��ي  ل��ل��م��داولت  ووف��ًق��ا 
تهدف  العمل  جمموعة  ف��اإن   ،2020 العاملية  والت�شنيع  الت�شنيع  لل�شناعة 
�شبيل  اإج��راءات حقيقية، مبا فيها - على  اإىل  اإىل تفعيل تو�شياتها وحتويلها 
املثال ل احل�شر- التو�شيات املتعلقة بال�شيا�شات، واملعايري، وال�شراكات اجلديدة 
ومبادرات التعاون التقني والتي تتمثل يف الآتي : - اأن تكون التنمية ال�شناعية 
املتقدمة وتقنيات  الرقمي  الإنتاج  واأن ت�شتفيد من تقنيات  �شاملة وم�شتدامة، 
املوؤ�ش�شات احلكومية  اإمكانات وقدرات  واأن تعزز من  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة 
ال�شامل  ال�شناعي  الأداء  م��وؤ���ش��ر  عمل  جمموعة  وت���درك  احل��وك��م��ة.  وه��ي��اك��ل 
وامل�شتدام احلاجة اإىل ت�شميم وتطوير موؤ�شر جديد لقيا�س التنمية ال�شناعية 
ال�شاملة وامل�شتدامة يغطي جميع جوانب هذه التنمية، وي�شاهم يف مراقبة الأداء 

وتوجيه �شانعي ال�شيا�شات وال�شركات والقوى العاملة يف القطاع ال�شناعي.
كما تدعو جمموعة العمل اإىل تبني اإطار وا�شح ملوؤ�شر الأداء ال�شناعي ال�شامل 
وامل�شتدام ل�شمان اأن يقوم املوؤ�شر بقيا�س ما و�شع لقيا�شه، واأن ي�شاهم يف دعم 
جهود الدول النامية لالرتقاء مب�شتويات التنمية ب�شورة اأكرث فعالية وكفاءة، 
املوؤ�شر /باملقارنة مع  التي �شيوفرها  امل�شافة  القيمة  اأن يتم حتديد  كما يجب 
والتقدم  احلالية  الأو���ش��اع  لقيا�س  موثوقة  اأدل��ة  يوفر  واأن  اأخ��رى/،  موؤ�شرات 
ال�شيا�شات  لو�شع  ال��ق��رار  ل�شناع  تو�شيات  وتقدمي  امل��وؤث��ر  ال�شتثمار  وتعزيز 

الفعالة التي تدعم حتقيق التنمية ال�شناعية ال�شاملة وامل�شتدامة.
جميع  وت��ع��اون  م�شاركة  وم�شتدامة  �شاملة  �شناعية  تنمية  حتقيق  ويتطلب 
ورجال  الإقليمية  والهيئات  القرار  �شنع  جهات  ذل��ك  يف  مبا  الفاعلة،  اجلهات 
الأعمال واملبتكرين وال�شركات والأ�شخا�س الذين ي�شاركون ب�شكل مبا�شر وغري 
مبا�شر يف الإنتاج ال�شناعي، وحيث اأن موؤ�شر الأداء ال�شناعي ال�شامل وامل�شتدام 
ل يقوم بقيا�س كل هذه اجلهات، على الأقل يف البداية، اإل اأنه �شي�شاهم يف توفري 
اإطار عام يوفق بينها، ومن �شاأن هذا الإطار اأن ي�شمح مبواءمة القيا�شات على 
م�شتوى ال�شركات والدول وامل�شاهمة يف قيا�س موؤ�شر الأداء القت�شادي ال�شامل 

وامل�شتدام.
نهج  ات��ب��اع  ال�شناعي  القطاع  يواجهها  التي  العديدة  التحديات  تتطلب  كما 
ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  وتلتزم  التخ�ش�شات،  متعدد  تعاوين 
ال�شناعية  التنمية  اأهداف  موؤ�شرات  على  امل�شرفة  اجلهة  "اليونيدو" ب�شفتها 
ال�شاملة وامل�شتدامة، والقمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع بتقدمي الدعم خالل 
املرحلة الأوىل لفريق العمل املعني مبوؤ�شر الأداء ال�شناعي ال�شامل وامل�شتدام، 
املوؤ�شر اجلديد و�شمان توفري �شبكة  املوارد الالزمة لبناء  اأجل تخ�شي�س  من 

ال�شراكات واخلرباء من خمتلف املجالت التي يحتاج اإىل توظيفها.

واأكدت خال�شة التو�شيات اأن موؤ�شر الأداء ال�شناعي ال�شامل وامل�شتدام ي�شطلع 
ب����دوٍر حم���وري يف احل���د م��ن ال��ف��ق��ر وحت�����ش��ن من��ط احل���ي���اة، وي��ح��ت��اج �شانعو 
جميع  يف  با�شتمرار  امل��وؤ���ش��ر  مراقبة  اإىل  ال�شناعي  القطاع  وق���ادة  ال�شيا�شات 
املقرتحة،  التح�شن  وجم��الت  الثغرات  من  فيه  ما  وحتديد  واأب��ع��اده،  جوانبه 

وت�شليط ال�شوء على ال�شيا�شات الفعالة وق�ش�س النجاح.
الأفكار  وت�شتدعي  ذل��ك،  حتقيق  يف  املقرتح  اجلديد  املوؤ�شر  ي�شاهم  اأن  ويكن 
والتحديات العديدة التي جرت مناق�شتها اتباع نهج متعدد التخ�ش�شات، ي�شمل 
اإىل  العمل  جمموعة  و�شت�شعى  امل��ج��الت،  خمتلف  من  اخل��رباء  من  جمموعًة 

حتقيق ذلك.
وقدمت جمموعة عمل "املبادرة العاملية لتعزيز ال�شالمة يف القطاع ال�شناعي" 
اإيجابي  اأث��ر  لها  يكون  ال�شناعية  للموؤ�ش�شات  للتنفيذ  وقابلة  عملية  تو�شيات 
على اأمن و�شالمة القوى العاملة، ول يعترب توظيف تقنيات الثورة ال�شناعية 
اأمن و�شالمة  اأن يتم توظيفها ب�شكل ي�شمن  الرابعة مهمة �شهلة، حيث يجب 
ال�شالمة  خل��رباء  امل�شرتكة  واخل��ربات  التجارب  من  وي�شتفيد  العاملة  القوى 

ومطوري التكنولوجيا وال�شركات املبتكرة والهيئات املنظمة لل�شالمة.
والت�شنيع"  لل�شناعة  العاملية  "القمة  تتوىل  اأن  العمل  جمموعة  واق��رتح��ت 
"لويدز  وموؤ�ش�شة  اليونيدو"،  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  و"منظمة 
تاأ�شي�س  مهمة  ال�شناعية،  املوؤ�ش�شات  م��ن  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  ربج�شرت"، 
واإطالق "املبادرة العاملية لتعزيز ال�شالمة يف القطاع ال�شناعي"، وجرت التو�شية 
بالإجراءات امل�شرتكة الآتية لدرا�شتها واإخ�شاعها ملزيد من البحث والتي تتمثل 
يف الآتي:- ي�شكل �شمان �شالمة القوى العاملة والبيئة واملواقع ال�شناعية هدفاً 
م�شرتكاً حددته جمموعة العمل، والتي �شتعترب هذا اجلانب هدفها الأ�شا�شي 
الأولويات عند  راأ�س قائمة  ال�شالمة على  اأن تكون  املقبلة، ويجب  يف جل�شاتها 
م والربوتوكولت  توظيف اأية تقنية حديثة، و�شتعمل جمموعة العمل على النُّظمُ
ال�شركات يف جميع  داخل  ومتجان�شة  وب�شورة موحدة  ا�شتخدامها  يكن  التي 
العاملي،  ال�شعيد  على  والبيئة  العاملة  ال��ق��وى  �شالمة  لتعزيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

وكذلك م�شاعدة العاملن يف اعتماد مناذج جديدة للعمل والتعاون.
كما حددت جمموعة العمل العديد من الفئات الفرعية يف موا�شيع ال�شالمة 
وتقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة، والتي �شتقوم املجموعة بتنظيم ور�س عمل 
خا�شة لكل منها لتعزيز احلوار وامل�شاعدة يف اإيجاد توافق يف الآراء ب�شاأن اأف�شل 
منف�شلة  عمل  م�شارات  اإن�شاء   .. ال�شرورة  عند  تطويرها  اأو  املتاحة  احللول 
وت�شمل  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  تقنيات  ب�شالمة  املتعلقة  الفرعية  للفئات 
واملعايري  التنظيمية،  واللوائح  املهني،  والتعليم  والتدريب  ال�شيرباين،  الأم��ن 

ونقل التكنولوجيا.
امل�شوؤولة عن  التنظيمية  الهيئات  تواجه  التي  التحديات  وتقييم  يجب حتديد 
ويتيح  م�شتمر،  ب�شكل  عملها  ط��رق  حت��دي��ث  وحم��اول��ة  ال�شناعية،  ال�شالمة 
ا�شتخدام الأدوات اجلديدة يف الهيئات التنظيمية مزيداً من ال�شفافية والفعالية 
يف العمل، ويف الوقت ذاته يعزز ثقافة ال�شالمة، وتقرتح جمموعة العمل اإن�شاء 
منتدى دائم اأو جمموعة عمل فرعية يكن اأن يجتمع فيها املنظمون والأو�شاط 
ال�شناعية والأكاديية ب�شورة منتظمة ل�شتعرا�س العقبات وم�شاركة احللول 

على نطاق املجتمع الدويل.
الو�شول  التي يكن  املمار�شات  اأف�شل  بيانات تت�شمن مناذج عن  اإن�شاء قاعدة 
ال�شركات  اأم��ام  واإتاحتها  الفاعلة  اجلهات  من  وا�شعة  جمموعة  قبل  من  اإليها 
م�شروعات  اإط��الق  نحو  تتجه  التي  لل�شركات  ل�شيما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
تكون  اأن  يكن  القبيل  ه��ذا  من  التحديات  اإن  الرقمي.  بالتحول  متخ�ش�شة 
حتديات هائلة، ما يعر�س �شالمة القوى العاملة والبيئة للخطر، ومن خالل 
تبني  يف  املتمثل  التحدي  ي�شبح  املمار�شات،  باأف�شل  اخلا�شة  النماذج  اعتماد 

تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة باأمان اأ�شهل بكثري.
منوذجاً  تبني  ال�����ش��ي��رباين  والأم����ن  ال�شناعية  ال�����ش��الم��ة  م�شتقبل  ي�شتدعي 
العامة  الفاعلة  اجلهات  فيه  ت�شارك  الجتماعي،  احل��وار  على  قائماً  للحوكمة 

العلمية  ال��ت��ط��ورات  وت��واك��ب  الأدل����ة،  على  ال�شيا�شات  فيه  وت�شتند  واخل��ا���ش��ة، 
للمخاطر  نف�شه  ال��وق��ت  يف  وتت�شدى  ف��ع��ال،  ب�شكل  تنفيذها  ويتم  والتقنية، 
العديد  يف  �شت�شتمر  التي  التقليدية  املخاطر  اإغفال  دون  من  اجلديدة  املهنية 

من ال�شناعات والدول.
الآلت بغر�س  اإىل  املهام والأعمال عالية اخلطورة  اإحالة  الأمتتة على  ت�شاعد 
حماية العمالة. ويكن حتقيق مزيد من التح�شينات ب�شهولة من خالل الذكاء 
ال�شطناعي، والذي يكنه تويل مهام عديدة مثل التحقق من المتثال ملعايري 
وبالتايل  الآلت،  يف  املحتملة  لالأعطال  املبكر  والكت�شاف  والأم���ان،  ال�شالمة 
التي  احللول  حتديد  على  العمل  فريق  و�شيعمل  والإنتاجية،  ال�شالمة  حماية 

يكن توفريها ب�شرعة واأمان.
اأداة رئي�شية للجوانب  امل�شاركة عن كثب يف و�شع املعايري : لقد �شكلت املعايري 
ا�شتخدامها  و�شمان  اجلديدة  التقنيات  تبقى  اأن  ويجب  لل�شالمة.  التقليدية 
ن�شر  ت�شريع  يف  للم�شاعدة  جديدة  معايري  تطوير  ح��ول  نقا�س  مو�شع  الآم��ن 

التدابري املتعلقة بال�شالمة على ال�شعيد العاملي.
توجيه عملية �شياغة برامج التدريب الدولية امل�شرتكة لتعليم وتاأهيل القوى 
العاملة اجلاهزة لقيادة الثورة ال�شناعية الرابعة من خالل التعاون مع معاهد 
وو�شع  وال�شهادات  الع��ت��م��ادات  منح  عن  امل�شوؤولة  والهيئات  املهني،  التدريب 
املعايري، واجلامعات، واملوؤ�ش�شات املماثلة ح�شب احلاجة .. اإن برامج بناء القدرات 

والكفاءات �شرورية لقطع خطوات مهمة يف �شبيل تكري�س الأمن وال�شالمة.
ال�شركات  يف  تنفيذها  يكن  التي  التقنية  امل�شروعات  العمل  جمموعة  �شتحدد 
الرائدة من خالل �شركائها من جهة، ومن خالل التعاون التقني مع منظمة 

الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية "اليونيدو".
واأو�شحت خال�شة التو�شيات توافق جميع الأط��راف يف جمموعة العمل على 
حتقيق  اأجل  من  عملها  وم�شارات  واأن�شطتها  مناق�شاتها  يف  وامل�شاركة  الإ�شهام 
الأهداف املدرجة، ويجب اأن تعمل جميع املبادرات وعمليات التعاون امل�شتقبلية 
وفقاً لأن�شطة جمموعة عمل القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع حول ال�شالمة 
وم�شتقبل ال�شناعة على حتقيق هذه الأهداف والتعاون معاً لو�شع هذه املبادئ 

يف عن العتبار.
وعملت جمموعة عمل متكن املراأة يف القطاع ال�شناعي لتحقيق ثورة �شناعية 
�شاملة وم�شتدامة على و�شع خطة عمل م�شتقبلية للخطوات العملية الواجب 
اتخاذها لتمكن املراأة يف القطاع ال�شناعي وحتديد الأهداف التي يتوجب على 
قادة القطاع ال�شناعي اللتزام بتحقيقها، مبا يف ذلك، و�شع التو�شيات ب�شاأن 
ومبادرات  اجل��دي��دة  ال�شراكات  وت�شجيع  املتوقعة  والنتائج  العامة  ال�شيا�شات 

التعاون التقني.
جمموعة  ب�شياغة  ال�شناعي  القطاع  يف  امل���راأة  متكن  عمل  جمموعة  وقامت 
يف  اجلن�شن  بن  امل�شاواة  تعزيز  �شاأنها  من  التي  والإج����راءات  التو�شيات  من 
لالأمم  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  باجتاه  وال��دف��ع  ال�شناعي،  القطاع 
املتحدة وبخا�شة الهدف التا�شع والذي يهدف اإىل ان�شاء بنية حتتية قادرة على 
البتكار  وامل�شتدام وتعزيز  ال�شامل  الت�شنيع  الع�شر، وتعزيز  مواكبة متطلبات 
ال�شناعي  القطاع  يف  الرقمي  التحول  عملية  ت�شري  الت���ي:-  يف  تتمثل  والتي 
م�شبوقة،  غري  بوترية  الرابعة"  ال�شناعية  بالثورة  غالًبا  اإليها  ي�شار  "والتي 
وتعترب واحدة من اأبرز التوجهات العاملية املوؤثرة يف التنمية ال�شناعية. وتتمتع 
امل�شاهمة  على  قادرة  هائلة جتعلها  باإمكانات  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات 
القيمة  زي���ادة  خ��الل  م��ن  وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شناعية  التنمية  حتقيق  يف 
خالل  من  البيئة  حماية  يف  وامل�شاهمة  القت�شادية،  الأن�شطة  وتنويع  امل�شافة 
تعزيز املوارد والكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة ويف العمليات ال�شناعية، بالإ�شافة 
اآثارها الجتماعية الإيجابية مثل رفع م�شتوى ال�شالمة والأمن يف مكان  اإىل 
والبنية  العامة  واملهم�شة، وحت�شن اخلدمات  ال�شعيفة  الفئات  العمل ومتكن 

التحتية، وبناء املدن الذكية.
الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتوجب  وم�شتدامة  �شاملة  راب��ع��ة  �شناعية  ث���ورة  لتحقيق 

الرقمي  التحول  ال�شناعي. حيث ي�شاهم  القطاع  امل��راأة يف  املنا�شبة لتعزيز دور 
والأمتتة والتقدم التكنولوجي والبتكار يف القطاع ال�شناعي يف توفري العديد 
امل�شتقبل،  يف  ال�شناعي  القطاع  يف  اجلن�شن  بن  امل�شاواة  لتعزيز  الفر�س  من 
ولكنها يف الوقت نف�شه ت�شكل حتديات كبرية. وتو�شي جمموعة العمل بو�شع 
خطة طويلة الأجل تعزز دور املراأة يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�شة 

والريا�شيات.
زادت من  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  اأن  اإل  العديدة،  الرغم من فوائدها  وعلى 
املخاوف املتعلقة بالتاأثري �شلًبا على م�شاركة املراأة يف القطاع ال�شناعي، ف�شاًل 
الغالبية  واأن  الن�شاء، خا�شة  البطالة بن  ارتفاع معدل  املحتمل يف  دوره��ا  عن 
العظمى من الن�شاء يف هذه القطاعات يتعر�شن خلطر فقدان وظائفهن نتيجة 
بن  العالقة  تو�شح  التي  الأب��ح��اث  م��ن  الكثري  توجد  ول  الأمت��ت��ة.  لعمليات 
توظيف تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة وبن تعر�س الن�شاء ملخاطر البطالة، 
ويرجع ذلك اإىل حداثة تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة و�شعف انت�شار التحول 
الرقمي يف القطاع ال�شناعي العاملي. وتو�شي جمموعة العمل بتطوير برامج 

قادرة على اأن تلبي متطلبات التعليم العايل.
ويعد متكن املراأة يف القطاع ال�شناعي اأحد اأبرز العوامل التي ت�شاهم يف تعظيم 
على  والق�شاء  ق��رارات مدرو�شة  اتخاذ  وت�شهل  للمجتمع،  القت�شادية  الفوائد 
بن  امل�شاواة  تعزيز  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  ال�شلبية.  الجتماعية  ال��ع��ادات 
اجلن�شن قد يعود على القت�شاد العاملي بفوائد مادية ت�شل اإىل 12 تريليون 
دولر اأمريكي بحلول العام 2025. ولذلك، يتوجب بذل كافة اجلهود لتمكن 
املراأة يف القطاع ال�شناعي لتحقيق تنمية �شناعية �شاملة وم�شتدامة. وتو�شي 
اجلن�شن  ب��ن  امل�����ش��اواة  يكر�س  ال��ذي  ال��ع��ام  اخل��ط��اب  بتعزيز  العمل  جمموعة 
القطاع  يف  للعمل  الن�شاء  م��ن  امل��زي��د  لت�شجيع  كو�شيلة  ال�شناعي  القطاع  يف 

ال�شناعي.
ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  توظيف  على  ال�شناعي  القطاع  م�شتقبل  ويعتمد 
�شياغة  يتوجب  لذلك  اجلن�شن،  بن  التكافوؤ  حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  الرابعة 
م�شتقبل القطاع ال�شناعي بطريقة �شاملة ت�شمن متكن كافة �شرائح املجتمع 
من ال�شطالع بدور اأ�شا�شي يف م�شتقبل القطاع. ول�شد الفجوة بن اجلن�شن يف 
القطاع ال�شناعي، يتوجب و�شع ال�شيا�شات التي ت�شاهم يف تعزيز م�شاركة املراأة 
الهند�شة  �شيما يف جمالت  امل�شتقبل، ل  ال�شناعي يف  القطاع  لقيادة  ومتكينها 
البتكار  بت�شجيع  املجموعة  وتو�شي   .. والت�����ش��الت  املعلومات  وتكنولوجيا 
اأنه  حن  يف  ال�شناعي،  القطاع  يف  للن�شاء  املفتوحة  البتكار  من�شات  وتوظيف 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ت��اأث��ري  "ما  ���ش��وؤال  الإج��اب��ة على  لأوان���ه  ال�شابق  م��ن 
اإل  ال�شناعي؟"  القطاع  يف  امل���راأة  ومتكن  اجلن�شن  بن  التكافوؤ  حتقيق  على 
اأنه يتوجب اعتماد �شيا�شات �شناعية ت�شاهم يف تعزيز م�شاركة املراأة ومتكينها 
لقيادة القطاع ال�شناعي. وب�شبب عدم توافر البحوث التي تدر�س تاأثري الثورة 
ال�شناعية الرابعة على دور املراأة يف القطاع ال�شناعي، يتوجب القيام باملزيد من 
امل�شاألة. وتو�شي  لتكوين �شورة وا�شحة حول هذه  الدرا�شات وعقد احل��وارات 

املجموعة بتعزيز ال�شراكات بن القطاعن العام واخلا�س يف هذا ال�شدد.
ال�شناعية  ال�شيا�شات  تعزيز  على  للعمل  ج��ه��وده��ا  توحيد  املجموعة  ق���ررت 
التكافوؤ بن اجلن�شن يف  اأجل حتقيق  والتو�شيات من  الدرا�شات  القائمة على 
القطاع ال�شناعي. وتو�شي املجموعة بجمع املزيد من البيانات التف�شيلية، ول 
�شيما على امل�شتوى املحلي يف الدول النامية والأقل منًوا، لتحديد الأولويات. 
تنفيذها من  لل�شركات  التي يكن  التقنية  امل�شاريع  العمل  و�شتحدد جمموعة 

خالل ال�شراكات وبرامج التعاون التقني يف منظمة "اليونيدو".
وخل�شت التو�شيات اإىل توافق جميع الأطراف يف جمموعة العمل على امل�شاهمة 
يف النقا�شات والأن�شطة املعنية بتحقيق الأهداف املدرجة موؤكدين على توظيف 
ال�شناعي  القطاع  يف  امل��راأة  لتمكن  العمل  ملجموعة  امل�شتقبلية  امل��ب��ادرات  كافة 
اأن يتعاونوا لتعزيز هذه  اأع�شائها  مبا ي�شاهم يف حتقيق هذه الأه��داف، وعلى 

املبادئ.

•• دبي-الفجر:

للعام  اجلامعة  طلبة  احت��اد  جمل�س  انتخابات  نتائج   دب��ي  جامعة  اعلنت 
ال��درا���ش��ي احل���ايل وال��ت��ي مت اج���راوؤه���ا خ��الل اج��ت��م��اع رق��م��ي نظمه ق�شم 
فريقن  ب��ن  الإن���رتن���ت  "زوم" ع��رب  تطبيق  ع��ل��ى  ال��ط��الب��ي��ة  اخل���دم���ات 
رئي�شا  الر�شي  حم�شن  اأحمد  من  كال  فيه  ف��از  ح��واري  نقا�س  بينهما  دار 
للمجل�س، رقية ال�شقاف نائبة للرئي�س، �شقرا املهريي اأمينة لل�شر و�شالح 

الدين الأيوبي اأمينا لل�شندوق. 
الذين  والطلبة  الفائزين  اجلامعة  رئي�س  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  وهناأ 
�شاركوا يف النتخابات ودعاهم للمزيد من العمل الطالبي خدمة للعملية 
التعليمية وحثهم على تقدمي الأفكار املبتكرة وعلى ممار�شة النقد البناء 

الذي يخدم امل�شلحة العامة.

وت�شجيع  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  ب���اإع���داد  اجل��ام��ع��ة مهتمة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار    
اأن�شطتهم الال�شفية و�شماع اآراءهم وتلبية متطلباتهم مبا يخدم العملية 
التعليمية ويحقق اأهدافها. وقال اإن هدفنا الرئي�شي هو توفري م�شتوى عاٍل 
من التعليم واحلفاظ على بيئة اآمنة و�شعيدة و�شحية لطلبتنا الأعزاء واأن 
نرى امل�شتقبل يف املوهوبن الذين نفتخر دوماً بهم وباإجنازاتهم وابتكاراتهم 
املبدعة يف �شتى املجالت. وقال هيثم املعيني مدير ق�شم �شوؤون الطلبة اإن 
عددا كبريا من الطالب والطالبات �شوتوا من خالل عملية انتخابات عرب 
الإنرتنت ا�شتمرت ملدة اأ�شبوع وجاءت على قدر كبري من الن�شباط وقدمت 
اجلامعة كل الت�شهيالت املمكنة لدعم املرت�شحن بحياد تام وركزت اجلولة 
الدرا�شي  للعام  الفعالة  وامل��ب��ادرات  اخلطط  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الأخ���رية 

اجلديد التي اقرتحها الفريقان املتاأهالن للت�شفيات النهائية.
للعام  للمجل�س  رئي�ًشا  باختياره  يت�شرف  اإن��ه  الر�شي  اأحمد  ق��ال  وب���دوره 

الدرا�شي احلايل واأن املجل�س لديه الكثري من الأهداف التي يجب حتقيقها 
يتطلب  وهذا  اجلامعة  اإدارة  مع  للتوا�شل  وبناء ج�شر  الفرتة  خالل هذه 
الكثري من اجلهود من اجلميع واأن الهدف هو العمل كفريق واحد واإجراء 
التغيري خلدمة الطلبة واملجتمع الإماراتي.  واأ�شار اإىل اأن املجل�س �شريكز 
هذا العام على اجلانبن الكاديي والن�شاط الال�شفي، من خالل تهيئة 
اإىل  الكليات، بالإ�شافة  بيئة درا�شية جذابة واإج��راء م�شابقات مبتكرة بن 
الريا�شة.  ممار�شة  على  الطلبة  لتحفيز  متكامل،  ريا�شي  جمل�س  اإن�شاء 
وقالت رقية ال�شقاف هدفنا ان يكون نتاج عملنا ملمو�شا ومميزا لهذه ال�شنة 
الطلبة، و�شنحر�س  اإيجابي على  لنا ب�شمة يف اجلامعة وتاأثري  واأن تكون 
على اأن نقدم اأف�شل ما لدينا ونوجه جتاربنا وخرباتنا يف تنظيم الفعاليات 
والأن�شطة املتميزة لنجعلها مليئة باحلياة برغم هذه الأزمة العاملية التي 

اأجربتنا على ا�شتكمال درا�شتنا عن بعد.

اإعالن نتائج انتخابات جمل�س احتاد طلبة جامعة دبي

القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع ت�شدر ت��شيات جمم�عات العمل لدورتها الثالثة

راأ�س اخليمة املجتمعية تدعم بلدية عجمان تتابع اإجناز عدد من م�شاريع الطرق والبنية التحتية بالإمارة
الأطفال عن بعد 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0505321187

فقدان ج�از �شفر
فقد املدعو/ ماريز با�شكوال 
الفلبن     ، ت���ول���ي���ن���ت���ي���ن���و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P1631328A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0567150228

فقدان ج�از �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ دل�����ش��اد احمد 
�شليم حممد �شليم ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)5757581(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان وثيقةتفقدان ج�از �شفر
رقم  ملكية  اإث��ب��ات  وثيقة  فقدت 
)3096( امل�شجل با�شم املتوفى/ 
ابراهيم ح�شن الذهب - الإمارات، 
 11/5/1976 بتاريخ  و�شادر 
م��ن دائ����رة الرا����ش���ي والأم����الك 
- راأ��������س اخل����ي����م����ة.  وع���ل���ى من 
ي����ج����ده����ا الت�����������ش�����ال ب���ال���رق���م 

 0502232279
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س طفل الفجرية.. جه�د م�شتمرة لبناء اأجيال امل�شتقبل

•• الفجرية- الفجر 

الفجرية  جلمعية  ال��ت��اب��ع  ب��ال��ف��ج��رية  ال��ط��ف��ل  جمل�س  يعمل 
تهيئة  2017 على  عام  انطالقته  الثقافية منذ  الجتماعية 
بيئة حمفزة للطفل، ت�شاعده على امل�شاركة والتفاعل الإيجابي 

مع جمتمعه املحيط وتعزز حبه لوطنه.
وي�شعى املجل�س اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف، التي ت�شاهم 
الولء والنتماء  الإماراتية وقيم  الوطنية  الهوية  يف  تر�شيخ 
للوطن وللقيادة يف نفو�س الن�سء، كما ت�شقل مواهبهم وتنمي 
والتقاليد  العادات  اإط��ار  �شمن  والثقافية  املعرفية  مهاراتهم 
الأطفال بحقوقهم  اإىل توعية  بالإ�شافة  الأ�شيلة،  الإماراتية 

وواجباتهم جتاه وطنهم وجمتمعهم واأ�شرهم.

الإمارة  يف  نوعه  م��ن  الأول  بالفجرية  الطفل  جمل�س  ويعد 
الهوية  مفاهيم  وزرع  الطفل  �شخ�شية  بناء  اإىل  يهدف  ال��ذي 
الإم��ارات��ي��ة وال���ولء والن��ت��م��اء وال��ري��ادة �شمن روؤي���ة القيادة 

الر�شيدة للدولة.
للعام  ال�شيفية  الإج���ازة  مو�شم  يف  املجل�س  فعاليات  و�شهدت 
يف  وا���ش��ع��ة  وم�����ش��ارك��ة  الأط��ف��ال  م��ن  ك��ب��رياً  ت��ف��اع��اًل   2020
 15 من  الفرتة  خالل  انطلقت  التي  الفرتا�شية  الفعاليات 
الإج���راءات  م��ع  متا�شياً  املا�شي،  اأغ�شط�س   31 وحتى  يوليو 
جائحة  ملواجهة  ال��دول��ة  اأقرتها  التي  والوقائية  الح��رتازي��ة 
كورونا.  وا�شتمل الربنامج ال�شيفي للمجل�س على العديد من 
الأن�شطة والور�س التعليمية والرتبوية والإن�شانية والرتفيهية، 
حيث نظم ور�شة "التنمر الإلكرتوين" تقدمي الطفلتان عهد 

بطريقة  الق�ش�س  "قراءة  وور���ش��ة  احل�شاين،  وهيام  اليليلي 
لل�شعادة  التنفيذي  امل��دي��ر  داغ��ر  ب��ن  ف��اخ��رة  ممتعة" قدمتها 
الطفل حممد  الألعاب" قدمها  "ت�شميم  والإيجابية، وور�شة 
الطفلة  كوزمو" قدمتها  ال��روب��وت  "برجمة  وور���ش��ة  النقبي، 
حنن  قدمتها  بال�شيلكون"  "الر�شم  وور���ش��ة  اليليلي،  عهد 
بعنوان  ل��الأط��ف��ال  م�شابقة  اإط���الق���ه  ع��ن  ف�����ش��اًل  اأب��و���ش��ه��اب، 

واإبداع". مواهب  "قيظنا.. 
كما اأطلق املجل�س خالل �شيف 2020، ثالث مبادرات اإن�شانية، 
اأولها مبادرة "ل ت�شلون هم"، تهدف اإىل توفري املواد الغذائية 
ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  املتعففة  الأ�شر  لدعم  الأ�شا�شية 
جمل�س  اأع�����ش��اء  نفذها  “كوفيد19-،  مواجهة  يف  ال��راه��ن��ة 
الطفل: حممد ومرمي وحليمة النقبي، وهيام وعائ�شة و�شوق 

اإىل  وتهدف  للمدار�س"،  "العودة  مبادرة  وثانيها،  احل�شاين. 
توفري احلقيبة املدر�شية لدعم الأ�شر املتعففة، قدمها اأع�شاء 
واأمل  وعلي  الزحمي،  و�شيخة  الكندي،  و�شيخة  عليا  املجل�س، 
لتكرمي  ال�شعادة"  "قوافل  امل��ب��ادرات،  ه��ذه  وثالث  العبدويل. 
مواجهة  يف  جلهودهم  تقديراً  واأ���ش��ره��م؛  الأول  ال��دف��اع  خ��ط 
اليليلي،  وع��ام��ر  وع��ه��د  ف��ك��رة، حممد  وه��ي  ك��ورون��ا،  جائحة 

وفايزة وعبداهلل جا�شم البو�شميط.
بدورها، قالت موزة اليماحي مديرة جمل�س الطفل بالفجرية: 
نعمل وفق اخلطة ال�شرتاتيجية جلمعية الفجرية الجتماعية 
الثقافية، وروؤيتها واأهدافها الرامية اإىل تن�شئة ووقاية ورعاية 
على  والبناء  التميز  راي��ة  حمل  ملوا�شلة  واإع��داده��م  الأط��ف��ال 

خمتلف ال�شعد.

�ن�صجامًا مع روؤية حكومتنا �لر�صيدة بتحقيق �أعلى معدلت �ل�صعادة للمتعاملني

الأر�شيف ال�طني يعقد ملتقى املتعاملني الثاين وي�شتعر�س فيه اأبرز خدماته
•• ابوظبي-الفجر:

)توا�شلكم  �شعار  حت��ت  ال��ث��اين  املتعاملن  ملتقى  الوطني  الأر���ش��ي��ف  عقد 
ا�شت�شراف  ي�شتهدف  فاإنه  الر�شيدة  حكومتنا  روؤي��ة  مع  وان�شجاماً  ييزنا(، 
ال�شعادة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  حت��ق��ق  خ��دم��ات  وت��وف��ري  امل�شتقبلية،  اخل���دم���ات 
ا�شتجابة  ��ع��د(  بمُ )ع���ن  الف��رتا���ش��ي  امللتقى  ه���ذا  ان��ع��ق��د  وق���د  للمتعاملن، 
قيادتنا  لتوجيهات  تلبية  امل��رح��ل؛  بهذه  اخلا�شة  الح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات 

احلكيمة التي ت�شع �شحة الإن�شان يف املقام الأول. 
افتتح امللتقى ال�شيد فرحان املرزوقي مدير اإدارة التوا�شل املوؤ�ش�شي بكلمة اأكد 
فيها اأن هذا امللتقى ياأتي ان�شجاماً مع روؤية حكومتنا با�شت�شراف اخلدمات 

للمتعاملن،  ال�����ش��ع��ادة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  حتقق  خ��دم��ات  وت��وف��ري  امل�شتقبلية 
وهو  كبرياً  اهتماماً  املتعاملن  يويل  الوطني  الأر�شيف  كون  من  وانطالقاً 
الو�شائط  الذكية عرب  اخلدمات  نحو  التوجه  يف  احلكومة  نهج  على  ي�شري 
الرقمية.  واأ�شاف: اإن الأر�شيف الوطني وهو يوؤدي دوره الوطني على �شعيد 
تقدمي اخلدمات للمتعاملن الكرام، يتوخى اللتزام باأرقى املعايري املتبعة 
عاملياً، وتلبية طلباتهم باأقل الإجراءات املمكنة، واإ�شفاء املتعة وال�شعادة على 

رحلة املتعاملن يف رحابه.
تو�شيات،  �شي�شفر عنه من  وما  امللتقى  بهذا  تفاوؤًل كبرياً  املرزوقي  واأب��دى 
�شيتخذ  الوطني  الأر�شيف  اأن  م��وؤك��داً  للمعارف،  واإث���راء  للخربات،  وت��ب��ادل 
اخلدمات  تقدمي  يف  ب���الأداء  لالرتقاء  �شباًل  واأف��ك��اره��م  امل�شاركن  اآراء  من 

ويار�شها  بها  يتكفل  ثقافة  املتعاملن  اإ�شعاد  من  يجعل  وه��و  وتطويرها، 
ويلتزم بها قوًل وفعاًل، وي�شعها هدفاً يعمل على حتقيقه.

بداأت فعاليات امللتقى -الذي �شارك فيه عدد كبري من الباحثن واملهتمن 
الوطني  ودوره  ومهامه  خدماته  -بعر�س  الوطني  الأر�شيف  متعاملي  من 
املنجزة ما  امل�شاريع  اأب��رز  واأه��داف��ه؛ حيث عر�س  روؤيته ور�شالته  على �شوء 
بن عامي 2017-2020، وتناول ما ا�شتجد يف بناء نظام اأر�شيف وطني 
واخلدمات  البحوث  وت��وف��ري  اإت��اح��ت��ه��ا،  وتعزيز  املقتنيات  وتنمية  ح��دي��ث، 

املعرفية، وتعزيز التوا�شل املوؤ�ش�شي واملجتمعي، وتوفري بيئة عمل متميزة.
الوطني  الأر���ش��ي��ف  خ��دم��ات  ال��ث��اين  املتعاملن  اإ���ش��ع��اد  ملتقى  وا�شتعر�س 
اإدارة الأر�شيفات، واإدارة  بالتف�شيل، فحدد اخلدمات التي تقدمها كل من: 

التوا�شل املوؤ�ش�شي واملجتمعي، واإدارة البحوث واخلدمات املعرفية.
اأهم  عن  امللتقى  ك�شف  اخلدمات،  على  املتعاملن  مالحظات  مناق�شة  وبعد 
التو�شيات التي اأ�شفر عنها ملتقى اإ�شعاد املتعاملن الأول، مثل: طلب مواد 
اأر�شيفية، وطلب املطالعة يف مكتبة الإمارات، وطلب بيع اإ�شدارات الأر�شيف 
الوطني، وطلب الباقات التعليمية ... وغريها، وقد جتاوب الأر�شيف الوطني 

مع جميع التو�شيات وطلبات امل�شاركن وحققها لهم.
وفيديو  الوطني،  الأر�شيف  عن  فيديو  عر�س  امللتقى  تخلل  قد  اأن��ه  يذكر 
امللتقى  واختتم  الوطني،  الأر�شيف  خدمات  وم�شتجدات  تطورات  عن  اآخ��ر 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  تاريخ  اأ�شئلتها من  مب�شابقة ممتعة جاءت 

ومهام الأر�شيف الوطني، و�شلب تخ�ش�شه.

ر�صيع يبلغ من �لعمر 38 �صاعة يعانى من عيوب خلقية توؤثر على �لتنف�س و�لر�صاعة

ميديكلينيك م�شت�شفى الن�ر ينجح يف جراحة حمدودة التدخل باملنظار ال�شدري  

•• اأبوظبي - الفجر

م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اأج�����رى 
جراحية  ع��م��ل��ي��ة  ب���ن���ج���اح  ال����ن����ور 
حمدودة التدخل باملنظار ال�شدري  
تهدد  ك��ان��ت  خلقية  ع��ي��وب  ل��ع��الج 
حياة ر�شيع مولود يف الأ�شبوع 39 

من احلمل.
ا�شتقبلت  ق��د  الأ����ش���رة  ك��ان��ت  وق���د 
ميديكلينيك  يف  اجلديد  مولودها 
 2391 ب�����وزن  ال���ن���ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ج����راًم����ا وق����ت ال�������ولدة. ول���ك���ن يف 

ب���ن���ج���اح دون  امل����ع����ق����دة  اخل���ل���ق���ي���ة 
الطرق  اإىل  ال��ل��ج��وء  اإىل  احل��اج��ة 
املفتوحة  اجلراحة  من  التقليدية 
اإج������راء ث����الث �شقوق  م���ن خ����الل 
من  اأق��ل  حجمها  �شغرية  رئي�شية 
اجلراحة  اإج�����راء  ومت  ���ش��م   0.5
و45  �شاعة  م��دت��ه  عملي  وق��ت  يف 

دقيقة".
"تعترب هذه  د. اجلنيبي:  واأ�شاف 
التي  ال��ن��ادرة  احلالة من احل��الت 
تدخاًل  وت��ت��ط��ل��ب  احل���ي���اة  ت���ه���دد 
فخورون  ونحن  �شريعاً.  جراحياً 

احلالة  ه�����ذه  وت�����ش��ب��ب  ال���ط���ف���ل. 
دخ���ول احل��ل��ي��ب اإىل ال��رئ��ت��ن مما 
اأما  �شديد.  التهاب  اإىل  ي��وؤدي  قد 
امل�شكلة الأخرى، فقد كانت ات�شال  
ب�����ش��ك��ل غ���ري ط��ب��ي��ع��ي ب���ن اجل���زء 
والق�شبة  امل������ريء«  م���ن  ال�����ش��ف��ل��ي 
مرور  يف  يت�شبب  ال���ذي  ال��ه��وائ��ي��ة 
اإىل  واحلم�س  امل���ريء  اإىل  ال��ه��واء 
امل�شكلة  ه��ذه  ت��وؤدي  وق��د  الرئتن. 
اإذا تمُركت بدون عالج اإىل الختناق 

واللتهاب الرئوي.
امل�شاكل  اإ����ش���الح ه���ذه  اأج����ل  وم���ن 

غ�شون ثالث �شاعات من الولدة، 
بحالة  الطفل  حالة  ت�شخي�س  مت 
نادرة توؤثر على ولدة واحدة فقط 

من بن كل 4000 ولدة.
كما اأظهرت الفحو�شات عن وجود 
تنف�س  ع��ل��ى  ت����وؤث����ران  م�����ش��ك��ل��ت��ن 
ال��ر���ش��ي��ع وت���غ���ذي���ت���ه. وق����د كانت 
انف�شال  عبارة عن  الأوىل  امل�شكلة 
اجل�����زء ال���ع���ل���وي م���ن امل������ريء عن 
اجلزء ال�شفلي الذي يربط املعدة. 
للحليب  يكن  ل  ب��اأن��ه  يعني  مم��ا 
ر�شاعة  اأثناء  املعدة  اإىل  الو�شول 

متعدد  فريق  ق��ام  للحياة،  امل��ه��ددة 
اأطباء  م���ن  ي��ت��األ��ف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الأط��ف��ال وج��راح الأط��ف��ال واأطباء 
الأطفال حديثي الولدة واأخ�شائي 
واأطباء  لالأطفال  القلب  اأم��را���س 
الأ�شعة  واأخ�������ش���ائ���ي���ي  ال��ت��خ��دي��ر 
وو�شع  ب���الج���ت���م���اع  وامل���م���ر����ش���ات 
اجلراحة  لإج������راء  ع��اج��ل��ة  خ��ط��ة 

الطارئة.
ا�شت�شاري  اجلنيبي،  د.ع���ادل  ق��ال 
جراحة الأطفال يف ميديكلينيك: 
العيوب  اإ������ش�����الح  م����ن  “متكنا 

اأقل للعدوى،  اأ�شرع، وفر�س  تعايف 
و���ش��ف��اء اأ����ش���رع واإق���ام���ة اأق�����ش��ر يف 

امل�شت�شفى."
امل���ول���ود قد  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 

كل  و���ش��ع  م��ن  بنجاحنا  و���ش��ع��داء 
احلالة  ه��ذه  اإدارة مثل  يف  خربتنا 
تقنية حمدودة  املعقدة من خالل 
بفرتة  ت�شمح  اجل��راح��ي  ال��ت��دخ��ل 

غادر امل�شت�شفى بعد 15 يوًما من 
جيدة  �شحية  ح��ال��ة  يف  اجل��راح��ة 
ب�شكل  ويتغذى  يتنف�س  الآن  وه��و 

طبيعي.

عادل اجلنيبي:متكنا من اإ�شالح العي�ب اخللقية املعقدة بنجاح دون احلاجة اإىل اللج�ء اإىل الطرق التقليدية

دبي لالأمن الإلكرتوين ي�شجل براءة اخرتاع لآلية 
ت�شفري �شبكات الت�شال الال�شلكي

•• دبي-وام: 

طور مركز دبي لالأمن الإلكرتوين مع باحثن يف 
جامعة دبي نظام ات�شال ل�شلكي مع ميزة الأمان 
يف  لال�شتخدام  منا�شبا  جتعله  والتي  به  اخلا�شة 
نقلة  و���ش��ت��ح��دث  واحل��ي��وي��ة  احل�شا�شة  الأن��ظ��م��ة 

نوعية يف جمال الت�شالت.
وي�شتخدم النظام ل�شمان �شرية انتقال املعلومات 
قوة  ل�شمان  ب��الإ���ش��اف��ة  وامل�شتقبل  امل��ر���ش��ل  ب��ن 
لالت�شالت  مفيدا  يجعله  مما  الإر���ش��ال  و�شرعة 
ات�شالت  مثل  احلكومية  احليوية  املوؤ�ش�شات  يف 
الأقمار ال�شناعية وغريها من اأجهزة الت�شالت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ن���ظ���ام ات�������ش���ال ل���ش��ل��ك��ي اآم������ن وق����وي 

للتطبيقات احل�شا�شة.
وهناأ �شعادة يو�شف ال�شيباين مدير عام مركز دبي 
ب��ه��ذا الإجناز  ف��ري��ق العمل  الإل��ك��رتوين  ل��الأم��ن 
الذي �شيحقق نقلة نوعية ل�شت�شراف امل�شتقبل يف 
املعلومات  وحماية  الت�شالت  تكنولوجية  جمال 
روؤي��ة دبي لتحقيق  واأنظمة احلكومية مبا يدعم 
الذكي  التحول  يواكب  الذي  القت�شادي  الإزه��ار 
ويعزز مكانة دبي كمدينة عاملية رائدة يف البتكار 

وال�شالمة والأمن.
رئي�س  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
دبي  مركز  بن  التعاون  اأثمر  لقد   : دب��ي  جامعة 
براءة  بت�شجيل  دبي  وجامعة  الإلكرتوين  لالأمن 
الال�شلكية  الت�شالت  ت�شفري  جم��ال  يف  اخ��رتاع 
اأو�شاط  يف  قويا  �شدى  الخ���رتاع  لهذا  و�شيكون 
اأمن املعلومات احل�شا�شة التي تقدم احلماية �شبه 
هذا  ي��ك��ون  اأن  متمنيا  امل��ع��ل��وم��ات،  ل��ه��ذه  الكاملة 
مبداأ  تر�شيخ  يف  وا�شعة  بداية لنطالقة  التعاون 
الأمن ال�شيرباين". واأجرت موزة الفال�شي باحث 
يف مركز دب��ي لالأمن الإل��ك��رتوين درا���ش��ة عملية 
الت�شالت  اأنظمة  تواجه  التي  للتحديات  وا�شعة 

اأن  الفال�شي  اأو�شحت  حيث  احلالية،  الال�شلكية 
ب�شورة  يتم  الال�شلكية  الأنظمة  �شفرات  تطوير 
دورية م�شتمرة من قبل املنظمات الدولية لزيادة 
فاإن  ولذلك  املكت�شفة  الخرتاقات  �شد  فعاليتها 
اأ�شا�شية لو�شائل  اأمن تلك الأنظمة يعترب دعامة 
لعدة  ال�شفرة  وخ�شعت  احل�شا�شة".  الت�شالت 
يف  الال�شلكية  الت�����ش��الت  خم��ت��رب  يف  اخ��ت��ب��ارات 

اجل��ام��ع��ة واأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال�����ش��م��ود جتاه 
املحافظة على  املعقدة مع  الإلكرتونية  الهجمات 
�شرعة اأدائها حيث مت قيا�س �شرعة نقل البيانات 
بال�شفرة اجلديدة والتي اأثبتت اأنها ل توؤثر على 
ال��ب��ي��ان��ات م��ن م�شتخدم لآخ����ر، كما  ن��ق��ل  ���ش��رع��ة 
يكن تطبيقها على الأجهزة الال�شلكية احلالية 

دون احلاجة ل�شتبدالها. 

طرق دبي ت�ظف الذكاء ال�شطناعي لتخطيط م�شارات احلافالت وفق ال�شتخدام

�شحة دبي تبحث فر�س التعاون مع م�ؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية الهندية

•• دبي -وام:

الذكاء  تقنيات  توظيف  من��وذج  جتربة  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ب��داأت 
م�شارات احلافالت  لتخطيط  الآلة  تعلم  بخوارزميات  املتمثلة   - ال�شطناعي 
من حيث درجة ال�شتخدام على مدار اليوم يف اإطار �شعيها اإىل توظيف التقنيات 
يف توفري الوقت واجلهد وحت�شن جتربة املتعامل يف و�شائل النقل اجلماعي. 
خدمات  بقطاع  الذكية  اخل��دم��ات  تنفيذي  اإدارة  مدير  حمبوب  اأح��م��د  وذك��ر 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  توظيف  ان  الهيئة  يف  املوؤ�ش�شي  التقني  ال��دع��م 
املتمثلة بخوارزميات تعلُّم الآلة يف تخطيط م�شار احلافالت يهدف اإىل اإعادة 
الآلة  تعلم  وخ��وارزم��ي��ات  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  طريق  عند  امل�شارات  تخطيط 
جلميع امل�شارات التي تبلغ 150 م�شاراً داخل دبي تخدم 2158 حافلة وانه مت 
جتربة هذه التقنيات كمرحلة جتريبية على 10 م�شارات عرب بيانات ا�شتخدام 
بطاقة "نول" يف اإطار ال�شعي لتحديد مواقف احلافالت ذات الإقبال الكثيف 
اإىل جانب  ال��ذروة  �شاعات  امل�شتخدمة فقط يف  التوقف  ومواقف  اليوم  ط��وال 
معرفة املواقف ذات الإقبال النادر واإنه بناًء على حتليل هذه البيانات با�شتخدام 

خوارزميات تعلُّم الآلة والذكاء ال�شطناعي وبناء نظام متكامل يكن لالإدارات 
املعنية اتخاذ القرارات املتعلقة بعدم التوقف يف مواقف معينة اأو اقرتاح م�شارات 
�شريعة تتخطى هذه املواقف مع القدرة يف الوقت ذاته على مراعاة احتياجات 

الركاب الأمر الذي ي�شهم بفعالية يف حت�شن هذه اخلدمة احليوية.
واأ�شار اإىل اأن املرحلة التجريبية التي مت تنفيذها بناء على بيانات بطاقة نول 
احلافالت  �شري  حلركة  املمُ��ه��در  الوقت  تخفي�س  عن  يوماً   30 خ��الل  اأ�شفرت 
�شري  معدل  اأن  مو�شحاً  للتجربة  اخلا�شعة  امل�����ش��ارات  ع��رب   ?13.3 مبعدل 
التقنيات  اأن هذه  153 مليون كيلو مرت مما يعني  ب�  يقدر  �شنوياً  احلافالت 
�شت�شهم يف تخفي�س كمية الوقود امل�شتهلكة وبالتايل تقليل النبعاثات الكربونية 
من  الرحالت  خمططي  جانب  من  املبذول  واجلهد  الوقت  توفري  جانب  اإىل 
الذكاء  وتقنيات  حلول  على  اعتماداً  اآلية  بطريقة  التح�شينات  اق��رتاح  خالل 
على  وتعميمها  النتائج  ه��ذه  ا�شتخدام  على  الهيئة  ي�شاعد  مما  ال�شطناعي 
جميع م�شارات ومواقف احلافالت العامة خا�شة اأن احلافالت تاأتي يف مقدمة 
و�شائل النقل اجلماعي من حيث عدد امل�شتخدمن وتلبية احتياجات خمتلف 

�شرائح اجلمهور داخل دبي.

•• دبي-وام: 

بحث معايل حميد حممد القطامي 
م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي 
اأمان  ال��دك��ت��ور  �شعادة  لقائه  خ��الل 
دبي  يف  للهند  العام  القن�شل  ب��وري 
والإمارات ال�شمالية فر�س التعاون 
ال�شحية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ن 
ال���ه���ن���دي���ة مب�����ا ي����خ����دم الأه���������داف 
ل�شيما  اجل��ان��ب��ن  ب���ن  امل�����ش��رتك��ة 
الرعاية  ب��اأن��ظ��م��ة  م��ن��ه��ا  يتعلق  م��ا 
ال�شحية والتقنيات واحللول الذكية 

وكذلك التدريب والتعليم الطبي.
و����ش���ل���ط م���ع���ايل ال���ق���ط���ام���ي خالل 
طويلة  العالقة  على  ال�شوء  اللقاء 
الأم��د بن الإم��ارات والهند يف عدة 
ال�شحة  ق��ط��اع  بينها  م��ن  جم���الت 
ال�شحية  ال���ت���ج���رب���ة  اإىل  لف�����ت�����اً 

وتاريخها  للهند  واملميزة  الناجحة 
الالفت يف هذا املجال موؤكدا حر�س 
هيئة ال�شحة بدبي على التعاون مع 
لتعزيز  العاملية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 

عالية  رعاية  وتقدمي  املعرفة  ونقل 
اجلودة للمر�شى.

الهندي  القن�شل  اأع��رب  جانبه  من 
ع���ن اإم���ت���ن���ان ب�����الده ل���ق���ي���ادة دول���ة 

ال�شلطات  وج����م����ي����ع  الإم���������������ارات 
وهيئة  الإم�����ارات�����ي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
من  تقدمه  م��ا  على  ب��دب��ي  ال�شحة 
مبا  ال�شكان  جلميع  ا�شتثنائي  دع��م 
وخا�شة  الهندية  اجل��ال��ي��ة  ذل��ك  يف 
لفتا  "كوفيد-"19  اأزم����ة  خ���الل 
اإىل فر�س التعاون ونقل املعرفة يف 
وخا�شة  الطبية  امل��ج��الت  خمتلف 
ب���دب���ي وهيئة  ال�����ش��ح��ة  ب���ن ه��ي��ئ��ة 
ال�شحة الوطنية يف الهند واإمكانية 
والتعاون  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  ت��ب��ادل 
الرعاية  ت��ق��دمي  ج��وان��ب  جميع  يف 

ال�شحية.
ح���������ش����ر ال�����ل�����ق�����اء جم����م����وع����ة من 
بينهم  م��ن  واملخت�شن  امل�����ش��وؤول��ن 
الدكتور حممد الر�شا مدير مكتب 
اإدارة امل�شاريع واملعلوماتية وال�شحة 

الذكية يف هيئة ال�شحة بدبي .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

يوؤدي برنامج التاأهيل القانوين الذي تنفذه الهيئة الحتادية للرقابة النووية 
دورا بارزا يف تاأهيل الكوادر الوطنية وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم يف جمال 

القانون النووي وكافة الت�شريعات املرتبطة به.
ومع الإجنازات الرائدة التي حققتها الدولة يف قطاع الطاقة النووية ال�شلمية 
توا�شل الكوادر الوطنية اأداء دورها الهام يف تعزيز م�شرية هذا القطاع الذي بات 

ي�شكل ركيزة لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف الدولة.
وجنح برنامج التاأهيل القانوين يف ا�شتقطاب نخبة من خريجي كليات احلقوق 
الدولة  يف  ال�شلمية  النووية  الطاقة  قطاع  بدخول  املهتمن  الكفاءات  اأ�شحاب 
املعنية  والتفاقيات  الت�شريعات  لفهم  الالزمة  باملعرفة  تزويدهم  على  وعمل 
ال�شلمي  ال��ن��ووي  والربنامج  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  بالعمليات 
العديد  اأ�شبح  واليوم  ال��دويل  النووي  القانون  الإم��ارات��ي وغريها من جوانب 

منهم �شمن فرق العمل بالهيئة الحتادية للرقابة النووية.
للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  قانونية  ���ش��وؤون  �شابط  الظاهري  م��رمي  وق��ال��ت 
النووية ل�"وكالة اأنباء الإمارات" اإن دعم قيادة الدولة الر�شيدة و�شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 

والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية �شكل الدافع الأول للمراأة 
الإماراتية لتحقق التميز يف �شتى قطاعات العمل.

دورا  تلعب  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  واأك���دت 
اأ�شا�شيا ومهما يف حتقيق اأهداف الهيئة يف الرقابة على القطاع النووي يف الدولة 

ل�شمان حماية اجلمهور والبيئة والعاملن.
للخريجن  قانوين  برنامج  اأول  الهيئة  اأطلقت   2019 ع��ام  يف  اأن��ه  واأو�شحت 
اأن  اإىل  ب��ارزة لكوادر ن�شائية وطنية م�شرية  اجل��دد يف دول��ة الإم��ارات مب�شاركة 
الربنامج �شاهم يف اإعداد وتدريب اخلريجن اجلدد لإدارة ال�شوؤون القانونية يف 

الهيئة بالإ�شافة اإىل تدريبهم وتعريفهم بالقانون النووي.
واأعربت عن فخرها كونها تواجدت �شمن الدفعة الأوىل بالربنامج عام 2019 
وهي اليوم �شمن الكوادر املواطنة العاملة يف الهيئة الحتادية للرقابة النووية 
م�شرية اإىل اأن هذا الربنامج الرائد والذي يعد الأول من نوعه يف الدولة �شاهم 

ب�شكل بازر يف تعزيز خرباتهم يف كافة املجالت املرتبطة بالقانون النووي.
الكوادر  لتاأهيل  النووية  للرقابة  الهيئة الحتادية  تقوم  التي  واأ�شادت باجلهود 
القطاع  اأن هذا  اإىل  ال�شلمية م�شرية  النووية  الطاقة  للعمل يف قطاع  الوطنية 
ومع الإجنازات العاملية الرائدة الذي حتققها الدولة فيه بات ي�شهد اإقبال كبريا 
من اأبناء الوطن على اللتحاق به واحل�شول على الإعداد والتاأهيل الالزم من 

اأجل التواجد �شمن فرق العمل بهذا القطاع.
برنامج   2019 العام  يف  اأطلقت  قد  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  وكانت 
النووي  القانون  املواطنن يف  خ��ربات  لبناء  نوعه  الأول من  القانوين  التاأهيل 

واإعدادهم للعمل يف اإدارة ال�شوؤون القانونية بالهيئة.
وي�شكل الربنامج جزءا من ا�شرتاتيجية الهيئة ل�شمان ال�شتدامة على املدى 
الطويل عرب تطوير الكفاءات املواطنة يف قطاع الطاقة النووية ال�شلمية وغريه 
مع  بال�شراكة  الربنامج  تطوير  على  عملت  حيث  ال�شلة  ذات  القطاعات  م��ن 
واحدة من اأكرب �شركات القانون الدويل ذات اخلربة الوا�شعة يف جمال القانون 

النووي.
وي�شكل ال�شتثمار يف بناء الكوادر الوطنية يف القطاع النووي اأولوية لدى الهيئة 
2009 بداأت العمل ولديها  الحتادية للرقابة النووية فمنذ تاأ�شي�شها يف عام 
وت�شكل  موظفا   245 ق��راب��ة  الهيئة  ل��دى  يعمل  ال��ي��وم  اأم��ا  موظفا   17 فقط 
ن�شبة التوطن نحو 66 يف املائة وي�شغل 45 يف املائة منهم منا�شب قيادية يف 
الأمان النووي والأمن النووي وال�شمانات والأمان الإ�شعاعي وت�شكل ن�شبة املراأة 
العاملة يف الهيئة نحو 40 يف املائة من اإجمايل القوى العاملة كما يعمل لدى 
الهيئة جمموعة من اخلرباء الدولين الذين ي�شكلون مع اخلرباء الإماراتين 

هذه املوؤ�ش�شة املبتكرة التي تنظم القطاع النووي بطريقة مبتكرة.

الحتادية للرقابة الن�وية.. بناء قدرات الك�ادر ال�طنية يف جمال القان�ن الن�وي

•• دبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل��ري  خليفة  ع��ب��داهلل  الفريق  معايل  اأك��د 
دبي، رئي�س املجل�س الأمني للتح�شري ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو 
املا�شية  ا�شتطاعت باقتدار خالل الفرتة  العمل  اأن فرق  الدويل، 
انت�شار  عن  الناجمة  العاملية  الأزم��ة  تبعات  حتديات  مع  التعامل 
فريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد19-، م�شرياً اإىل اأن ت�شافر جهود 
خمتلف اجلهات اأ�شهم يف تذليل كافة ال�شعوبات واحلد من انت�شار 
الفريو�س. جاء ذلك خالل تروؤ�س معاليه اجتماع املجل�س الأمني 
اإك�شبو الدويل، بح�شور م�شاعدي  للتح�شري ل�شت�شافة معر�س 
القائد العام، واأع�شاء املجل�س وعدد من م�شوؤويل املعر�س الدويل 

والقائمن عليه اإىل جانب عدد من ال�شباط.

واطلع معايل الفريق عبداهلل خليفة املري على اجلدول الزمني 
عملية  و�شري  امل�شاركة،  بالدول  اخلا�شة  الأجنحة  من  لالنتهاء 
19 وما ترتب عليها خالل الفرتة  البناء يف ظل جائحة كوفيد 
املا�شية، اإ�شافة اإىل املو�شوعات التي متت مناق�شتها يف الجتماعات 
التنفيذ،  قيد  لزال��ت  والتي  تنفيذها  التي مت  والقرارات  املا�شية 
م�شيداً باجلهود املبذولة من خمتلف الفرق، والعمل �شمن فريق 
الزمني  اجلدول  وفق  الإن�شائية  الأعمال  لإجناز  ومتكامل  واحد 
قطاع  ع��ام  من�شق  ال�شام�شي  ح��ارب  العقيد  وا�شتعر�س  املعتمد. 
الأمنية  اخلطة  يف  والتغريات  التحديثات  اآخ��ر  اجلنائي،  البحث 
اإك�شبو،  موقع  يف  بالقطاع  اخلا�شة  الفرق  تواجد  واآل��ي��ة  للجنة، 
العليا.  القيادة  توجهات  وفق  العمل  على  القطاع  حر�س  موؤكداً 
العمليات  قطاع  ع��ام  من�شق  الغفلي  م�شبح  العقيد  عر�س  فيما 

الإجراءات امليدانية لفريق العمليات وجاهزية الفرق امليدانية.
الدعم  ع��ام قطاع  امل��رزوق��ي من�شق  امل��ق��دم �شالح حممد  وت��ن��اول 
ال��ق��ط��اع وحتديثاتها،  ال��ت��دري��ب وف���ق خ��ط��ة  والإ���ش��ن��اد م��و���ش��وع 
بالإ�شافة اإىل موا�شلة برامج التدريب، وجتهيز 4 مراكز �شرطة 
تاأهيل  برنامج  من  الإنتهاء  اإىل  اإ�شافة  احل��دث،  موقع  يف  ذكية 

جمندي اخلدمة الوطنية مل�شاركتهم يف احلدث.
وا���ش��ت��م��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل���ري واحل�����ش��ور م��ن اأح��م��د اخلطيب 
اإىل  اإك�شبو،  يف  العقاري  والت�شليم  للتطوير  التنفيذي  الرئي�س 
العمل  �شري  واآلية  ال��دويل  اإك�شبو  م�شروع  م�شتجدات  حول  �شرح 
يف املوقع، والتواريخ املتوقعة لالنتهاء، والتحديات التي واجهتهم 
املتخذة  الح��رتازي��ة  والإج�����راءات   ،19 كوفيد  ب��داي��ة جائحة  يف 

للحيلولة دون توقف العمل، واللتزام وفق اجلدول املعتمد.

املري يرتاأ�س اجتماع املجل�س الأمني للتح�شري لإك�شب�

•• العني - الفجر

بنت  �شما  الدكتورة  ال�شيخة  اأطلقت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د 
ال�شيخ  م���وؤ����ش�������ش���ات  اإدارة  جم��ل�����س 
م�شروع  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
ليمثل  الرقمي(  ال�شغري  )امل�شتثمر 
وبرامج  مل�����ش��اري��ع  ج���دي���دة  اإ����ش���اف���ة 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  جمعية 
اأع�شاء  امل�شتقبل مع كل من  لأجيال 
مكتبة اأجيال امل�شتقبل وطلبة احللقة 
بن خالد  الأوىل من مدر�شة حممد 
بح�شورها  ل����الأج����ي����ال   ن���ه���ي���ان  اآل 
مع  والتحفيزي  التنويري  ولقائها 
 ، اأم���وره���م  اأول���ي���اء  و  املكتبة  اأع�����ش��اء 
م��وؤك��دة على اأه��م��ي��ة  امل�����ش��روع الذي 
بناء   ال��ف��ع��ال يف  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار  ي��ع��ن��ى 
اأج���ي���ال املجتمع  ق�����درات   م���واه���ب و 

التي   ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات  ومتكينهم  
منظومة  يف  ل���ي�������ش���ارك���وا  ت���وؤه���ل���ه���م 
كافة  م�شتثمرين  امل�شتقبلي  ال��ب��ن��اء 
م�شروع  وي��رت��ك��ز   ه��ذا   . اإمكانياتهم 
�شتة  على  الرقمي  ال�شغري  امل�شتثمر 
يف  ال�شتثمار   بهدف  رئي�شة  حم��اور 
وال�شحة   وال���وق���ت  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل�����ال 
وال�شتثمار  الإب����داع����ي  ال��ت��ف��ك��ري  و 
اأن التاأهيل �شمن  ، باعتبار  الو�شعي 
�شمان   ال�����ش��ت��ة  امل����ح����اور  م��ن��ظ��وم��ة 
من  تخرجهم  بعد  الأج��ي��ال  لتاأهيل 
ال��ربن��ام��ج  ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن   على 
احلقيقي  ال�شتثمار  مفهوم  اإدراك 
ت�شمن  اإيجابية  بطريقة  توظيفه  و 
اآمنا  مبا يتما�شى مع  لهم م�شتقبال 
متطلبات   ويواكب  امل�شتقبل  حتديات 
امل�شروع  �شيعمل  كما   ، العمل  ���ش��وق 
تاأهيلية  ت��دري��ب  ب��رام��ج  تقدمي  على 

اخ���ت�������ش���ا����ش���ن يف كل  اأي��������دي  ع���ل���ى 
ال�شابقة بحيث  امل��ج��الت  م��ن  جم��ال 
�شهادة  للم�شروع  املنت�شبون  يح�شل 

املو�شوعة  ل��ل��ربام��ج  اإجن��ازه��م  عقب 
اأما   ، الإجن��از  ل�شروط  ا�شتيفائهم  و 
طلبة  م��ن  فتبداأ  امل�شتهدفة  الفئات 

املرحلة  وح���ت���ى  الأط�����ف�����ال  ري����ا�����س 
ال��ث��ان��وي��ة ك��م��ا ي��ت��م ا���ش��ت��ه��داف كافة 
بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات  اأع�شاء 

اإعطاء  �شيتم  فيما  نهيان  اآل  خ��ال��د 
ور������س ت��دري��ب��ي��ة مل��ج��ال�����س الأم���ه���ات 
والآب��������اء ب���ه���دف ال��ت��وع��ي��ة ب���اأه���داف 
امل�شروع واآلية تنفيذه لدعم ومتكن 
اأب���ن���ائ���ه���م خ����الل اإجن�������ازه ، وق����د مت 
ت���ق���دمي ور������س ع��م��ل خ����الل اإط����الق 
امل���������ش����روع مت ف���ي���ه���ا ر�����ش����م ال����دره����م 
وت�شكيله كما مت رواية ق�ش�س تهدف 
اإىل قيمة واأهمية ال�شتثمار والدخار 
ياأتي  امل�شروع  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر   ،
انطالقته  مل�شرية  ا�شتكمال  اإطالقه 
منذ ع��ام  2007  وال��ذي ك��ان حتت 
ال�����ش��غ��ري«  وياأتي  »امل���دخ���ر  م�����ش��م��ى 
حاليا مواكبا للتطورات التكنولوجية  
بعنوان » امل�شتثمر ال�شغري الرقمي » 
ك��اف��ة الربامج  مت��ا���ش��ي��ا م���ع رق��م��ن��ة 
اليومية وعرب  احل��ي��اة  وامل�����ش��اري��ع يف 

التعامالت البنكية .

�إ�صافة جديدة لأجيال �مل�صتقبل

�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تطلق م�شروع امل�شتثمر ال�شغري الرقمي

•• اأبوظبي -وام:

املوظفن  ع��دد  و���ش��ول  ع��ن  الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  ك�شفت 
املواطنن العاملن يف احلكومة الحتادية حتى يونيو من العام اجلاري 

و486 موظفة. األفاً   31 منهم  موظفن،  و109  األفاً   57
ب��ل��غ ع���دد املوظفن  اأ���ش��درت��ه��ا الهيئة ف��ق��د  ووف��ق��اً لإح�����ش��ائ��ي��ة ح��دي��ث��ة 
املواطنن �شمن الفئة القيادية 2421 موظفاً وموظفة، بواقع 1324 

موظفاً و1097 موظفة.

املوظفن  من  الأك��رب  الن�شبة   39 اإىل   30 العمرية من  الفئة  و�شكلت 
حيث �شملت 21 األفا و886 موظفاً من كال اجلن�شن، فيما حلت الفئة 
املوظفن  ع��دد  حيث  م��ن  الثانية  املرتبة  يف   49 اإىل   40 م��ن  العمرية 

املواطنن بواقع 17 الفاً و724 موظفاً.
الأك����رب من  ال��ع��دد  ع��ل��ى  وامل��ه��ن��ي��ة  التخ�ش�شية  ال��وظ��ائ��ف  وا���ش��ت��ح��وذت 
و714  األ��ف��اً  امل��وظ��ف��ن امل��واط��ن��ن يف احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة ب��واق��ع 34 
 16 التنفيذية  الوظائف  املواطنن يف  املوظفن  بلغ عدد  فيما  موظفاً، 

األفاً و539 موظفاً.

اأكرث من 57 األف م�ظف م�اطن يف احلك�مة الحتادية حتى ي�ني� 2020

الإمارات تدعم العامل يف م�اجهة ك�رونا
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن دولة الإمارات تمُو�ّشع يوماً بعد اآخر ج�شرها 
اجلوي الذي اأطلقته بهدف اإي�شال م�شاعداتها من املواّد الطبية الوقائية 
"كوفيد19-"، الذي  امل�شتجّد  والأدوي��ة الالزمة ملواجهة فريو�س كورونا 
ما زال ي�شرب بقوة يف العديد من مناطق العامل، بل ويهدد العديد من 
الدول مبوجات متوالية من التف�شي ت�شكل، من دون �شك، خطراً على حياة 
النا�س فيها، وعلى قدرة اأنظمتها ال�شحية على ال�شمود، وتهدد اقت�شادها 
و�شائر اأن�شطة احلياة فيها. واأو�شحت الن�شرة ال�شادرة عن مركز الإمارات 
املجال  ه��ذا  يف  الإم���ارات  مواقف  ان  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
ت�شمل ال�شقيق وال�شديق، ول ت�شتثني اأحداً، ول ترتبط �شوى بقيم النبل 
والإن�شانية والتعاون والتعا�شد لكبح جماح هذه اجلائحة، والتكاتف بن 
النا�س على اختالف األ�شنتهم واألوانهم واأعراقهم واأجنا�شهم لتجاوز هذه 
ما يكن من  باأقّل  منها  واخل��روج  كّلها،  الإن�شانية  بها  التي متّر  املرحلة 
العامل من �شروره من خالل  الوباء وتخلي�س  الأ���ش��رار، ودف��ع �شبح هذا 

التو�شل اإىل لقاح فاعل يحقق التح�شن والوقاية من عدواه ال�شريعة.
واأ�شارت الن�شرة يف افتتاحيتها بعنوان " الإمارات تدعم العامل يف مواجهة 
ال�شقيقة،  �شوريا  هي  الإم��ارات��ي  الدعم  حمطات  اأح��دث  ان  كورونا" اإىل 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  �شمري  ع��ن  واح��ت��ي��اج��ات��ه  �شعبها  ه��م��وم  تغيب  ل  ال��ت��ي 
اأّك��ده �شاحب  لدولة الإم���ارات، خ�شو�شاً يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف، وه��و ما 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اإىل جائحة  الأزم��ة وحتّولها  بدايات ظهور  منذ  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
عاملية، حينما ات�شل اأواخر �شهر مار�س املا�شي مع الرئي�س ال�شوري ب�شار 
الأ�شد، واأّكد له اأن �شوريا لن تكون وحدها يف هذه الظروف احلرجة، واأّن 
والأ�شدقاء  الأ�شقاء  ولكل  لها،  و�شنداً  عوناً  دائماً  �شتكون  الإم��ارات  دول��ة 
والأخوة يف الإن�شانية للت�شدي لهذا الوباء، و�شتقدم كل ما يلزم مل�شاعدة 
من  ال�شقيق  �شعبها  حماية  ي�شمن  مب��ا  ال�����ش��دد،  ه��ذا  يف  ودعمها  �شوريا 
اآثاره وتداعياته. واأو�شحت الن�شرة انه خالل اأقل من اأ�شبوع �شرّيت هيئة 
الهالل الأحمر يف اإطار ال�شتجابة العاملية لدولة الإمارات للحد من تف�شي 
اجلائحة، طائرَتي م�شاعدات طبية اإىل �شوريا حمملتن بكميات كبرية من 
الأدوي��ة وامل�شتلزمات وامل��واّد الطبية التي ي�شتفيد منها اآلف العاملن يف 
جمال الرعاية ال�شحية، واأولئك الذين يقفون على اخلطوط الأمامية يف 
مواجهة الفريو�س، ومعها دعوات ومتنيات قيادة الإمارات و�شعبها ل�شوريا 
نحو  العاملية  الأزم��ة  هذه  وبتجاوز  الدائمة،  بال�شالمة  و�شعبها  ال�شقيقة 
م�شتقبل اأف�شل، واأكرث ازده��اراً. و لفتت الن�شرة غلى ان مواقف الإمارات 
لقيت تقديراً ل حدود له من الأ�شقاء يف �شوريا، ذلك لأنها ت�شامت فوق 
امل�شائل ال�شيا�شية يف هذه الظروف ال�شتثنائية، وغّلبت اجلانب الإن�شاين 
ا�شتثناء،  ب��ال  الب�شري  اجلن�س  يواجهه  ال��ذي  امل�شرتك  التحدي  ظ��ل  يف 
واأثارت اإعجاب العامل كّله من �شرقه اإىل غربه، وجعلت من الإمارات مثاًل 
يحتذى به يف اإعالء قيمة الإن�شان وتقدي�س حقه يف احلياة ونربا�شاً ينري 
للعامل كله دروب العطاء والبذل والتعاون، ويج�ّشد على اأر�س الواقع معنى 
الرنانة  ال�شعارات  عن  بعيداً  والت�شامح،  التعاي�س  وقيم  الإن�شانية  الأخ��وة 
التي ل ت�شمن ول تغني من جوع، ول تقّدم ملن يحتاج حبة الدواء، اأو لقمة 

الغذاء، اأو معدات الوقاية، �شوى املزيد من الوهم وال�شراب.
واكدت الن�شرة ان هذا النهج ل حياد عنه وهو الذي اختّطه القائد املوؤ�ش�س، 
املغفور له، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، واأراده اأن يكون 
الإم��ارات على  التي تتميز بها هوية دول��ة  الأ�شا�شية  العنا�شر  واح��داً من 
م�شتوى العامل كّله، فكان ما اأراد، رحمه اهلل، حيث �شارت القيادة الر�شيدة 
و�شل عطاء هذا  تعزيزه، حتى  على  وعملت  به  النهج ومت�شكت  على هذا 
ال�شراء  معه يف  ووقوفاً  لالإن�شان  م�شاندة  الأر���س  اأقا�شي  املعطاء  الوطن 
الأوبئة  بنوعية حياته، من خالل حماربة  الرتقاء  اإىل  و�شعياً  وال�شراء، 
اإىل  الكوارث والأزم���ات، وال�شعي  اآث��ار  وامل�شاعدة على جت��اوز  والأم��را���س، 
العلم  ون�شر  الب�شيطة،  وجه  على  مكان  كل  يف  وال�شتقرار  ال�شالم  اإر�شاء 
اأينما  �شواهد جتدها  به  والأمّية، وهو ما تنطق  والفقر  وحماربة اجلهل 
ّيمت وجهك يف �شتى اأ�شقاع املعمورة، ولي�شت م�شاعدات الإمارات ملواجهة 

كورونا �شوى غي�س من في�س هذا العطاء.

�أخبار �ل�صاعة :

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية 
اأداء اأمر   SHCFICICPL2020 /0003363 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : املا�شة ل�شناعة الملنيوم ذ م م  �شانتا كومار �شينابان 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح األوميل تيك 
جلف ذ م م بالتايل : بعد الإطالع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا 
القرار  الأداء مو�شوع  امر  املبن يف �شحيفة  املبلغ  بينهما  ما  بالت�شامن يف  للمدعي 
الدعوى  قيد  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها  املاثل 

وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات. 
القا�شي / حميد الدين �شليمان خمي�س 
مكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3568/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/4234 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )45751 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( الإم��ارات - �شفته بالق�شية 
: طالب التنفيذ ، املطلوب اإعالنه : 1- �شادي�س كومار �شوبر امانيا بيالى �شو�شيال - 

�شفته بالق�شية : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )45751( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3995/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1281 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )37307 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( الإم��ارات - �شفته بالق�شية 
املطلوب اإعالنه : 1- بيو�س �شود هورى �شود هورى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

مو�شوع الإعالن :
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )37307(
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4001/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1318 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )50643 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة امريكان 
اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )�شابقا( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- عبدالرحمن علي نا�شر - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )50643( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1852/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3890 جتاري 

جزئي والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
 : بالق�شية  �شفته   - الفهيمي  طاهر  حممد  عبدالعزيز  احمد   : الإع���الن  طالب 
م�شتاأنف ، املطلوب اإعالنه : 1- 2. درمي كات�شر للو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها 

- �شفته  بالق�شية : م�شتاأنف �شده - جمهول حمل الإقامة 
ال�شاعة  امل��واف��ق 2020/9/16  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  : وح��ددت  الإع���الن  مو�شوع 
يثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  م�شاءا    17.30

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1116/2020/11 مدين جزئي  

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )13. 28.259 درهم( مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  �شركة جمموعة الإمارات لالإت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س م ع - �شفته بالق�شية 
: مدعي ،  املطلوب اإعالنه : 1- مي�شيل مري كادو بون�شول - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول 

حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ال��زام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وق��دره )13. 28.259 دره��م( مع  قد 
بالر�شوم  الزام املدعي عليه  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من  الفائدة 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق 2020/9/14 ال�شاعة 8.30 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف��ق��د امل���دع���و/ ���ش��ب��ري جيه 
كارنال جيه بهيل ، باك�شتان   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )AM8991291 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501335602

فقدان ج�از �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ج����وىل انن 
الفلبن   ، كوبيالار  دارادار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC2057892( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508609513

فقدان ج�از �شفر

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة وعنوانها : تنوير انرتتاينمنت للو�شائط الب�شرية )ذ.م.م.(
رقم الرخ�شة / 792332

ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شئولية حمدودة . 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1309237

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل 
ال�شركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 2020/08/31 واملوثق 
امل�شفي  وبتعين   2020/08/31 بتاريخ  رقم/2020/1/130693(  حتت  العدل  الكاتب  لدي 
املذكور اأعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�شعيد – ت 
/2955248 �س ب/8540  ، م�شطحبا معة كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي وعنوانه : �شفيان الغا و�شركاه – حما�شبون قانونيون .
ا�شم ال�شركة وعنوانها : تنوير انرتتاينمنت للو�شائط الب�شرية )ذ.م.م.( رقم الرخ�شة / 792332

العنوان: مكتب رقم )301-305( ملك  تيل�شا �شنرت – املركز التجاري –  بر دبي .
ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شئولية حمدودة.

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1309237
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل 
2020/08/31 واملوثق  ال�شركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 
لدي الكاتب العدل حتت رقم املحرر    2020/1/130693 بتاريخ 2020/08/31  وبتعين امل�شفي 

املذكور اأعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. 
 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعين يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�شعيد 
الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �س ب : 8540  – الطابق  رقم/204  – مكتب 

م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اأخبـار الإمـارات

�شحيفة  لنكيفي�شيو�س  لينا�س  ال��ل��ي��ت��واين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأب��ل��غ 
فاينن�شال تايز يف مقابلة ن�شرت اأم�س الأحد باأن عدم حترك الحتاد 
الأوروبي اإزاء ما تقوم به رو�شيا البي�شاء يقو�س م�شداقية �شيا�شته 
اخلارجية. وقال لنكيفي�شيو�س يف املقابلة اإن الحتاد الأوروبي بحاجة 
اإىل ت�شجيع الديقراطية ومواجهة نفوذ رو�شيا يف رو�شيا البي�شاء، 
للمعار�شة  ملمو�شة”  “م�شاعدة  يقدم  اأن  يجب  التكتل  اأن  م�شيفا 
بعد  اأحيانا  “نتحرك  واأ�شاف  ال�شابقة.  ال�شوفيتية  اجلمهورية  يف 
اأي انطباع لدى املجتمع  الأوان واإجراءاتنا جمزاأة ول ترتك  فوات 
البي�شاء  رو�شيا  �شعب  ي�شعر  األ  يجب  ال�شلطة...  يف  املوجودين  اأو 
باأننا تخلينا عنه«. وم�شى يقول اإنه كان يف�شل اأن يفر�س الحتاد 
على  واإ�شتونيا،  ولتفيا  ليتوانيا  فعلت  مثلما  ع��ق��وب��ات،  الأوروب����ي 
الرئي�س األك�شندر لوكا�شينكو و29 م�شوؤول اآخر يف رو�شيا البي�شاء. 
وكانت زعيمة املعار�شة يف رو�شيا البي�شاء �شفيتالنا ت�شيخانو�شكايا 
دعت الأمم املتحدة اإىل التنديد بحملة القمع التي �شنها لوكا�شينكو 
التي  النتخابات  بنتيجة  بالتالعب  اتهموه  الذين  املحتجن  على 
اأف�شت ال�شهر املا�شي اإىل فوزه بفرتة جديدة يف ال�شلطة. كما دعت 
امل�شوؤولن  على  اإىل فر�س عقوبات  الدويل  املجتمع  ت�شيخانو�شكايا 
املعار�شة  النتخابات. وحتدثت زعيمة  �شهدتها  التي  املخالفات  عن 
من العا�شمة الليتوانية فيلنيو�س، حيث فرت بعد اأن �شن لوكا�شينكو 

حملته القمعية.

اأن�شئت مبوجب قانون الأمن ال�شيني، نا�شطا  اعتقلت ال�شرطة التي 
معار�شا يف هونغ كونغ اأم�س الأحد  ب�شبب “التفوه بكلمات حتري�شية” 
قبل �شاعات من تظاهرة �شد الن�س املثري للجدل الذي فر�شته بكن 
نائب  تاك-ت�شي  ت��ام  وتوقيف  ال�شابقة.  الربيطانية  امل�شتعمرة  على 
الأحدث  هو  الراديكايل،  الديوقراطي  ال�شعب”  “قوة  رئي�س حزب 
�شمن �شل�شلة اعتقالت تطال اأهم النا�شطن املوؤيدين للديوقراطية 
يف هونغ كونغ. وهو ياأتي يف �شباح اليوم الذي كان من املقرر اأن يديل 
الناخبون يف املنطقة باأ�شواتهم يف انتخابات عامة فيه اأرجئت ب�شبب 
�شد  به  م�شرح  غري  احتجاج  ينظم  وك��ان  امل�شتجد.  ك��ورون��ا  فريو�س 
القانون اجلديد لالأمن القومي الذي يعزز قب�شة ال�شلطات ال�شينية 
لكوفيد-19  اختبار  وبرنامج  انتخابات  تاأجيل  وكذلك  املدينة،  على 
مدعوم من بكن، اجتذب اأكرث من 10 اآلف م�شرتك عرب الإنرتنت. 
اأوقف يف منزله يف  “فا�شت بيت”،  با�شم  املعروف  ال�شابق  املذيع  وتام 
�شمال �شرق هونغ كونغ من جانب عنا�شر من فرقة الأمن القومي، 
او�شحت  كما  اجل��دي��د،  ال��ق��ان��ون  اعتقاله مب��وج��ب  يتم  اأن���ه مل  رغ��م 
“اأوقف تام �شباح  ال�شرطة. وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة يل ك��واي-واه 
العا�شرة  امل���ادة  مبوجب  حتري�شية،  بكلمات  تفوه  لأن��ه  الأح���د  اأم�����س 
�شّن خالل احلقبة  الذي  الت�شريع  اإىل  م�شريا  قانون اجلرائم”  من 

ال�شتعمارية الربيطانية لقمع التعابري املناه�شة للحكومة.

اأمر الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون 12 األف ع�شو يف حزبه 
احلاكم ومقره بيونغ يانغ مب�شاعدة مقاطعتن ريفيتن على التعايف 
من الأ�شرار الناجمة عن اإع�شار �شديد، وفق ما ذكرت وكالة النباء 
جديد  اإع�شار  ح��دوث  املتوقع  وم��ن   . الر�شمية  ال�شمالية  الكورية 
ال�شرقي  ال�شاحل  �شهد  حن  يف  الكورية،  اجلزيرة  �شبه  يف  الثالثاء 
التي  الغزيرة  الأم��ط��ار  �شببتها  ج�شيمة  واأ���ش��رار  في�شانات  للبالد 
�شاحبت مرور الإع�شار العنيف ماي�شاك يف بداية الأ�شبوع وكذلك 
الطبيعية  الكوارث  اأ�شرار  تكون  وع��ادة  ال�شابقة.  العوا�شف  ب�شبب 
اأكرب يف كوريا ال�شمالية، نظرا لبنيتها التحتية ال�شعيفة. وهي اأي�شا 
معر�شة للفي�شانات لأن العديد من اجلبال والتالل اأزيلت غاباتها. 
العديد  املياه  األف منزل وغمرت  اأكرث من  الإع�شار ماي�شاك  ودمر 
من املباين العامة والأرا�شي الزراعية يف اإقليمي هامغيونغ ال�شمايل 
واجلنوبي، بح�شب الوكالة. وذكرت الوكالة اأن كيم زار ال�شبت املكان 
اإىل  الإغاثة، م�شرية  ب�شاأن عمليات  اجتماعا  ونظم  الأ�شرار  ملعاينة 

اأنه اأقال اأي�شا رئي�س جلنة احلزب يف اإقليم هامغيونغ اجلنوبي.
وهو  له  �شورا  الأح��د  الر�شمية  �شينمون  رودون���غ  �شحيفة  ون�شرت 
واأ�شجار  مدمرة  منازل  اأم��ام  واقفا  امل�شوؤولن،  مع  الو�شع  يناق�س 

اقتلعها الإع�شار.

عوا�شم

بروك�سيل

هونغ كونغ

�سيول

حتقيق كبري يف ق�شية وفاة 
اأمريكي اأ�ش�د بعد ت�قيفه 

•• نيويورك-اأ ف ب

اأعلن مدعية نيويورك ت�شكيل هيئة حملفن كربى للتحقيق يف ق�شية وفاة 
مواطن اأمريكي اإفريقي يعاين من ا�شطرابات نف�شية بعد تعّر�شه للخنق 
اآذار/مار�س. وقالت عائلة دانيال   23 اإثر توقيفه يف  اأيدي �شرطين  على 
برود )41 عاماً( اإنه تمُويف يف 30 اآذار/مار�س يف امل�شت�شفى، بعد �شبعة اأيام 
من توقيفه من جانب �شرطة روت�ش�شرت يف �شمال ولية نيويورك. ودانيال 
تلوا  برود هو من بن عدد من املواطنن الأمريكين من اأ�شول اإفريقية قمُ
ب�شبب جتاوزات ال�شرطة التي اأ�شعلت يف الأ�شهر الأخرية تظاهرات غا�شبة 
يف كافة اأنحاء الوليات املتحدة. وقالت املدعية العامة ليتي�شيا جيم�س يف 
اإطار حتقيقنا  تدابري لت�شكيل جلنة كبرية يف  “مكتبي �شيتخذ فوراً  بيان 
اأن���درو كومو يف  نيويورك  ورّح��ب حاكم ولي��ة  الق�شية«.  ه��ذه  ال�شامل يف 
تغريدة بهذا القرار. ويف 23 اآذار/مار�س، فيما كان برود ي�شري عارياً يف ظل 
درجات حرارة متدنية جداً، و�شع عنا�شر ال�شرطة كي�شاً من قما�س حول 
بالقوة  الأر���س  على  واأبقوه مثبتاً  الب�شق.  ملنعه بح�شب قولهم، من  راأ�شه 
ن��داًء عاجاًل من  اأن تلقت  اآن��ذاك بعد  ال�شرطة  حتى فقد وعيه. وتدخلت 
جانب �شقيق دانيال برود الذي اأمُ�شيب بنوبة ناجمة عن ا�شطرابات نف�شية. 
وقال جو برود لل�شحافة الأربعاء “اّت�شلت لأح�شل على م�شاعدة من اأجل 

�شقيقي، ولي�س ليمُقتل«.

م�شت�شار الرئي�س امل�شري: ل �شاللت جديدة من ك�رونا يف البالد

�إيقاف عن�صر �إرهابي ر�بع

ت�ن�س: الق�شاء على 3 اإرهابيني وا�شت�شهاد ع�ن حر�س
•• الفجر -تون�س

   اأّكدت وزارة الداخلية التون�شية 
اأم���������س الأح��������د  ت���ع���ّر����س عونن 
الوطني  احل��ر���س  ل�شلك  تابعن 
ب�����ش��ي��ارة من  ده�������س  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
م�شتوى  على  اإرهابين   3 ط��رف 

مفرتق اأكودة القنطاوي �شو�شة.
   واأ�شافت ال��وزارة يف بالغ �شادر 
من  الأم��ن��ي��ة  ال��وح��دات  اأّن  عنها، 
مت�شيط  تولت  الأ�شالك  خمتلف 
م�����ك�����ان ال���ع���م���ل���ي���ة وحم����ا�����ش����رة 
ال���ع���ن���ا����ش���ر الإره����اب����ي����ة وت���ب���ادل 
مب��������رزة  معه�����ا،  ال��ن��ار  اإط����الق 
على  الق�شاء  ع��ن  اأ�شفر  ذل��ك  اأّن 

الإرهابين الثالثة.
   واأ�شارت اىل اأّن العملية اأ�شفرت 
كذلك عن ا�شت�شهاد الوكيل �شامي 
امل�شت�شفى  اإىل  نقله  بعد  م��راب��ط 
م���ربزة اأّن ال��وك��ي��ل رام���ي الإم���ام 
اأ�شيب بجروح واأّن��ه مازال يتلقى 

العالج.
   ولفتت الداخلية اىل اأّن الوزير 

•• القاهرة-وكاالت

امل�شري  ال��رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ار  اأك����د 
حممد  والوقاية  ال�شحة  ل�شوؤون 
تاج الدين، اأنه “ل توجد �شل�شالت 
ج���دي���دة م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا يف 
انخفا�س  اإىل  م�����ش��ريا  م�شر”، 
اإىل  ولفتا  البالد،  يف  الوباء  ح��دة 
الدولية  ال��ل��ق��اح��ات  خ��ري��ط��ة  اأن 

�شتت�شح خالل �شهرين.
قد  امل�شرية  ال�شحة  وزارة  وكانت 
اأع��ل��ن��ت، ال�����ش��ب��ت، ت�����ش��ج��ي��ل 157 
وفاة،  ح��ال��ة  و16  ب��ك��ورون��ا  ح��ال��ة 
ل���ريت���ف���ع ال����ع����دد الإج�����م�����ايل اإىل 
األ���ف اإ���ش��اب��ة، متاثل  ق��راب��ة 100 
لل�شفاء منها 76305، فيما تويف 

5495 �شخ�شا.
واأك����د ت���اج ال��دي��ن ، يف ح��دي��ث اإىل 
عربية”،  ن���ي���وز  “�شكاي  م���وق���ع 
قد  وق����وت����ه  ال���ف���ريو����س  ح�����دة  اأن 
اأن  يعني  مما  م�شر،  يف  انخف�شت 
اأف�شل  اأ���ش��ب��ح��ت يف و���ش��ع  ال��ب��الد 
الفريو�س،  حم���ارب���ة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
لكنه اأكد اأن “الوباء مل ينته بعد، 

ول تزال هناك اإ�شابات«.
وتابع: “املالحظ طبيا وعلميا اأن 
اأع���داد ح��الت الإ���ش��اب��ة انخف�شت 
مقارنة ب�شهور يونيو ويوليو وجزء 
من اأغ�شط�س، بعد اأن حدثت زيادة 
ط��ف��ي��ف��ة ب��ع��د م��و���ش��م اإج������ازة عيد 

الأ�شحى«.
كانت  اأ�شبوعيا  “الأعداد  واأ�شاف: 
لكنها  ح��ال��ة،  اآلف   10 اإىل  ت�شل 
اإجازة  بداأت تقل حتى و�شلت قبل 
لذا  اأ���ش��ب��وع��ي��ا،   800 اإىل  ال��ع��ي��د 
وب�����ش��ف��ة ع��ام��ة ف����اإن ح���دة املر�س 

و�شدته تراجعت«.
ونبه م�شت�شار الرئي�س امل�شري اإىل 
انت�شار  لقيا�س  معايري  ه��ن��اك  اأن 
بينها  وم��ن  وتداعياته،  الفريو�س 
امل�شتبه  احل���الت  اأع���داد  انخفا�س 
حتتاج  ال��ت��ي  ب��ك��ورون��ا  اإ�شابتها  يف 

ت��وف��ي��ق ���ش��رف ال��دي��ن حت���ّول اإىل 
تفا�شيل  وع��اي��ن  العملية  م�شرح 
امل�شت�شفى  واإىل  الأم��ن��ي  التدخل 
ال�شحية  احل��ال��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

للوكيل رامي الإمام ومتابعتها.
احلكومة  رئ��ي�����س  ك��م��ا حت����ول     
ه�شام امل�شي�شي اإىل �شاحة العملية 
املجموعات  اأن  واأك���د  الإره��اب��ي��ة، 
الإرهابية التي و�شفها باجلراثيم 
العملية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  اأرادت 
ت���وج���ي���ه ر����ش���ائ���ل م���ف���اده���ا اأّن���ه���ا 
اأخطاأت  ان��ه��ا  م��ع��ت��ربا  م���وج���ودة، 
العنوان هذه املرة، واأن خري دليل 
منفذي  على  الق�شاء  ذل��ك  على 

العملية يف ب�شع دقائق.
ت�شريح  امل�����ش��ي�����ش��ي يف  وك�����ش��ف     
عن�شر  اإي�����ق�����اف  ع����ن  اإع�����الم�����ي، 
اإره���اب���ي راب�����ع، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأنه 
تخاف  اأن  اجل��راث��ي��م  ه��ذه  “على 
من التون�شين الذين ل يجب اأن 
يخ�شونها لأّن هناك اأ�شودا حتمي 

الوطن«.
   وي�شار اإىل اأن الرئي�س التون�شي 

�شيتم الإعالن عنها ب�شكل مف�شل 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  قبل  م��ن 
والتعليم العايل تت�شمن عدد اأيام 
والو�شائل  وال�����ش��اع��ات،  ال��درا���ش��ة، 

الوقائية التي �شيتم اتباعها«.
ت���اج ال��دي��ن ب��ن��ج��اح الدولة  وذّك����ر 
امتحانات  اإج������راء  يف  واأج��ه��زت��ه��ا 
الثانوية العامة وال�شنوات النهائية 
واأم��ان، ف�شال  ب�شالم  باجلامعات، 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  ان���ت���خ���اب���ات  ع���ن 
يومي 11 و12 اأغ�شط�س املا�شي، 

بعد اتخاذ الحتياطات الواجبة.

ل �صاللت  جديدة للفريو�س
واإذ �شدد على عدم وج��ود �شاللت 
جديدة لفريو�س كورونا يف م�شر، 
اأنواع   7 اأن هناك  ال��دي��ن  ت��اج  اأك��د 
من جينات كورونا يف البالد، وذلك 

من اأ�شل 8 يف العامل.
فريو�س  حت������ّور  ح��ق��ي��ق��ة  وح������ول 
م�شت�شار  ���ش��دد  م�����ش��ر،  ك��ورون��ا يف 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ع��ل��ى اأن���ه “ل 
�شاللة  اأو  ج����دي����د،  ن�����وع  ي���وج���د 
جديدة من كورونا ت�شيب اجلهاز 

اله�شمي«.
الفريو�س  اأن  ال���دي���ن  ت����اج  وب����ن 
اجل����ه����از  الأ������ش�����ا������س  ي�������ش���ي���ب يف 
ال��ت��ن��ف�����ش��ي، ل��ك��ن خ���الل دورت�����ه يف 
اأخرى  اأجهزة  اجل�شم فقد ي�شيب 

ف�شال  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات،  يف  ل��ع��ن��اي��ة 
التي  اأي�شا  عن انخفا�س احل��الت 
لرعاية  وحتتاج  م�شاعفات  حتمل 
�شناعي  ت��ن��ف�����س  واأج����ه����زة  م���رك���ز 

ب�شكل ملحوظ.

ٌع�صر �مل�صابني بحاجة لعناية
ال�شحة  وزير  الدين،  تاج  وحر�س 
 10 اأن  ال��ت��اأك��ي��د  ع��ل��ى  الأ����ش���ب���ق، 
امل�شابة  احل���الت  م��ن  فقط  باملئة 
اإىل غرف  كورونا حتتاج  بفريو�س 

الرعاية املركزة يف امل�شت�شفيات.
حذر  الإ���ش��اب��ات،  انخفا�س  ورغ���م 
التزام  وعدم  التهاون  امل�شوؤول من 
الوقائية،  ب����الإج����راءات  ال��ب��ع�����س 
وخطورة  م��ع��ٍد،  “املر�س  ق��ائ��ال: 
نقله من  اإمكانية  تتمثل يف  الأم��ر 
اإىل  اأع��را���س  اأي  يحمل  ل  م�شاب 

�شخ�س اآخر �شليم«.

�حلذر و�لحتياط �مل�صتمر�ن
اجلمهورية  رئي�س  م�شت�شار  ووجه 

ر�شالة  “�شكاي نيوز عربية”  عرب 
ل���ل���م�������ش���ري���ن، ب���������ش����رورة احل����ذر 
وال��ت��م�����ش��ك ال��ك��ام��ل ب����الإج����راءات 
التباعد  ي�شمل  مب��ا  الح���رتازي���ة، 
الجتماعي وارتداء الكمامة ب�شكل 
احتمالت  اأي  ل��ت��ف��ادي  م�����ش��ت��م��ر، 
مع  خ��ا���ش��ة  ل��الإ���ش��اب��ة  م�شتقبلية 

اقرتاب ف�شلي اخلريف وال�شتاء.
يف  ال����ش���ت���م���رار  “ينبغي  وت����اب����ع: 
الحتياطات  بكافة  ب�شدة  اللتزام 
والرت�شد  وال��رتق��ب  الح��رتازي��ة 
وال�شتعدادات الوقائية، وا�شتعداد 
ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت  كافة 
واإمكانات  ق���درات  م��ن  متلكه  مب��ا 
مل��واج��ه��ة ال���ف���ريو����س، خ��ا���ش��ة بعد 
عودة الإ�شابات بكثافة يف عدد من 
اأمريكا  يف  ج��رى  كما  العامل،  دول 

والربازيل والهند«.

�أد�ء �حرت�يف
واأ�شاد تاج الدين بتحركات الدولة 
الإيجابية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واأج��ه��زت��ه��ا 

للحد من انت�شار كورونا، م�شيفا: 
واأج���ه���زت���ه���ا  ال�����دول�����ة  “اتخذت 
احتياطات احرتازية عديدة، �شواء 
يف املطارات واملوانئ للقادمن اإىل 
الكمامة  اإل���زام  اإىل  اإ�شافة  م�شر، 
املختلفة  احل���ك���وم���ي���ة  ب��امل�����ش��ال��ح 
والبنوك  ال���ع���ام  ال��ن��ق��ل  وو����ش���ائ���ل 

وغريها«.
وم���������ع ع�����������ودة �������ش������الة اجل���م���ع���ة 
الرئي�س  م�شت�شار  اأ�شاد  للم�شاجد، 
امل�شاجد  اإدارات  ب������اأداء  امل�����ش��ري 
وجن���اح���ه���ا يف ت��ط��ب��ي��ق اج�������راءات 
تاأدية  ف��رتة  ق�شر  بينها  ال��وق��اي��ة، 

ال�شالة حتى ل يحدث تزاحم.
وت���ط���رق م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����س اإىل 
للعام  احل����ك����وم����ة  ا������ش�����ت�����ع�����دادات 
الدرا�شي اجلديد، الذي يتزامن مع 
ق��دوم اخل��ري��ف، ق��ائ��ال: “�شتتخذ 
احلكومة كل الحتياطات الالزمة 
ل�شالمة واأمان الطالب، والعاملن 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية«.
حمكمة  خ��ط��ط  “هناك  وت���اب���ع: 

م��ث��ل اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي، مم���ا قد 
ي������وؤدي ل��ظ��ه��ور م�����ش��اع��ف��ات على 
اإ�شافة  الإ����ش���ه���ال،  م��ث��ل  امل��ري�����س 
اأي�شا لإعرا�س اأخرى بينها فقدان 

حا�شة ال�شم والتذوق.

�لتو��صل مع موؤ�ص�صات
 تنتج �للقاحات

املنتظر،  كورونا  لقاح  اإنتاج  وح��ول 
ق���ال ت���اج ال���دي���ن: “ل ل��ق��اح حتى 
اآمنا  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الآن 
با�شتمرار  وفعال، وم�شر تتوا�شل 
امل�شوؤولة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ع 

عن اإنتاج لقاح كورونا«.
علميا  ت��ت��ع��اون  “م�شر  واأ����ش���اف: 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  و���ش��ح��ي��ا 
ال���ب���ح���ث���ي���ة، وجت������رى جت������ارب مع 
توا�شلنا  ع��ل��ى  ع�����الوة  ب��ع�����ش��ه��ا، 
امل�شتمر مع موؤ�ش�شة جايف الدولية 
اللقاحات  ون�شر  ت�شويق  )�شتتوىل 

يف العامل(«.
امل�شتوى  ع��ل��ى  “يجري  وت����اب����ع: 
ال���دويل يف ال��وق��ت احل��ايل جتارب 
عاملي،  لقاح   100 م��ن  اأك��رث  على 
لقاحات   9 اإىل   7 م����ن  وه����ن����اك 
دخلت مرحلة التجارب ال�شريرية؛ 
وفعال،  اآمن  اللقاح  اأن  من  للتاأكد 

ول يحمل اأي اآثار جانبية له«.
�شدر  ت�����ش��ري��ح  “هناك  اإن  وق����ال 
موؤخرا من منظمة ال�شحة العاملية 
العام  لقاح خالل  اإنتاج  �شيتم  باأنه 
ا�شتخدام  يتم  حتى  لكن  اجل���اري، 
اللقاح عامليا فاإن الأم��ر قد يحتاج 

لعدة �شهور اأخرى«.
الرو�شي،  ال��ل��ق��اح  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اأك�شفورد،  ج��ام��ع��ة  ل��ق��اح  واأي�����ش��ا 
الثالثة  امل���رح���ل���ة  جت�����ارب  ���ش��م��ن 
ف�شال  ال�����ش��ري��ري��ة(،  )ال���ت���ج���ارب 
ع��ن ل��ق��اح��ات م��ن اأم��ريك��ا والهند 
ال�شورة  اأن  اإىل  م�شريا  وال�شن، 
خريطة  حول  متاما  تت�شح  �شوف 

اللقاحات خالل �شهر اأو اثنن.

قي�س �شعيد حتول من جهته اإىل 
حيث  الإره��اب��ي��ة،  العملية  م��ك��ان 
العمليات  ه��ذه  اإن مثل  اإىل  اأ���ش��ار 

الإرهابية لن ت�شقط الدولة. 

واأ����ش���اف �شعيد يف ح��دي��ث��ه مع     
ع����دد م���ن ال����ك����وادر الأم���ن���ي���ة اأن 
الإرهابية  بالعملية  ق��ام��وا  م��ن 
واأنهم  العنوان  اأخ��ط��وؤوا  اجلبانة 

الإطاح����ة  يف  ي��ن��ج��ح��������������وا  ل����ن 
بالدولة ...

بالعملية  ق��ام��وا  م��ن  اأن  واأك����د     
لهم  اأوع�����������ز  وم������ن  جمرم�����ون 

ال��ق��ي��ام ب��ه��ا اأك����رث اإج���رام���ا منهم 
يف  حت����ق����ي����ق  ف����ت����ح  اإىل  داع������ي������ا 

الغر�س.
تك�شف  اأن  ����ش���ع���ّي���د  وت����رج����ى     
ال�����ش��رط��ة ال��ف��ن��ي��ة اجل���ه���ات التي 
وتابع  اجل���رائ���م  ه���ذه  وراء  ت��ق��ف 
الدولة  ت�����ش��ق��ط  ‘’لن  ب���ال���ق���ول: 
تهدف  التي  العمليات  هذه  مبثل 
لإدخال الرعب يف �شفوف ال�شعب 
... وال�شعب لن يرعبه مثل هوؤلء 

اخلونة .

حما�س وحزب اهلل.. »اجتماع غام�س« يف بريوتالعراق.. »املادة العقدة« تعرقل قان�ن النتخابات
•• بريوت-وكاالت

اإ�شماعيل هنية،  ال�شيا�شي حلركة حما�س  املكتب  العام مليلي�شيات حزب اهلل ح�شن ن�شر اهلل رئي�س  ا�شتقبل الأمن 
الذي يزور لبنان حاليا، وفق ما اأفادت قناة تابعة للحزب اأم�س الأحد.

وي�شعان  بع�شهما  مع  جال�شن  وهنية  اهلل  ن�شر  فيها  يظهر  �شورا  الإل��ك��رتوين  موقعها  على  املنار  قناة  ون�شرت 
كمامتن للوقاية من فريو�س كورونا امل�شتجد.

ومل يذكر مكان ول تاريخ اللقاء، علما اأن ن�شر اهلل يعي�س يف مكان �شري منذ عقد، ونادرا ما يظهر ب�شكل علني، وقال 
عام 2014 اإنه كثريا ما يغري حمل اإقامته.

وقالت املنار اإنه “جرى ا�شتعرا�س مف�شل ملجمل التطورات ال�شيا�شية والع�شكرية يف فل�شطن ولبنان واملنطقة وما 
تواجهه الق�شية الفل�شطينية من اأخطار«.

واأ�شارت اإىل اأنه جرى التاأكيد خالل اللقاء على “متانة” العالقة بن حزب اهلل وحركة حما�س وكذلك على “ثبات 
يف اإ�شارة اإىل احلزب وحلفائه خ�شو�شا اإيران، يف مواجهة اإ�شرائيل. حمور املقاومة”، 

ال�شيا�شية، مثل  القوى  تلقى دعما من بع�س  م��ادة  وهي 
واملطالبن بالتغيري خا�شة من ن�شطاء  كتلة “�شائرون”، 
الحتجاجات الأخرية، لكن كتال �شيا�شية تقليدية اأخرى 

مازالت تف�شل نظام الدائرة النتخابية الواحدة.
اإمكانية  م���راق���ب���ون  ي�����ش��ت��ب��ع��د  اخل���الف���ات  ه����ذه  وو����ش���ط 
�شعي  ب�شبب  قريبا،  اجل��دي��د  النتخابات  ق��ان��ون  مترير 
القرار  على  والهيمنة  الواجهة  يف  للبقاء  �شيا�شية  ق��وى 

ال�شيا�شي.
�شيكون مطروحا يف  بالنتخابات،  اآخر على عالقة  ملف 
للمحكمة  القانونية  امل�شكلة  حل  وهو  العراقي،  الربملان 
الحتادية، واإيجاد خمرج قانوين لتعوي�س اأحد اأع�شائها 

بعد اإحالته اإىل التقاعد لأ�شباب �شحية. خا�شة اأن عدم 
اإجراء  اأم��ام  للمحكمة يثل عقبة  القانونية  امل�شكلة  حل 
الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا امل��ق��رر يف ال�����ش��اد���س م��ن يونيو 
اإحالة  بعد  جل�شاتها  عقد  ت�شتطيع  ل  فاملحكمة  املقبل، 

اأحد اأع�شائها للتقاعد.
وف�شلت القوى ال�شيا�شية خالل دورات برملانية �شابقة يف 
مترير م�شروع قانون املحكمة الحتادية، ب�شبب اخلالفات 

على اآلية تر�شيح اأع�شاء املحكمة وطريقة الت�شويت.
النتخابات،  يف  حموريا  دورا  الحت��ادي��ة  املحكمة  وتلعب 
بكامل  جل�شة  عقد  بعد  نتائجها،  على  ت�شدق  التي  فهي 

اأع�شائها.

•• بريوت-وكاالت

ي�شتاأنف الربملان العراقي جل�شاته، يف وقت تبقى ملفات 
ع���دة م��ط��روح��ة ع��ل��ى ط���اول���ة ال��ن��ق��ا���س، اأب���رزه���ا قانون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة يف  اللجنة  واف��ق��ت عليه  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ات، 

الربملان.
ورغم اأن اللجنة اأقرت نظام الدوائر النتخابية املتعددة، 
القانون  م��ن  ع�شرة  اخلام�شة  امل���ادة  ب�شاأن  اخل��الف  ف��اإن 

مازال م�شتمرا بن القوى ال�شيا�شية.
املتعددة يف  النتخابية  الدوائر  اعتماد  امل��ادة على  وتن�س 

كل حمافظة بدل الدائرة الواحدة.

تظاهرات يف زغرب �شد اإجراءات مكافحة ك�فيد-19 
•• زغرب-اأ ف ب

فر�شتها  التي  الإج����راءات  على  احتجاجاً  زغ��رب  يف  ال��ك��روات  اآلف  جتّمع 
اإّنها  املتظاهرون  يقول  والتي  امل�شتجّد،  كورونا  ملواجهة فريو�س  ال�شلطات 

تنتهك حّرياتهم وحقوقهم الإن�شانّية.
تب على لفتات حملها املتظاهرون الذين توافدوا من كّل اأنحاء البالد  وكمُ
الكمامة،  و”انزعوا  كوفيد”،  بغباء  م�شابن  جميعاً  ل�شنا  كذبة،  “كوفيد 

اأطفئوا التلفزيون، عي�شوا حياتكم بطولها وعر�شها«.
اأّن  معتربين  احلرية”،  “مهرجان  ا�شم  التجّمع  على  املنّظمون  واأط��ل��ق 
بال  “تمُقّيد احلقوق واحلريات الأ�شا�شية للمواطنن”  اإج��راءات احلكومة 
وتفر�س “تباعداً نف�شّياً وحرماناً من التوا�شل  “اأ�شا�س طّبي اأو قانوين”، 
النف�شي«. ورّد وزير ال�شّحة فيلي بريو�س عرب في�شبوك، قائاًل اإّنه ل يكنه 
القيود  “كّل  واأ�شاف  كوفيد-19”.  جتاه  علمّي  غري  “نهج  على  املوافقة 

املوّقتة هدفها واحد فقط: حماية �شّحة املواطنن الكرواتّين وحياتهم، 
وقد جنحنا يف ذلك«.

الأوىل  الأ�شهر  ن�شمة، خالل  4،2 مالين  �شّكانها  البالغ  كرواتيا  �شّجلت 
العدد  اأن يرتفع هذا  اليوم، قبل  اإ�شابة جديدة يف   100 اأق��ّل من  للوباء، 

بع�س ال�شيء اعتباراً من منت�شف اأّيار/مايو.
ل��ك��ّن ع���دد الإ����ش���اب���ات ق��ف��ز م��ن��ذ اأن ع����اودت ك��روات��ي��ا ف��ت��ح ح���دوده���ا اأم���ام 
امل�شطافن، ليتجاوز مئتي اإ�شابة جديدة يومّياً يف اآب/اأغ�شط�س، قبل اأن 

تمُ�شّجل البالد رقماً قيا�شّياً جديداً اخلمي�س بلغ 369 اإ�شابة.
كمامات  و���ش��ع  اإل��زام��ّي��ة  مّت��وز/ي��ول��ي��و  منت�شف  منذ  ال�شلطات  وف��ر���ش��ت 
مبا�شرة  خدمات  تقّدم  التي  امل��راك��ز  وك��ّل  واملتاجر  العام  النقل  و�شائل  يف 
بالتجّمع،  لهم  امل�شموح  لالأ�شخا�س  الأق�����ش��ى  ال��ع��دد  ويختلف  للعمالء. 
الأوروبي،  الحّت��اد  ع�شو  كرواتيا،  �شّجلت  الآن،  وحّتى  املناطق.  باختالف 

نحو 12 األف اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجّد، بينها 197 وفاة.

م�شرح اجلرية الرهابية

الرهابي الرابع املوقوف
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عربي ودويل

وقالت زاخاروفا “عزيزي ال�شيد ما�س، اإذا كانت احلكومة الأملانية �شادقة 
يف بياناتها، فعليها اإذا اأن تكون مهتمة بتح�شري رد على طلب مكتب املدعي 

العام الرو�شي يف اأقرب وقت ممكن«.
لعبة  تلعب  اأملانيا  كانت  اإن  متاأكدين  غ��ري  الآن  حتى  ن��زال  “ل  واأ���ش��اف��ت 
مزدوجة. اأين “العجلة” التي ت�شرون عليها؟ عرب عدم اإر�شال ردها، تعّطل 

برلن عملية التحقيق التي تدعو اإليها. فهل الأمر متعمد؟«
الأوروب���ي حاليا،  ت��راأ���س الحت��اد  التي  اأملانيا،  اأن  الأح��د  اأم�س  واأف���اد ما�س 
�شتناق�س احتمال فر�س عقوبات على رو�شيا على خلفية م�شاألة ت�شميم اأبرز 
خ�شم للرئي�س الرو�شي فالديري بوتن اإذا مل يقدم الكرملن تو�شيحات 
يف غ�شون اأيام. وَمر�س نافالني وهو يف رحلة جوية ال�شهر املا�شي وخ�شع 

للعالج يف م�شت�شفى يف �شيبرييا قبل اأن ينقل اإىل برلن.

•• مو�شكو-اأ ف ب
اتهمت مو�شكو برلن اأم�س الأحد بتعطيل جهود التحقيق يف ق�شية ت�شميم 
املعار�س الرو�شي األيك�شي نافالني بعدما اأمهلت اأملانيا الكرملن ب�شعة اأيام 

لتقدمي تو�شيحات اأو مواجهة عقوبات.
ال�شلطات  زاخ��اروف��ا  م��اري��ا  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  الناطقة  وات��ه��م��ت 
الأملانية بالف�شل يف ال�شتجابة لطلب اأر�شله الدعاء العام يف رو�شيا بتاريخ 

27 اآب/اغ�شط�س.
على  اإن  ما�س  هايكو  الأمل���اين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  بعدما  تتحدث  وكانت 
رو�شيا تقدمي تو�شيع خالل اأيام ب�شاأن تعّر�س نافالني للت�شميم بوا�شطة 

غاز الأع�شاب “نوفيت�شوك” التي طوره الحتاد ال�شوفياتي.

رو�شيا تتهم اأملانيا بتعطيل جه�د التحقيق يف ق�شية نافالني 
لنيجرييا والنيجر والكامريون فوق “لغم اأر�شي زرعته بوكو حرام، 
بح�شب  واإ�شابة ثمانية بجروح”،  اأ�شفر عن مقتل ثالثة جنود  ما 

م�شوؤول حملي رفيع يدعى يعقوب حممد.
مع  ات�شال  خ��الل  ال�شحايا  �شقوط  الت�شادي  اجلي�س  ي��وؤك��د  ومل 
فران�س بر�س. واأ�شفر متّرد بوكو حرام، الذي انطلق من �شمال �شرق 
نيجرييا عام 2009، عن مقتل اأكرث من 36 األف �شخ�س ونزوح 
اأكرث من مليونن. وات�شعت رقعة العنف لحقا لت�شل اإىل النيجر 

وت�شاد والكامريون.
اأكرب خ�شارة  اإىل  الت�شادي  تعّر�شت قوات اجلي�س  اآذار/م��ار���س،  ويف 
على  ب��وه��وم��ا،  يف  قاعدتهم  يف  جنديا   98 قتل  عندما  لها  يومية 

�شفاف بحرية ت�شاد.

•• جنامينا-اأ ف ب

قتل �شتة جنود ت�شادين قرب احلدود مع ليبيا ويف منطقة بحرية 
ت�شاد )جنوب( حيث كّثف عنا�شر جماعة بوكو حرام هجماتهم، وفق 
ما اأفاد م�شوؤولن حمليان . وقال حاكم منطقة تيب�شتي علي مايد 
تابعة  مركبة  اعرت�شوا  م�شحلن  “ثالثة  اإن  بر�س  لفران�س  كيرب 
لأجهزة ال�شتخبارات يف كوري” عند احلدود مع ليبيا اجلمعة حيث 
اأطلقوا النار وقتلوا ثالثة جنود واأ�شابوا اثنن بجروح. ويتعّر�س 
اجلنود يف ت�شاد اإىل هجمات ي�شنها عادة متمردون اأو عمال مناجم 

ذهب يقومون باأن�شطة غري �شرعية.
املتاخمة  ت�شاد  بحرية  منطقة  يف  للجي�س  مركبة  م��رت  وال�شبت، 

مقتل �شتة جن�د بهج�مني يف ت�شاد 

•• بريوت-وكاالت

ناجن  البحث عن  اأعمال  حتولت 
حم��ت��م��ل��ن حت����ت رك������ام م��ب��ن��ى يف 
منطقة مار خمايل يف بريوت بعد 
���ش��ه��ر م��ن ان��ف��ج��ار م��ي��ن��اء املدينة 
به  مت�شك  اأم���ل  ق�شة  اإىل  امل��دم��ر 
اللبنانيون، وتابعوا تطوراتها على 

مدى 3 اأيام متتالية.
ل��ك��ن ه���ذه ال��ق�����ش��ة مل ت�����ش��ل اإىل 
ب��ع��د اإعالن  خ��وات��ي��م��ه��ا ال�����ش��ع��ي��دة 
اأنه  الت�شيلي  البحث  فريق  رئي�س 
�شخ�س  اأو  جثة  اأي  على  يعرث  مل 
 95% ح��ي ب��ع��د م�شح اك���رث م��ن 
العا�شمة  يف  امل���دم���ر  امل��ب��ن��ى  م���ن 

اللبنانية.
اإع��الن جاء وقعه كال�شاعقة على 
اأ�شال  ي�شعرون  الذين  اللبنانين 
الذي  ال��ب��ل��د،  الأم�����ل يف  ب��ف��ق��دان 
دم����رت ث��ل��ث ع��ا���ش��م��ت��ه م��ن جراء 
الن��ف��ج��ار ال��ه��ائ��ل، ال����ذي وق���ع يف 

الرابع من اأغ�شط�س املا�شي.
املا�شي،  اخل��م��ي�����س  ظ��ه��ر  وم���ن���ذ 
الأنقا�س  ورف���ع  ال��ب��ح��ث  واأع���م���ال 
م�شتمرة على مدار ال�شاعة و�شط 
بع�س  اإن  ح���ت���ى  ����ش���دي���د،  ت���رق���ب 
تلك  ط��وال  ينم  مل  بها  امل�شاركن 
اأعمال  ان��ت��ه��اء  ب��ان��ت��ظ��ار  ال���ف���رتة 

البحث.
“فلت�س”،  امل���درب  الكلب  واأع��ط��ى 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ف��ري��ق امل�������درب، اإ����ش���ارة 
ركام  ف��وق  ب�شرية  رائ��ح��ة  ب��وج��ود 
الفريق  دف����ع  امل���ب���اين، مم���ا  اأح�����د 
اللبناين  امل��دين  الدفاع  مب�شاعدة 
عن  بحثا  النقطة،  تلك  يف  للعمل 

ناٍج حمتمل.
متطورة  حرارية  اأجهزة  ور�شدت 
ما  الت�شيلي  الفريق  ي�شتخدمها 
حتت  “نب�شات قلب”  اأنها  يعتقد 
���ش��ارع م��ار خمايل،  رك��ام املبنى يف 
ل��ت��ت��وا���ش��ل الأع���م���ال رغ���م الآم���ال 

•• عوا�شم-وكاالت

�شديد  ب���ح���ذر  ال��ل��ي��ب��ي��ون  ي���رتق���ب 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 
توافقي  ح��ل  اإي���ج���اد  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ينهي اأزمة بالدهم امل�شتحكمة منذ 
اإ�شقاط نظام الرئي�س الراحل معمر 
الفرقاء  ي�شتاأنف  ح��ي��ث  ال���ق���ذايف، 
يف  املحادثات  من  جولة  الليبيون، 
املغرب تهدف اإىل التو�شل لت�شوية 
متوقعة  ح��رب  فتيل  تنزع  ج��دي��دة 
وتنهي  النفطية  وامل��وان��ئ  �شرت  يف 
ال�شيا�شي،  الن��ق�����ش��ام  م��ن  ���ش��ن��وات 
ف��ي��م��ا و���ش��ف م��راق��ب��ون الأو����ش���اع 
احلالية باأنها معركة “ك�شر عظم” 
يف ظل ال�شتقطاب بن الفرقاء مع 
ت��زاي��د ال��ن��ف��وذ اخل��ارج��ي، وخا�شة 
على  لل�شيطرة  ال��رتك��ي��ة  امل�شاعي 

منابع النفط الليبي.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س 
ب��رمل��ان��ي��ون ليبيون  اع��ت��رب  الأح����د، 
اإحياء  اإع������ادة  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  اأن����ه م���ن 
اأثبتت  ال����ذي  ال�����ش��خ��ريات  ات���ف���اق 
امل��ت��ت��ال��ي��ة ف�����ش��ل��ه، بينما  الأح������داث 
حترك  ع��ن  ليبية  م�����ش��ادر  ك�شفت 
بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
املبعوث  خطة  تفعيل  على  للعمل 
�شالمة  غ�����ش��ان  امل�شتقيل  الأمم����ي 

املعروفة ب�)اخلطة الثالثية(.

�ملبادر�ت �ل�صيا�صية
املغرب  يحت�شن  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
ال���ي���وم ل��ق��اء ب���ن رئ��ي�����ش��ي جمل�س 
و”الأعلى  ���ش��ال��ح،  عقيلة  ال��ن��واب 
لبحث  امل�����ش��ري،  خ��ال��د  للدولة” 
من  منقحة  ن�شخة  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 
ي��ت��ف��ق عليها  ال�����ش��خ��ريات،  ات���ف���اق 
ال��ف��رق��اء ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون. ل��ك��ن هذا 
وا�شعة  م��ع��ار���ش��ة  ي��ل��ق��ى  ال��ت��وج��ه 
ن��واب الربملان ب�شرق  بن عدد من 

ليبيا.
باتوا  الليبين  اأن ع��دداً من  ورغ��م 

ال�شئيلة بالو�شول اإىل نتيجة.
ولعب نا�شطون وعدد من الأفراد 
على  ال�����ش��غ��ط  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا 
ال�شلطات ل�شتكمال البحث ليال، 
بعد قرار بوقف العمل موؤقتا ليل 

اخلمي�س.
لكن البحث عن “نب�س بريوت”، 
انتهى  لبنان،  يف  عليه  اأط��ل��ق  كما 
الفريق  اإع��������الن  ب���ع���د  ت���ق���ري���ب���ا، 
الت�شيلي عدم متكنه من اإيجاد اأي 
جثة اأو ناج من حتت اأنقا�س املبنى 

املدمر .
وي��اأت��ي ه��ذا اخل��رب بعد �شهر من 
وتدمري  ب�����ريوت  م���رف���اأ  ان���ف���ج���ار 

من  وع����دد  وامل��ك�����ش��ي��ك  ت�شيلي  يف 
لبنان  اإىل  الفريق  ال��دول. وو�شل 
يف 24 اأغ�شط�س املا�شي بدعوة من 
اإحدى املنظمات غري احلكومية يف 
تكاليف  ال��ف��ري��ق  ل��ب��ن��ان، وحت��م��ل 
ال�شلطات  ت���ع���ط  ومل  ال�������ش���ف���ر. 
باأعمال  بامل�شاركة  الإذن  اللبنانية 
الإغاثة اإل بعد 8 اأيام من و�شوله 

اإىل بريوت.
ويلك الفريق الت�شيلي جتهيزات 
والك�شف  امل�����ش��ح  ك����اآلت  م��ت��ط��ورة، 
اأو  لنب�س  اأث��ر  اأي  لتق�شي  واآلت 
ت�شاعد  اأخ��رى  اإىل  اإ�شافة  تنف�س، 
واحتمالت  الأ���ش��رار  تقييم  على 

اأج�����زاء ك��ب��رية م��ن امل��دي��ن��ة، حيث 
حلظات  باأ�شى  اللبنانيون  ا�شتعاد 
���ش��ع��ب��ة ودام����ي����ة ع���ا����ش���وه���ا عقب 

النفجار.
اأدى  ر����ش���م���ي���ة،  اأرق��������ام  وب��ح�����ش��ب 
النفجار اإىل مقتل 191 �شخ�شا 
وج��رح اأك��رث من 7500 �شخ�س، 
األ���ف   300 اأك�����رث م���ن  وت�����ش��ري��د 
الوحدات  اآلف  وتدمري  م��واط��ن، 

ال�شكنية.
ال�شدمات  م��ن  الن��ف��ج��ار  وف��اق��م 
وعدم  بالقلق  وال�شعور  النف�شية 
لل�شلطات  اتهامات  و�شط  الأم��ان، 
والتق�شري  ب��الإه��م��ال  ال��ر���ش��م��ي��ة 

اللبنانين  “بع�س  اأن  معتربين 
اآخ��������ر ول  ك����وك����ب  ي���ع���ي�������ش���ون يف 
ينفكون عن الدف���اع ع���ن زعمائهم 

وم�شاحلهم.. ل اأكرث«.

توبو�س �لت�صيلي
ح�شر  ال����ذي  الت�شيلي  وال��ف��ري��ق 
الإنقاذ  يف  للم�شاعدة  لبنان  اإىل 
منقذا   14 من  يتكون  والإغ��اث��ة، 

وكلبة مدربة تدعى فلت�س.
وعنا�شر الفريق اأع�شاء يف منظمة 
توبو�س ت�شيلي املتخ�ش�شة باأعمال 
الكوارث.  ب��ع��د  الب�شرية  الإن���ق���اذ 
ولها �شجل كبري يف اأعمال الإنقاذ 

على وقع بطء اإجراءات التحقيق، 
اإىل  ال�شاعة  حتى  ي�شل  مل  ال��ذي 

حما�شبة امل�شوؤولن.

ل نب�صات حتت �لركام                                                                  
اإن  اللبنانين  م��ن  ال��ع��دي��د  وق���ال 
املبنى  ال��ب��ح��ث يف  اأع���م���ال  ان��ت��ه��اء 
اأ�شابهم  خم��اي��ل  م����ار  يف  امل���دم���ر 
خيباتهم  من  وزاد  كبري،  بانك�شار 

الكثرية يف البلد.
و�شائل  ع��رب  الآلف،  �شكر  بينما 
الفريق  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
ب�شكل  ع���م���ل  ال��������ذي  ال���ت�������ش���ي���ل���ي 
الو�شائل  كل  م�شتخدما  ا�شتثنائي 

الناجي  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل���ت���اح���ة 
املحتمل حتت الركام.

الركام”..  حتت  قلب  نب�شات  »ل 
اأي�شا  ي��ق��ول  ال��ب��ع�����س  خ��رب ج��ع��ل 
“النب�شات توقفت حتت وفوق  اإن 
الأر�س منذ الرابع من اغ�شط�س، 
احلزن  يف  غارقة  باأ�شرها  فالبالد 
ال�����ق�����درة على  وال������دم������ار وع�������دم 

ت�شديق ما ح�شل يف بريوت«.
“�ش�����خرية  بع�شه�م  وان��ت��ق��������������������د 
ال�شلطة  اأح���زاب  منا�شري  بع�س 
من اأعمال ف�رق الإنقاذ والهتمام 
ال������ذي ح���ظ���ي ب����ه ال���ك���ل���ب امل�����درب 
الأخرية”،  الأي����ام  خ�����الل  فلت����س 

“حلول  ع��ل��ى  ك���ث���رياً  ي���ع���ول���ون  ل 
املبادرات  تعاقب  ظل  يف  اخلارج”، 
اأزمتهم،  على  والدولية  الإقليمية 
اإغالق  “عدم  يف�شل  البع�س  ف��اإن 
تبذل”،  ج���ه���ود  اأي  اأم������ام  ال���ب���اب 
قد  ح����ل  اإىل  ال���ت���و����ش���ل  يف  اأم�������اًل 
البالد  ال���دائ���ر يف  ال�����ش��راع  ي��ن��ه��ي 
له  ح��دي��ث  ويف   .2011 ع��ام  منذ 
الأو�شط،”  “ال�شرق  �شحيفة  م��ع 
ليبيا  اأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اعترب 
املمُب�شر،  حممد  ال�شيخ  للم�شاحلة، 
“�شوءا  ال�شيا�شية  التحركات  هذه 
مغايرا  وت��ف��ك��رياً  ال��ن��ف��ق،  نهاية  يف 
من  اأن������ه  راأى  ل��ك��ن��ه  للحرب”، 
“املبكر احلكم عليها«. ومن جانبه، 
الليبي،  النواب  جمل�س  ع�شو  قال 
الدكتور حممد العباين، اإن “تعدد 
بالده  اأزم��ة  ي�شيب  قد  التحركات 
ليو�شح  وينهيها”،  م���ق���ت���ل،  يف 
املمُ�شتندة  امل���ت���ع���ددة  امل����ب����ادرات  اأن 
)املنتهية  ال�����ش��خ��ريات  ات��ف��اق  اإىل 
بعث  م��ن  تتمكن  ل��ن  �شالحيته(، 
احلياة فيه، اأو تخلي�شه من املثالب 

واملغالطات التي احتواها«.
لتعديل  البع�س  م��ع��ار���ش��ة  واأم����ام 
املمُب�شر:  ق���ال  ال�����ش��خ��ريات،  ات��ف��اق 
“هذه جمرد مناورات، ورفع ل�شقف 
للتمو�شع،  وحت�����ش��ن  ال��ت��ف��او���س 
توجيه  و�شي�شارك  �شيذهب  فالكل 
م�شتدركاً:  ال���ع���ظ���م���ى«،  ال����ق����وى 

“نرجو األ يكون اإدارة لالأزمة«.

رف�س لـ”ترميم �ل�صخري�ت«
اآخ���ر، وج��ه برملانيون  وم��ن ج��ان��ب 
للحوار  ح����ادة  ان���ت���ق���ادات  ل��ي��ب��ي��ون 
م�شتوى  “على  اليوم  عقده  املزمع 

وتوزيعاتها  ال�����ش��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ش��ب 
نافية  الأ���ش��م��اء  اإىل  ال��ت��ط��رق  دون 
ب�����ش��ك��ل ق��اط��ع ال���ق���وائ���م ال��ت��ي يتم 
التوا�شل  الرتويج لها على مواقع 

الجتماعي«.
اأن  لل�شحيفة،  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
ملن�شب  ت��ت��ط��رق  ل���ن  “املحادثات 
يعد  ال���ذي  للجي�س  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
ال�شيادية  املنا�شب  اأهم  واح��دا من 
حاليا  ي���ت���وله  وال������ذي  اجل���دل���ي���ة 
م�شرية  ح���ف���رت،  خ��ل��ي��ف��ة  امل�������ش���ري 
للجنة  م��وك��ل  الأم����ر  ه���ذا  اأن  اإىل 
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�خلطة �لثالثية
م�شادر  ك�شفت  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
“الحتاد”  ل�������ش���ح���ي���ف���ة  ل���ي���ب���ي���ة 
الأمم  بعثة  الإماراتية، عن حترك 
للعمل  ل��ي��ب��ي��ا  ل��ل��دع��م يف  امل��ت��ح��دة 
الأممي  املبعوث  خطة  تفعيل  على 
املعروفة  �شالمة  غ�شان  امل�شتقيل 
ب���)اخل��ط��ة ال��ث��الث��ي��ة(، م��وؤك��دة اأن 
ال�شيا�شي  احل�����وار  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع 
�شي�شهد  ج��ن��ي��ف  يف  ع��ق��ده  امل���زم���ع 
الأطياف  م��ن  كبري  ع��دد  م�شاركة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال���ت���ي مت ت��ه��م��ي�����ش��ه��ا يف 
املمثلة  اأن  اإىل  لف���ت���ة   ال�����ش��اب��ق، 
اخل���ا����ش���ة ل���الأم���ن ال���ع���ام ل���الأمم 
وليامز  �شتيفاين  بالإنابة  املتحدة 
ق���د ا���ش��ت��ل��ه��م��ت ب��ع��د الأف���ك���ار التي 
ال�شراع  لأط����راف  �شالمة  قدمها 
يف ليبيا قبيل الدعوة لعقد ملتقى 

وطني جامع يف مدينة غدام�س.
خطة  اأن  اإىل  امل�������ش���ادر  واأ������ش�����ارت 
����ش���الم���ة ت�����ش��م��ن��ت الإب�����ق�����اء على 
عام  ك��ق��ائ��د  ح��ف��رت  خليفة  امل�����ش��ري 

الوفاق  ح��ك��وم��ة  م���ن  اخلرباء” 
امل����غ����رب،  ال���ل���ي���ب���ي، يف  وال������ربمل������ان 
اإعادة  امل�شتحيل  اأن��ه من  واع��ت��ربوا 
اإح���ي���اء ات���ف���اق ال�����ش��خ��ريات الذي 
املتتالية ف�شله، يف  اأثبتت الأح��داث 
وقت فجر اختيار املجل�س الرئا�شي 
وف�������ده ل����ل����ح����وار خ����الف����ات داخ����ل 
خالد  لرئي�شه  واتهامات  املجل�س، 

امل�شري بالنفراد بالقرار.
جمل�س  ع�شو  اعترب  ال�شياق،  ويف 
ال����ن����واب ع���ل���ي ال���ت���ك���ب���ايل، اأن������ه ل 
ال�شخريات،  ات��ف��اق  ترميم  يكن 
اإط��الق ح��وار بنف�س العقلية.  عرب 

وخ��رج��ت اإىل ال��ع��ل��ن يف ب��ي��ان عرب 
عن  املجل�س،  م��ن  ع�شواً   24 فيه 
ا�شتيائهم من تهمي�شهم ، وحماولة 
كما  امل�����ش��ري،  �شخ�س  يف  اخ��ت��زال��ه 
ن��ددوا ب�شيطرة الأخ��ري على جلنة 
احلوار ال�شيا�شي؛ املمثلة للمجل�س 

يف املغرب.

�ملنا�صب �ل�صيادية
قالت  “العرب”،  ���ش��ح��ي��ف��ة  ويف 
اإن  م�������ش���ادر ���ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ط���ل���ع���ة، 
�شتجري  التي  الليبية  “املحادثات 
تركيبة  �شتناق�س  امل��غ��رب  يف  ال��ي��وم 

تنفذ  مل  “ملاذا  ال��ن��ائ��ب  وت�����ش��اءل 
خم���رج���ات م���وؤمت���ر ب���رل���ن ال���ذي 
ال�شنة، وتوافق خالله  عقد مطلع 
التدخالت  وق��ف  على  املجتمعون 
اأن  م����وؤك����داً  وت���اب���ع  اخلارجية”، 
“تركيا هي التي عطلت خمرجات 
م������وؤمت������ر ب������رل������ن، ب���ت���دخ���الت���ه���ا 

الع�شكرية يف ال�شاأن الليبي«.
وب��������دوره، اع���ت���رب ال���ن���ائ���ب حممد 
اتفاق  ترميم  حماولة  اأن  العباين 
ال�شخريات غري قانوين، مو�شحاً 
اإل���غ���اء  ق�����رر  ال����ن����واب  اأن جم��ل�����س 
ال�شخريات،  اتفاق  على  م�شادقته 

البع�س  حم�������اولت  ف������اإن  وع���ل���ي���ه 
�شارخاً  ان��ت��ه��اك��اً  ي��ع��د  ل��رتم��ي��م��ه، 

لقرارات الربملان.
اإىل ذلك، اأبدى اأع�شاء من املجل�س 
ال��رئ��ا���ش��ي ال��ل��ي��ب��ي ان��زع��اج��ه��م من 
بالقرار  امل�شري  رئي�شه خالد  تفّرد 
وهيمنته على جلنة احل��وار املزمع 
امل���غ���رب، يف م��وؤ���ش��ر على  ع��ق��ده يف 
كوالي�س  وجود خالفات عميقة يف 
عليه  ي�شيطر  ال���ذي  املجل�س  ه���ذا 
اإىل  تقود  قد  “الإخوان”،  تنظيم 

ت�شّدع �شفوفه.
ال�شطح،  اإىل  اخل���الف���ات  وط���ف���ت 

���ش��ق��وط الأب���ن���ي���ة. و���ش��اع��د خبري 
اللبناين،  املدين  والدفاع  فرن�شي، 
عنا�شر “توبو�س” يف البحث ورفع 

الأنقا�س ملدة 3 اأيام متوا�شلة.

�نتقاد�ت لل�صلطات �لر�صمية
الر�شمية  ال�����ش��ل��ط��ات  وت��ع��ر���ش��ت 
منذ  ك��ث��رية  لن��ت��ق��ادات  اللبنانية 
حلظة وقوع النفجار الذي و�شف 

ب�”اجلرية” يف بريوت.
ويعترب كثريون اأن القوى الأمنية 
الأن����ق����ا�����س  رف������ع  يف  ت�������ش���ه���م  مل 
واملت�شررين  ال��ن��ا���س  وم�����ش��اع��دة 
وامل�����ش��ردي��ن يف الأح���ي���اء يف الأي���ام 
الع�شرة الأوىل التي تلت النفجار 
اخل���راب يف  اكتفت مب��راق��ب��ة  “بل 
ع��دد من  ق��ول  على حد  املدينة”، 

النا�شطن.
الإه����م����ال  اإن  ك����ث����ريون  وي����ق����ول 
والبريوقراطية املعتمدة يف لبنان 
ت�شببت بانفجار اآلف الطنان من 
العنرب  الأمونيوم يف  ن��رتات  م��ادة 
اأن  خ�شو�شا  امل��رف��اأ،  يف   12 رق��م 
قد  كانت  وق�شائية  اأمنية  تقارير 
حذرت من كارثة يف املرفاأ، يف حال 
عدم معاجلة وحتييد املواد القابلة 

لال�شتعال من امليناء.
الدولة  ع��ج��ز  الن���ف���ج���ار  وك�����ش��ف 
اإدارة  ت��ق��دمي اخل���دم���ات، ويف  ع��ن 
والتطوع  العمل  ليرتكز  الكوارث، 
ع����ل����ى الأف���������������راد وامل����ج����م����وع����ات 
واملدنية.  ال���ف���ردي���ة  وامل������ب������ادرات 
قاموا  ال��ن�����ش��ط��اء  ب��ع�����س  اإن  ح��ت��ى 
الأوىل  الليلة  يف  رافعة  با�شتئجار 
الت�شيلي، بعد  لعمل فريق النقاذ 
ت��ع��ذر احل�����ش��ول ع��ل��ى راف���ع���ة من 

جانب ال�شلطات الر�شمية.
الفريق  ق�����ش��ة  اإن  ن�����ش��ط��اء  وق����ال 
التم�شك  �شرورة  اأثبتت  الت�شيلي 
يف  الإن�����ش��اين  والت�شامن  باحلياة 

بلد يتداعى فيه كل �شيء.

الوطني يف وج��ود جمل�س  للجي�س 
الذي ي�شم  الليبي  القومي  الأم��ن 
ب�شفته  ال�شراج  ه��ي  �شخ�شيات   5
وحفرت  ال��رئ��ا���ش��ي،  املجل�س  رئي�س 
للجي�س،  ع���ام���ا  ق����ائ����دا  ب�����ش��ف��ت��ه 
ورئي�س احلكومة اجلديد، ووزيري 
الداخلية واخلارجية. لفتة اإىل اأن 
حفرت وال�شراج كان لديهما )فيتو( 
ي�شتطيع  ل  بحيث  املجل�س  داخ���ل 

اأحدهما الإطاحة بالآخر.
“�شلفيوم”  موؤ�ش�شة  رئي�س  وق��ال 
�شلوف،  ج��م��ال  ل��الأب��ح��اث  الليبية 
لبعثة  امل����ح����دودة  “اخليارات  اإن 
ليبيا  يف  ل��ل��دع��م  امل���ت���ح���دة  الأمم 
خطة  يف  ت�شتمر  اأن  عليها  تفر�س 
�شالمة الثالثية والتي اأجنز منها 
املرحلتان الأوىل والثانية )الهدنة، 

وموؤمتر برلن(«.
وزارة  يف  امل�����ش��ت�����ش��ار  راأى  وق���ت  يف 
اخلارجية باحلكومة الليبية املوؤقتة 
املتحدة  الأمم  اأن  ال��ربك��ي،  �شامي 
غري ج��ادة يف اإنهاء الأزم��ة الليبية 
يف اأ�شرع وقت يف حن باإمكانها ذلك 
مو�شحا  التنفيذ،  اأدوات  ومتتلك 
�شتعمل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  اأن 
�شالمة.  غ�شان  روؤي���ة  تعديل  على 
ل�”الحتاد”،  ت�شريحات  يف  ولفت 
هي  الآن  ال���ط���روح���ات  اأف�����ش��ل  اأن 
مرحلة انتقالية وفق توقيت زمني 
حمدد لت�شريف الأعمال، مو�شحاً 
الو�شع  ظ���ل  يف  الن���ت���خ���اب���ات  اأن 
�شفافة  تكون  اأن  يكن  ل  ال��راه��ن 
ال�شالح  ف��و���ش��ى  ظ���ل  يف  ون��زي��ه��ة 
“ال�شعب مل  اأن  والنق�شام واأ�شاف 
يعد يثق بالنخب ال�شيا�شية املتوقع 
اأن  وم��وؤك��داً  بالنتخابات”،  فوزها 
د�شتوري  باتفاق  “حكومة م�شغرة 
موؤ�ش�شات  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
وجرب  الوطنية  وامل�شاحلة  الدولة 
ال�����ش��رر و���ش��ح��ب ال�����ش��الح، تعترب 
يف  والتفكري  ال�شروع  قبل  اأولويات 

النتخابات«.

بعد مقتل 191 وجرح 7500 وت�صريد 300 �ألف �صخ�س 

نب�شات خدعت اجلميع.. بريوت تفقد »الأمل الأخري«

يرتقب �لليبيون بحذر �صديد �لتحركات �لإقليمية و�لدولية �لر�مية 

معركة ك�شر عظم يف ليبيا.. ون�اب يرف�ش�ن »ترميم ال�شخريات«

بكني: زيارة وفد ت�شيكي لتاي�ان انتهاك لل�شيادة ال�شينية  •• تايبيه-اأ ف ب

لتايوان،  ت�شيكي  وفد  اأجراها  بزيارة  ب��راغ  يف  ال�شينّية  ال�شفارة  ن��ّددت 
وا�شفًة اإّياها باأّنها “انتهاك خطري لل�شيادة الوطنّية لل�شن«.

وو�شل وفد ت�شيكي اإىل تايوان الأحد املا�شي، يف ثاين زيارة دبلوما�شّية 
مهّمة �شهدتها اجلزيرة يف اأقّل من �شهر، رغم جهود بكن لعزلها عن 
بقّية العامل. وا�شتمّرت زيارة الوفد الت�شيكي من 30 اآب/اأغ�شط�س اإىل 
ا رئي�س  4 اأيلول/�شبتمرب.  وراأ�س هذا الوفد الذي �شّم ت�شعن �شخ�شً

جمل�س النواب ميلو�س في�شرتي�شيل.
اأجراها وزير  اأ�شبوعن من الزيارة التاريخية التي  واأتت الزيارة، بعد 
اأمريكي  حكومي  م�شوؤول  اأب��رز  وهو  ع��ازار،  األيك�س  الأمريكي  ال�شحة 
يزور اجلزيرة منذ اأن اختارت وا�شنطن عام 1979 العرتاف ببكن 

بدًل من تايوان. وقالت ال�شفارة اإن الزيارة “تدخل خطري يف ال�شوؤون 
خطوات  “اتخاذ  اإىل  الت�شيك  جمهورية  ودع���ت  لل�شن”  الداخلية 
وقالت “ل توجد  حمددة لإزالة التاأثري غري املواتي للحادث املذكور”. 
اأرا�شيها.  م��ن  وت��اي��وان ج��زء ل يتجزاأ  ال��ع��امل  ���ش��وى �شن واح���دة يف 
بغ�س النظر عن التالعب الذي تقوم به ال�شلطات التايوانية والقوى 

املناه�شة لل�شن، فاإنه ل يكنها تغيري هذا” الو�شع.
اأي ات�شال ر�شمي بن  اإحدى مقاطعاتها وتدين  تعترب ال�شن تايوان 
اجلزيرة التي يبلغ عدد �شكانها 23 مليون ن�شمة وم�شوؤولن اأجانب. 

وو�شفت بكن زيارة في�شرتي�شيل باأنها “ت�شرف م�شن«.

اخلمي�س  ليجيان  ت�شاو  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  قال 
“اإن اإ�شراره على الذهاب اإىل تايوان للقيام مبا ي�شمى “زيارة “ ي�شر 
وجمهورية  ال�شن  بن  للعالقات  ال�شيا�شية  بالأ�ش�س  متعمد  ب�شكل 
حيال  مت�شّدد  حل��زٍب  املنتمية  ون،  اإن��غ  ت�شاي  و���ش��ول  منذ  الت�شيك«. 
ال�شن، اإىل ال�شلطة يف تايوان، كثفت بكن مناوراتها و�شغوطها لعزل 

اجلزيرة اأكرث.
واأعيد انتخاب ت�شاي يف كانون الثاين/يناير، ويتطّلع مزيد من الدول 
اإىل تعميق عالقاتها مع تايوان، ل �شّيما البلدان التي ت�شعر بقلق اإزاء 
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف  الت�شيك.  جمهورية  ومنها  ال�شيني،  التو�ّشع 

2019، األغى رئي�س بلدية براغ زدينيك هريب، ع�شو حزب القرا�شنة 
�شيا�شة  على  لالحتجاج  بكن  مع  تواأمة  اتفاقية  للنظام(،  )املناه�س 

“ال�شن الواحدة«.
ويرى فابريزيو بوزاتو، املتخ�ش�س يف �شوؤون تايوان بجامعة روما، اأن 
هذه الزيارة اأظهرت اأن “اجلدار ال�شيا�شي والدبلوما�شي الذي حتاول 

بكن اإقامته حول اجلزيرة ل يتعذر اجتيازه«.
وقال لوكالة فران�س بر�س اإن املبادرة التايوانية تظهر اي�شا اأن التوجه 
يف اوروبا يتطور نحو “مقاومة بكن«. واو�شح جوناثان �شوليفان، مدير 
معهد �شيا�شة ال�شن يف جامعة نوتينغهام، اأن ت�شاي تعمل على تعزيز 

العالقات مع الدول التي تربطها بجزيرتها عالقات غري ر�شمية.
واأو�شح اأن زيارة الوفد الت�شيكي ت�شكل “دفعة معنوية كبرية يف �شياق 

ال�شغوط وجهود التهمي�س” التي تقودها بكن.
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عربي ودويل

تعزيز العالقات بني ال�شني وه�لندا �شي�شاعد يف احلفاظ على نظام التجارة الدولية وال�شتقرار يف العامل

ت�شعى ال�شني اإىل م�اجهة النتقادات الأوروبية التي �شت�ؤدي اإىل الإ�شرار ب�ش�رتها واإعاقة جتارتها الدولية

بعد جولته �لأوروبية �لأخرية:

هل عاد ال�زير وانغ يي اإىل بكني بخفي حنني...؟
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�شيباين
�أي  ��صتقبال  فيها  يتم  كان  �لتي  �لأيــام  ولت  لقد     
�إىل �خلارج بحر�رة ودفء.  زيارة  م�صوؤول �صيني يف 
يف �لفرتة من 25 �أغ�صط�س �إىل 2 �صبتمرب, قام وزير 

�خلارجية و�نغ يي بزيارة �إيطاليا وهولند� و�لرنويج 
وفرن�صا و�أملانيا. مت ��صتقباله بحياد م�صوب بجرعة 
بال  مهمته  وكانت  و�لد�نـــة.  �ل�صجب  من  متفاوتة 
�صك دقيقة: قيا�س, وحماولة �حلد من �نعد�م �لثقة 

�ملتز�يد �لذي ��صتقر يف �أوروبا جتاه �ل�صني.
ب�صبب  لنــتــقــاد�ت  �ل�صينيون  �لــقــادة  يتعر�س     

بظهوركوفيد-19,  يتعلق  فيما  لل�صفافية  �فتقارهم 
وهيمنتهم على هونغ كونغ, وقمعهم ل�صكان �لأويغور 
�ىل  �ل�صيني  �لنظام  ي�صعى  لذلك  �صينجيانغ.  يف 
�إل  تــوؤدي  لن  �لتي  �لأوروبــيــة  �لنتقاد�ت  مو�جهة 
�لدولية.  جتارته  و�إعاقة  ب�صورته  �لإ�ــصــر�ر  �إىل 
�لنظام  يف  �لد�ئم  �ل�صك  فــاإن  ذلــك,  �إىل  بالإ�صافة 

�صو�ء  وموقعها,  �ملتحدة  �لوليات  مو�قف  �صيقّوي 
كانت بقيادة دونالد تر�مب �أو رئي�س �آخر.

�لقت�صادي �إىل �خللف
   و�نغ يي لي�س �صخ�صية مرحة ب�صكل خا�س. تقت�صر 
بحذر  يقوله  وما  �لأدب,  �لتز�مات  على  �بت�صامته 

يتو�فق مع �ملو�قف �لر�صمية �ملحددة يف بكني.

مييكييان  كيييل  يف 
ال�شتقبال  كان 
وكانت  فاترًا, 
اليييرحيييلييية يف 
اأملييانيييييا اأقييرب 
اإلييى الف�شيييييل 
الييييييذريييييييع

ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  ي�����ش��م��ح  ب��ال��ك��اد 
يف  بالنغما�س  لأع�شائه  ال�شيني 
خماطبة  عند  خا�شة  حمادثاتهم، 
وخ��الل هذه  الأج��ان��ب.  امل�شوؤولن 
الوزير  م��ّث��ل  اأوروب�����ا،  اإىل  ال��رح��ل��ة 
وهدفه  مبالغة،  دون  حكومته  اذن 
اإم���ك���ان���ي���ة حتقيق  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 

اإجنازات ملمو�شة مع ال�شن.
 2019 اإي��ط��ال��ي��ا ع����ام     ت��ع��ه��دت 
التبادل  م�������ش���روع  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 
القت�شادي ال�شيني الكبري “طرق 
دولة  اأول  جعلها  وه��ذا  احلرير”. 
وزير  ي��ي. وبح�شور  وان��غ  ي��زوره��ا 
اخل��ارج��ي��ة الإي���ط���ايل ل��وي��ج��ي دي 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مت  م���اي���و، 
ت���وري���د ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن قبل 
ت�شدير  ب�����ش��اأن  واأخ�����رى  ال�����ش��ن، 
لكن  الغذائية.  للمنتجات  اإيطاليا 
ج��وزي��ب��ي ك��ون��ت��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء الإيطايل، مل ي�شتقبل وانغ 
ي���ي، واك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ح��دث م��ع��ه عرب 

الهاتف. 
   م��ن جهة اأخ����رى، زار ن��اث��ان لو، 
وهو زعيم طالبي من هونغ كونغ 
روم���ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  لج����ئ  الآن 
م���وؤمت���ر �شحفي  خ����الل  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
ال�شيني،  ال��ن��ظ��ام  ���ش��م��ول��ي��ة  ع��ل��ى 
ولتو�شيل ر�شالة ر�شمية اإىل وزارة 
ال�شوؤون اخلارجية الإيطالية حول 

هذا املو�شوع.
   خ���الل امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة للوزير 
هتف  ه�����ول�����ن�����دا،  يف  ال���������ش����ي����ن����ي، 
املنفيون  -م���ن���ه���م  امل����ت����ظ����اه����رون 
الأويغور -يف طريقه “وانغ يي، عد 
ال�شوؤون  ودع��ت جلنة  بيتك”.  اإىل 
ال����ن����واب  اخل����ارج����ي����ة يف جم���ل�������س 
ال���وزي���ر ل��ل��ح�����ش��ور وال��ت��ح��دث عن 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف ب����الده. رف�س 
ال��دع��وة مبثابة  ي��ي، معتربا  وان���غ 
روت،  م��ارك  لكن  وا���ش��ح.  ا�شتفزاز 
رئي�س احلكومة الهولندية، حتدث 
ب�شكل مكثف حول الق�شايا املتعلقة 
الأوي��غ��ور يف  بهونغ كونغ وجمتمع 

موؤمتر �شحفي م�شرتك.
   وحت������دث ���ش��ت��ي��ف ب����ل����وك، وزي����ر 
اخلارجية، عن ذلك مرة اأخرى مع 
وانغ يي خالل حمادثة مكر�شة اإىل 
القت�شادية.  للمبادلت  كبري  حد 
م��ن ن�شف  ي��ق��رب  م��ا  ان  ي�شار اىل 
�شفن ال�شحن ال�شينية املتجهة اإىل 
وتوؤكد  روت����ردام،  يف  تر�شو  اأوروب����ا 
“تعزيز  اأن  ب��ك��ن  يف  ال�����ش��ح��اف��ة 
وهولندا  ال�����ش��ن  ب���ن  ال��ع��الق��ات 
نظام  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  �شي�شاعد 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وال���ش��ت��ق��رار يف 

العامل«.
الرنويج،  اأغ�����ش��ط�����س، يف   27 يف     
وه�������ي دول��������ة ل���ي�������ش���ت ع���������ش����ًوا يف 
وان����غ يي  اأراد  الأوروب�������ي،  الحت����اد 
اأ�شا�شي  ب�����ش��ك��ل  زي���ارت���ه  ت��رك��ز  اأن 
ل�شتغالل  ال��ت��ع��اون  م�شاريع  على 
القطب ال�شمايل. يف الوقت نف�شه، 
�شفحة  ط��ي  ال�شيني  ال��وزي��ر  اأراد 
الناجم  الدبلوما�شي  ال���ش��ط��راب 
عام  لل�شالم  نوبل  جائزة  منح  عن 
ليو  ال�شيني  للمعار�س   2010
هذا  ك���ل  الآن.  امل��ت��وف��ى  ���ش��ي��اوب��و، 
اإرنا  ال����وزراء  رئي�شة  م��ع  بحثه  مت 
����ش���ول���ربغ. ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل يف 
يي  وان���غ  اأو���ش��ح  م��وؤمت��ر �شحفي، 
اأي  على  “بقوة  ���ش��رتد  ال�شن  اأن 
حم��اول��ة ل���ش��ت��خ��دام ج��ائ��زة نوبل 
الداخلية  ال�������ش���وؤون  يف  ل��ل��ت��دخ��ل 
التتويج  هذا  اأن  ي�شاع  ال�شينية”. 
ال���ع���ام ملمثلي  ه����ذا  ي��ك��ن م��ن��ح��ه 

يف  للديقراطية  امل��وؤي��دة  احل��رك��ة 
هونغ هونغ.

   ثم، على �شوؤال حول كوفيد-19، 
دولة  اأول  ك��ان��ت  ال�شن  اأن  اأج���اب 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اأب��ل��غ��ت 
ال���ف���ريو����س، و”هذا ل  ع���ن وج����ود 
يعني ان الفريو�س جاء من ال�شن 
اأ�شل  اأن  ذل����ك  ب��ع��د  واأ�����ش����اف   .“
ت�شيي�شه  ي��ن��ب��غ��ي  “ل  ال���ف���ريو����س 
على  وا���ش��ح  رد  وه��ذا  و�شمه”،  اأو 
ال�شيني”  “الفريو�س  م�شطلح 
ترامب  دون��ال��د  ي�شتخدمه  ال���ذي 

بانتظام.

زيارة �صامتة لفرن�صا
ال�شلطات  اأن  ال����وا�����ش����ح  م����ن     
ب�شكل  حري�شة  تكن  مل  الفرن�شية 
خ���ا����س ع��ل��ى اإب�������راز و����ش���ول وان���غ 
اإيانويل  ا�شتقبله  بالتاأكيد  ي��ي. 
اأغ�����ش��ط�����س، لكن   28 م���اك���رون، يف 
ر�شمي  ���ش��ح��ف��ي  ب���ي���ان  ي�����ش��در  مل 
ح���ول ال��ن��ق��اط ال���ش��ا���ش��ي��ة يف ذاك 
الج��ت��م��اع. واأ���ش��ار الإل��ي��زي��ه فقط 
دعا  قد  الفرن�شي  الرئي�س  اأن  اإىل 
اإىل حتقيق “تقدم ملمو�س و�شريع 
لل�شراكة  املهيكلة”  القطاعات  يف 
الطاقة  منها  ال�شينية،  الفرن�شية 

النووية املدنية و�شناعة الأغذية.
   على اجلانب ال�شيني، يف املقابل، 
كتبت وزارة اخلارجية بيانا طويال 
الرئي�س  م��ع  الج��ت��م��اع  ه��ذا  ب�شاأن 
وانغ  اأن  ع��ل��م��ن��ا  وه���ك���ذا  م���اك���رون. 
ماكرون  اإيانويل  ب��اإه��داء  ب��داأ  يي 
الكتاب الأخري ل�شي جن بينغ، قبل 
اأن ينقل اإليه نيابة عن هذا الخري، 
اأن “ال�شن تعتز بال�شداقة والثقة 

التي ت�شود بن رئي�شي البلدين«. 
“املهمة  اأن  ال���وزي���ر  اع��ت��رب  ث���م     

على اأرا���ش��ي��ه��ا.     غ��داة لقائه مع 
جان اإيف لو دريان، متت دعوة وانغ 
للعالقات  الفرن�شي  املعهد  اإىل  يي 
ال�شيا�شين  القادة  واأم��ام  الدولية. 
والقت�شادين، اأظهر بع�س احلزم 
بقوله ب�شكل خا�س عن �شينجيانغ 
وهونغ كونغ: “ما يحدث هناك هو 
األ  وي��ج��ب  �شينية  داخلية  ���ش��وؤون 

تتدخل الدول الأخرى«.
اأنه  اأو�شح  اآخ��ر،     ورداً على �شوؤال 
م��ن امل��م��ك��ن اإب�����رام الت��ف��اق��ي��ة بن 
ب�شاأن  وال�شن  الأوروب����ي  الحت���اد 
العام”.  نهاية  “قبل  ال�شتثمارات 
وق���د ت��وق��ف��ت ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة منذ 
عدة �شنوات. فاملفاو�شات ل تتقدم، 
املطبقة  القواعد  ب�شاأن  �شيما  ول 
و�شروط  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ى 
و���ش��ول ال�����ش��رك��ات الأوروب���ي���ة اإىل 
يي  وان��غ  واعترب  ال�شينية.  ال�شوق 
اأن��ه “ من ال�شروري اأك��رث من اأي 
واأنه “  وقت م�شى اتخاذ خطوة”، 
من غري املفيد الغرق يف التفا�شيل 

الفنية«.

�لأ�صو�أ للنهاية
اأوروبا  اأنهى وان��غ يي رحلته اإىل     
اأكرب  ال�شن  اأ�شبحت  ب��رل��ن.  يف 
���ش��ري��ك جت�����اري لأمل���ان���ي���ا ق��ب��ل ان 
اأوائل  اأزم��ة كوفيد -19 يف  ت��وؤدي 
التجارة  جتميد  اإىل   2020 ع��ام 
ال��ع��امل��ي��ة. ل��ذل��ك ك��ان��ت زي����ارة وانغ 
ي����ي ت����ه����دف ق���ب���ل ك����ل �����ش����يء اإىل 
العالقات  اإط����الق  واإع������ادة  ت��ع��زي��ز 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة الأمل���ان���ي���ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة. مت 
ال��ن��ي��ة خ���الل مقابلة  ت��اأك��ي��د ه���ذه 
�شتاينماير،  ف���ال���رت  ف���ران���ك  م���ع 
ال  الفيدرالية.  اجلمهورية  رئي�س 
يي  وان���غ  ب��ه  اأدىل  ال���ذي  البيان  ان 

ا�شتئناف  ه����ي  ال����ي����وم  ال���ع���اج���ل���ة 
جميع  يف  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  ال����ت����ب����ادلت 
امل����ج����الت ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ظ��م��ة، مع 
احتواء  اإج��������راءات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
وي���رى  العادية”.  كوفيد-19 
اأن���ه م��ع ال�����ش��ع��ود احل���ايل للنزعة 
“يتعن على  الأحادية واحلمائية، 
ال�شن واأوروب��ا العمل مًعا للدفاع 
الأ�شا�شية  والقواعد  التعددية  عن 
الدولية،  ال���ع���الق���ات  حت��ك��م  ال��ت��ي 
وكذلك لبناء نظام اقت�شادي عاملي 

منفتح«.
   مت اإع��ادة ا�شتخدام هذا اخلطاب 
يف اليوم التايل، عندما حتدث وانغ 
اأغ�����ش��ط�����س م��ع نظريه   29 ي��ي يف 
بيان  وي�شري  ل���ودري���ان.  اإي���ف  ج��ان 
اأن  اإىل  �شحفي ن�شره كيه دور�شيه 
الجتماعات  اإىل  اأ���ش��ارا  الوزيرين 

ال��ق��وم��ي��ة ل���دى ال��ي��ون�����ش��ك��و. وكان 
هوانغ  ال�����ش��ي��ن��ي،  ال�����ش��ف��ري  ع���ل���ى 
حينها،  بكن  عينته  ال���ذي  ت�شن، 
الق�شام  ل��رتك��ي��ز  مبنى  ا�شتئجار 
اأ�شفه  ع��ن  واأع����رب  الدبلوما�شية. 
ديغول،  ل���ل���ج���رنال  امل���وق���ف  ل���ه���ذا 
ال�شلطات  ال��ف��ور  ع��ل��ى  اأم���ر  ال���ذي 
التايوانية مبغادرة املبنى الواقع يف 

�شارع جورج اخلام�س.
   واق����ام دب��ل��وم��ا���ش��ي��و ب��ك��ن هناك 
لأك�������رث م����ن اأرب�����ع�����ن ع����اًم����ا قبل 
النتقال اإىل �شارع ال�شيد يف مبنى 
اأكرب. الو�شع اليوم خمتلف ب�شكل 
على  فرن�شا م�شممة  وتبدو  كبري، 
التي  تايوان  مع  عالقاتها  تطوير 
تتمتع ب�شورة ممتازة بعد جناحها 
كورونا  ف���ريو����س  وب����اء  اح���ت���واء  يف 

ت�شارك  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال���ق���ادم���ة 
ال�شن وفرن�شا، مثل موؤمتر  فيها 
موؤمتر  اأو  امل���ن���اخ،  ح���ول  غ��ال���ش��ك��و 
الحت�������اد ال�������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ط��ب��ي��ع��ة يف م��ر���ش��ي��ل��ي��ا. غ���ري ان 
توؤكد  ال�شحفي  البيان  ه��ذا  نهاية 
اأن ج���ان اإي���ف ل���ودري���ان، اأ���ش��ار اإىل 
ب�شاأن  اخلطرية  فرن�شا  “خماوف 
ت��ده��ور ح��ال��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
كونغ  ه��ون��غ  يف  �شيما  ول  ال�����ش��ن، 

و�شينجيانغ«.

�ملزيد من �لعالقات
 بني �أوروبا وتايو�ن

���ش��ك ولكنه  اأث���ري دون     م��و���ش��وع 
بتايوان.  فرن�شا  عالقة  يذكر:  مل 
�شيتم افتتاح فرع للمكتب التمثيلي 

ل��ل��ج��زي��رة ال��ق��وم��ي��ة يف ن��ه��اي��ة عام 
بروفان�س.  اإن  اإي��ك�����س  يف   2020
ي��ب��ق��ى الم���ر  اأن  ي��ف��رت���س  وك�����ان 
تايبيه  يف  ال�شلطات  ان  ال  �شريا، 
هذا  ع���ن���ه.  اإع�������الن  اإىل  ����ش���ارع���ت 
ي�شبه  امل�شتقبلي  ال��ت��اي��واين  ال��ف��رع 
يبدو  ل��ذل��ك،  ونتيجة  القن�شلية 
وكاأنه  ب��اري�����س  يف  ت���اي���وان  مت��ث��ي��ل 
���ش��ف��ارة -وه���و مل يعد ك��ذل��ك منذ 
1964، عندما قرر اجلرنال  عام 
دبلوما�شية  عالقات  اإقامة  ديغول 

مع جمهورية ال�شن ال�شعبية.
   يف ذلك الوقت، احتفظت تايوان 
ال�شينية،  ال�����ش��ف��ارة  يف  ب��وج��وده��ا 
ال��واق��ع��ة يف ���ش��ارع ج���ورج اخلام�س 
املباين  ه��ذه  اأن  مدعية  باري�س،  يف 
اجلزيرة  متثيل  ل�شمان  �شرورية 

توتر  يف  ت�شبب  �شحفي  موؤمتر  يف 
كبري يف اأجواء الزيارة.

   كان الوزير ال�شيني يرد على �شوؤال 
ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  رحلة  حول 
ع�شو  في�شرتيل  ميلو�س  الت�شيكي 
املعار�شة ويرافقه وفد من ت�شعن 
اأعمال  ورج��ال  )�شيا�شيون  �شخ�شا 
تايوان،  اإىل  و�شحفيون(  وعلماء 
“هذا عمل ا�شتفزازي �شارخ جتاوز 
احلد، اإنه دعم للنزعة النف�شالية 
ت���اي���وان، وه����ذه ال���زي���ارة تدخل  يف 
ب�شكل خطري يف ال�شوؤون الداخلية 

قال وانغ يي. لل�شن”، 
“جزء  ب��اأن تايوان  التاأكيد     وبعد 
ل يتجزاأ من الأرا�شي ال�شينية”، 
م���ب���داأ �شن  واأن حم���اول���ة حت���دي 
دويل،  للتزام  انتهاًكا  يعّد  واح��دة 
اأ�شاف وانغ يي بخ�شو�س ميلو�س 
في�شرتيت�شيل، “لن تقف احلكومة 
ال�شيني  وال�������ش���ع���ب  ال�������ش���ي���ن���ي���ة 
ثمناً  و�شندّفعهم  الأي���دي،  مكتويف 
النظر  ق�����ش��ري  ل�����ش��ل��وك��ه��م  ب��اه��ظ��اً 

وانتهازيتهم ال�شيا�شية ».
   يف هذا املوؤمتر ال�شحفي، جل�س 
ه���ي���ك���و م����ا�����س، وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
الأمل��اين، بجانب وانغ يي. وعندما 
ال�شيا�شي  ع��ن  الكلمات  ه��ذه  �شمع 
“نحن  ال��ف��ور:  على  رد  الت�شيكي، 
وثيق  ب�شكل  ن��ت��ع��اون  الأوروب����ي����ن 
الدولين  ل�شركائنا  ن��ق��دم  -ن��ح��ن 
ال�شيء  ن��ف�����س  ون��ت��وق��ع  الح������رتام 
للتهديدات  مكان  ل  متاًما.  منهم 
هنا”. وعندما تعلق الأمر باتفاقية 
ح��م��اي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار ب���ن الحت����اد 
الأوروبي وال�شن التي ذكرها وانغ 
ما�س:  هيكو  اأج���اب  فرن�شا،  يف  ي��ي 

“مل يتقارب الطرفان بعد. »
   يف اليوم التايل، اأعلنت احلكومة 
“توجهات  اإق���ام���ة  نيتها  الأمل��ان��ي��ة 
الهندي  امل���ح���ي���ط���ن  يف  ج����دي����دة 
تطوير  ه��و  وال���ه���دف  والهادئ”. 
اآ�شيا  يف  احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقيات 
واأ�شرتاليا  وال��ه��ن��د  ال���ي���اب���ان  م���ع 
واإن��دون��ي�����ش��ي��ا. وت���وؤك���د ب��رل��ن اأن 
الفهم  “نف�س  ال����ب����ل����دان  ل����ه����ذه 
اأمل���ان���ي���ا.  م���ث���ل  للديقراطية” 
ف���اإن الهدف  اإىل ذل���ك،  ب��الإ���ش��اف��ة 
هو  ه��ذا  التجاري”  “التنويع  من 
اأمل��ان��ي��ا جتاريا  احل���د م���ن ارت���ه���ان 

لل�شن.
لن  ب���ك���ن، رمب����ا  اإىل  ب���ع���ودت���ه      
يتمكن وانغ يي من تقدمي رحلته 
اإىل اأوروب�����ا ع��ل��ى اأن��ه��ا ن��اج��ح��ة. يف 
ك��ل م��ك��ان ك���ان ال���ش��ت��ق��ب��ال فاتراً، 
اإىل  اأق��رب  اأملانيا  الرحلة يف  وكانت 
ي��ك��ن هناك  ال����ذري����ع. مل  ال��ف�����ش��ل 
�شبكات  تو�شيع  يف  معن  تقدم  اأي 
اجليل اخلام�س من قبل املجموعة 
الوزير  ان  ال  ه�����واوي،  ال�شينية 
امل�شاألة يف كل حمطات  تناول هذه 

زيارته.
ي��ي لي�س �شوى واحد     لكن وان��غ 
من 200 ع�شو يف اللجنة املركزية 
للحزب ال�شيوعي ال�شيني. وقريباً 
امل�شوؤول  ج��ي��ت�����ش��ي،  ي���ان���غ  ���ش��ي��زور 
للحزب  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات  ع���ن 
املكتب  يف  ع�شواً  الع�شرين  واأح���د 
واإ�شبانيا  ال���ي���ون���ان  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
وال��ربت��غ��ال. وي��ب��دو اأن ه��ذا ي�شري 
البلدان  ل��ه��ذه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأن����ه  اإىل 
الثالثة،  اجل���ن���وب���ي���ة  الأوروب������ي������ة 
قررت بكن ال�شروع يف عملية نفوذ 
اإعاقة: يعاين النظام  كبرية... مع 
حاليا من تدهور وا�شح يف �شورته 

الدولية.

الرئي�س اليطايل مل ي�شتقبلها�شتفزاز يف هولندا

�شدام يف املانيا

�شبح توظيف نوبل كان حا�شرا يف الرنويجزيارة �شبه �شامتة اىل باري�س

يظل �إبر�م �لتفاقية بني �لحتاد �لأوروبي 
و�ل�صني ب�صـــاأن �ل�صــتثمار�ت, رغبــة معّلقـة

�صرتد بكني بقوة على �أي حماولة ل�صتخد�م 
جائـزة نوبــل للتدخـل يف �صـوؤونها �لد�خليـة 
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ي�شتذكرونها،  العراقيون  زال  م��ا 
ت�������ش���م م���ط���رب���ن ك����ب����ار وف���ن���اين 

للفولكلور املو�شيقي البغدادي.
وا�شهر هوؤلء كان �شا�شون ح�شقيل 
وزير املالية يف اأول حكومة عراقية 
الربيطاين عام  الن��ت��داب  يف عهد 
الرزاق  رفعت عبد  وق��ال   .1920
امل��خ��ت�����س ب����ال����رتاث ال���ي���ه���ودي يف 
ح�شقيل  اإن  بر�س،  لفران�س  بغداد 
النظام  اأ�ش�س  “اأول من و�شع  كان 

املايل العراقي«.

•• اأربيل-اأ ف ب

�شغره  يف  ف����ره����ادي  ع��م��ر  اع���ت���اد 
اليهود  جل��ريان��ه  الطعام  ت�شخن 
ال�شبت. واليوم مل يعد هناك  اأيام 
العراق  كرد�شتان  يف  لليهود  وجود 
ال���ع���راق، لكن  اأن��ح��اء  ك��م��ا يف بقية 

اإرثهم ما زال موجودا.
اأبا  اأن  التاريخية  ال��رواي��ة  وتفيد 
الأنبياء ابراهيم ولد يف اأور بجنوب 
العراق. ويف اجلنوب اأي�شا، كما ورد 
يف بع�س الروايات، تقع جنات عدن 
يف قلب اأهوار العراق، وهناك اأي�شا 

كتب التلمود البابلي.
اجلذور،  بهذه  الرا�شخ  وباإيانهم 
ع��ا���س ال��ي��ه��ود ل�����ش��ن��ن ط��وي��ل��ة يف 
ه�����ذا ال���ب���ل���د ح���ي���ث ����ش���ك���ل���وا ثاين 
باملئة  اأرب��ع��ن  اأو  ب��غ��داد  يف  طائفة 
اأجرته  لإح�شاء  وفقا  �شكانها  من 
الم�����رباط�����وري�����ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة يف 

.1917
وب�شبب  املا�شي  القرن  خالل  لكن 
وقيام  املنطقة  يف  التوتر  ت�شاعد 
ا����ش���رائ���ي���ل، ف���ر م��ع��ظ��م��ه��م ومتت 
وتال�شت  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  م�������ش���ادرة 

اإمكانية عودتهم اإىل العراق.
وي�شتذكر ال�شحايف املخ�شرم عمر 
 ،1938 ول���د يف  ال����ذي  ف���ره���ادي 
ح��ي ط��اج��ل ال��ي��ه��ود ال��ق��ري��ب من 

تلك  ال��ع��راق،  ب�شمال  اأرب��ي��ل  قلعة 
ال�شنن كما لو كانت البارحة.

ل��وك��ال��ة فران�س  ف��ره��ادي  وي��ق��ول 
ب��ر���س ع��ن��د زق����اق ق��ي�����ش��ري��ة اأق���دم 
اربيل ي�شم حاليا  �شوق يف مدينة 
دك����ان  م���ك���ان  ك�����ان  “هنا  دك����اك����ن 
بعدها  ل��وال��دي.  اآخ��ري��ن  وك�شكن 

كل الدكاكن كانت ليهود اأكراد«.
ويف املدر�شة، كان لفرهادي العديد 
معلم  وحتى  اليهود.  الزمالء  من 
بنهاز  اأ�شمه  كان  الأنكليزية  اللغة 

عزرا �شليم.
مدر�شه  ال�شحايف  ه��ذا  وي�شتذكر 
يودع  ج����اء  الأي�������ام،  “اأحد  ق���ائ���اًل 
م�شلم  وه��و  العربية  للغة  معلمنا 
باأنه  وك�شف  م��ول��ود،  خ�شر  ا�شمه 
احت�شنا  اإ����ش���رائ���ي���ل.  اإىل  م���غ���ادر 
معتربا  يبكيان”،  وه��م  بع�شهما 
يف  اليهود  نهاية  ه��ذه  “كانت  اأن���ه 

اأربيل«.
اإعالن ا�شرائيل،  1948 �شنة  ويف 
ك����ان ع����دد ال��ي��ه��ود امل���وج���ودي���ن يف 
�شخ�س.  األ��ف   150 يبلغ  ال��ع��راق 
96 باملئة  وبعد ثالث �شنوات كان 

منهم قد رحلوا.
وهاجر من تبقى منهم بعد الغزو 
 ،2003 يف  ل���ل���ع���راق  الأم����ريك����ي 
ال���ذي د���ش��ن 15 ع��ام��ا م��ن العنف 

�شبه املتوا�شل

وت����ف����ي����د واح����������دة م�����ن ال����وث����ائ����ق 
موقع  ن�شرها  التي  الدبلوما�شية 
اليهودية  اجلالية  اأن  ويكيليك�س 
يهود  ثمانية  ت�شم  كانت  بغداد  يف 

فقط يف 2009.
وت�����ش��ري اأح�������ش���اءات ر���ش��م��ي��ة اإىل 
من  ي����ه����ودي  ال�����ف   219 وج������ود 
ي�شكلون  اإ�شرائيل  يف  عراقي  اأ�شل 
اأ�شول  لليهود من  اأك��رب جمموعة 
الدولة  �����ش����ادرت  وق����د  اآ����ش���ي���وي���ة. 
ومنازلهم،  ممتلكاتهم  ال��ع��راق��ي��ة 
التي  بينها  ذل��ك مدار�شهم  مبا يف 
كانت مفتوحة يف منطقة البتاوين 
يف و�شط بغداد، التي تتداعى يوما 

بعد يوم ب�شبب الأهمال.
لكن يبدو اأن اأفعال الذين اأ�شتغلوا 
ع��ل��ى منازل  وا���ش��ت��ول��وا  احل�����روب 
العراقين  امل�شيحين  م��ن  ك��ث��ري 
2003، مل  ب��ع��د  ه���اج���روا  ال����ذي 

تطل ممتلكات اليهود.
ت���روي بع�شه  ت��اري��خ  م��ا تبقى ه��و 
الرتبوي  اأرب��ي��ل  متحف  يف  غ��رف��ة 
ك�شاب”  “دانيال  ذك���رى  لتخليد 
ال���ذي ك���ان م��در���ش��ا ي��ه��ودي��ا كرديا 
وك���ذل���ك جميع  ل��ل��ف��ن،  م���ع���روف���ا 
الأح���ي���اء ال��ي��ه��ودي��ة ال��ت��ي مل يبق 
منها �شوى ا�شمها وتقع يف مناطق 
حلبجة وزاخو و كوي�شنجق ومدن 

اأخرى يف اأقليم كرد�شتان العراق.

واأق���ر ب��رمل��ان الأق��ل��ي��م يف 2015، 
“دينا  ال���ي���ه���ودي���ة  ي��ع��ت��رب  ق���ان���ون���ا 
يكون  اأن  ع��ل��ى  وي��ن�����س  حمميا” 
“حتى  ر����ش���م���ي،  مم���ث���ل  ل���ل���ي���ه���ود 
�شوتوا  الإ�����ش����الم����ي����ن  ال�����ن�����واب 
يف  امل�شوؤول  يوؤكد  كما  مل�شلحته” 
الدينية  وال�شوؤون  الأوق���اف  وزارة 
الذي  نق�شبندي  مريوان  لالإقليم 

كان اإحدى زوجات جده يهودية.
حوايل  اإن  الإقليم  �شلطات  وتقول 
يهودي  اأ����ش���ل  م���ن  ع��ائ��ل��ة   400
لكنها  العراق،  كرد�شتان  يف  تعي�س 
ر�شمياً  و�شجلت  الإ���ش��الم  اعتنقت 

كم�شلمة.
وي���وؤك���د ���ش��ريك��و ع��ث��م��ان ع��ب��د اهلل 
)58 عاما( املمثل الر�شمي حاليا 
بر�س  لفران�س  الإقليم،  يف  لليهود 
جمتمعه.  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ع��رف  ل  اأن����ه 
اأع���رف ع��دد العائالت  “ل  وي��ق��ول 
يف  تعي�س  ت��زال  م��ا  التي  اليهودية 
يار�شون  اأغلبهم  لأن  ك��رد���ش��ت��ان 
القول  اأن  ط��امل��ا  ب��اخل��ف��اء  دي��ن��ه��م 
ن����ح����ن ي�����ه�����ود ي����ع����ت����رب م����و�����ش����وع 
ح�شا�س يف العراق . مع ذل��ك، كان 
الإح�����ش��ا���س احل��ق��ي��ق��ي ب��ال��ه��وي��ة ل 

يزال مفقودا.
وت����ق����دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ش��ول على 
للجالية  م��رك��ز  لبناء  ر�شمي  اإذن 
ال��ي��ه��ودي��ة ل��ك��ن��ه مل ي��ح�����ش��ل على 

•• اأربيل-اأ ف ب

�شغره  يف  ف����ره����ادي  ع��م��ر  اع���ت���اد 
اليهود  جل��ريان��ه  الطعام  ت�شخن 
اأيام ال�شبت. واليوم مل يعد هناك 
العراق  لليهود يف كرد�شتان  وجود 
لكن  ال��ع��راق،  اأن��ح��اء  بقية  كما يف 

اإرثهم ما زال موجودا.
اأبا  اأن  التاريخية  ال��رواي��ة  وتفيد 
الأنبياء ابراهيم ولد يف اأور بجنوب 
ال��ع��راق. ويف اجل��ن��وب اأي�����ش��ا، كما 
ورد يف بع�س الروايات، تقع جنات 
عدن يف قلب اأهوار العراق، وهناك 

اأي�شا كتب التلمود البابلي.
اجلذور،  بهذه  الرا�شخ  وباإيانهم 
ع��ا���س ال��ي��ه��ود ل�����ش��ن��ن ط��وي��ل��ة يف 
ه�����ذا ال���ب���ل���د ح���ي���ث ���ش��ك��ل��وا ثاين 
باملئة  اأرب��ع��ن  اأو  ب��غ��داد  يف  طائفة 
اأجرته  لإح�شاء  وفقا  �شكانها  من 
الم�����رباط�����وري�����ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة يف 

.1917
املا�شي وب�شبب  القرن  لكن خالل 
وقيام  املنطقة  يف  التوتر  ت�شاعد 
ا����ش���رائ���ي���ل، ف���ر م��ع��ظ��م��ه��م ومتت 
وتال�شت  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  م�������ش���ادرة 

اإمكانية عودتهم اإىل العراق.
وي�شتذكر ال�شحايف املخ�شرم عمر 
 ،1938 ال����ذي ول���د يف  ف���ره���ادي 
ح��ي ط��اج��ل ال��ي��ه��ود ال��ق��ري��ب من 
تلك  ال��ع��راق،  ب�شمال  اأرب��ي��ل  قلعة 

ال�شنن كما لو كانت البارحة.
ل��وك��ال��ة فران�س  وي��ق��ول ف��ره��ادي 
اأقدم  قي�شرية  زق���اق  ع��ن��د  ب��ر���س 
�شوق يف مدينة اربيل ي�شم حاليا 
دك���ان  م���ك���ان  ك����ان  “هنا  دك���اك���ن 
بعدها  ل��وال��دي.  اآخ��ري��ن  وك�شكن 

كل الدكاكن كانت ليهود اأكراد«.
ويف املدر�شة، كان لفرهادي العديد 
اليهود. وحتى معلم  الزمالء  من 
بنهاز  اأ�شمه  كان  الأنكليزية  اللغة 

عزرا �شليم.

وب�شمات اليهود لي�شت موجودة يف 
اإقليم كرد�شتان وحده، بل موجودة 
اأي�شا يف املو�شل )�شمال( والب�شرة 
)ج�����ن�����وب( وال�������رم�������ادي )غ������رب( 
وال��ع��ا���ش��م��ة ب��غ��داد ح��ي��ث ك���ان يوم 
ال�شبت  ه���و  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة 
لفرتة طويلة بدل من يوم عطلة 
احلال  ه��و  كما  اجلمعة  امل�شلمن 

اليوم.
وكانت هناك عائالت فقرية منهم 
نخبا  هناك  كانت  لكن  العراق.  يف 

ي���ج���دون ط��رق��ا للعودة  زال�����وا  م���ا 
بهوياتهم  ال��ك��ردي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اىل 
يف  “لكن  “وتابع  العراقية”. 
�شيموتون  �شنوات،  خم�س  غ�شون 

و�شيتم قطع العالقة باأكملها«.
قبل ثالث �شنوات، بداأ تنفيذ اأعمال 
ل��رتم��ي��م ���ش��ري��ح ال��ن��ب��ي ن��اح��وم يف 
القو�س بف�شل متويل قدره مليون 
الأمريكية  دولر قدمته احلكومة 
من  مقدمة  ت��ربع��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
حكومة الأقليم واأخرى من اأفراد.

موافقة ر�شمية.
ياأتي  اأن  “اأريد  اهلل  عبد  واأ���ش��اف 
زع���ي���م ي���ه���ودي ل��ي��ع��ل��م��ن��ا ال���ع���ادات 
ال�شحيحة لكن هذا غري ممكن يف 

ظل الظروف احلالية«.
القليلة  ال���ع���ائ���الت  ب���ن  وال�����ش��ل��ة 
املتبقية واليهود من اأ�شول عراقية 
عبد  وق��ال  ت��رتاج��ع.  اإ�شرائيل،  يف 
يهود  “الآن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  اهلل 
العراق الذين غادروا اىل ا�شرائيل 
الع�شرين  ال���ق���رن  خ��م�����ش��ي��ن��ات  يف 

اإرهاب اأردوغان ي�شل اإىل الهند
•• نيودلهي-وكاالت

ا�شتخباراتية  تقارير  ن�شر  بعد  الهندية،  الأم��ن  وك��الت  خم��اوف  ت��زاي��دت 
اإرهابية  جلماعات  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  دع��م  اإىل  ت�شري 

مقرها باك�شتان لتعزيز �شعبيته بن م�شلمي جنوب اآ�شيا.
تركيا  اأن  الهندية،  نيوز”  “زي  �شحيفة  وف��ق  الأم��ن��ي،  التقرير  وك�شف 
متول وتدعم اأن�شطة اإرهابية تعود لتنظيم داع�س لتن�شر الفو�شى يف الهند 

واملناطق املجاورة.

تهريب مرتزقة
وبح�شب وكالت الأمن الهندية، فاإن متعاملن مقرهم تركيا، بدعم وا�شح 
من حكومة اأنقرة، �شّهلوا تهريب جمموعة من الهنود املرتزقة اإىل �شوريا 

والقتال يف �شفوف داع�س هناك.
اأخرية قام بها جهاز الأمن الهندي،  اإن جهاز اعتقالت  وذكرت ال�شحيفة 
اأكدت هذه احلقيقة، حيث اعرتفوا املعتقلن باأنهم و�شلوا اإىل �شوريا عرب 
اإىل  و�شولهم  ت�شهيل  مت  واأن��ه  الطريقة،  بنف�س  البالد  اإىل  وع��ادوا  تركيا 

مناطق نفوذ داع�س من قبل مندوبن من تركيا.

قلق هندي
وقال م�شوؤول اأمني هندي يعمل مع موؤ�ش�شة الأمن املركزي، اإن “حماولت 
اجلماعات  مع  والتعاون  الهند،  مقرها  اإرهابية  منظمات  لتمويل  تركيا 

ال�شيا�شية، وطرد الطالب الهنود هي اأمور تزيد من خماوفنا«.
البعثات  اأردوغ��ان، هو قائد  اأن بالل، جنل الرئي�س  اإىل  وت�شري ال�شحيفة 
كان  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  على مدى  اأنه  التخريبية. حيث  الإرهابية 
يقود عمليات �شرية لغ�شل اأدمغة ال�شباب وقمع املعار�شن يف تركيا وكذلك 

يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك الهند.

�أن�صطة خبيثة
ويعتقد خرباء الأمن اأن الهند بحاجة اإىل الرتكيز على الأن�شطة املت�شارعة 
النا�شئة عنها يف  العدائية  الأعمال  البالد مع تركيزها على  لرتكيا داخل 

املحافل العاملية.
وبح�شب ال�شحيفة الهندية، فاإنه خالل 18 عاماً من حكمه، اأ�ش�س اأردوغان 
القوات  ذلك  تركيا، مبا يف  باأكمله يف  احلكم  على هيكل  �شلطوية  �شيطرة 
هذه  لتحريك  الأخ��ري  ا�شتغل  حيث  والق�شاء.  الإداري���ة  واملكاتب  امل�شلحة 

القرارات واإ�شفاء ال�شرعية عليها ب�شفتها اأعلى حمكمة اإدارية يف تركيا.

�إرهاب متجذر
التي  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  بكفاءة  ا�شتغل  ال��رتك��ي،  الرئي�س  اأن  وت�شيف 
تعمل يف جميع اأنحاء العامل ل�شاحله. يف الواقع، اأثبتت تركيا يف ظل نظام 

اأردوغان الراديكايل، اأنها حا�شنة للجماعات الإرهابية.
التعاون ملواجهة  اإىل  العامل  “يحتاج  واختتمت ال�شحيفة تقريرها قائلة: 
القوى  تتعاون  اأن  يجب  تركيا.  م��ن  النا�شئة  اجليو�شيا�شية  التهديدات 
لتوحيد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  املدنية  احل��ري��ات  وج��م��اع��ات  الليربالية 
والأه��م من ذلك، يحتاج  الإرهابية لأردوغ��ان.  الأجندة  ملواجهة  جهودهم 
التي قام بها  “اخلالفة”  العامل الإ�شالمي اإىل التعاون ومواجهة خطط 

لأن هذه اخلطة تلحق اأ�شد الأذى بالأمة الإ�شالمية«.

ح�شا�س يف العراق . مع ذلك، كان 
ب��ال��ه��وي��ة ل  احلقيقي  الإح�����ش��ا���س 

يزال مفقودا.
وت����ق����دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ش��ول على 
للجالية  م��رك��ز  لبناء  ر�شمي  اإذن 
على  يح�شل  مل  ل��ك��ن��ه  ال��ي��ه��ودي��ة 

موافقة ر�شمية.
ياأتي  اأن  “اأريد  اهلل  عبد  واأ���ش��اف 
العادات  ل��ي��ع��ل��م��ن��ا  ي���ه���ودي  زع���ي���م 
ال�شحيحة لكن هذا غري ممكن يف 

ظل الظروف احلالية«.
القليلة  ال��ع��ائ��الت  ب���ن  وال�����ش��ل��ة 
امل��ت��ب��ق��ي��ة وال����ي����ه����ود م����ن اأ����ش���ول 
ترتاجع.  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف  ع��راق��ي��ة 
بر�س  ل��ف��ران�����س  اهلل  ع��ب��د  وق�����ال 
الذين غادروا  العراق  “الآن يهود 
القرن  خم�شينات  يف  ا�شرائيل  اىل 
طرقا  يجدون  زال��وا  ما  الع�شرين 
الكردية  امل���ن���ط���ق���ة  اىل  ل���ل���ع���ودة 
“وتابع  العراقية”.  ب��ه��وي��ات��ه��م 
�شنوات،  خم�س  غ�شون  يف  “لكن 
العالقة  قطع  و�شيتم  �شيموتون 

باأكملها«.
ب�����داأ تنفيذ  ����ش���ن���وات،  ق��ب��ل ث����الث 
النبي  ���ش��ري��ح  ل��رتم��ي��م  اأع����م����ال 
متويل  بف�شل  ال��ق��و���س  يف  ن��اح��وم 
قدمته  دولر  م����ل����ي����ون  ق���������دره 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة 
حكومة  م����ن  م���ق���دم���ة  ت����ربع����ات 

الأقليم واأخرى من اأفراد.
موجودة  لي�شت  اليهود  وب�شمات 
يف اإق���ل���ي���م ك��رد���ش��ت��ان وح������ده، بل 
موجودة اأي�شا يف املو�شل )�شمال( 
وال��ب�����ش��رة )ج����ن����وب( وال����رم����ادي 
)غ����رب( وال��ع��ا���ش��م��ة ب��غ��داد حيث 
الأ���ش��ب��وع��ي��ة هو  ي��وم العطلة  ك��ان 
ال�شبت لفرتة طويلة بدل من يوم 
هو  كما  اجلمعة  امل�شلمن  عطلة 

احلال اليوم.
وكانت هناك عائالت فقرية منهم 

يف العراق. لكن كانت هناك نخبا 

مدر�شه  ال�شحايف  ه��ذا  وي�شتذكر 
يودع  ج���اء  الأي������ام،  “اأحد  ق���ائ���اًل 
م�شلم  وه��و  العربية  للغة  معلمنا 
باأنه  وك�شف  م��ول��ود،  خ�شر  ا�شمه 
احت�شنا  اإ����ش���رائ���ي���ل.  اإىل  م���غ���ادر 
معتربا  يبكيان”،  وه��م  بع�شهما 
يف  اليهود  نهاية  ه��ذه  “كانت  اأن��ه 

اأربيل«.
ويف 1948 �شنة اإعالن ا�شرائيل، 
ك���ان ع���دد ال��ي��ه��ود امل���وج���ودي���ن يف 
األ��ف �شخ�س.   150 يبلغ  ال��ع��راق 
وبعد ثالث �شنوات كان 96 باملئة 

منهم قد رحلوا.
وهاجر من تبقى منهم بعد الغزو 
 ،2003 يف  ل��ل��ع��راق  الأم����ريك����ي 
العنف  م��ن  عاما   15 د�شن  ال��ذي 

�شبه املتوا�شل

وت����ف����ي����د واح����������دة م�����ن ال����وث����ائ����ق 
موقع  ن�شرها  التي  الدبلوما�شية 
اليهودية  اجلالية  اأن  ويكيليك�س 
يف بغداد كانت ت�شم ثمانية يهود 

فقط يف 2009.
وت�����ش��ري اأح�������ش���اءات ر���ش��م��ي��ة اإىل 
من  ي����ه����ودي  ال�����ف   219 وج������ود 
ي�شكلون  اإ�شرائيل  اأ�شل عراقي يف 
اأ�شول  اأكرب جمموعة لليهود من 
الدولة  ����ش���ادرت  وق����د  اآ����ش���ي���وي���ة. 
ومنازلهم،  ممتلكاتهم  العراقية 
التي  بينها  ذلك مدار�شهم  مبا يف 
كانت مفتوحة يف منطقة البتاوين 
يف و�شط بغداد، التي تتداعى يوما 

بعد يوم ب�شبب الأهمال.
لكن يبدو اأن اأفعال الذين اأ�شتغلوا 
احل�����روب وا���ش��ت��ول��وا ع��ل��ى منازل 

العراقين  امل�شيحين  م��ن  ك��ث��ري 
2003، مل  ب��ع��د  ال����ذي ه���اج���روا 

تطل ممتلكات اليهود.
م��ا تبقى ه��و ت��اري��خ ت���روي بع�شه 
الرتبوي  اأرب��ي��ل  متحف  يف  غرفة 
ك�شاب”  “دانيال  ذك���رى  لتخليد 
ال���ذي ك��ان م��در���ش��ا ي��ه��ودي��ا كرديا 
ل��ل��ف��ن، وك���ذل���ك جميع  م���ع���روف���ا 
الأح���ي���اء ال��ي��ه��ودي��ة ال��ت��ي مل يبق 
منها �شوى ا�شمها وتقع يف مناطق 
حلبجة وزاخو و كوي�شنجق ومدن 

اأخرى يف اأقليم كرد�شتان العراق.
واأق���ر ب��رمل��ان الأق��ل��ي��م يف 2015، 
“دينا  ال��ي��ه��ودي��ة  ي��ع��ت��رب  ق��ان��ون��ا 
يكون  اأن  ع��ل��ى  وي��ن�����س  حمميا” 
“حتى  ر����ش���م���ي،  ل���ل���ي���ه���ود مم���ث���ل 
�شوتوا  الإ�����ش����الم����ي����ن  ال�����ن�����واب 

يف  امل�شوؤول  يوؤكد  كما  مل�شلحته” 
الدينية  وال�شوؤون  الأوق��اف  وزارة 
الذي  نق�شبندي  مريوان  لالإقليم 

كان اإحدى زوجات جده يهودية.
اإن حوايل  وتقول �شلطات الإقليم 
يهودي  اأ����ش���ل  م���ن  ع��ائ��ل��ة   400
لكنها  العراق،  كرد�شتان  تعي�س يف 
ر�شمياً  و�شجلت  الإ���ش��الم  اعتنقت 
عثمان  �شريكو  وي��وؤك��د  كم�شلمة. 
املمثل  ع����ام����ا(   58( اهلل  ع���ب���د 
الر�شمي حاليا لليهود يف الإقليم، 
لفران�س بر�س اأنه ل يعرف حقيقة 
اأع��رف عدد  “ل  جمتمعه. ويقول 
تزال  ما  التي  اليهودية  العائالت 
اأغلبهم  لأن  ك��رد���ش��ت��ان  يف  تعي�س 
اأن  دينهم باخلفاء طاملا  يار�شون 
مو�شوع  يعترب  يهود  نحن  القول 

يه�د العراق.. رحل�ا لكن تراثهم ما زال متجذرا 

هل �شيتمكن »احلراك« يف اجلزائر من الع�دة؟ 

متديد الإغالق يف ملب�رن رغم تراجع اإ�شابات ك�رونا
•• ملبورن-اأ ف ب

يف  كوفيد-19  لحتواء  ال�شارمة  الإغ��الق  تدابري  الأ�شرتاليون  امل�شوؤولون  مدد 
ثاين اأكرب مدينة يف البالد لأ�شبوعن اإ�شافين، م�شريين اإىل اأن عدد الإ�شابات 
اجلديدة مل يرتاجع مبا يكفي ملنع ارتفاعه جمددا. وكان من املفرت�س اأن ترفع 
اأ�شابيع نهاية الأ�شبوع املقبل لكن  تدابري الإغ��الق يف ملبورن التي ا�شتمرت �شتة 
ولية  وزراء  رئي�س  اأف��اد  ما  وفق  اأيلول/�شبتمرب،   28 حتى  متديدها  الآن  �شيتم 
اإنه “اإذا �شارعنا يف فتح  اأن��دروز يف موؤمتر �شحايف  فيكتوريا دانيال ان��دروز. وقال 
نبداأ موجة  اإطالقا بل  ب��اأن ل نكون نفتح  كل �شيء ف�شيكون هناك احتمال كبري 
اإغالق واخل��روج منه  “و�شنعيد فر�س ورفع القيود والدخول يف  ثالثة«. واأ�شاف 
وفيات  ج��دي��دة وخم�س  اإ���ش��اب��ة   63 ت�شجيل  ال��ع��ام«. ومت  نهاية  قبل  ع��دة  م��رات 
 700 اأك��رث من  اإىل  الإ�شابات و�شل  ع��دد  ك��ان  بعدما  الأح���د،  فيكتوريا  فقط يف 
يف ذروة تف�شي الوباء، لكن امل�شوؤولن ال�شحين يتبنون نهجا حذرا. وق�شي على 
اإذ �شيبقى  اإىل طبيعتها هذا ال�شهر  اأمل �شكان املدينة ب�شاأن احتمال عودة احلياة 
حظر التجول الليلي والقيود على القيام بزيارات ملنازل اأخرى واحلد من ال�شفر 

على  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   26 حتى  كيلومرتات  خم�شة  من  اأك��رث  تبلغ  مل�شافة 
اإنه من  اأن��دروز  اإعالنه عن خارطة طريق لتخفيف القيود، قال  اأقل تقدير. ويف 
بارتفاع  يت�شبب  اأن  وجيزة  مل��دة  امل�شم�شة  الأج���واء  من  لال�شتفادة  امل�شارعة  �شاأن 
عدد الإ�شابات وخروجها عن ال�شيطرة. و�شيتم تخفيف القيود الأ�شد يف ملبورن 
اعتبارا من 13 اأيلول/�شبتمرب، عرب تاأخري حظر التجول الليلي ب�شاعة ليبداأ عند 
التا�شعة م�شاء، وزيادة املدة املخ�ش�شة ملمار�شة الريا�شة يوميا اإىل �شاعتن �شمن 
“فقاعات اجتماعية” �شغرية مت تخ�شي�شها لالأ�شخا�س الذين يعي�شون وحدهم. 
ومبوجب خطة احلكومة، �شيعاد فتح مراكز الرعاية بالأطفال و�شي�شمح ملا ي�شل 
اإىل خم�شة اأ�شخا�س بالتجّمع يف اخلارج اعتبارا من اأواخر اأيلول/�شبتمرب، �شرط 
بقاء معدل الإ�شابات اأقل من 50 يف اليوم. و�شيتم تخفيف القيود على القاطنن 
يف مناطق اأخرى من فيكتوريا ت�شمل الأرياف ب�شكل اأ�شرع، نظرا اإىل العدد الأقل 
من الإ�شابات حاليا يف هذه املناطق. وياأتي الإعالن بعد يوم على توقيف اأكرث من 

ع�شرة متظاهرين مناه�شن لالإغالق يف ملبورن خالل مواجهات مع ال�شرطة.
اإ�شابة  األف   26 �شّجلت حواىل  اإذ  الفريو�س،  احتواء  ن�شبيا يف  اأ�شرتاليا  وجنحت 

و753 وفاة يف �شفوف �شكانها البالغ عددهم 25 مليون ن�شمة.

اأوغل�: ال�شيا�شة اخلارجية لرتكيا ت�شري وفق »مزاج اأردوغان«
ح�شب اأهواء اأردوغان وحالته النف�شية، م�شدداً 
ل�شرق  ع��م��ل  “جمموعة  اإن�����ش��اء  وج����وب  ع��ل��ى 
بحرين  حم��ام��ن  م���ن  وت��ت��األ��ف  املتو�شط”، 
اإ���ش��اف��ة اإىل ممثلن ع��ن وزارة  اأك��ف��اء،  دول��ي��ن 
اخلارجية، وهيئة الأركان العامة، وممثلن من 

املخابرات الرتكية، وفقاً ملوقع “تركيا الآن«.
ويف الع�شرة اأيام الأخرية، حتول البحر املتو�شط 
اأبرزها  ع��ّدة،  اأطرافاً  �شاحات حرب، �شمت  اإىل 
ت��رك��ي��ا وال���ي���ون���ان وق���رب����س وف��رن�����ش��ا، بجانب 
والرو�شية  والأم���ري���ك���ي���ة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال���ق���وات 

وقرب�س الرتكية.

•• اأنقرة-وكاالت

اأحمد  ال��رتك��ي،  امل�شتقبل  ح��زب  رئي�س  انتقد 
التي  الرتكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأوغلو،  داود 
وقال  املتو�شط  ،  البحر  ���ش��رق  ت��وت��ر  يف  ت�شببت 
من  تنفذ  اليوم  اخلارجية  �شيا�شتنا  “لالأ�شف، 
النف�شية  للحالة  النعكا�شية  ال��ق��رارات  خ��الل 
اأي حتليل  دون  اأردوغ���ان،  للرئي�س رجب طيب 

ا�شرتاتيجي«.
الرتكي،  “قرار”  موقع  نقلها  ت�شريحات  ويف 
واأو�شح داود اأوغلو، اأن ال�شيا�شة الرتكية جتري 

من  الأطل�شي  �شمال  حلف  و�شاطة  ف�شل  وبعد 
اأجل تخفيف الت�شعيد �شرق املتو�شط، ل �شيما 
بن اأنقرة واليونان وقرب�س، اأعلنت تركيا اأنها 
اأم�س الأحد مناورات ع�شكرية يف �شرق  اأطلقت 

املتو�شط بالتعاون مع “قرب�س ال�شمالية«.
واأو�شحت تركيا اأن املناورات التي اأطلقت عليها 
تطوير  اإىل  تهدف  املتو�شط”  “عا�شفة  ا�شم 
البلدين  قوات  بن  والتعاون  املتبادل  التدريب 
تاأتي تلك املناورات على وقع الت�شعيد احلا�شل 
يف �شرق املتو�شط بن تركيا واليونان وقرب�س 

على حقوق نفط متنازع عليها.

الهند ت�شجل قفزة عاملية ي�مية يف اإ�شابات ك�رونا
•• نيودلهي-رويرتز

�شجلت الهند اأكرث من 90 األف اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا اأم�س الأحد يف اأكرب زيادة يومية على 
م�شتوى العامل، وذلك وفقا لبيانات وزارة ال�شحة الحتادية.

واأظهرت بيانات وزارة ال�شحة والرعاية الأ�شرية ت�شجيل 90632 اإ�شابة جديدة خالل ال�شاعات 
الأربع والع�شرين املا�شية حتى اأم�س الأحد فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 اإىل 70626.

ومن املتوقع اأن تتجاوز الهند الربازيل اليوم الثنن كثاين اأكرب دولة من حيث عدد الإ�شابات بعد 
الوليات املتحدة التي �شجلت 6.4 مليون اإ�شابة ونحو 193 األف وفاة.

واأظهرت بيانات حكومية اأن حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا يف الهند و�شلت اإىل 4.1 مليون وتعافى 
حوايل 3.2 مليون م�شاب حتى الآن.

وقال خرباء طبيون اإن البالد ت�شهد موجة ثانية من اجلائحة يف بع�س مناطقها، واإن عدد احلالت 
ارتفع ب�شبب زيادة الختبارات وتخفيف القيود على احلركة العامة.



االثنني  7   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13030  
Monday   7  September   2020   -  Issue No   13030

13

املال والأعمال

مكتب اأب�ظبي لال�شتثمار ينظم �شل�شلة ندوات افرتا�شية لت�شليط ال�ش�ء على الفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف عدد من القطاعات القت�شادية الرئي�شية يف اأب�ظبي
و�شيتمكن امل�شاركون يف الندوة من ال�شتماع اإىل اآراء نخبة من اأبرز 
التي  وال����روؤى  املعلومات  اأه��م  على  والط���الع  امل��وؤث��رة،  ال�شخ�شيات 
�شتمكنهم من مواكبة املتغريات التي ت�شهدها بيئة الأعمال احلالية، 
ومتثل  اجل��دي��دة.  ال�شتثمارية  الفر�س  م��ن  ال�شتفادة  جانب  اإىل 
�شل�شلة الندوات املتخ�ش�شة هذه جزءاً من الربنامج املتوا�شل الذي 
ينظمه مكتب اأبوظبي لال�شتثمار بهدف دعم امل�شتثمرين الراغبن 

بتاأ�شي�س اأعمالهم وتو�شعتها يف اإمارة اأبوظبي. 
عام  ه��ن��دي، مدير  ب��ن  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
مكتب اأبوظبي لال�شتثمار: “نحن على اأعتاب مرحلة تاريخية هامة 
اأ�شا�شياً ل�شتعادة القت�شاد العاملي  يلعب فيها البتكار والإبداع دوراً 
لعافيته، وحتقيق التغري الإيجابي الدائم. ومع دخولنا هذه املرحلة 

للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  لال�شتثمار،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م��ن  ك��ل  م��ن 
و�شركة  اآي��روف��ارم��ز،  و�شركة  اأغ��ذي��ة،  و�شركة  الغذائية،  وال�شالمة 
مزارع مدار، و�شركة اآر دي اآي، و�شركة اآر اإن زد، بت�شليط ال�شوء على 
القطاع احليوي. ويكن  ه��ذا  املتاحة يف  والفر�س  امل��ب��ادرات  اأح��دث 
وامل�شتثمرين  وال�شركات  واملوؤ�ش�شن  املبتكرين  من  املهتمن  جلميع 

والأكاديين الت�شجيل حل�شور الندوة هنا.
الفرتا�شية  ال��ن��دوات  �شل�شلة  ح��ول  املعلومات  من  املزيد  و�شتتوفر 
عن  الإع���الن  �شيتم  حيث  القادمة،  القليلة  الأ�شهر  خ��الل  الأخ���رى 
الجتماعي  التوا�شل  ح�شابات  عرب  املختلفة  وموا�شيعها  موعدها 
وتويرت،  لينكداإن،  لال�شتثمار:  اأبوظبي  مبكتب  اخلا�شة  املختلفة 

واإن�شتاغرام، وفي�شبوك. 

••اأبوظبي-الفجر: 

الندوات  من  ل�شل�شلة  تنظيمه  عن  لال�شتثمار  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
الفر�س  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  تهدف  التي  املجانية  الفرتا�شية 
اإمارة  يف  الرئي�شية  القت�شادية  القطاعات  يف  املتاحة  ال�شتثمارية 
�شيتم  التي  اأبوظبي”،  “اإن�شايد  ن��دوات  �شل�شلة  و�شت�شهد  اأبوظبي. 
ال�شخ�شيات  اأب���رز  م��ن  نخبة  م�شاركة  احل���ايل،  ال�شهر  يف  اإط��الق��ه��ا 
وقادة الأعمال من خمتلف الهيئات احلكومية �شة ملناق�شة البتكارات 
كن  يمُ وك��ي��ف  املختلف����ة،  قطاعاتهم  ت�ش����هدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات 
يف  املتاحة  الفر�س  من  الق�شوى  الفائدة  حتقيق  النا�شئة  لل�شركات 

الإمارة. 

الهامة، تتطلع اإمارة اأبوظبي لإحداث نقلة نوعية يف الأ�شلوب الذي 
يعي�س ويعمل به العامل. وقد مت ت�شميم �شل�شلة الندوات الفرتا�شية 
بحيث متكننا من ال�شتفادة من درو�س الواقع احلايل لبناء م�شتقبل 

اأف�شل للجميع«.
اأبوظبي:  “اإن�شايد  بعنوان:  الأوىل  الفرتا�شية  ال��ن��دوة  و�شتنظم 
عند   2020 �شبتمرب   16 يف  وذل��ك  الزراعي”  القطاع  يف  البتكار 
املتحدة(.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  )بتوقيت  م�شاًء  الرابعة  ال�شاعة 
و�شتتمحور الندوة حول اأحدث التطورات التي ت�شهدها التكنولوجيا 
ال���زراع���ي���ة، وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل اإم�����ارة اأبوظبي 
العرو�س  م��ن  �شل�شلة  خ���الل  وم���ن  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار.  اأب��وظ��ب��ي  وم��ك��ت��ب 
امل�شوؤولن  كبار  من  ع��دد  �شيقوم  احل��واري��ة،  واجلل�شات  التقديية 

�ملدينة �لأمريكية تنظم �لن�صخة �لأوىل من فعالية GMIS America يف2021

عمدة بيت�شبريغ ي�ؤكد على دور القمة يف تكري�س م�قع مدينة بيت�شربغ ك�جهة لالبتكار على امل�شت�ى العاملي
تنظيم بيت�صربغ �لفعالية يوؤكد على تبني �أكرب �لقت�صاد�ت �لعاملية لروؤية �ملبادرة �لتي تاأ�ص�صت يف �لإمار�ت 

A321neo من طر�ز �إيربا�س

ويز اإير اأب�ظبي تعلن عن و�ش�ل اأوىل طائراتها احلديثة اإىل مطار اأب�ظبي الدويل 

غرفة عجمان تنظم ور�شة عمل تطبيقية بعن�ان »اأطلق منتجاتك على اأمازون«
اأم�������ازون، واأه��م��ي��ة الت�شويق  امل��ب��ي��ع��ات ع���رب م��ن�����ش��ة  ل���زي���ادة 
والفئات  املتاحة  الإع��الن��ات  وان���واع  املن�شة  على  والع��الن��ات 
اإطلع احل�شور على تطبيقات  اإع��الن، بحيث  امل�شتهدفة لكل 

عملية حول اخلطوات الرئي�شية لالعالن.  
تنمية  اإدارة  م��دي��ر  ك���اج���ور  ج��م��ي��ل��ة  او���ش��ح��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
الع��م��ال ال��وط��ن��ي��ة يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ان ال��غ��رف��ة حري�شة 
ورائدات  ل���رواد  خا�س  ب�شكل  املوجهة  خدماتها  تنويع  على 
العمال وال�شتفادة من الفر�س املتاحة التي توفرها التجارة 
العام  املتوا�شل لها خالل  النمو  الإلكرتونية ل�شيما يف ظل 
لبدء  التطبيقية  ال��ور���س  �شل�شلة  اهمية  مو�شحة  اجل���اري، 
غرفة  جهود  على  اك��دت  كما  اأم����ازون،  من�شة  على  الأع��م��ال 
عجمان لفتح قنوات تعزز التوا�شل بن اخلرباء واملعنن مع 

رواد العمال.
نظمتها  ال��ت��ي  التطبيقية  العمل  ور����س  �شل�شلة  اأن  واأ���ش��ارت 
غرفة عجمان ت�شمنت ور�شة بعنوان “كيفية اإختيار املنتجات 
لبيعها يف اأمازون” للتعرف على اخلطوات اخلم�س لختيار 
رائد العمال للمنتج الناجح واآليات البحث عن املورد املنا�شب 

•• عجمان - الفجر 

العمل  ور���س  �شل�شلة  و�شناعة عجمان  اختتمت غرفة جت��ارة 
التطبيقية بالتعاون مع “اأمازون” بور�شة عمل حتت عنوان 
ورائ����دات  رواد  بح�شور  اأمازون”  ع��ل��ى  منتجاتك  “اأطلق 
الأع���م���ال واأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة بهدف 
لإطالق  واملعتمدة  ال�شحيحة  والآل��ي��ات  باملهارات  تزويدهم 

العمال عرب من�شة اأمازون.
�شمري  كري�شتل   � املرئي  الت�شال  عرب  بمُعد  عن  الور�شة  ق��دم 
اأبو عا�شي الرئي�س التنفيذي ملجموعة باعة اأمازون بال�شرق 
الو�شط، حيث اكدت على تنوع الفر�س الواعدة التي توفرها 
اأن الن�شبة الكرب من  اأم��ازون ل��رواد العمال ل�شيما  من�شة 

منتجات املن�شة تباع من قبل طرف ثالث. 
لعر�س  ال�شور  اإختيار  معايري  عا�شي،  اأب��و  كر�شتل  وتناولت 
الرئي�شية  الكلمات  اإختيار  واآل��ي��ات  املن�شة  عرب  وبيعه  املنتج 
لزيادة مبيعات املنتج وكيفية الرتويج للمنتجات عرب من�شات 
مواقع التوا�شل الإجتماعي، كما اأو�شحت العوامل الرئي�شية 

اختيار  وكيفية  للمنتج 
املنتجات التي يتم بيعها 
بنجاح على اأمازون، كما 
مت تنظيم ور�شة بعنوان 
عرب  مل��ن��ت��ج��ات��ك  “رّوج 
اأمازون” لإلقاء ال�شوء 
ح�������ول اآل������ي������ات ال����ب����دء 
للبيع  جت��اري  مب�شروع 
يف موقع اأم��ازون خالل 

ال�شغرية  للم�شاريع  اإع��داد منوذج عمل  يوماً، وخطوات   30
واملتو�شطة للبيع اإلكرتونيٌا عن طريق اإمازون وكيفية جتنب 

الخطاء بالرتويج للمنتجات اأثناء البيع.
بتوجيهات  عجمان  غرفة  ان  كاجور  جميلة  ا���ش��ارت  وختاما 
رواد  تطلعات  ك��ث��ب  ع��ن  ت��ت��اب��ع  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اإراة  جمل�س 
ورائدات العمال واحتياجاتهم التدريبية وال�شت�شارية بهدف 
توفريها ل�شمان منو وا�شتدامة م�شاريعهم وحتفيزيهم على 

حتويل الفكار اإىل م�شاريع ناجحة.

•• هانوفر - وام:

اأعلنت مدينة بيت�شربغ الأمريكية 
العاملية  القمة  م��ع  �شراكتها  ع��ن 
لتنظيم  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
فعالية  م����ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
التي   ،GMIS America
���ش��ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الل���ت���زام 
بخري املجتمعات وت�شاهم يف ن�شر 
لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  روؤي����ة 
اخلطوة  هذه  وتوؤكد  والت�شنيع. 
العاملية  الق��ت�����ش��ادات  اأك���رب  تبني 
ل���روؤي���ة ال��ق��م��ة ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
دولة الإمارات وتهدف اإىل توفري 
ملجتمع  نوعها  من  فريدة  من�شة 
التعاون  لتعزيز  العاملي  ال�شناعة 
ي�شاهم  مبا  الدولية  وال�شراكات 
يف حتقيق الزدهار العاملي متا�شًيا 
مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 

امل�شتدامة.
وياأتي اإطالق الن�شخة الأوىل من 
 ،GMIS America فعالية
2021 يف  العام  والتي �شتقام يف 
وقت ي�شهد فيه القطاع ال�شناعي 
مرحلة مف�شلية يف تاريخه، حيث 
تتوجه معظم ال�شركات لتوظيف 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات 
يف اأع��م��ال��ه��ا، اخل��ط��وة ال��ت��ي يرى 
بفائدة  ���ش��ت��ع��ود  اأن����ه����ا  اخل�������رباء 
واملجتمعات  ال�شركات  كبرية على 

الإن�شانية على ال�شواء.
من  الأوىل  الن�شخة  ع��ن  واأع��ل��ن 
 GMIS America فعالية 
امل��دي��ر التنفيذي  من��ري ح���وراين، 
لل�شناعة  ال����ع����امل����ي����ة  ل���ل���ق���م���ة 
جل�شة  خ��������الل  وال����ت���������ش����ن����ي����ع، 
ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا ال���ي���وم ال���ث���اين من 
املوؤمتر الفرتا�شي للقمة العاملية 

ال�������ش���راك���ة متكنا  وب��ف�����ش��ل ه����ذه 
املنتجات  اأف�������ش���ل  ت����ق����دمي  م����ن 
نتطلع   “  : واأ���ش��اف  للعامل.”.. 
يف  حم���ورًي���ا  دوًرا  ن��ل��ع��ب  اأن  اإىل 
فعالية  م����ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
واأن   GMIS America
الكبرية  ال���ت���ط���ورات  ن�����ش��ت��ع��ر���س 
ومن  اأمريكا.”  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
�شتتطرق  ال��ت��ي  ال��ع��ن��اوي��ن  اأب�����رز 
فعالية  م��ن  الأوىل  الن�شخة  لها 
يف   GMIS America
اجليل  جمتمع  مفهوم  بيت�شربغ، 
لتحقيق  يهدف  والذي  اخلام�س، 
التكنولوجي  التقدم  بن  التوازن 
والقت�شادي مع الهتمام باإيجاد 
الجتماعية..  للتحديات  احللول 
مفهوم  اأن  بيت�شربغ  عمدة  واأك���د 
اهتماًما  يلقى  امل�شتقبل  جمتمع 
العامل،  اأن���ح���اء  جميع  يف  وا���ش��ًع��ا 
�شوء  يف  اأه��م��ي��ت��ه  ازدادت  وق����د 
اأن مدينة  ك��ورون��ا، مو�شًحا  وب��اء 
املدن  اأوائ����ل  م��ن  ك��ان��ت  بيت�شربغ 
التي تبنت هذا املفهوم و�شعت اإىل 

تطبيقه على اأر�س الواقع.
ثاين  ب��ي��ت�����ش��ربغ  “كانت  وق������ال: 
مدينة يف الوليات املتحدة تتبنى 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه�����داف 
جميع  اأن  يعني  مم��ا  امل�����ش��ت��دام��ة، 
تاأخذ  نعتمدها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
الجتماعي  الأث��ر  العتبار  بعن 
والقت�شادي. واعتمدنا منذ عدة 
الأربعة  امل��ب��ادئ  �شيا�شة  ���ش��ن��وات 
الهتمام  ب��ت��ع��زي��ز  ت��ع��ن��ى  وال���ت���ي 
واملن�شاآت،  وال��ب��ي��ئ��ة،  ب��الإن�����ش��ان، 
ال����ق����رارات  ات���خ���اذ  ع��ن��د  والأداء 
اأن  واأع��ت��ق��د  ال�شيا�شات..  وو���ش��ع 
بناء  يف  �شت�شاهم  ال�شيا�شات  هذه 

جمتمع اجليل اخلام�س«.

امل�شاعب  م��ن  وب��ال��رغ��م  اأم��ري��ك��ا 
املدينة  واج��ه��ت��ه��ا، مت��ك��ن��ت  ال��ت��ي 
من ا�شرتجاع مكانتها الرائدة يف 
مركًزا  لت�شبح  ال�شناعي  القطاع 
وال�شناعة  التكنولوجي  لالبتكار 

املتقدمة يف الوليات املتحدة.
ب����ي����دوت����و، عمدة  وي���ل���ي���ام  وق������ال 
ثمانينيات  “خالل  ب��ي��ت�����ش��ربغ: 
وت�شعينيات القرن املا�شي، تاأثرنا 
كثرًيا برتاجع الن�شاط ال�شناعي 
اجلهود  وب��ف�����ش��ل  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف 
م���ن توظيف  ال��ت��ع��اون��ي��ة، مت��ك��ن��ا 
جديد  اقت�شاد  لتاأ�شي�س  خرباتنا 
وقمنا  ال����ي����وم  ب����ث����م����اره  ن��ت��م��ت��ع 

وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شناعية 
وحتقيق خطة التنمية امل�شتدامة 
فعالية  ت��ن��ظ��ي��م   2030 ل���ع���ام 

.GMIS America
مدينة  حت������ول  ق�������ش���ة  وت���ع���ت���رب 
اقت�شادها  التي واجه   - بيت�شربغ 
ف��رتة رك��ود كبري يف املا�شي- من 
ال�شناعة التقليدية لت�شبح مركًزا 
يف  والب��ت��ك��ار  للتكنولوجيا  رائ���ًدا 
غ�����ش��ون ب�����ش��ع��ة ع��ق��ود م���ن اأب���رز 
ق�ش�س النجاح يف القرن احلادي 
�شابًقا  وا����ش���ت���ه���رت  وال��ع�����ش��ري��ن 
“مبدينة ال�شلب” لكونها مركًزا 
���ش��م��ال �شرق  ال���ف���ولذ يف  لإن���ت���اج 

املا�شية.” وبدوره قال كري�شتوفر 
والبحث  الهند�شة  مدير  مارتن، 
“بو�س”  ���ش��رك��ة  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
لها  قاعدة  اأ�ش�شت  والتي  العاملية، 
ت�شعينيات  يف  بيت�شربغ  مدينة  يف 
الدافع  “يرجع  امل��ا���ش��ي:  ال��ق��رن 
يف  لنا  قاعدة  لتاأ�شي�س  الرئي�شي 
جامعة  م��ن  قربها  اإىل  بيت�شربغ 
ك��ارن��ي��ج��ي م��ي��ل��ون وي��ث��ل مركز 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  “بو�س” 
اأحد اأهم ا�شتثماراتنا يف م�شتقبل 
�شك  ول  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 
اجلامعة  ه���ذه  م��ع  ال�����ش��راك��ة  اأن 
ه���ي واح�����دة م���ن رك���ائ���ز جناحنا 

اجلميع، وتعزيز اجلهود الرامية 
اخلام�س،  اجل��ي��ل  جمتمع  ل��ب��ن��اء 
بحياة  الرت���ق���اء  ي�����ش��اه��م يف  مب���ا 
وتوظيف  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  الأف�����راد 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات 
ي�شاهم  مبا  ال�شناعي  القطاع  يف 

يف حتقيق الزدهار العاملي.
ومارتن  بيدوتو  م��ن  ك��ل  وناق�س 
م��ن مدينة  التي جتعل  الأ���ش��ب��اب 
بيت�شربغ خياًرا مثالًيا ل�شت�شافة 
فعالية  م����ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
والتي   ،GMIS America
الأمريكية  امل����دن  ل��ك��اف��ة  ���ش��ي��ت��اح 
التي حتر�س على تعزيز التنمية 

الذكاء  جم����الت  يف  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال����ش���ط���ن���اع���ي، وال�����روب�����وت�����ات، 
من  والعديد  احلياتية،  والعلوم 
امل���ج���الت الأخ������رى مب���ا يف ذلك 
والتي  امل���ت���ق���دم���ة،  ال�������ش���ن���اع���ات 
امل�شتوى  على  التميز  لنا  �شمنت 
بيت�شربغ  تعود  وال��ي��وم،  العاملي.. 
العاملية  ال�شاحة  اإىل  اأخ��رى  م��رة 
كوجهة لالبتكار ويثل تنظيمنا 
فعالية  م����ن  الأوىل  ل��ل��ن�����ش��خ��ة 
يف عام   GMIS America
ولقدرتنا  ل��ن��ا  ����ش���ه���ادة   2021
على التغلب على ال�شعوبات التي 
ال��ث��الث��ن عاًما  واج��ه��ت��ن��ا خ���الل 

و�شارك  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
بيدوتو،  وي���ل���ي���ام  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا 
وكري�شتوفر  ب��ي��ت�����ش��ربغ،  ع���م���دة 
والبحث  الهند�شة  مدير  مارتن، 
“بو�س”  ���ش��رك��ة  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
�شرورة  على  اأك��دا  حيث  العاملية، 
ال�شناعية  الثورة  لدعم  التعاون 
ال�شراكات  ت�شجيع  ع��رب  ال��راب��ع��ة 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعن  ب��ن 
ل��ت��ف��ادي الأخطاء  وب���ذل اجل��ه��ود 
ال���ت���ي ارت���ك���ب���ت خ�����الل ال����ث����ورات 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة م��ن خالل 
ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بن 
م�شاركة  ي�����ش��م��ن  مب����ا  ال��������دول 

بدعم  امل��ت��خ�����ش�����ش��ن  وال�������ش���الم���ة 
خالل  من  وم�شاعدتهم  امل�شافرين 
ت��وج��ي��ه ال��ن�����ش��ائ��ح والإج����اب����ة على 
احلفاظ  �شبيل  يف  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م 
اإىل  ال�����ش��ف��ر،  اأث���ن���اء  �شحتهم  ع��ل��ى 
جانب دعوة امل�شافرين اإىل اللتزام 
اجل�شدي،  التباعد  معايري  باتباع 
وت����زوي����ده����م مب���ع���ق���م���ات الأي�������دي 
ال�شخ�شية  احل���م���اي���ة  وم�����ع�����دات 
كمامات  ارت��������داء  م���ث���ل   »PPE«
وفر  كما  اليدين.  وق��ف��ازات  الوجه 
املطار اأنظمة التحكم الالتالم�شية 
اإط����الق  ج���ان���ب  اإىل  امل�����ش��اع��د،  يف 
ب�������واب�������ات ل���ل���ت���ع���ق���ي���م م������ن ط������راز 
الر�شد  وك���ام���ريات  »���ش��رتي��ك�����س«، 
احل��راري والتي تعتمد على اأحدث 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف قيا�س درج��ات احل���رارة عن بعد 
ومنها  ال�شافية  املميزات  بخالف 
وا�شت�شعار  ال���وج���ه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

احلركة وتتبع الأ�شخا�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة “”ويز اإير اأبوظبي” 
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي احل��دي��ث يف دولة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، عن 
و�شول اأوىل طائراتها احلديثة من 
 ،»A321neo “اإيربا�س  ط��راز 

اإىل مطار اأبوظبي الدويل.
اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  �شركة  وكانت 
بن  اتفاق  مبوجب  تاأ�ش�شت  والتي 
 )ADQ( “القاب�شة«  ���ش��رك��ة 
التي تعد واحدة من اأكرب ال�شركات 
املنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق��اب�����ش��ة 
و�����ش����رك����ة ال������ط������ريان »وي��������ز اإي������ر« 
القاب�شة، قد ح�شلت على العتماد 
من حكومة الإمارات ب�شفتها ناقاًل 
التنظيمية  املعايري  لتلبيتها  وطنياً 

اخلا�شة ببدء الت�شغيل. 
و�شتتمكن �شركة “ويز اإير اأبوظبي” 
مع و�شول اأوىل طائراتها من طرز 
 ،»A321neo “اإيربا�س  ط��راز 

يف  امل�شاهمة  اإىل  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
املحلي  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وع  تعزيز 
وت�����ق�����دمي ال����ع����دي����د م�����ن خ����ي����ارات 
باأ�شعار منخف�شة. وت�شمن  ال�شفر 
ال����ط����ائ����رات احل���دي���ث���ة م����ن ط����راز 
التابعة   »A321neo “اإيربا�س 
الظروف  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري  لل�شركة 
بالإ�شافة  للم�شافرين،  ال�شحية 
احلماية  ت��داب��ري  اأف�شل  ات��ب��اع  اإىل 

املكثفة«.
را�شد  ���ش��ع��ي��د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
ت�شويق  اإدارة  م���دي���ر  ال�������ش���ع���ي���د، 
ال����وج����ه����ات ال�������ش���ي���اح���ي���ة ب����دائ����رة 
اأبوظبي:   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
�شركة  ط��ائ��رات  اأوىل  و���ش��ول  “اإن 

ت�شيري  وب��دء  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز 
مكانة  تعزيز  يف  �شي�شهم  رحالتها 
مف�شلة  وجهة  باعتبارها  اأبوظبي 
الأعمال  رج����ال  م��ن  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
العامل،  دول  خمتلف  من  وال�شياح 
ل�شيما واأن اأبوظبي حتت�شن نخبة 
وبدورنا  امل��ت��م��ي��زة.  ال��وج��ه��ات  م��ن 
جتارب  ت��ق��دمي  اإىل  نتطلع  ف��اإن��ن��ا 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ل����زوار  مم��ت��ع��ة 

واملناطق املحيطة بها«.
مطارات  اأن  ب���ال���ذك���ر،  واجل����دي����ر 
تدابري  جمموعة  اتخذت  اأبوظبي 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة الح���رتازي���ة 
يف م���ط���ار اأب���وظ���ب���ي ال�������دويل، من 
ال�شحة  �����ش����ف����راء  ف����ري����ق  خ������الل 

كما  بيئي،  تاأثري  اأدن��ى  حتقيق  من 
�شتكون الأقل تكلفة بن مناف�شاتها 
تتميز  امل���ن���ط���ق���ة.  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
 »A321neo طائرات “اإيربا�س
التقنيات،  اأح��دث  بن  جتمع  باأنها 
اجليل  م��ن  مبحركات  تعمل  حيث 
اجل������دي������د، وت���ت���م���ي���ز م���ق�������ش���ورات 
ال���ط���ائ���رة ب��ت�����ش��ام��ي��م ت��ت��واف��ق مع 
�شناعة  يف  امل����ع����ت����م����دة  امل����ع����اي����ري 
الطائرات، ما ي�شهم يف توفري نحو 
كما  ال���وق���ود.  تكاليف  م��ن   20%
املزايا  م��ن  العديد  ال��ط��ائ��رة  ت��وف��ر 
ال�شجيج  خ��ف�����س  م���ث���ل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
باجليل  م���ق���ارن���ة   50% ب��ن�����ش��ب��ة 
ال�����ش��اب��ق. وب��ره��ن��ت حم��رك��ات برات 

وقت لحق. و�شتبداأ �شركة “ويز اإير 
رحالتها   �شبكة  ت�شيري  اأبوظبي” 
وكوتاي�شي،  واأثينا  الإ�شكندرية  اإىل 

ولرنكا واأودي�شا ويريفان.
وب��ه��ذا ال�����ش��دد ق��ال حممد ح�شن 
اأح��م��د، م��دي��ر ع��ام م��ط��ار اأبوظبي 
اأوىل  ب��و���ش��ول  “نرحب   : ال����دويل 
طائرات �شركة “ويز اإير اأبوظبي” 
اإىل قاعدتها الرئي�شية اجلديدة يف 
مطار اأبوظبي الدويل، حيث ي�شكل 
وبدء  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  تاأ�شي�س 
ت�شيري اأوىل رحالتها عالمة فارقة 
الطريان  ���ش��رك��ات  وت��ط��ور  يف من��و 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  التكلفة  خمف�س 
و�شيعك�س جناحنا يف تعزيز جاذبية 

وويتني منذ اعتمادها عام 2016 
خف�س  على  قدرتها  ال��ط��ائ��رات  يف 
 ،16% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����وق�����ود  ح������رق 
“اأك�شيد  ان��ب��ع��اث��ات  م��ع��دل  وتقليل 

النيرتوجن” بن�شبة 50%.
و���ش��ت��ن�����ش��م ط����ائ����رات ج���دي���دة من 
 »A321neo “اإيربا�س  ط���راز 
من  الأوىل  ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 
للم�شافرين  لتوفر  العمليات،  بدء 
وبتكاليف  م��ت��ن��وع��ة  ���ش��ف��ر  ف���ر����س 
منخف�شة، ما ي�شهم يف تعزيز ربط 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ع��دي��د من 
املدن الأخرى من داخل وخارج دول 
اأوروب���ا. و�شيتم الإع��الن عن �شبكة 
الرحالت وامل�شارات املخطط لها يف 

مطار اأبوظبي الدويل كبوابة عاملية 
ل�شركات الطريان من جميع اأنحاء 
واأن��ه يتمتع مبوقع  العامل، ل�شيما 
تعك�س هذه  ا�شرتاتيجي مهم. كما 
اأف�شل  ات��ب��اع  اخل��ط��وة جن��اح��ن��ا يف 
تدابري ال�شحة وال�شالمة ال�شاملة 

يف مطاراتنا«.
وبدوره قال كي�س فان �شايك، املدير 
اأبوظبي”:  اإير  “ويز  ل�شركة  العام 
اأوىل  ب���و����ش���ول  ال����ي����وم  “نحتفي 
خطوة  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ط��ائ��رات��ن��ا 
م��ه��م��ة مل��وا���ش��ل��ة رح��ل��ت��ن��ا ن��ح��و بدء 
ت�شغيل عملياتنا من اأبوظبي لتعزيز 
الإم����ارة. ونتطلع من  ت��واج��دن��ا يف 
مطار  عرب  رحالتنا  ت�شغيل  خالل 

من� قطاع التح�يالت املالية يف الإمارات بن�شبة 10% خالل اغ�شط�س 
•• اأبوظبي -وام: 

�شهد قطاع التحويالت املالية يف دولة الإمارات منوا بن�شبة 
%10 خالل �شهر اغ�شط�س املا�شي مقارنة مع ال�شهر ذاته 
من العام 2019 وذلك بالتزامن مع الن�شاط يف �شوق �شراء 
ال�شرافة  �شركات  خالل  من  الجنبية  العمالت  وا�شتبدال 

العاملة يف الدولة.
رئي�س جمل�س  الن�����ش��اري  وق��ال حممد 
ال�شريفة  م��وؤ���ش�����ش��ات  جم��م��وع��ة  اإدارة 
التنفيذي  والرئي�س  امل���ايل،  والتحويل 
عودة  اإن  لل�شرافة  الأن�����ش��اري  ل�شركة 
احلركة لالأن�شطة يف الدولة اىل الو�شع 
فر�شها  ال���ت���ي  ال����ظ����روف  ���ش��ب��ق  ال������ذي 
�شاهم  موؤقتة  اغ��الق��ات  م��ن  كوفيد19 
املالية  ال��ت��ح��وي��الت  ���ش��وق  ا���ش��ت��ع��ادة  يف 

لن�شاطه.
وا�شاف الن�شاري اأن %70 من ن�شاط 
خالل  ي��رتك��ز  ال�شرافة  �شركات  ح��رك��ة 

فرتة ال�شيف على �شراء وا�شتبدال العمالت الجنبية التي 
�شهدت منوا خالل �شهر اغ�شط�س من العام اجلاري خا�شة 
بعد عودة املطارات للعمل وبدء حركة املغادرين والقادمن 

رغم انها ل زالت �شمن نطاق حمدود.
و�شراء  ا�شتبدال  �شوق  يف  الن�شاط  حركة  ترتبط  ما  وع��ادة 
با�شتعادة  ب���داأت  ال��ت��ي  وال�شفر  ال�شياحة  بحركة  العمالت 
ن�����ش��اط��ه��ا خ���الل ال�����ش��ه��ري��ن امل��ا���ش��ي��ن ب��ع��د ع����ودة �شركات 
رحالتها  ت�����ش��ري  ل���ش��ت��ئ��ن��اف  ال���ط���ريان 

تدريجيا اىل عدد من الدول.
العمالت  �����ش����وق  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  وك�������ان 
 65% الجنبي تراجع بن�شب جت��اوزت 
خ���الل ���ش��ه��ر اب��ري��ل م��ن ال��ع��ام اجلاري 
قطاع  يف  العاملة  لل�شركات  وفقا  وذل��ك 
ال�������ش���راف���ة وذل�����ك ن��ت��ي��ج��ة الج�������راءات 
اتخذتها  ال��ت��ي  الح����رتازي����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
الدولة لكن القطاع بدء ي�شتعيد ن�شاطه 
جم����ددا خ���الل ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و م���ن العام 

ذاته.
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الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الدائم  ودع���م���ه  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
خمتلف  يف  العلمي  البحث  لتعزيز 

القطاعات   يف املجال الزراعي.
ا�شتالم  وتناول خالل زيارته ملركز 
الفوعة  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��م��ور 
م��ت��ط��ل��ب��ات زي����ادة اإن���ت���اج ال��ت��م��ور يف 
املنتج  تناف�شية  وت��ع��زي��ز  ال���دول���ة، 
على امل�شتوى املحلي يف املقام الأول 

والعاملي ب�شكل عام.
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ون��اق�����س م��ع��ايل 
بلحيف النعيمي مع م�شوؤويل املركز 
يف  تواجده  من  ال�شتفادة  اإمكانية 
خملفات  ت�شويق  يف  الذيد  منطقة 
ل��ل��م��زارع املحلية  ال��ت��م��ور ك��اأع��الف 

للرثوة احليوانية يف املنطقة.

•• ال�شارقة-وام:

ع���ب���داهلل بن  ال���دك���ت���ور  زار م��ع��ايل 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
وال���ب���ي���ئ���ة مركز  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
للوزارة  ال��ت��اب��ع  ال���زراع���ي  الب��ت��ك��ار 
ا�شتالم  وم��رك��ز  ال��ذي��د،  يف منطقة 
الفوعة،  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ت��م��ور 
اأكاديية  وبنك البذور واملع�شبة يف 
اإطار  يف  وذل���ك  للبحوث  ال�����ش��ارق��ة 
جهود وزارة التغري املناخي والبيئة 
و�شالمة  وا���ش��ت��دام��ة  اأم���ن  لتعزيز 
الكتفاء  م���ع���دلت  ورف�����ع  ال����غ����ذاء 

الذاتي املحلي.
زي��ارت��ه �شعادة  راف��ق معاليه خ��الل 
التغري  وزارة  وكيل  علوان  �شلطان 

الأ�شا�شية لتطوير القطاع الزراعي 
اأمن وا�شتدامة  ب�شكل عام وحتقيق 
الأهم  التوجه  يثل  ال��ذي  ال��غ��ذاء 
وي�شمن  الإم������ارات ح��ال��ي��اً  ل��دول��ة 
�شالمته، لذا تعمل الوزارة بالتعاون 
بالقطاع  املعنية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال����زراع����ي 
فئات  م��ن  للمبتكرين  ب��الإ���ش��اف��ة 
امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة لإي���ج���اد حلول 
وزيادة  ق��ادرة على تطوير  ابتكارية 
حجم الإنتاج الزراعي املحلي ورفع 

كفاءته.«.
البذور  ب��ن��ك  اإىل  زي���ارت���ه  وخ����الل 

ال�شارقة  اأك���ادي���ي���ة  يف  وامل��ع�����ش��ب��ة 
تعزيز  معاليه  ن��اق�����س   .. للبحوث 
عمليات البحث والتطوير لنوعيات 
العالية  الإن���ت���اج���ي���ة  ذات  ال����ب����ذور 
التكيف مع الطبيعة  والقادرة على 
اإ�����ش����اف����ة اإىل  ل����ل����دول����ة،  امل���ن���اخ���ي���ة 
مع  التكيف  على  القادرة  النوعيات 
ب�شكل  امل��ن��اخ��ي  التغري  يفر�شه  م��ا 
عام من تغريات مناخية وتداعيات 

على القطاع الزراعي.
املناخي  التغري  وزي��ر  معايل  واأ�شاد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ج��ه��ود  وال��ب��ي��ئ��ة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

و�شعادة  بالوكالة،  والبيئة  املناخي 
�شيف ال�شرع الوكيل امل�شاعد لقطاع 

املجتمعات امل�شتدامة.
وناق�س معاليه - خالل زيارة مركز 
منظومة  تطوير  اآل��ي��ات   - البتكار 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر والب���ت���ك���ار يف 
ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ب��ال��ت��ع��اون بن 
احلكومية  واجل������ه������ات  ال������������وزارة 
يف  القطاع  ب��ه��ذا  املعنية  واخل��ا���ش��ة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  واأه��م��ي��ة  ال���دول���ة، 
وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة على 
امل�����ش��ت��وى ال�����دويل، ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق اأمن وا�شتدامة الغذاء عرب 

زراعة الأرز يف املركز بالتعاون بن 
الريفية  التنمية  واإدارة  ال�����وزارة 
والأغذية  ال��زراع��ة  ل���وزارة  التابعة 
جمهورية  يف  ال��ري��ف��ي��ة  وال�������ش���وؤون 

كوريا اجلنوبية.
وناق�س معاليه مع الفريق الكوري 
اإمكانيات تطوير جتارب زراعة الأرز 
يف الدولة لزيادة قدرتها الإنتاجية، 
وخ��ف�����س م��ع��دلت اح��ت��ي��اج��ات هذا 
ب�شكل  للمياه  ال���زراع���ة  م��ن  ال��ن��وع 
اأكرب، مبا ي�شمن التو�شع يف زراعة 
هذا املح�شول املهم ب�شكل اأكرب على 

م�شتوى الدولة.

احلديثة  التقنيات  ك��اف��ة  ت��وظ��ي��ف 
املتاحة.

التن�شيق  ب�����ش��رورة  معاليه  ووج���ه 
الأكاديية  املوؤ�ش�شات  مع  والتعاون 
وحتفيز  ال����دول����ة  يف  واجل���ام���ع���ات 
الخت�شا�شات  طلبة  م��ن  ال�شباب 
ذات العالقة للم�شاركة يف الأبحاث 
وامل�شاريع  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����ش����ات 
الب��ت��ك��اري��ة ل��ل��م��رك��ز، م���وؤك���داً على 
ال���دور امل��ه��م ال���ذي يلعبه امل��رك��ز يف 

عمليات البحث العاملي املتقدم.
املرحلة  اإط��الق  ا�شتعدادات  وتفقد 
م���ن م�شروع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

يف  جناحا  �شجل  ق��د  امل�شروع  وك��ان 
التي  الأوىل  التجريبية  مرحلته 
 2019 ن���وف���م���رب  اإط����الق����ه����ا  مت 
ومت  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  حتى  وا�شتمرت 
الأرز  م��ن  �شنفن  زراع����ة  خ��الل��ه��ا 
واللذين  اإنديكا”  “جابونيكا، 
درجات  حتمل  على  قدرتهما  اأثبتا 
احل�����رارة ال��ع��ال��ي��ة، وال��ت��ع��اي�����س مع 
امل���ح���ل���ي���ة، على  ال�����رتب�����ة  ظ�������روف 

م�شاحة 2200 مرت مربع.
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق������ال 
تعزيز  اإن   “ ال��ن��ع��ي��م��ي:  ب��ل��ح��ي��ف 
الأركان  اأحد  البتكار متثل  ق��درات 

بلحيف النعيمي يبحث تط�ير منظ�مة البتكار يف القطاع الزراعي 

التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال  “كورونا”..  ظ��ل  يف  خا�شة  الرابعة  ال�شناعية 
عاملية  الإم����ارات حتظى مبكانة  دول��ة  اإن  الإم��ارات��ي  الأمل���اين  للمجل�س 
وا�شتقطاب  والتميز  ال��ري��ادة  ب��ن  اجلمع  على  لقدرتها  وذل��ك  ف��ري��دة 
الإمارات  توجه  �شهدنا  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  ويف  الدولية  املواهب 
لل�شركات  يكن  حيث  التقنيات  لأح��دث  مفتوًحا  خمترًبا  ت�شبح  لأن 
اختبار وتطوير وتنفيذ التقنيات التي تهدف اإىل اإحداث ثورة يف �شناعة 
باأكملها وهذا ي�شعب توافره يف اأي مكان اآخر. واأ�شاف “على �شبيل املثال 
الطباعة ثالثية الأبعاد حيث قامت �شيمنز بتوقيع �شراكة مع �شرتاتا 
والتي  الأبعاد  ثالثية  بالطباعة  الطائرات  مكونات  وت�شنيع  لتطوير 
اإفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعها  من  الأوىل  تعترب 
وهذا النوع من ال�شراكات التي ت�شاهم يف نقل التكنولوجيا هو ما ن�شعى 

لتطويره وتعزيزه من خالل فريق العمل ».

التي  القطاعات  اأب��رز  من  وهي  وال�شناعة  ال�شحية  والرعاية  الطاقة 
الإماراتي  التعاون  اأهمية  �شريعة. وحول  �شتتمكن من حتقيق مكا�شب 
الأملاين �شمن هذه املبادرة.. قال اأوليفر اأوهمز اإن دولة الإمارات ت�شعى 
فيما  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  وتطبيقات  لتقنيات  مركزا  ت�شبح  لأن 
القرن  تطبيقات  ت�شت�شرف  متطورة  م�شتقبلية  تقنيات  اأملانيا  متتلك 
من�شة  �شيوفر  الدولتن  بن  التعاون  ف��اإن  لذلك  والع�شرين.  الثاين 
مثالية لتطوير بع�س هذه التقنيات ب�شكل اأكرب و�شمن �شياقات ثقافية 
التعاون لي�س هدفه فقط تعزيز  اأن هذا  واأ�شاف  واقت�شادية خمتلفة. 
الت�شدير وتر�شيخ امل�شالح بل هو تعاون م�شرتك يهدف لتحقيق املنفعة 
ال�شناعي  القطاع  تطوير  يف  �شت�شاهم  ب��دوره��ا  والتي  الطرفن  لكال 
تطوير  على  التعاون  ه��ذا  انعكا�شات  وح��ول  العاملي.  القت�شاد  وتعزيز 
للمجل�س  التنفيذي  املدير  ق��ال  الإم���ارات..  دول��ة  يف  ال�شناعي  القطاع 

الأملاين الإماراتي اإن فريق العمل يهدف لدعم طموح دولة الإمارات يف 
تطوير قطاعها ال�شناعي م�شتفيدة ب�شكل كامل من اأ�شولها ال�شناعية 
واملتمثلة يف بيئة وقيادة داعمة للتكنولوجيا وقوى عاملة �شابة وماهرة 
اإ�شافة  امل�شتوى.  عاملية  “رقمية”  حتتية  وبنية  تقنية  مبهارات  تتمتع 
الواعدة  النا�شئة  بالأ�شواق  املميز يف قلب منطقة حماطة  اإىل موقعها 
بدءا من اإفريقيا اإىل جنوب اآ�شيا. واأ�شاف اأن دولة الإمارات تعد بوابة 
اإيجابيات وباء كورونا القليلة دوره يف  اإقليمية لأملانيا منذ عقود ومن 
ال�شعوبات..  جت��اوز  على  امل�شاعدة  يف  وقدرتها  التحتية  البنية  اختبار 
ونحن على يقن بقدرة الإمارات على اخلروج ب�شرعة من اأزمة كورونا 
التي تخيم على العامل اأجمع وب�شكل اأقوى مما كانت عليه.. م�شريا اإىل 
اأن معر�س اإك�شبو دبي 2020 �شيكون فر�شة رائعة لعر�س الإجنازات 
الثورة  جم��ال  يف  الإم����ارات  جتربة  وح��ول  العاملية.  والنتائج  العظيمة 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد اأوليفر اأوهمز املدير التنفيذي للمجل�س الأملاين الإماراتي امل�شرتك 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  عمل  فريق  ت�شكيل  اأن  والتجارة  لل�شناعة 
التعاون  جم��الت  وب��ل��ورة  حتديد  اإىل  يهدف  ال�شديقن  البلدين  بن 
القطاع  املتبادلة كونها مبادرة حتظى بدعم قوي من قبل  املنفعة  ذات 
اخلا�س ومن �شاأنها اأن ت�شهم يف تعزيز دور الإمارات كمن�شة عاملية رائدة 
لتقنيات وتطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة. وقال اأوهمز يف حوار مع 
اإن فريق العمل الإماراتي الأمل��اين يهدف  “وام”  اأنباء الإم��ارات  وكالة 
اإىل تعزيز التعاون يف جمال الثورة ال�شناعية الرابعة يف كافة القطاعات 
كونها مبادرة مفتوحة ول تقت�شر على قطاع معن ولكن عند الأخذ بعن 
العتبار املجالت الأبرز للتعاون الأملاين الإماراتي فتتمثل يف قطاعات 

�شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س تعلن عن م�عد انطالق الدورة املقبلة ملعر�س اأب�ظبي الدويل للق�ارب 2021

وفر للخ�ش�مات ي�شم املتقاعدين حاملي 
خال�شة قيد اإمارة ال�شارقة اإىل قاعدة م�شتفيديه

% من� العالمات التجارية امل�شجلة يف الإمارات خالل اأغ�شط�س  23.5

وان�شتجرام.  وت��وي��رت  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  وه���ي  وف����ر، 
ي�شعى  للخ�شومات  وف���ر  ب��رن��ام��ج  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
قاعدة  تو�شعة  اإىل  ال�شرتاتيجية  خطته  و�شمن  ب��دوره 
امل�شتفيدين منه لت�شمل اأكرب �شريحة ممكنة حيث يخدم 
جميع  ي�شم  حيث  م�شتفيد  األ���ف   58 ي��ف��وق  م��ا  ح��ال��ي��اً 
وهيئات  وموؤ�ش�شات  وجهات  دوائ��ر  ومتقاعدي  موظفي 
حكومة ال�شارقة وامل�شتفيدين من فئات خمتلفة ليحقق 
جعل  يف  التكاملية  وروؤيتها  ال�شارقة  م��وارد  نهج  بذلك 
واأ�شار  ومتكافلة.  �شعيدة  بيئة  ال�شارقة  اإم���ارة  جمتمع 
اإىل النجاح الذي حققه الربنامج على م�شتوى الدولة، 
ال�شركات من خمتلف القطاعات على الن�شمام  واإقبال 
خمتلف  يف  احل�شرية  ال��ع��رو���س  اأف�شل  وت��وف��ري   ، اإل��ي��ه 
الت�شنيفات التجارية .. مو�شحاً اأن بطاقة “ وفر” تقدم 
امتيازات عديدة وباقة خ�شومات وت�شهيالت حلامليها يف 
اأكرث من / 650 / �شركة وموؤ�ش�شة م�شاركة يف الربنامج 
، �شمن / 29 / ت�شنيفا جتاريا متنوعا. واأكد �شعادته اأن 
موارد ال�شارقة ت�شعى بكافة الإمكانات واملوارد اإىل خلق 
وجت�شد  والتمكن  النماء  حتقق  التي  امل��ب��ادرات  وتعزيز 

روؤية القيادة احلكيمة لإمارة ال�شارقة .

الثقة  يعك�س  الدولة مما  العاملة يف  العاملية  ال�شركات 
الكبرية التي توليها هذه ال�شركات لالقت�شاد الوطني. 
املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  وت�شنف 
دول���ة الإم������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا م��رك��زا اإق��ل��ي��م��ي��ا لكربيات 
العالمات التجارية التي تعتربها نقطة انطالق اأي�شا 
الأو�شط  وال�شرق  دول منطقة اخلليج  بقية  لعملها يف 

ب�شكل عام.
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  وتتوىل 
طلبات  با�شتالم  املتعلقة  الإج��راءات  تطبيق  م�شوؤولية 
ت�شجيل العالمات التجارية وفح�شها واتخاذ اإجراءات 
والت�شجيل  العالمة  عن  والعرتا�س  الإع��الن  متابعة 
واإ���ش��دار ���ش��ه��ادات الت�شجيل وغ��ريه��ا م��ن الإج����راءات 

الأخرى ذات العالقة بعمل القطاع.
اأكرث  اأن دولة الإم��ارات تمُ�شنف �شمن قائمة  اإىل  ي�شار 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��وك��الت  ا�شتقطابا  ال����دول 
 60 اأكرث من  العامل وذلك بعد جناحها يف ا�شتقطاب 

عالمة جتارية لكربيات ال�شركات الدولية.

•• ال�شارقة - وام:

اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية يف ال�شارقة قيام برنامج وفر 
حاملي  للمتقاعدين  وفر  بطاقات  باإ�شدار  للخ�شومات 
خال�شة قيد اإمارة ال�شارقة. وقال �شعادة الدكتور طارق 
�شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
�شاحب  لتو�شيات  تنفيذاً  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  رئي�س 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
اخلدمات  كافة  بتوفري  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
الروؤية  ل��ه��ذه  وت��رج��م��ة   ، الإم�����ارة  لأب��ن��اء  والت�شهيالت 
احلكيمة التي تعنى بتعزيز التكافل والتالحم الجتماعي 
وفر  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�شتفيدين  ق��اع��دة  تو�شيع  مت  ف��ق��د 
للخ�شومات لي�شمل املتقاعدين من اإمارة ال�شارقة لي�شكل 
هذا القرار نقلة يف حتقيق الرفاه املعي�شي ل�شريحة اأكرب 
من اأبناء اإمارة ال�شارقة ومتكينهم من ال�شتقرار املادي 
و املعنوي . واأف��اد باأن طريقة التوا�شل مع برنامج وفر 
من  املتقاعدين  من  البطاقة  على  باحل�شول  للراغبن 
الرابط  يف  الت�شجيل  عرب  تتم  ال�شارقة  اإم���ارة  مواطني 
https://dhr. وه��و:   ، لذلك  املخ�ش�س  الإل��ك��رتوين 

gov.ae/ar/waffer/issuance-
مت  وال���ذي   of-a-saving-card
دائرة  من�شات  ك��اف��ة  يف  عنه  الإع����الن 
وبطاقة  الإلكرتونية  الب�شرية  امل��وارد 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عدد العالمات التجارية امل�شجلة يف دولة الإمارات 
اإىل 1293 عالمة بنمو ن�شبته 23.5 % خالل �شهر 
اأغ�شط�س 2020 مقارنة مع �شهر يوليو من العام ذاته 

وفقا لالأرقام التي ت�شدرها وزارة القت�شاد.
امل�شجلة  التجارية  العالمات  يف  الكبري  النمو  ويعك�س 
الذي  ال��ق��ط��اع  يف  الن�شاط  ا���ش��ت��م��رار  اأغ�شط�س  خ��الل 
اأهم القطاعات الداعمة للن�شاط التجاري يف  يعد من 

الدولة.
اإطار املحفزات التي تقدمها  وكانت وزارة القت�شاد يف 
قوائم معدلة  �شابق  اأ�شدرت يف وقت  كافة،  للقطاعات 
التي  اخل��دم��ات  على  ال��ر���ش��وم  تخفي�س  مبوجبها  مت 
تقدمها للجمهور ومن �شمنها تخفي�س الر�شوم على 
اخلدمات اخلا�شة بت�شجيل وقيد العالمات التجارية.

و�شملت قوائم العالمات التجارية التي جرى ت�شجيلها 
ت��اب��ع��ة لكربيات  ع��الم��ات جت��اري��ة  اأغ�����ش��ط�����س  �شهر  يف 

�شعتها  تبلغ  ال��ت��ي  املحطة  لتمويل  دولر(  مليون   20( ي��ع��ادل  م��ا 
ميغاواط   4 ب�شعة  تخزين  بطاريات  اإىل  اإ�شافة  ميغاواط،   14.3
لتغذية ال�شبكة املحلية جلزيرة خوفينتود ثاين اأكرب اجلزر الكوبية 
بالكهرباء. وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، مدير 
الطاقة  م�شاريع  مت��وي��ل  “ ي��اأت��ي  للتنمية:  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ع��ام 
انت�شار  دع��م  اإىل  الهادفة  ال�شندوق  ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  املتجددة 
حلول الطاقة من م�شادر نظيفة على م�شتوى عاملي اإىل جانب دورها 
البارز يف احلفاظ على البيئة واحلد من حجم النبعاثات الكربونية 
ال�شارة. واأ�شاف �شعادته اأن م�شاريع الطاقة يف كوبا تعد خطوة رائدة 
وترية  ت�شريع  ت�شاهم  اأنها  كما  الأ�شر،  لآلف  الكهرباء  توفري  نحو 
اأمن  حتقيق  على  ال���دول  وت�شاعد  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 
ال��دول حتديات  تواجه بع�س  الذي  الوقت  اأكرب يف  ب�شهولة  الطاقة 
اأبرزها حمدودية املوارد املالية الالزمة لتفعيل التكنولوجيا لتوفري 
مب�شاعدة  امل��ب��ادرة  خ��الل  من  ال�شندوق  وي�شاهم  املتجددة.  الطاقة 

الدول للتغلب على تلك التحديات. 
الطاقة  وزي��ر  نائب  بوغات�شوفا،  اأم���اران  تاتيانا  اأك��دت  جانبها،  من 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  م�����ش��روع حمطة  اأه��م��ي��ة  ال��ك��وب��ي��ة، على  وامل��ع��ادن 
بالن�شبة لكوبا، “م�شرية ً اإىل اأن حمطة الطاقة ال�شم�شية التي مولها 

ال�شندوق تاأتي �شمن التزامنا باتفاقية باري�س للتغيري املناخي من 
خالل تعزيز جهودنا لتطوير م�شاريع يف قطاع الطاقة املتجددة التي 

ت�شاهم يف خف�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري«.
الإن��ت��اج��ي��ة للمحطة  ال��ط��اق��ة  ال���زي���ادة يف  ���ش��اع��دت  “لقد  واأ���ش��اف��ت 
احلكومة الكوبية على توفري تكاليف املخ�ش�شة للوقود ب�شكل كبري، 
على  الكوبي  املجتمع  م��ن  الأ�شخا�س  اآلف  ح�شول  تتيح  اأن��ه��ا  كما 
اأن مبادرة دعم م�شاريع الطاقة  الطاقة ب�شكل م�شتدام«. وي�شار اإىل 
املتجددة التي اأطلقها ال�شندوق يف عام 2013، بالتعاون مع الوكالة 
جلهود  رئي�شياً  حمركاً  �شكلت  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية 
�شبع  مدى  وعلى  عاملي،  النحو  على  املتجددة  الطاقة  قطاع  تطوير 
208 ميغاواط  ب�شعة  32 م�شروعاً  دورات متويلية مول ال�شندوق 
منها  ا�شتفادت  اأمريكي،  دولر  مليون   350 بلغت  اجمالية  وبقيمة 
26 دولة، اإ�شافة اإىل هذه املبادرة، ا�شتمر ال�شندوق يف جهوده لدعم 
هذا القطاع املحوري كونه ركيزة اأ�شا�شية لتحقيق التنمية امل�شتدامة، 
78 م�����ش��روع��اً يف جم���ال الطاقة  ال�����ش��ن��دوق ح��ت��ى الآن  ح��ي��ث م���ّول 
وقد  اأمريكي،  دولر  مليار   1.2 الإجمالية  قيمتها  تبلغ  املتجددة، 
�شاهمت هذه املبادرات، املنت�شرة يف 62 دولة، يف تغيري حياة مالين 

الأ�شخا�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

مولها  التي  ال�شم�شية  الطاقة  ملحطة  الإنتاجية  القدرة  كوبا  رفعت 
�شندوق اأبوظبي للتنمية “املوؤ�ش�شة القت�شادية والتنموية الرائدة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة” من 10 ميغاواط اإىل 15 ميغاواط 
لي�شاهم امل�شروع بذلك يف تاأمن الكهرباء لأكرث من 10 اآلف منزل، 
اإ�شافة اإىل توفري5.9 مليون لرت من الوقود الأحفوري �شنوياً، مع 
 19 ال�شنوية مبقدار  اأك�شيد الكربون  انبعاثات ثاين  اإجمايل  تقليل 
البالغ قيمته  امل�شروع  ال�شندوق بتمويل  وتاأتي م�شاهمة  األف طن.  
م�شاريع  �شمن  دولر(  مليون   15( ي��ع��ادل  م��ا  دره���م،  مليون   55
الدورة الثانية من مبادرة دعم م�شاريع الطاقة املتجددة التي اأطلقها 
ي�شعى  حيث  دولر،  مليون   350 بقيمة   2013 ع��ام  يف  ال�شندوق 
ا�شرتاتيجية  اإىل دعم  الطاقة  ال�شندوق من خالل متويل م�شاريع 
احلكومة الكوبية والهادفة اإىل اإنتاج %24 من الكهرباء من م�شادر 

نظيفة بحلول عام 2030.
يناير  �شهر  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  م��ول  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
لإن�شاء حمطة  ال�شابعة م�شروعاً  التمويلية  الدورة  2020 و�شمن 
درهم،  مليون   73.4 خ�ش�س  حيث  ك��وب��ا،  يف  كهرو�شوئية  ط��اق��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
موعد  ع����ن  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س 
ان���ط���الق م��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
للقوارب الذي �شوف يقام خالل الفرتة 
يف   2021 اأكتوبر   16 اإىل   13 م��ن 
“مر�شى اأدنيك” على الواجهة املائية 
للمعار�س.  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
هذا  ات��خ��اذ  اأن  “اأدنيك”  واأو���ش��ح��ت 
ال���ق���رار ج���اء ب��ع��د ال��ع��م��ل ال��وث��ي��ق مع 
يف  وامل�شاركن  الرئي�شين  العار�شن 
ال�شوق  و���ش��ع  تقييم  ب��ه��دف  امل��ع��ر���س 
العتبار  ب��ع��ن  الأخ�����ذ  م���ع  احل�����ايل، 
�شالمة جميع الأطراف املعنية، وعدم 
ظروف  ب�شبب  امل�شاركة  على  قدرتهم 
تعليقه  ويف  الدولة.  ال�شفر من خارج 
قال حميد مطر  التاأجيل،  ق��رار  على 
والرئي�س  املنتدب  الع�شو  الظاهري، 
الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي 
وجمموعة  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س 
معر�س  “يعد  لها:  التابعة  ال�شركات 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ق��وارب م��ن اأبرز 
قائمة  ع��ل��ى  املتخ�ش�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأبوظبي  مركز  يف  تمُقام  التي  املعار�س 
�شنوي،  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي 
نحو  “اأدنيك”  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز  وال��ت��ي 
وتر�شخ  الأعمال،  �شياحة  قطاع  ري��ادة 
ا�شت�شافة  يف  ال��رائ��دة  اأبوظبي  مكانة 

جميع اأنواع الفعاليات«. 
واأ�شاف الظاهري: “�شالمة �شركائنا 
ونظراً  اأولوياتنا.  راأ���س  على  وزوارن���ا 
الناجمة  ال��راه��ن��ة  العاملية  ل��ل��ظ��روف 
)كوفيد-19(،  وب������اء  ان���ت�������ش���ار  ع����ن 

وانطالقاً من التزامنا جتاه �شركائنا 
وكافة املعنين، قررنا تاأجيل املعر�س. 
مع  امل�شتمر  توا�شلنا  بعد  ذل��ك  وج��اء 
احتياجاتهم  على  لالطالع  ال�شركاء 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا، حيث 
ومتكينهم  ب��دع��م��ه��م  اأدن����ي����ك  ت��ل��ت��زم 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  اأعمالهم  ملوا�شلة 

فريو�س كورونا«.
املن�شوري،  �شعيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
اأبوظبي  مل��ع��ر���س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
تاأجيل  ق���رار  “اإن  ل��ل��ق��وارب:  ال���دويل 
امل��ع��ر���س ه��و ه��ذا اأف�����ش��ل خ��ي��ار يكن 
امل�شتمر  توا�شلنا  بعد  وذل��ك  ات��خ��اذه، 
والأطراف  وامل�شاركن  العار�شن  مع 
احتياجاتهم.  ك��اف��ة  ملناق�شة  امل��ع��ن��ي��ة 

من  بامل�شاركن  الرتحيب  اإىل  نتطلع 
جميع اأنحاء العامل اإىل املعر�س الذي 

�شنقيمه عام 2021«.
معر�س  اأن  اإىل  الإ��������ش�������ارة  وجت������ر 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ق��وارب ه��و اأحد 
حتت  جتمع  التي  العاملية  الفعاليات 
لكل  واملتابعن  املهتمن  واح��د  �شقف 
والإبحار  ال��ق��وارب  بقطاع  يرتبط  ما 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، ح��ي��ث يقدم 
على  للتعرف  وتفاعلية  حية  جت��رب��ة 
والأن�شطة  ال���ق���وارب  اأن�����واع  خم��ت��ل��ف 
ال�شوء  امل��ع��ر���س  ي�شلط  ك��م��ا  امل��ائ��ي��ة. 
لإمارة  الغني  ال��ب��ح��ري  ال���رتاث  على 
ع��ر���س معدات  ج��ان��ب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي، 
ليتمكن  البحرية،  والأج��ه��زة  ال�شيد 

املتخ�ش�شن واخلرباء من ا�شتك�شاف 
�شناعة  اإل����ي����ه  ت��و���ش��ل��ت  م����ا  اأح�������دث 

القوارب والريا�شات املائية اإىل جانب 
معدات �شيد الأ�شماك.

تبلغ تكلفتها 55 مليون درهم وتوؤمن �لكهرباء لأكرث من 10 �آلف منزل

رفع ال�شعة الإنتاجية ملحطة الطاقة ال�شم�شية املم�لة 
من قبل �شندوق اأب�ظبي للتنمية يف ك�با اإىل 15 ميغاواط

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر 

 207/2020/5440 تنفيذ جتاري   
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �شده/1-  املدينة القدية للتجارة )�س ذ م م( ويثلها مديرها / كوبان جايا 

كومار - جمهول حمل القامة
ر�شوان  �شاجن   / ح يثلها مديرها  م  �س  البناء  مل��واد  التنفيذ/دانوب  الطالب  ان  مبا 
ع�شكر  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )18947.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 07/ 09/ 2020  Issue No : 13030
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4673/2020
Notifier : Leader's Fort Contracting LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney No. 245160/1/2016) Dubai, represented by authorized 
signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power of attorney attested in 
Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Apex Sky Contracting LLC  

Subject/Notarial Notice by Publication 
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 42,000.00 in its debt, as the value of payable cheques no later than 
five days as of the date of publishing this notice. otherwise, the notifier will take 
all the legal procedures to reserve its right, and the notified party shall bear the 
litigation fees including attorney's fees. as well as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�شها على توفري خدمات 
ذكية متا�شياً مع ا�شرتاتيجية دبي 
ال��الورق��ي��ة وحتقيق  ل��ل��م��ع��ام��الت 
التحول  يف  احلكومة  ا�شرتاتيجية 
ال���ذك���ي، اأع��ل��ن��ت دائ�����رة الأرا����ش���ي 
والأمالك يف دبي من خالل قطاع 
العقارية  واخل���دم���ات  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
الذكاء  اعتماد  م�شروع  اإجن��از  عن 
التقييم  عملية  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

الذكي للوحدات العقارية.
نوعه  م��ن  الأول  امل�شروع  ويعتمد 
على الذكاء ال�شطناعي يف عملية 
التقييم الذكي للوحدات العقارية، 
وذلك عماًل بنهج اأرا�شي دبي التي 
اأ�شا�شية  ركيزة  البتكار  من  تتخذ 
امل�شتقبل.  وا����ش���ت�������ش���راف  ل�����ش��ن��ع 
ت�شهم  امل���������ش����روع،  ه�����ذا  وب��ف�����ش��ل 
وكفاءة  ج��ودة  ال��دائ��رة يف حت�شن 
احلكومية  اخل���دم���ات  وج���اه���زي���ة 
امل�شتقبل  ملواكبة متطلبات  الذكية 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع، اإىل 

املنظمة العاملية للمناطق احلرة تنظم م�ؤمتر عاملي عرب 
النرتنت لبحث مناهج اأعمال املناطق احلرة ما بعد اجلائحة

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت املنظمة العاملية للمناطق احلرة عن تنظيم موؤمتر عاملي عرب النرتنت 
حتت عنوان “منهج عاملي جديد – م�شتقبل القطاع” خالل الفرتة من 15 اإىل 
17 �شبتمرب املقبل، لبحث مناهج اأعمال املناطق احلرة ما بعد اجلائحة، وذلك 
بال�شتناد اإىل النجاح الذي حققه املوؤمتر العاملي ال�شنوي ال�شاد�س للمناطق احلرة 
عرب النرتنت يف دبي اأبريل املا�شي. وتلعب املناطق احلرة دوراً ا�شرتاتيجياً يف 
التجارة  يف  اأ�شا�شياً  ولع��ب��اً  عن�شراً  باعتبارها  اجلائحة  بعد  ما  التعايف  خطط 
ديناميكيات  مع  العامل  تاأقلم  ظل  يف  م�شطرداً  من��واً  ي�شهد  دوٌر  وه��و  العاملية، 
العمل اجلديدة و�شال�شل التوريد الأق�شر، حيث �شي�شت�شيف املوؤمتر قادة القطاع 
مبا�شرة  واخل��رباء �شمن جل�شات حوارية  والتنفيذين  العاملين  القرار  و�شناع 
ومن�شات للتوا�شل وت�شكيل العالقات اإىل جانب م�شاحات املعار�س الفرتا�شية، 
وذلك لبحث مناهج الأعمال اجلديدة التي يكن ملختلف الأطراف املعنية �شمن 
قطاع املناطق احلرة تطبيقها للتعايف والزدهار يف بيئة ما بعد اجلائحة.  وبهذا 
ال�شدد، قال �شعادة الدكتور حممد الزرعوين، رئي�س املنظمة العاملية للمناطق 
احلرة: “على الرغم من تنظيم العديد من الندوات واجلل�شات احلوارية عرب 
النرتنت اإل اأن موؤمتر “منهج عاملي جديد – م�شتقبل القطاع” يعترب املن�شة 
التفاعلية الوحيدة التي تركز على الأطراف املعنية �شمن قطاع املناطق احلرة 
املنظمة  “تعمل  واأ�شاف:  العاملي«.  امل�شتوى  القت�شادي على  التعايف  ودوره��ا يف 
العاملية للمناطق احلرة ب�شكل م�شتمر على التاأقلم مع املتغريات احلا�شلة لدعم 
الأع�شاء من املناطق احلرة حول العامل وال�شبكة الأو�شع، لذا فاإن موؤمتر “منهج 
عاملي جديد – م�شتقبل القطاع” يقدم جمموعة من احلوارات املبا�شرة وحمتوى 
لتقدمي  الفرتا�شية  املعار�س  وم�شاحات  التفاعلية  والأدوات  اخلا�س  الفيديو 
اأه�����م م��ع��ل��وم��ات الأع����م����ال واخل�����ربات 
القطاع حول  اأب��رز اخل��رباء �شمن  من 
العامل«.  وتابع: »يوازن موؤمتر »منهج 
القطاع«  م�����ش��ت��ق��ب��ل   – ج���دي���د  ع���امل���ي 
امل��ق��اب��الت مع  بال�شكل الأم��ث��ل م��ا ب��ن 
اخلرباء والندوات التفاعلية وم�شاحات 
امل��ع��ار���س الف��رتا���ش��ي��ة، ح��ي��ث �شتقدم 
املتكاملة  ال���رق���م���ي���ة  ال���ت���ج���رب���ة  ه�����ذه 
معارف قابلة للتطبيق مل�شاعدة م�شغلي 
املخت�شة  واجل����ه����ات  احل������رة  امل���ن���اط���ق 
وال�شركات على التعامل مع هذه الأزمة 
خمتلفة  اأع��م��ال  مناهج  نحو  وال��ت��وج��ه 

وم�شتدامة«. 

تعيني مايكل ك�ث مديرًا 
عامًا لفندق ق�شر الإمارات 

•• اأبوظبي - هونغ كونغ-الفجر: 

مايكل  ال�شيد  تعين  عن  اأورينتال”  “ماندارين  فنادق  جمموعة  اأعلنت 
كوث مديراً عاماً لفندق “ق�شر الإمارات” ال�شهري باأبوظبي ونائباً لرئي�س 
العمليات يف املنطقة  ، لالإ�شراف على فندق “ماندارين اأورينتال جمريا” 
افتتاحه  املتوّقع  دبي  يف  تاون”  داون  اأورينتال  “ماندارين  وفندق  بدبي، 
قائاًل  التعين  بهذا  �شعادته  ال�شيد مايكل كوث عن  واأع��رب   .2021 عام 
: “اأتطلع من خالل اإدارتي لفندق ق�شر الإمارات باأبوظبي ال�شتمرار يف 
اأن نعمل وفقاً لروؤية  اإنه ل�شرف كبري  اإرث هذا الق�شر املميز.  البناء على 
املالكن وجمموعة فنادق ماندارين اأورينتال يف حتقيق تغيري ناجح لهذه 
العالمة التجارية الفاخرة، وتقدمي معايري خدمة عاملية منوذجية ومنح 
الغامرة  ال�����ش��ع��ادة  م�����ش��اع��ر  اجل��م��ي��ع 

التي ل مثيل لها يف هذا الق�شر ».
������ع������ّد ال�������ش���ي���د ك�������وث الأمل����������اين- ويمُ

�شناعة  يف  رائ���������داً  ال�������ش���وي�������ش���ري، 
باخلربة  ي��ت��م��ت��ع  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��اف��ة، 

واملعرفة على مدى 35 عاماً. 
املجموعة،  اإىل  ان�������ش���م���ام���ه  ق���ب���ل 
املنا�شب  م����ن  ع��������دداً  ك������وث  ����ش���غ���ل 
فنادق  جمموعة  يف  العليا  القيادية 
املدير  ذل��ك  يف  مبا  اإنرتكونتيننتال، 
اإنرتكونتيننتال  ل��ف��ن��دق��ي  ال����ع����ام 
ال��دوح��ة وال��ق��اه��رة. ث��م ان��ت��ق��ل بعد 
جمموعة  ���ش��رك��ة  م��ك��ت��ب  اإىل  ذل����ك 
فنادق اإنرتكونتيننتال يف دبي كمدير 
فنادق  يف  العمليات  مدير  من�شب  ذل��ك  بعد  وت��وىل  العمليات،  لدعم  ع��ام 

ليفانت حيث اأ�شرف على 13 فندقاً من ثالث عالمات جتارية.
كمدير  العمل  يف  عامن  اأم�شى  حيث  اآ�شيا  اإىل  ال�شيافة  رحلة  وق��ادت��ه 
اإنرتكونتيننتال  فنادق  ملجموعة  التابعة  الفاخرة  احلياة  منط  ملنتجعات 
الفنادق يف مرحلة  الإ�شراف على  اآ�شيا، وكان م�شوؤوًل عن  يف جنوب �شرق 
ما قبل الفتتاح، واإعادة تهيئة املنتجعات الفاخرة وقيادة التجديد الكامل 
ّدداً  ال�شيد كوث جممُ عاد  الراهن  الوقت  ويف  بايل.  اإنرتكونتيننتال  ملنتجع 
�شيقود  حيث  اأورينتال،  ماندارين  مع  للعمل  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  اإىل 
عملية تغيري العالمة التجارية املرتقبة لق�شر الإمارات يف اأبوظبي، الذي 

اأ�شبح جزءاً من جمموعة فنادق ماندارين اأورينتال.

الذكي  التقييم  فريق  عمل  “لقد 
القطاع  م�����ن  ث����ال����ث  ط������رف  م�����ع 
اخلا�س، ممثاًل ب�شركة “كرايون” 
م�شبوق  غ����ري  اإجن��������از  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بالعتماد على الذكاء ال�شطناعي 
يف عملية التقييم الذكي للوحدات 
خدمة  تقدمي  اأج��ل  من  العقارية، 
ف��وري��ة وم��وث��وق��ة وق��وي��ة. و�شيتم 
من  ال��ع��ق��ارات  تقييم  خاللها  م��ن 
دون احلاجة اإىل معظم امل�شتندات 
املطلوبة، وذلك من خالل ترابط 
والأنظمة  املحلية  البيانات  قواعد 
اخل����ارج����ي����ة،  ب��ا���ش��ت��خ��دام من���وذج 
ال�شطناعي،  ل���ل���ذك���اء  م���ت���ق���دم 
دقيقة  خ��وارزم��ي��ات  علي  معتمدة 
ل���ت���ح���ل���ي���ل م�����الي�����ن امل����ع����ام����الت 

والبيانات بدقة متناهية«.
عن  التقييم  اإج��راء  خطوات  وتتم 
“دبي  ال����ذك����ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ط���ري���ق 

باختيار  ت����ب����داأ  ح���ي���ث  ري�شت”، 
و�شيلة  امل�����ش��ت��خ��دم، وحت��دي��د  ن���وع 
اإدخال  ذلك  بعد  ليطلب  الدخول، 
رقم الهوية، وت�شلم ر�شالة حتتوي 
ع��ل��ى رق���م ال��ت��ح��ق��ق. وح���ال ظهور 
والعقارات  امل��ال��ك  ب��ي��ان��ات  ج��م��ي��ع 
العقار  امل�شتخدم  يختار  اململوكة، 
مبا�شرة  ل��ت��ظ��ه��ر  ت��ق��ي��ي��م��ه،  امل�����راد 
ال���ع���ق���ار. ع���ن���ده���ا، يتعن  ب���ي���ان���ات 
املطلوبة،  البيانات  جميع  اإدخ���ال 
الر�شوم من خالل حمفظة  ودف��ع 
“نقودي” مع تاأكيد عملية الدفع. 
وتنتهي العملية مع اإي�شال �شهادة 

التقييم مبا�شرة اإىل العميل.
وتتوقع الدائرة اأن ي�شاعد امل�شروع 
خدمة  ت��ن��ف��ي��ذ  زم�����ن  خ���ف�������س  يف 
وخف�س  ثانية،   15 اإىل  التقييم 
بن�شبة  ال��ت��ق��ي��ي��م  خ���دم���ة  ت��ك��ل��ف��ة 
املتعاملن  ���ش��ع��ادة  ورف���ع   ،20%

باإدارة  الإج����راءات  تب�شيط  جانب 
لتنفيذ  امل�شتغرق  الوقت  وتقلي�س 

عملية التقييم.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 
الأرا�شي  دائرة  جمرن، مدير عام 
والأمالك يف دبي: “تتطلع اأرا�شي 
دبي دائًما اإىل الإ�شهام يف  تر�شيخ 
كنموذج  ال����ري����ادي����ة  دب�����ي  م���ك���ان���ة 
العامل،  يف  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��م��دن  رائ����د 
الذكي  امل�����ش��روع  ه���ذا  اأن  ون��ع��ت��ق��د 
الرتقاء  على  �شي�شاعدنا  ال��رائ��د 
الأداء  م��وؤ���ش��رات  ع��ل��ى  بت�شنيفنا 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن ح��ي��ث ت��وف��ري اأف�شل 
خدمات التقييم ملتعاملينا ب�شرعة 
واأن  عالية و�شفافية تامة، ل�شيما 
ك���وادرن���ا ب��ات��ت ع��ل��ى درج����ة عالية 
للتعامل  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  م��ن 
اأف�شل  وتوفري  التقنيات  ه��ذه  مع 
التعامل  ي��ك��ن  ال��ت��ي  التطبيقات 

معها ب�شهولة«.
النحو  ع���ل���ى  جن���اح���ه  ول�������ش���م���ان 
بيانات  ت���وف���ري  ���ش��ي��ت��م  الأم�����ث�����ل، 
على  بالعتماد  للمتعامل  دقيقة 
تقدمي  و�شيتم  ال��ذك��ي��ة،  التقنيات 
للوحدات  ال��ذك��ي  التقييم  خ��دم��ة 
الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ع��ق��اري��ة 
“دبي ري�شت”، حيث يكن جلميع 
التطبيق  تنزيل  الدائرة  متعاملي 
اخل����ا�����س ب��امل��ن�����ش��ة امل���ت���وف���ر على 
“بالي  و  �شتور”  “اآبل  م��ت��ج��ري 

�شتور” لال�شتفادة من اخلدمة.
م���ن ج��ه��ت��ه، و����ش���ف م���اج���د امل���ري 
الت�شجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير 
واخلدمات العقارية يف اأرا�شي دبي 
باأنها تطور كبري يف  هذه اخلدمة 
ن��وع��ي��ة مب�شتوى  ت��وف��ري خ��دم��ات 
راح���ة  ل�����ش��م��ان  الأداء  م���ن  ع�����اٍل 
و����ش���ع���ادة وامل��ت��ع��ام��ل��ن. واأ����ش���اف: 

%90. و�شيكون امل�شروع متوافًقا 
م���ع امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ح���دده���ا مركز 
منوذج دبي، التابع لالأمانة العامة 
دبي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س 
لقيا�س م�شتوى الكفاءة والفعالية 
الإلكرتونية  للمواقع  وال�شتدامة 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ذك���ي���ة وم���راك���ز 
ت�شّكل  حيث  احلكومية،  الت�شال 
جتربة املتعاملن املقيا�س الرئي�س 
ور�شا  متيزها،  م�شتوى  لتحديد 
و�شعادة ورفاهية املتعامل واملجتمع 
باعتبارها اأولوية ق�شوى حلكومة 

دبي.
لأعلى  مطابًقا  امل�����ش��روع  و�شيكون 
و�شهولة  والكفاءة  الأمن  مقايي�س 
ال�شتخدام واخل�شو�شية والقدرة 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات، لدعم 
احلكومة  اإىل  ال���ت���ح���ّول  م�����ش��رية 
تتبّنى  التي  دب��ي  اإم���ارة  يف  الذكية 
التطور  يف  م����ت����ف����رداً  من������وذج������اً 
قيادتنا  روؤي���ة  لرتجمة  احلكومي 
يف اإ�شعاد املتعاملن وتعزيز رفاهية 

املجتمع.

اأرا�شي دبي تعتمد تقنية الذكاء ال�شطناعي يف عملية التقييم الذكي 

عي�ن املياه يف الفجرية �شياحة وعالج
ومياه العيون العذبة ل�شتعادة �شحتهم ولال�شت�شفاء مبياهها احلارة ملا 
حتويه من مواد ذائبة وملا لها من خ�شائ�س معدنية . ويقول املواطن 
بارتفاع  تتميز  الفجرية  يف  املياه  عيون  بع�س  اإن  اليماحي  علي  حممد 
ن�شبة الأمالح املعدنية فيها وقد ا�شتخدمها الإن�شان منذ القدم لل�شرب 
و زراعة املزروعات ، وهناك عيون املياه الكربيتية احلارة التي ا�شتخدمها 
الأهايل منذ القدم وحتى وقتنا احلا�شر يف عالج الكثري من الأمرا�س 
والتي  والعظام  املفا�شل  واأم��را���س  ال��ربد  ون��زلت  اجللدية  وخ�شو�شا 
ت�شل درجة حرارتها اىل 47 درجة مئوية واحتوائها على عنا�شر م�شعة 
ومادة الكربيت بن�شبة معتدلة مفيدة جل�شم الن�شان ، وهذا مما ي�شجع 
على �شيانة واإعادة ترميم واإحياء عيون املياه يف الفجرية وحفظها من 
التلوث وال�شياع عدا عن الهدر الناجت عن التبخر وحتى ت�شبح مزارات 

�شياحية عالجية لدى الكثري من النا�س .

عيون  لن��ف��راد  ون��ظ��را   ، وجودتها  حرارتها  ودرج���ة  مياهها  وف��رة  فيها 
املياه يف الفجرية مبواقع طبيعية جميلة وخالبة عمل مركز الفجرية 
للمغامرات على اإعادة تاأهيل واإحياء عدد عيون املياه العذبة والكربيتية 
يف خمتلف منا طق الفجرية لدعم ال�شياحة املائية يف امارة الفجرية ، 
ومنها عن ال�شرية يف جبال منطقة الطوين وعن الوريعه فى البديه 
، وع��ن اخل��ب ، وع��ن مليح ، وع��ن ودي ، وع��ن �شهم ، وع��ن م��دوك ، 
زال  وم��ا   ، الغمور  العبادلة وع��ن  وادي  ، وع��ن  الغونه  ،ع��ن  والفرفار 
الفجرية  يف  املنت�شرة  املياه  عيون  من  الكثري  اإحياء  على  جاريا  العمل 
طبيعية  اأم��اك��ن  يف  تقع  والتي  النا�س  من  الكثري  مكانها  يجهل  والتي 

خالبة وذات مقومات �شياحية طبيعية وعالجية .
منذ  عرفت  منها  العمل  من  النتهاء  مت  التي  املياه  عيون  اأن  وا���ش��اف 
القدم لدى اأهايل املنطقة حيث كانوا ي�شتغلون مياه العيون الكربيتية 

••الفجرية-وام:

التي  احل���ارة  والكربيتية  العذبة  امل��ي��اه  عيون  بكرثة  الفجرية  ت�شتهر 
تتدفق بن ال�شخور ويف الأودي��ة وبن قمم اجلبال ال�شخرية العالية 
على مدار ال�شنة .منها التي ت�شتخدم لري املزروعات واأخرى لال�شتحمام 

وال�شت�شفاء .
اإعادة  اخلليج”على  وعمل مركز الفجرية للمغامرات وفقا ل�شحيفة” 
تاأهيل هذه العيون لتكون وجهات �شياحية عالجية وترفيهية يق�شدها 
بع�س  من  وال�شت�شفاء  والتخييم  ال�شتجمام  لأغرا�س  واأي�شا  ال�شائح 

الإمرا�س وخا�شة الإمرا�س اجللدية .
اإمارة  اأن   .. للمغامرات  ال��ف��ج��رية  م��رك��ز  م��دي��ر  امل��ع��م��ري  �شعيد  واأك���د 
الفجرية غنية بالعديد من العيون املائية املعدنية والكربيتية وتختلف 

•• دبي-الفجر: 

لال�شتثمارات  العربية  ال�شركة  اأعلنت 
نتائجها  ع��ن  )اب��ي��ك��ورب(  ال��ب��رتول��ي��ة 
 30 يف  املنتهي  الأول  للن�شف  املالية 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2020 ي��ون��ي��و 
مليون   144.7 الت�شغيلي  ال���دخ���ل 
الأرب��������اح  ����ش���ايف  ب���ل���غ  ح����ن  يف  دولر 
54.8 مليون دولر. وعلى الرغم من 
و22%   20% بن�شبة  انخفا�شهما 
على التوايل مقارنة مع الفرتة نف�شها 
حتقيق  اأن  اإل   ،2019 ال���ع���ام  م���ن 
الأرب��اح يعّد بحّد ذاته اجن��ازاً مهماً يف 
تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
الأ�شواق العاملية نتيجة جائحة فريو�س 
كورونا امل�شتجد وتقلبات اأ�شعار النفط، 
توزيعات  ان��خ��ف��ا���س  ال��ن��ت��ائ��ج  وتعك�س 
الأرب������اح م���ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي متتلك 
ابيكورب ح�شة فيها من جهة، واإعادة 
املبا�شرة  ال�شتثمارات  حمفظة  تقييم 
على خلفية اجلائحة من جهة اأخرى. 
اخلزينة  اإي�������������رادات  و����ش���ج���ل���ت  ه������ذا 
ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  يف  امل��ال��ي��ة  والأوراق 
الأوىل من العام اجلاري زيادة مبقدار 
مليون   60.4 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   38%
اإي���رادات متويل  دولراً، يف حن بقيت 
الليبور  �شعر  ف��وق  والتجارة  امل�شاريع 
)LIBOR( ثابتة مقارنة مع الفرتة 
بلغت  ح��ي��ث   2019 ع���ام  م��ن  نف�شها 
حافظت  ك��م��ا  دولراً.  م��ل��ي��ون   50.3
ال�شنوي  الكفاءة  معدل  على  ابيكورب 
لعام  امل��ع��دل  ذات  وه��و   25.6% عند 
امليزانية  حجم  وارت��ف��ع  كما   .2019
من  الأول  الن�شف  خ��الل  العمومية 
مليار   8.1 اإىل   10% مبقدار  العام 
زي���ادة حجم  ���ش��وء  وذل���ك على  دولر، 
املالية  والأوراق  اخل��زي��ن��ة  حم��ف��ظ��ة 

ن�شبة كفاية راأ�س املال البالغة %29.2 
اجلودة العالية ملحفظة ال�شركة.« 

�أهم منجز�ت �لن�صف 
�لأول من عام 2020

ق���ام���ت اب���ي���ك���ورب ب����زي����ادة راأ�������س امل���ال 
 8.5 اإىل  لريتفع  لال�شتدعاء  القابل 
جانب  اإىل  اأم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ار 
زيادة راأ�س املال امل�شرح به وراأ�س املال 
20 مليار دولر و10  اإىل  به  املكتتب 
التوايل،  على  اأمريكي  دولر  مليارات 
وهي الزيادة الأكرب يف راأ�س املال على 

الإطالق يف تاريخ ال�شركة.
و�شهد الن�شف الأول من العام اجلاري 
ت�شنيف  على  ابيكورب  ح�شول  اأي�شاً 
م�شتقرة  م�شتقبلية  بنظرة   )AA(
وكالة  قيام  وكذلك  فيت�س  وكالة  من 
عند  ال�شركة  ت�شنيف  بتثبيت  موديز 

والتي مت متويلها عرب اإ�شدار ال�شندات 
الناجح الذي مت يف �شهر يونيو 2020 
معززة  دولر،  م��ل��ي��ون   750 ب��ق��ي��م��ة 
ب��ذل��ك ق��درت��ه��ا على متويل  اب��ي��ك��ورب 
معر�س  ويف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.   اأع��م��ال��ه��ا 
اأحمد  د.  ق���ال  ال��ن��ت��ائ��ج،  ع��ل��ى  تعليقه 
لبيكورب:  التنفيذي  الرئي�س  عتيقة، 
الإيجابية  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  تعك�س   “
للن�شف الأول من عام 2020 املرونة 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا اب���ي���ك���ورب يف وجه 
الظروف ال�شعبة التي يواجهها قطاع 
الرغم من  الأعمال عاملياً. لكن وعلى 
الناجمة عن جائحة  الثالثية  الأزم��ة 
النفط  اأ�شعار  وتقلب  كورونا  فريو�س 
متكنت  فقد  القت�شادي،  والنكما�س 
اب��ي��ك��ورب م��ن ت��ر���ش��ي��خ و���ش��ع��ه��ا املايل 
ا�شتثماراتها  ت��ن��وي��ع  يف  وال���ش��ت��م��رار 
�شعياً اإىل دفع عجلة التحول يف قطاع 
ا�شتدامته،  املنطقة وتعزيز  الطاقة يف 
زيادة  اأك��رب  الفرتة  ه��ذه  �شهدت  حيث 
يف راأ�����س م���ال ال��ق��اب��ل ل��ال���ش��ت��دع��اء يف 
ناجح  �شندات  وط���رح  ال�شركة،  ت��اري��خ 
وتد�شن  دولر،  مليون   750 بقيمة 
 500 بقيمة  اق��ت�����ش��ادي  دع���م  ح��زم��ة 
مليون دولر، واحل�شول على ت�شنيف 
م�شتقبلية  ب��ن��ظ��رة   »AA« ائ��ت��م��اين 
اإىل جانب  م�شتقرة من وكالة فيت�س، 
اإب����رام ���ش��راك��ات ج��دي��دة م��ع ع���دد من 
الطاقة.«  قطاع  يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات 
“اإننا نتطلع قدماً  واأ�شاف د. عتيقة: 
لنتعا�س بيئة الأعمال ب�شكل تدريجي 
خ���الل ال���ف���رتة ال��ق��ادم��ة واغ��ت��ن��ام ما 
ي�����ش��اح��ب ه���ذا الن��ت��ع��ا���س م��ن فر�س 
�شنوا�شل  ك��م��ا  ج���دي���دة.  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
لقطاع  موثوقاً  مالياً  �شريكاً  ب�شفتنا 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال��ط��اق��ة 
الأع�شاء  ال��دول  دعم  اإفريقيا  و�شمال 

وخمتلف ال�شركاء للتخفيف من الآثار 
كورونا  فريو�س  جائحة  عن  الناجمة 
خا�س  ب�شكل  ال��رتك��ي��ز  م��ع  امل�شتجد، 
على امل�شاريع النوعية التي من �شاأنها 
اأن تعزز ال�شتدامة وتوؤثر اإيجاباً على 

قطاع الطاقة يف املنطقة.«
اأي��وب، كبري  من جانبه قال د. �شريف 
امل��دي��ري��ن امل��ال��ي��ن يف اب��ي��ك��ورب: “اإن 
املوؤ�شرات املالية واإدارة املخاطر القوية 
وال�شتمرار يف حتقيق الأرباح حتى يف 
�شهدها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
اإمنا   2020 ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
التعامل مع  ابيكورب على  توؤكد قدرة 
التحديات القت�شادية غري امل�شبوقة. 
فقد اأظهرت مقايي�س ال�شيولة مرونة 
على  الأزم��ة  تداعيات  لتحمل  متميزة 
ال�شوق بف�شل قاعدة التمويل الوا�شعة 
تعك�س  كما  اب��ي��ك��ورب،  ل��دى  واملتنوعة 

م�شتقرة،  م�شتقبلية  بنظرة   )Aa2(
لت�شبح ابيكورب بذلك املوؤ�ش�شة املالية 
الوحيدة يف املنطقة حالياً التي حتمل 
الت�شنيفن، موؤكداأً جناحها يف  هذين 
يف  ف��اع��ل  ب�شكل  التنموي  دوره���ا  اأداء 
قطاع الطاقة ال�شرتاتيجي واحليوي 
خارجها،  اأو  الأع�شاء  ال��دول  يف  �شواء 
ال�شركة من  به  تتمتع  يعك�س ما  ومبا 
مرونة عالية على الرغم من الظروف 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال���راه���ن���ة.  ك��م��ا ب����ادرت 
اب��ي��ك��ورب ب��اإط��الق ح��زم��ة دع��م بقيمة 
ابريل  ���ش��ه��ر  يف  دولر  م��ل��ي��ون   500
ال�شغوط  العام اجل��اري لتخفيف  من 
الطاقة  ق��ط��اع  يواجهها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
الناجمة عن جائحة فريو�س  اأفريقيا 
كورونا وتقلبات اأ�شعار النفط، حيث مت 
تخ�شي�س هذا الدعم لتمويل امل�شاريع 
وامل�������ش���ت���دام يف  امل���ل���م���و����س  الأث�������ر  ذات 
قطاعات الطاقة املختلفة، عالوة على 
التجارة  لتمويل  املقدم  الدعم  تعزيز 
ال�شغوط  لتخفيف  الأع�����ش��اء  ل��ل��دول 
ال�شوق  الراهنة يف ظل ظ��روف  املالية 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. وق����ام����ت ال�������ش���رك���ة يف 
مقّومة  �شندات  ب��اإ���ش��دار  يونيو  �شهر 

ملي�ن دولر �شايف اأرباح ابيك�رب خالل الن�شف الأول من عام 2020  54.8
اإجمالية  بقيمة  الأم��ري��ك��ي  ب��ال��دولر 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   750 ب��ل��غ��ت 
ال�شندات  اأ���ش��واق  ���ش��ن��وات يف   5 لأج���ل 
الدولية حظيت باإقبال كبري من قبل 
الثابتة  التكلفة  وك��ان��ت  امل�شتثمرين. 
للتمويل )%1.46 �شنوياً( الأدنى يف 
تاريخ ابيكورب لإ�شدار مقوم بالدولر 
الأمريكي. اأما على �شعيد ال�شتثمار، 
على  بال�شتحواذ  ابيكورب  قامت  فقد 
���ش��رك��ة رياح  %20 م��ن  ت��ب��ل��غ  ح�����ش��ة 
ال�شركة  امل���ت���ج���ددة،  ل��ل��ط��اق��ة  الأردن 
الرياح  لطاقة  الطفيلة  ملحطة  املالكة 
التي تعّد اأول حمطة لتوليد الكهرباء 
من طاقة الرياح على نطاق جتاري يف 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط. وي��ع��ّد هذا  منطقة 
ال�شتثمار الأول من نوعه لبيكورب يف 
الأردن والأول يف �شركة لطاقة الرياح، 
وياأتي متا�شياً مع ا�شرتاتيجية ال�شركة 
الهادفة اإىل اإتاحة الطاقة الكهربائية 
حيث  م��ن  ال��ك��ف��اءة  وعالية  امل�شتدامة 
من  الأ�شخا�س  مالين  اإىل  التكلفة 
خالل ال�شتفادة من الإمكانات الهائلة 

مل�شادر الطاقة املتجددة يف املنطقة.
�شاهمت  فقد  التمويل  جهة  م��ن  اأم���ا 
40 مليون  ق����دره  ب��ت��م��وي��ل  اب��ي��ك��ورب 
الدمام  حمطة  م�شروع  لإجن��از  دولر 
ال�شرف  م����ي����اه  مل���ع���اجل���ة  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
اأول حمطة من نوعها  ال�شحي، وهي 
ومن  ال�����ش��ع��ودي��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
ال���ذي تبلغ كلفته  امل�����ش��روع  ���ش��اأن ه��ذا 
دولر  مليون   245 نحو  الإج��م��ال��ي��ة 
ال�شبكة  ا���ش��ت��دام��ة  ب��ت��ع��زي��ز  اأم��ري��ك��ي 
الوطنية ملرافق اخلدمات العامة، حيث 
�شيتم جتهيز املحطة باأحدث التقنيات 
للطاقة،  ا���ش��ت��ه��الك��اً  ك��ف��اءة  واأك���رثه���ا 
العمل ودعم  ف�شاًل عن توفري فر�س 

م�شرية التنمية امل�شتدامة للمملكة.

حديد الإمارات تعني الحتاد لئتمان ال�شادرات حلماية ائتمان �شادراتها العاملية
•• دبي -وام:

لإنتاج  املتكامل  وامل�شنع  الرائدة  ال�شركة   - الإم��ارات  حديد  عينت 
احلديد يف الدولة - .. الحتاد لئتمان ال�شادرات - �شركة حماية 
حلماية   - الإم���ارات  بدولة  الحت��ادي��ة  للحكومة  التابعة  الئتمان 
الإم��ارات عقد  �شركة حديد  وقعت  وقد  العاملية.  �شادراتها  ائتمان 
���ش��رك��ة الحت����اد لئتمان  ال��ت��ج��اري م��ع  بولي�شة ح��م��اي��ة الئ��ت��م��ان 
جتارية  خماطر  اأي  من  الإم���ارات  حديد  حماية  بهدف  ال�شادرات 
اأي  اأو  ال�����ش��داد  ع��ن  التخلف  اأو  الإف��ال���س  مثل  بعمالئها  متعلقة 
حماية  بولي�شة  �شتتيح  التعاون  ه��ذا  ومب��وج��ب  �شيا�شية  خماطر 
الئتمان التجاري حلديد الإمارات �شهولة احل�شول على متويالت 

اأكرب من البنوك لدعم �شادراتها العاملية.
وت��اأك��ي��دا ع��ل��ى ال��ت��زام ���ش��رك��ة الحت����اد لئ��ت��م��ان ال�����ش��ادرات بتعزيز 

خطط مبيعاتها«. من جانبه قال املهند�س �شعيد غمران الرميثي 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة حديد الإمارات: “ نحن �شعداء بتوقيع 
هذا العقد بن حديد الإم��ارات و�شركة الحتاد لئتمان ال�شادرات 
بناء  الوطنية وحر�شها على  ال�شركات  اهتمام  يعك�س مدى  والذي 
�شراكات ا�شرتاتيجية ت�شهم يف دعم اقت�شاد اإمارة اأبوظبي على وجه 

اخل�شو�س والقت�شاد الوطني ب�شكل عام ».
واأ�شاف الرميثي: “ بف�شل �شيا�شاتها املرنة واملتينة جنحت حديد 
الإمارات يف ت�شدير منتجاتها اإىل اأكرث من 40 دولة على م�شتوى 
العامل مما �شاهم يف تعزيز املكانة الرفيعة لدولة الإمارات واحلفاظ 
ملنتجات احل��دي��د بجودة  امل��ت��زاي��د  الإن��ت��اج  ري��ادت��ه��ا يف جم��ال  على 
الدولية  املعايري  كافة  مع  ومتطابقة  عالية  ومقايي�س  وموا�شفات 
ال�شادرات  لئتمان  الحت��اد  �شركة  مع  الهام  التعاون  هذا  و�شيوفر 

احلماية الالزمة ل�شادراتنا من املخاطر التجارية املحتملة«.

رئي�شها  فال�شيوين  ما�شيمو  قال   .. املتنوعة  الإماراتية  ال�شادرات 
حديد  �شركة  ات��خ��ذت��ه  ال���ذي  ال��ق��رار  ب��ه��ذا  “�شعيدون  التنفيذي: 
املبتكرة  للحلول  املتميز  امل�شتوى  على  ي��ربه��ن  وال���ذي  الإم�����ارات 
دعمنا  يوؤكد  كما  ال�شادرات  لئتمان  الحت��اد  �شركة  تقدمها  التي 
الإماراتية  ال�����ش��ادرات  بحماية  التزامنا  الإم����ارات  ح��دي��د  ل�شركة 
ومن خالل  العاملية  الأ�شواق  يف  املحلية  ال�شركات  تناف�شية  وتعزيز 
ت�شريع  يف  ن�شاهم  ف��اإن��ن��ا  الإم�����ارات  ح��دي��د  �شركة  ���ش��ادرات  تعزيز 
باأن  نوؤمن  “ نحن  واأ���ش��اف:  اأي�شا«.  الوطني  القت�شادي  التنويع 
الناجم  الإغ���الق  عقب  الدولية  التجارة  اأم���ام  احل���دود  فتح  اإع���ادة 
عن جائحة كورونا �شيتيح فر�شا هائلة يكن ل�شركات مثل حديد 
العامل اجلديد  هذا  منها يف ظل  وال�شتفادة  ا�شتك�شافها  الإم��ارات 
الإمارات  حلديد  الالزمة  الئتمانية  احلماية  لتوفري  هنا  ونحن 
ليت�شنى لها ا�شتئناف عملياتها ب�شكل كامل وامل�شي قدما يف تنفيذ 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فالمينج هوت 

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر حمدان حممد را�شد اخلمريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر نا�شر حممد �شامل املهري

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

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

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
بال�شم التجاري:الطوين   CN رقم:1339931 
لل�شيانة العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:خياط  بال�شم   CN رقم:1103354 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الوفاء 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جال�س دور للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2885259 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد اكرام مهيب اهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
اإم  ال�ش�����ادة/بي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2936138:اإي لالإن�شاءات املدنية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/زهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شوات لالقم�شة واخلياطة الرجالية
رخ�شة رقم:CN 1905134 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اأون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوق للتجاره العامة
رخ�شة رقم:CN 2393455 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

جنم لطيفه لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1188857 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غياثي ل�شالح املكيفات والثالجات
 رخ�شة رقم:CN 1768601 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ليفل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اب للمالب�س والك�ش�شوارات 
رخ�شة رقم:CN 1200389 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كتاكيت 

CN 2419937:لزياء الطفال رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

CN 1486868:ومعجنات الزاكي رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المارات وا�شيا لتجارة املواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية رخ�شة رقم:1186127 
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ المارات وا�شيا لتجارة املواد الغذائية
EMIRATES & ASIA FOODSTUFF TRADING

اىل/ المارات وا�شيا لتجارة املواد الغذائية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
EMIRATES & ASIA FOODSTUFF TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جري ون ل�شالح ميكانيكا ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1153768 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ابراهيم �شعيد را�شد العلكيم الزعابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممد ال�شامل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �شعيد را�شد العلكيم الزعابي

تعديل ا�شم جتاري من/ جري ون ل�شالح ميكانيكا ال�شيارات
GEAR ONE MECHANICAL REPAIR

اىل/ فيو للعناية بال�شيارات
VIEW CAR CARE

تعديل ن�شاط/ا�شافة التخطيط على ال�شيارات )4520029(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف وتلميع ال�شيارات )4520017(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيك املركبات )4520003(

تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س املركبات )4520002(
تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة املركبات )4520001(

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
الأثاث  لتنجيد  ال�ش�����ادة/الكوا�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والديكور   رخ�شة رقم:2522753 

تعديل ا�شم جتاري من/ الكوا�شر لتنجيد الأثاث والديكور

AL KAWASER FURNITURE UPHOLSTERING AND DECOR

اىل/الكوا�شر لتنجيد الثاث

ALKAWASER FUMITURE UPHOISTERING

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  )4330015(

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

اإعـــالن
البحريه  لل�شناعات  اف�شور  ال�شادة/غنتوت  باأن:  ال�شناعة  تنمية  يعلن مكتب 

IN1002452:ذ.م.م   رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شم التجاري من/غنتوت اف�شور لل�شناعات البحريه ذ.م.م

اىل/جيني�شي�س اوف�شور لل�شناعات البحرية ذ.م.م

لت�شبح الرخ�شة بال�شم التجاري اجلديد:

جيني�شي�س اوف�شور لل�شناعات البحرية ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�شناعة اي اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رو�شني تنظيف وتلمييع 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2532161 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد ح�شن احمد عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خط بينونه للعقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنقليات رخ�شة رقم:1114695 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرحيم عبيد م�شلم �شامل املعنى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
لت�شليح  ا�س  ال�ش�����ادة/تريبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:1036394 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شمريه حممود حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
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تعديل مدير/ا�شافة عبداهلل مطر خليفة �شيف املهريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمموعة اخلرباء- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
EXPERTS GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مطر خليفة �شيف قرونه املهريي

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

�شهدت مناف�شات »دورة دبي لالأندية 
املجتمعية واجلاليات« التي ينظمها 
مناف�شات  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
ق��وي��ة ب��ن ال��ف��رق وال��الع��ب��ن من 
خمتلف اجلن�شيات يف ريا�شات كرة 
والري�شة  والكريكت  وال�شلة  القدم 
الدورة  فعاليات  وت��ق��ام  ال��ط��ائ��رة، 
للريا�شة  دب����ي  ع����امل  م��الع��ب  يف 
مبركز  و6  و5   4 زعبيل  ب��ق��اع��ات 
دبي التجاري العاملي وت�شتمر حتى 
يوم اجلمعة 11 �شبتمرب اجلاري.

امل�شري  ال����ن����ادي  ف���ري���ق���ا  ود�����ش����ن 
ال�شوداين  وال����ن����ادي  الج��ت��م��اع��ي 
الج���ت���م���اع���ي ف���ع���ال���ي���ات ال�������دورة 
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ب��ل��ق��ائ��ه��م��ا 
اأق���ي���م���ت م�شاء  ال���ت���ي  ال���ق���دم  ك����رة 
دبي  مركز  يف  املا�شي  اجلمعة  ي��وم 
وف�����از خاللها  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري 
ال�����ن�����ادي امل���������ش����ري ع���ل���ى ال����ن����ادي 
مناف�شات  اأقيمت  كما  ال�����ش��وداين، 
يف  ا  اأي�شً الطائرة  الري�شة  بطولة 
والتي  للريا�شة  دب��ي  ع��امل  قاعات 
ومناف�شات  ك��ب��ري  اإق���ب���اًل  ���ش��ه��دت 
قوية بن 14 ناد جمتمعي وجالية 
لتتحول قاعات عامل دبي للريا�شة 
اإىل من�شة يلتقي فيها الريا�شين 
من خمتلف الثقافات واجلن�شيات.

وق���ال اأح��م��د اإب��راه��ي��م م��دي��ر ق�شم 
»نحن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة:  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
�����ش����ع����داء ب����الإق����ب����ال ال���ك���ب���ري من 
من  واجلاليات  املجتمعية  الأندية 
الذي  الأم����ر  اجل��ن�����ش��ي��ات،  خمتلف 
يحقق الهدف الرئي�س من تنظيم 
ت��وف��ري من�شة جتمع  ال���دورة وه��و 
كافة اجلن�شيات التي تعي�س يف دبي 
لتعزيز  جن�شية   200 ع��ن  وت��زي��د 
ال���رتاب���ط وال��ت��ع��ارف ف��ي��م��ا بينهم 
وت�شجيعهم على ممار�شة الريا�شة 
والن�شاط البدين من خالل اإتاحة 
ريا�شتهم  ملمار�شة  لهم  الفر�شة 

تناف�شية  اأج����������واء  يف  امل���ف�������ش���ل���ة 
�شبكة  وت��ع��زي��ز  ���ش��ي��ق��ة،  جمتمعية 
عالقاتهم مع اأقرانهم من خمتلف 

اجلن�شيات«. 
ال�شلة  ك��رة  بطولة  مناف�شات  ويف 
املغطاة  ال�����ش��ال��ة  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
ب��امل��م��زر، فاز  ب��ن��ادي �شباب الأه��ل��ي 
اجلالية  ف��ري��ق  ال�����ش��ي��دات  ف��ئ��ة  يف 
ال�شورية على فريق النادي امل�شري 

الجتماعي بنتيجة 48 – 33.
الري�شة  واأ�شفرت مناف�شات بطولة 
ال��ط��ائ��رة ف��ئ��ة ال���رج���ال ع��ن تاأهل 
خمتلفة  دول  اأرب������ع  م���ن  لع���ب���ن 
و�شوريا،  وباك�شتان  والهند  ال�شن 
املقبل  اجل����م����ع����ة  ي�������وم  ي���ل���ت���ق���ون 
النهائي  ن�شف  اأدوار  يف  للتناف�س 
ال�شيني  يلتقي  ح��ي��ث  وال��ن��ه��ائ��ي، 
منذر  الباك�شتاين  مع  ليانغ  ت�شي 
الهندي  يلتقي  كما  عبدالرحمن، 
ال�شوري حممود  �شا�شن �شيث مع 

طيفور.
ويف مناف�شات ال�شيدات تد�شن يوم 
تاني�شا  ال��ه��ن��دي��ة  امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة 

عاًما  ع�شر  ال�شبعة  ذات  ك��را���ش��ت��و 
التي تعد اأف�شل لعبة �شابة يف فئة 
الزوجي بالهند والتي مثلت بالدها 
يف بطولة العامل للنا�شئن للري�شة 
الطائرة حيث تلتقي مع الإماراتية 
ب�شرى حممد جنار، وتلتقي الفائزة 
من هذه املباراة مع ال�شينية ديانا 
جيني  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  وت��ن��ت��ظ��ر  وو، 
املباراة،  هذه  من  الفائزة  اإ�شكولر 
خفاجي  دي��ا  ال�شورية  تلتقي  كما 
كالرناجني  ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة  م����ع 
���ش��ف��ال��ي��ن��ج��ا، وت��ل��ت��ق��ي ال��ف��ائ��زة مع 

الهندية تانيكا �شكويرا.
ل��ل��رج��ال يلتقي  ال��زوج��ي  ف��ئ��ة  ويف 
و�شيبيل  روه��ي��ث  الهندي  الثنائي 
مع ال�شينين ريكي يل وفان، كما 
يلتقي الفلبينين مي�شن وفين�شنت 
م���ع ال��ث��ن��ائ��ي ال��ب��اك�����ش��ت��اين ف���اروق 
ومنذر، ويف فئة الزوجي لل�شيدات، 
الهنديتن  ال��ث��ن��ائ��ي��ت��ن  ت��ل��ت��ق��ي 
تاني�شا وفيديا مع ال�شرييالنكيتن 
تلتقي  كما  وك��اك��ريي��دي��ن��ي��ا،  اأ���ش��ان��ا 
ومنى  جن��ار  ب�شرى  الإم��ارات��ي��ت��ن 

جيما  الفلبينيتن  مع  ال�شهالوي 
الفائزتن  وت��ل��ت��ق��ي  م���اري���ا،  ول���ن 
و�شانياز،  جيانو  النيباليتن  م��ع 
يلتقي  املختلط  ال��زوج��ي  فئة  ويف 
وتاني�شا  جيم�س  الهندي  الثنائي 
م��ع ال��ث��ن��ائ��ي ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ليانغ 
الثنائي  ي��ل��ت��ق��ي  ك��م��ا  وو،  ودي����ان����ا 
مايا  وجيانو  ب���ودا  بيكي  النيبايل 
فين�شينت  الفلبيني  ال��ث��ن��ائ��ي  م��ع 

ري�س ولن ماريا.
وي�����ش��ارك يف ه��ذه ال����دورة 14 ناد 
واجلاليات  املجتمعية  الأندية  من 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���دب���ي وه������ي: ال���ن���ادي 
الباك�شتاين،  ال����ن����ادي  ال���ه���ن���دي، 
الأردين،  الج���ت���م���اع���ي  ال�����ن�����ادي 
ال�شوداين،  الج��ت��م��اع��ي  ال���ن���ادي 
النادي الجتماعي امل�شري، النادي 
اجلالية  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي،  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شورية،  اجل���ال���ي���ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
اجلالية  ال���ن���ي���ب���ال���ي���ة،  اجل����ال����ي����ة 
ال�شرييالنكية، اجلالية الأمريكية، 
واجلالية  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة،  اجل��ال��ي��ة 

اليمنية واجلالية ال�شينية.

ــة  ــص ــ� ــري نـــتـــائـــج بـــطـــولـــة �ل
�لطائرة:

اجلولة الأوىل فردي رجال:
)الهند(  ف��ارغ��ي��ز  جيم�س  ف���از   •
على �شييادو اإم مولنا )�شريالنكا( 

؛  5-15  ،  7-15
ت�شي ليانغ )ال�شن( على  • تغلب 
)نيبال(  ���ش��ع��ود  ���ش��ي��ن��غ  راج���ي���ن���درا 

و3-15.   3-15
ال����رح����م����ن  ف��������از م�����ن�����ذر ع����ب����د   •
الفقيه  ���ش��الح  ع��ل��ى  )ب��اك�����ش��ت��ان( 

)اليمن( 15-0 و 2-15. 
)اإندوني�شيا(  حافظ  ريجال  • فاز 
-15 )الفلبن(  ريبو  ميغيل  على 

و5-15.   11
على  )الهند(  �شيث  �شا�شن  • فاز 
 0-15 )�شريالنكا(  �شاماراثيالكا 

؛  2-15 ،
على  )ال�����ش��ن(  وي  ت�����ش��و  ف���از   •
حممد علي فالمريزي )الإمارات( 

.1-15  ،  8-15
على  )نيبال(  ت�شاند  �شاهيل  • فاز 
)باك�شتان(  ب����ات  ج���اوي���د  خ������ورام 

 .11-15  ،  5-15
• فاز حممود طيفور )�شوريا( على 
)الفلبن(  �شباكوت  نوكوب  مايكل 

.6-15  ،  10-15  ،  15-9

ربع �لنهائي فردي رجال: 
على  )الهند(  �شيث  �شا�شن  ف��از   •
ت�شو وي )ال�شن( 11-15 ، 11-

؛  6-15  ،  15
ال���رح���م���ن  ع����ب����د  م�����ن�����ذر  ف�������از   •
)ب��اك�����ش��ت��ان( ع��ل��ى ري���ج���ال حافظ 

)اندوني�شيا( 15-4 و 4-15. 
على  )ال�شن(  ليانغ  ت�شي  ف��از   •
 13-15 )الهند(  فارغيز  جيم�س 

و 13-15. 
)�شوريا(  ط��ي��ف��ور  حم��م��ود  ف���از   •
 6-15 على �شهيل ت�شاند )نيبال( 

و5-15.

�جلولة �لأوىل فردي �صيد�ت:
دي��ان��ا وو )ال�����ش��ن( على  • ف���ازت 
)�شريالنكا(  اأح��م��د  ماهر  يو�شيتا 
تاماجن  م���ن���ى  و2-15   0-15

)نيبال(
احللي  رو�����ش����ة  ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب��ت   •

)الإمارات( 15-0 و 0-15. 
)الفلبن(  اإ�شكولر  جيني  • فازت 
ع���ل���ى �����ش����وق ح����ام����د )الإم�����������ارات( 

و4-15.   4-15
)الهند(  �شيكريا  تانيكا  تغلبت   •
ع��ل��ى ال��ف��ل��ب��ن ج���ن ل��ي��م 1-15 

و-15 �شفر. 
• فازت �شانية ت�شاند )نيبال( على 
�شارة اجل��الف )الإم���ارات( 0-15 

و 0-15. 
)�شوريا(  خ��ف��اج��ي  دي���ا  ف���ازت   •
)الإم����ارات(  ال�شهالوي  منى  على 

و9-15.  8-15
يي�شافالينجا  كالراجناين  • فازت 
اأحمد  ���ش��ي��م��اء  )���ش��ري��الن��ك��ا( ع��ل��ى 
 ،13-15  ،  15-10 )الإم����ارات( 

 .7-15

ربع �لنهائي فردي �صيد�ت: 
)الهند(  �شيكريا  تانيكا  ف���ازت   •
 0-15 )نيبال(  ت�شاند  �شانيا  على 

. 3-15 ،
اإ�شكولر )الفلبن(  جيني  • فازت 
 4-15 )نيبال(  تامانغ  منى  على 

و2-15. 

زوجــــــي �لـــــرجـــــال �جلـــولـــة 
�لأوىل: 

و�شيبيل  هاريدا�س  روهيث  فاز   •
اآغا  ق��ا���ش��م  با�شيلي  ع��ل��ى  )ال��ه��ن��د( 
وحممد اخلطيب )�شوريا( 8-15 

. 4-15 ،
)ال�شن(  وف���ان  يل  ري��ك��ي  ف��از   •
على حممود طيفور وطارق النجار 

)�شوريا( 15-5 و8-15.
�شابكوت  ن���وك���وب  م��اي��ك��ل  ف����از   •
على  )الفلبن(  ريي�س  وفي�شينتي 
بيكي بوذا و�شانكار بو�شال )نيبال( 

 .13-15 و   10-15
ومنظر  اأجنوم  اإقبال  فاروق  • فاز 
ع��ب��د ال���رح���م���ن )ب��اك�����ش��ت��ان( على 
مولنا  اإم  و�شيادو  زي��ن  علي  اأحمد 

)�شريالنكا( 3-15 ، 3-15.
الأوىل: اجلولة  �شيدات  • زوجي 

و����ش���ي كي  م���اي���ث  اأ����ش���ان���ا  • ف�����وز 
ك��اك��ريي��دي��ن��ي��ا )���ش��ري��الن��ك��ا( على 
رو�����ش����ة احل���ل���ي و������ش�����ارة اجل����الف 

.0-15  ،  0-15
الزوجي املختلط اجلولة الأوىل: 

مايا  وج��ي��ان��و  ب����ودا  ب��ي��ك��ي  • ف���از 
بارال )نيبال( على حممود طيفور 
 7-15 )����ش���وري���ا(  خ��ف��اج��ي  ودمي 

و5-15.
• ت��غ��ل��ب ت�����ش��ي ل��ي��ان��غ ودي����ان����ا وو 
علي  حم����م����د  ع����ل����ى  )ال�����������ش�����ن( 
فالمريزي ور�شا احللي )الإمارات( 

و0-15.  0-15
ول���ن  ري���ي�������س  ف��ي�����ش��ن��ت��ي  • ف������از 
علي  اأح��م��د  على  )الفلبن(  م��اري��ا 
ي�شافالينجا  وك����الراجن����اين  زي���ن 

)�شريالنكا( 15-1 و5-15. 

•• دبي-وام:

وقع احتاد الإمارات للمبارزة اتفاقية 
ال�شركة  م��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة 
»اب�شوليوت  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الرائدة  امل��ب��ارزة،  مل��ع��دات  فين�شينج« 
وتوريد معدات ومالب�س  ت�شنيع  يف 

ريا�شة املبارزة عاملياً.
ال�شركة  ت��ق��دم  التفاقية  ومب��وج��ب 
املبارزة  ومالب�س  الريا�شية  الدوات 
 4 مل��دة  الوطنية  املنتخبات  لالعبي 
�شنوات،اعتباراً من الأول من اأكتوبر 

املقبل وحتى نهاية عام 2024.
وقع التفاقية اأم�س الأول من جانب 
املهند�س  للمبارزة  الإم����ارات  احت���اد 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ 
رئي�س الحتادين الإماراتي والعربي، 
ملعدات  »اب�����ش��ول��ي��وت«  ���ش��رك��ة  وع����ن 

املبارزة جاري لو رئي�س جمل�س ادارة 
ال�شركة.

واأك������د امل��ه��ن��د���س ال�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  القا�شمي  �شلطان 
التطوير  خ���ط���ط  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي 
وال��ت��ح��دي��ث ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا جمل�س 
اىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  الحت��������اد،  اإدارة 
التو�شع يف ال�شراكات ال�شرتاتيجية 
لتطوير  ال��ع��امل��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ع 
منظومة العمل، وا�شتقطاب خربات 
وقدرات متميزة لالحتاد واملنتخبات 

الوطنية، حيث كانت البداية بتوقيع 
اتفاقية �شراكة وخدمات ا�شرتاتيجية 
وا�شت�شارات ريا�شية مع �شركة »تيما 
بعقد  الريا�شية،  ل���الإدارة  الدولية« 
التطوير  بهدف  �شنوات،  اأرب��ع  مدته 
واإقامة  الوطنية  للمنتخبات  الفني 
الريا�شية  والتجمعات  املع�شكرات 
لتطوير  عاملين  م��درب��ن  ب��اإ���ش��راف 

اأداء منتخباتنا الوطنية.
وقال : اإن توقيع التفاقية مع �شركة 
مك�شبا  ي��ع��د  فين�شبنج«  اب�����ش��ول��ي��وت 

كبريا لالحتاد نظرا لل�شمعة العاملية 
ال�شركة،  بها  حتظى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
عاملية  احت��ادات  لرعاية  يوؤهلها  مما 
الوليات  النبالء، منها احتاد  للعبة 
امل����ت����ح����دة الم����ري����ك����ي����ة ل���ل���م���ب���ارزة، 
والحت�����اد امل�����ش��ري، ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
ال��ع��دي��د م��ن الحت�����ادات ال��ك��ربى، و 
جناح الحتاد يف توقيع التفاقية جاء 
والتحديث  التطوير  لعملية  ثمرة 
ال��ع��م��ل، وتلك  اآل���ي���ات  امل�����ش��ت��م��رة يف 
التعاون مع  اف��اق  اخلطوة تعزز من 

ل�شتقطاب  ال���ع���امل���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
حتقق  مثمرة  ا�شرتاتيجية  �شراكات 
اه��داف الحت��اد على املدى املتو�شط 
والطويل، ل�شيما بعد جناح جتربة 

ال�شراكة مع »تيما الدولية«.
اأن������ه مبوجب  ال��ق��ا���ش��م��ي  واأو������ش�����ح 
املنتخبات  ���ش��ت��ح��ظ��ى  الت���ف���اق���ي���ة 
الإمارات  بدولة  للمبارزة  الوطنية 
بتجهيزات لتجهيز 24 لعبا ولعبة 
ب���������اأدوات وم����ع����دات ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 
لأع�شاء املنتخب الوطني، بالإ�شافة 

الفعاليات  ا�شت�شافة  متطلبات  اىل 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ك��ربى التي 
والبطولت  م���ن  ال���دول���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ال�شركة  ���ش��ت��وف��ر  ح���ي���ث  ال���ع���امل���ي���ة، 
»بوديوم« لإقامة نهائيات البطولت 
ال��دول��ي��ة ال���ك���ربى، وك���ذل���ك توفري 
عاملية  م��ل��ون��ة  م���ب���ارزة  م��الع��ب   4
النهائية  ن�����ش��ف  الأدوار  مل���ب���اري���ات 
التحكيم  واأج���ه���زة  وال��ن��ه��ائ��ي��ة،   –
اخلا�شة  الل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت�����ش��ج��ي��ل 
بها، وهي اأدوات ومعدات كانت تكلف 

الحت�����اد ك��ث��ريا يف ت��وف��ريه��ا خالل 
الدولية  ل��ل��ب��ط��ولت  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 

املا�شية.
وك�����ش��ف رئ��ي�����س احت����اد امل���ب���ارزة باأنه 
مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  �شمن 
ال��دول��ي��ة« مت التفاق  »ت��ي��م��ا  ���ش��رك��ة 
على توفري رعاية للمواهب املتميزة 
عن  لهم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  لتاأهيلهم 
بالبطولت  م�شاركتهم  دع��م  طريق 
�شنوات،   4 ملدة  الدولية  واملع�شكرات 
واأن����ه مت اخ��ت��ي��ار ال��الع��ب ع��ب��د اهلل 

عبيد  ع���ائ�������ش���ة  وال����الع����ب����ة  اأه�����ل�����ي 
لت�شملهم رعاية ال�شركة باعتبارهما 
م���ن امل���واه���ب ال��ت��ي ي�����ش��ع��ى الحت����اد 
م�شتوياتهم  وت���ط���وي���ر  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
للو�شول بهم اىل العاملية كما ت�شمل 
الت��ف��اق��ي��ة اي�����ش��ا ت��ط��وي��ر واط���الق 
ج���دي���د لالحتاد  ال���ك���رتوين  م���وق���ع 
والتطوير  التحديث  مواكبة  بهدف 
يتبناها  التي  ال�شاملة  املنظومة  يف 
العمل  م���ن���اح���ي  ك���اف���ة  يف  الحت�������اد 

الداخلي له.

ينظمها جمل�س دبي �لريا�صي يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي

مناف�شات ق�ية يف دورة دبي لالأندية املجتمعية

�تفاقية �صر�كة ��صرت�تيجية بني �حتاد �ملبارزة و»�أب�صوليوت فين�صينج« �لأمريكية

�شامل القا�شمي: نقلة ن�عية يف ا�شتدامة التط�ير ت�شتهدف دعم املنتخبات ال�طنية
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•• روما - وام:

توجه فريق الإمارات للدراجات الهوائية اأم�س اإىل اإيطاليا 
يقام  ال��ذي  – ادرياتيكو  تريينو  �شباق  مناف�شات  خلو�س 
اإىل   7 من  الفرتة  خ��الل  املتتالية  العاملية  اجلولة  �شمن 

اجلاري. �شبتمرب   14
و�شيتوىل روي كو�شتا مهمة قيادة ت�شكيلة فريق الإمارات 
يقام على مدى  ال��ذي  ال�شباق  الهوائية يف هذا  للدراجات 
من منطقة ليدو دي كامايور، ثم ينتهي  وينطلق  اأيام   8
اإىل  كو�شتا  ويتطلع  ترونتو.  دي��ل  بينيديتو  �شان  بلدة  يف 
عن  ف�شاًل  ال��ع��ام،  الت�شنيف  يف  متقدمة  نتيجة  حتقيق 
فوزاً  ي�شيف  اأن  ي��اأم��ل  ال���ذي  ج��اف��ريي��ا  ف��رين��ان��دو  زميله 
املو�شم، كما �شيحظى ميكيل بريج  اإىل �شجله هذا  خام�شاً 
بفر�شة اختبار قدراته ومهاراته يف ال�شباقات �شد الزمن 
ال�شباق. وقال ماركو مارزانو  الثامنة من هذا  املرحلة  يف 
املدير الريا�شي للفريق : » يثل �شباق تريينو- اأدرياتيكو 
لدينا  �شتتوفر  ح��ي��ث  ل��ل��ف��ري��ق،  بالن�شبة  م��ه��م��ة  م��رح��ل��ة 

خيارات متعددة فيه، ويتوىل روي كو�شتا مهمة ال�شباقات 
العام،  الت�شنيف  يف  الفوز  حتقيق  اإىل  ويتطلع  الطويلة، 
اأن  وياأمل  ال�شرعة،  �شباقات  ف�شيتوىل مهمة  اأما جافرييا 
يتمكن من حتقيق الفوز يف اإحدى املراحل، كما اأننا نعتمد 
�شد  ال�شباقات  خلو�س  ب��ريج  ميكيل  ال�شاب  ال���دراج  على 
الزمن التي تنا�شب مهاراته وقدراته«. من جهته قال روي 
كو�شتا : » اأتطلع اإىل حتقيق الفوز، ول�شيما بعد اأن اأو�شكت 
على الفوز يف جولة دي ليموزان، وا�شتعد لهذا ال�شباق منذ 
م�شاهدة  اأن  كما  مهاراتي،  ينا�شب  وم�شاره  اأ�شابيع،  ع��دة 
زمالئي يقدمون اأداء متميزاً يف جولة فرن�شا ي�شجعنا على 
التي  الت�شكيلة  و�شيقود   .« تريينو  يف  اأداء  اأف�شل  تقدمي 
مارزانو  ماركو  الريا�شيان  امل��دي��ران  دراج��ن   7 تت�شمن 
/اإي��ط��ال��ي��ا/ وب��اول��و ت��ريال��ون��غ��و /اإي��ط��ال��ي��ا/، وت�شمل كاًل 
/الدمنارك/  ب��ريج  وميكيل  /الربتغال/  كو�شتا  روي  من 
/ ريت�شيزي  وم��اك�����س  /كولومبيا/  ج��اف��ريي��ا  وف��رين��ان��دو 

و�شريجيو  /بلجيكا/  ريابو�شينكو  واألك�شندر  الأرجنتن/ 
هيناو /كولومبيا/ و�شيبا�شتيان مولنو /كولومبيا/.

فريق الإمارات للدراجات اإىل اإيطاليا 
للم�شاركة يف �شباق تريين� اأدرياتيك� العاملي

•• دبي - وام:

اختتمت فعاليات املع�شكر الداخلي حلكام دوري الرديف ودوري الدرجتن 
الأوىل والثانية ودوري ال�شيدات، الذي نظمته اإدارة احلكام باحتاد الإمارات 
لكرة القدم مبقر الحتاد بدبي، وذلك مب�شاركة 54 حكما من �شمنهم 4 

حمكمات ا�شتعدادا للمو�شم الكروي اجلديد.
نظرية  اأي��ام - حما�شرات  م��دار ثالثة  على  اأقيم  ال��ذي   - املع�شكر  و�شهد 
الحتاد  اأقرها  التي  اللعبة  لقانون  اجلديدة  التعديالت  ومناق�شة  ل�شرح 
الدويل لكرة القدم مطلع �شهر يونيو املا�شي، وحما�شرات فيديو للحالت 
امللعب  على  عملية  لتدريبات  ب��الإ���ش��اف��ة  ق��رارات��ه��ا،  وحتليل  التحكيمية 

الع�شبي.
احلكام،  جلنة  ع�شو  امل��رزوق��ي  �شالح  والعملية  النظرية  املحا�شرات  ق��دم 
الفني،  امل��دي��ر  ال���دوخ���ي  اإدارة احل���ك���ام، وخ��ال��د  م��دي��ر  ال��ط��ري��ف��ي  وع��ل��ي 

وعبدالواحد خاطر ، و�شلطان �شاحوه، وح�شن عبداهلل ، واأحمد هالل .
احلكام  جميع  والتزام  بجدية  احلكام  جلنة  ع�شو  املرزوقي  �شالح  واأ�شاد 

امل�شاركن يف املع�شكر وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد، والعمل على تطوير 
الفنية من خربات  البدنية وال�شتفادة  التدريبات  باملواظبة على  اأنف�شهم 
ون�شائح املحا�شرين خالل الجتماع الأ�شبوعي والدورات التدريبية وور�س 
العمل، كما اأ�شاد بامل�شتوى الذي ظهر عليه حكام املجموعة الثانية خالل 

اإدارتهم للمباريات الودية خالل الفرتة املا�شية.

مناق�شة اآخر تعديالت قان�ن الكرة يف املع�شكر الداخلي حلكام الرديف ودوري الأوىل

•• ال�شارقة-وام:

ثمن �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي جهود 
املجل�س البلدي بخورفكان واهتمامه بالريا�شة والتفاعل مع كل مايخ�شها 
والرتحيب بالتعاون مع املجل�س وتنفيذ خططه لتطوير الريا�شة يف جميع 

املدن واملناطق بالإمارة البا�شمة.
را�شد  �شعادة  البلدي بخورفكان بح�شور  للمجل�س  زيارته  جاء ذلك خالل 
النقبي  عبداهلل  �شعيد  و�شعادة  بخورفكان  البلدي  املجل�س  رئي�س  النقبي 

نائب رئي�س املجل�س البلدي و�شعادة حممد اجلوهري ع�شو املجل�س البلدي 
و�شعادة عبداهلل علي �شلطان احلمادي ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة 
الإحرتاف يف جمل�س ال�شارقة الريا�شي و�شعادة �شامل را�شد النقبي رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي خورفكان الريا�شي الثقايف وخليل غامن احلمادي رئي�س 
اخلبري  العاجل  علي  �شعيد  و  ال��ق��دم  لكرة  خورفكان  �شركة  اإدارة  جمل�س 

الريا�شي باملجل�س.
وقال احلزامي تاأتي هذه الزيارة �شمن حر�س املجل�س على تعزيز التوا�شل 
بالإمارة  الريا�شة  ي��رثي  ما  بكل  للعمل  والهيئات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 

لروؤى  ترجمة  املجتمع  فئات  كل  بن  الريا�شية  الثقافة  ن�شر  يف  وي�شاهم 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي.

الفرتة  خ��الل  خ��ورف��ك��ان  يف  البلدي  املجل�س  م��ع  للتعاون  نتطلع  واأ���ش��اف 
القادمة وخا�شة مع جهودهم الوا�شعة والكبرية مع نادي خورفكان ودعمهم 
الريا�شة  رفعة  يف  ي�شاهم  مم��ا  ال��ن��ادي  وفعاليات  اأن�شطة  ملختلف  الكبري 
بالإمارة ب�شكل يواكب الدعم الكبري الذي حتظى به الريا�شة والإمكانيات 

العالية املتوفرة.
الريا�شي  ال�شارقة  اهتمام جمل�س  النقبي على  را�شد  �شعادة  اأثنى  وب��دوره، 
ومتابعته لكل ما ي�شاهم يف دعم الريا�شة ودفع عجلته لتحقيق الإجنازات 
يف الإمارة البا�شمة ويف خمتلف مدنها حيث �شيعمل املجل�س البلدي ب�شكل 
مدينة  يف  الريا�شة  يخدم  م��ا  بكل  واله��ت��م��ام  ت��واج��ده��ا  تعزيز  على  اأك��رب 
الإمكانيات  وا�شتثمار  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  مع  بالتن�شيق  خورفكان 
املتاحة للريا�شة بف�شل دعم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ورعايته لأبنائه 

الريا�شين بالإمارة.

»ال�شارقة الريا�شي«واملجل�س البلدي بخ�رفكان يبحثان التعاون لتط�ير الريا�شة

•• كواال ملبور-وام:

ا�شتعر�س املوقع الر�شمي لالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم اأبرز 
ا�شتئناف  ال�شارقة، مبنا�شبة قرب  بنادي  التاريخية  املحطات 
دوري اأبطال اآ�شيا يف دول غرب القارة بدور املجموعات الذي 
�شتنطلق مناف�شاته 14 �شبتمرب اجلاري بنظام التجمع بعد 
التوقف ال�شطراري اعتبارا من مار�س املا�شي ب�شبب جائحة 

كورونا امل�شتجد املعروف ب�« كوفيد 19«.
الرئي�شية  ال�شفحة  على  املن�شور  املو�شع  التقرير  واحتفى 
الإماراتي يف  ال��دوري  » بطل  ال�شارقة  بعودة  القاري  للموقع 
دوري  يف  امل�شاركات  عن  عاما   11 غياب  بعد  املا�شي،  املو�شم 
اأن  اأك���د  2009، حيث  اع��ت��ب��ارا م��ن ع��ام  اآ�شيا وذل���ك  اأب��ط��ال 
خربات  يلك  وط��م��وح،  ناجح  مواطن  م��درب  يقوده  الفريق 

الالعب  واأن  الإماراتية،  الكرة  �شابق يف  كبرية كالعب دويل 
الربازيلي ايجور كورنادو هو اأبرز اأوراقه الرابحة التي يكن 
وت�شجيل  ال��ه��ج��م��ات  ب��ن��اء  منطقة  يف  ال��ف��ارق  ت�شنع  ان  ل��ه��ا 
الأهداف يف اجلولت الأربع املتبقية من عمر دور املجموعات، 
موؤكدا ان ال�شارقة �شبق له التاأهل اإىل الدور ربع النهائي يف 

بطولة دوري الأبطال عام 2004.
الأب��ط��ال عن  ل��دوري  تاأهل  ال�شارقة  ان فريق  التقرير  واأك��د 
الإماراتي مو�شم  ال��دوري  جدارة وا�شتحقاق بعد فوزه بلقب 
 17 منها  ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة،  ح��ق��ق  ح��ي��ث   2019  –  2018
انت�شارا، و 8 تعادلت، وخ�شارة وحيدة، واأنه ت�شدر البطولة 
 5 بفارق  الأه��ل��ي  �شباب  مناف�شيه  اأق��رب  نقاط عن   5 بفارق 

نقاط.
اأن املهمة لن تكون �شهلة على املدرب الوطني  واأورد التقرير 

عبدالعزيز العنربي الذي يمُن�شب له الف�شل يف اإجناز ال�شارقة 
بقيادة  تتمثل  اأك��رب  م�شوؤوليات  عاتقه  على  ويحمل  املحلي، 
الفريق يف امل�شابقة القارية الأهم على �شعيد الأندية وهو ما 
يثل حتدياً من نوع اآخر للمدير الفني �شاحب ال� 42 عاماً، 
ول �شيما اأن فريقه يحتل املركز الرابع يف ترتيب جمموعته، 
م��رك��زه يف جدول  وامل��ق��وم��ات لتح�شن  الأم����ل  ل��ك��ن��ه ي��ل��ك 
الرتتيب خالل اجلولت الأربع املتبقية، يف ظل وجود لعبن 
مثل الربازيلي اإيجور كونرادو الذي �شجل 16 هدفا املو�شم 
ويت�شمن  ي�شتكمل.  مل  ال��ذي  املو�شم  يف  اأه��داف  و7  املا�شي، 
جدول مباريات الفريق على 4 مواجهات تبداأ بلقاء الدحيل 
15 �شبتمرب اجل��اري، والدحيل مرة اأخرى  بالدور الول يف 
يوم  التعاون  ثم  اجلاري،  �شبتمرب  من  بالدور الثاين يف 18 

يوم 24 �شبتمرب اجلاري. وبري�شبولي�س  �شبتمرب،   21

•• ال�شارقة-وام:

اأ�شدل جمل�س ال�شارقة الريا�شي اأم�س الأول ال�شتار على فعاليته 
الريا�شية "جتديف ال�شارقة الفرتا�شي" التي �شارك فيها 300 
م�شارك وم�شاركة من 25 جن�شية من داخل وخارج الدولة ونظمها 
و�شركة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  ال�شارقة  ن��ادي  مع  بالتعاون 

القدرة للخدمات و11 �شالة ريا�شية يف خمتلف اإمارات الدولة.
وتاأتي الفعالية - التي انطلقت يف التا�شع من اأغ�شط�س املا�شي - 
كمبادرة ريا�شية جمتمعية حلث اجلميع وت�شجيعهم على ممار�شة 

الريا�شة وتاأكيد اأهميتها يف حياة كل فرد يف املجتمع.
وقال �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
الريا�شية  وامل��ب��ادرات  للفعاليات  اإم��ت��داداً  ت��اأت��ي  الفعالية  ه��ذه  اإن 
الف��رتا���ش��ي��ة خ���الل ال���ف���رتة ال�����ش��اب��ق��ة مت��ا���ش��ي��ا م���ع الإج������راءات 
يف  ال�شتمرار  على  املجل�س  حر�س  �شمن  والوقائية  الح��رتازي��ة 
وروؤى  لتوجيهات  ترجمة  املجتمع  فئات  ملختلف  الأن�شطة  تنظيم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وقرينته �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
ومتابعة  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد 
عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
الكبري  ودعمهم  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب 

للريا�شة والريا�شين.

عرب  املجل�س  حر�س  حيث  كبريا  جناحاً  الفعالية  �شهدت  واأ�شاف 
اإدارة الفعاليات الريا�شية واملجتمعية على تقدمي فعالية جديدة 
وريا�شة  ع���ام  ب�شكل  ال��ري��ا���ش��ة  مل��م��ار���ش��ي  ال��ف��ر���ش��ة  فيها  اأت��ي��ح��ت 
التجديف ب�شكل خا�س للم�شاركة فيها ووجدت تفاعاًل لفتاً حتى 
من خارج الدولة ما يوؤكد على التاأثري الإيجابي لهذه الفعاليات 
الفعاليات  تنويع  على  احل��ر���س  م��ع  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  على 
الطرق  ب�شتى  وممار�شتها  الريا�شة  حمبي  من  عدد  اأكرب  لت�شمل 
هذه  لكن  الريا�شي  الن�شاط  فيها  ت��وق��ف  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
اأهمية  وتاأكيد  للموا�شلة  الفر�س  اأتاحت  الفرتا�شية  الفعاليات 

الريا�شة وجعلها اأ�شلوب حياة يومي.
وثمن �شعادته جهود فريق العمل يف اإجناح هذه املبادرة من نادي 
للخدمات  ال��ق��درة  و�شركة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  ال�شارقة 
اإدارة  ال��دول��ة وف��ري��ق  اإم�����ارات  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف خمتلف  وال�����ش��الت 
الفعاليات الريا�شية واملجتمعية باملجل�س .. موؤكدا حر�س املجل�س 
اأثر  تعك�س  التي  الظروف  كل  حتت  الفعاليات  هذه  ا�شتمرار  على 
الريا�شة الإيجابي على خمتلف الأعمار واإلقاء الظالل الإيجابية 
اأعداد  زي���ادة  على  والعمل  جمتمعيا  اأو  ريا�شيا  املجل�س  مل��ب��ادرات 
وتهيئة  بالريا�شة  تتميز  الإم���ارة  واأن  خا�شة  الريا�شة  ممار�شي 
الفعاليات  اأو  الأن���دي���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ����ش���واًء  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

املجتمعية.
من جهته اأثنى يا�شر عمر الدوخي مدير اإدارة الفعاليات الريا�شية 

واملجتمعية على الإقبال الذي �شهدته الفعالية مب�شاركة 300 من 
والبحرين  ال�شعودية  الدولة مثل  داخ��ل وخ��ارج  من  جن�شية   25
وترويجياً  ت�شويقاً  يثل  مب��ا  واأم��ري��ك��ا  والأردن  وع��م��ان  والكويت 
فقط  لي�س  كبرياً  تفاعاًل  جتد  التي  ومبادراته  املجل�س  لفعاليات 
على امل�شتوى املحلي ويوؤكد لنا اأهمية الريا�شة لدى اأفراد املجتمع 
ول ت��وق��ف��ه��ا اأي����ة ظ����روف ح��ي��ث ح�����ش��ل ك��ل م�����ش��ارك ع��ل��ى �شهادة 

وميدالية بت�شميم مميز ترمز للفعالية.
اأف�شل  اختيار  العمل يف  " ن�شعى ل�شتمرار  الدوخي:  يا�شر  وق��ال 
والتعاون  بالتن�شيق  واملجتمعية  الريا�شية  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
والتكامل مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�شات مبا يخدم ال�شالح العام 
واملجتمع بكافة فئاته واخلروج باأف�شل النتائج وحتقيق الأهداف 
املرجوة ".. مثمناً دور اجلهات املتعاونة يف هذه الفعالية من نادي 
الريا�شية  وال�شالت  القدرة  البحري و�شركة  للريا�شات  ال�شارقة 
من خمتلف اإمارات ومدن الدولة التي توفرت فيها فر�شة امل�شاركة 
املجانية وا�شتخدام الأجهزة املتوفرة وبلغ عددها 11 �شالة ريا�شة 
توزعت اإىل اأربع �شالت يف اإمارة ال�شارقة وثالث �شالت ريا�شية 
وراأ�س  دب��ي  اإم���ارات  م��ن  ك��ل  ريا�شية يف  اأبوظبي و�شالة  اإم���ارة  يف 

اخليمة والفجرية و�شالة ريا�شية يف مدينة العن.
واأك�����د احل���ر����س ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ن��ج��اح��ات يف ت��ن��ظ��ي��م امل���ب���ادرات 
والفعاليات التي ت�شجع على ممار�شة الريا�شة يف الإمارة البا�شمة 
كواجهة ريا�شية بارزة يف الدولة والإ�شهام يف تعزيز اأدوار املجل�س.

الحتاد الآ�شي�ي يحتفي بع�دة نادي ال�شارقة 
لدوري الأبطال بعد 11 عاما من الغياب

اختتام فعالية »جتديف ال�شارقة الفرتا�شي«
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•• اأبوظبي-وام:

6 مرات عن  مع تراجع الأرجنتيني ليونيل مي�شي احلائز على الكرة الذهبية 
قرار الرحيل، تنف�شت جماهري واإدارة بر�شلونة ال�شعداء، وانطلقت الحتفالت 
الإ�شبانية  الإع��الم  وو�شائل  العامل  البار�شا يف  الكتالوين وكل ع�شاق  النادي  يف 
النادي  تاريخ  يف  الذهبية  باملرحلة  ارتبط  مي�شي  ا�شم  لأن  ت�شنيفاتها،  بكافة 
الإ�شباين والتي جعلت من الفريق قوة عاملية ل ي�شتهان بها، تو�شع دائما بن 
اأف�شل 4 اأو 5 اأندية يف العامل على مر ال�شنن التي ق�شاها الالعب يف النادي 
الكتالوين وتقدر ب� 15 عاما. ولكن الأ�شئلة التي طرحت نف�شها بقوة مع تفاقم 
اأ�شبح البار�شا نادي الالعب الواحد؟ وهل لو  اأزمة مي�شي مع بر�شلونة..  هل 
رحل مي�شي عن النادي يف �شيف العام املقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق �شوف 
ال�شنوات  يف  ق��وي  جماعي  فريق  بناء  على  بر�شلونة  اأنفق  وك��م  الفريق؟  ينهار 
اخلم�س الأخرية؟ بح�شاب الأرقام وفقا للعقود الر�شمية املعتمدة فاإن بر�شلونة 
ال�شنوات اخلم�س الأخ��رية لبناء فريق جماعي  املليار يورو يف  اأنفق ما يتجاوز 
والبقاء  البطولت،  �شجل  على  احلفاظ  اأج��ل  من  مي�شي،  وج��ود  ظل  يف  ق��وي، 
على القمة يف اإ�شبانيا والعامل لأطول فرتة ممكنة، حيث اأنفق 62 مليون يورو 

اإثنن هما البريويف  – 2016 على �شراء لعبن   2015 يف �شيف مو�شم 
األيك�س فيدال والرتكي اأردا تورام.

يورو  م��ل��ي��ون   140 ال���ن���ادي  اأن��ف��ق   2017 –  2016 م��و���ش��م  ويف   
باكو  فران�شي�شكو  وال�شباين  جوميز  الربتغايل  مع  التعاقد  على 

وال�شباين  دي��ن��ي،  ول��وك��ا���س  اأوم��ت��ي��ت��ي،  والفرن�شيان  األ��ك��ا���ش��ري، 
ديني�س �شيواريز، واحلار�س الأملاين يا�شرب �شيلي�شن.

389 مليون  اأنفق بر�شلونة   2018 –  2017 ويف مو�شم 
عثمان  والفرن�شي  كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  ل�شراء  يورو 
�شيميدو،  وال���ربت���غ���ايل  ب��اول��ي��ن��ي��و،  وال���ربازي���ل���ي  دي��ب��ل��ي 

والكولومبي باري مينا.
اإنفاقه  ال��ن��ادي  وا���ش��ل   2019 –  2018 م��و���ش��م  ويف   
ل�شراء  ي��ورو  136 مليون  بواقع  على جلب لعبن جدد 

لينجليت  والفرن�شين  ميلو،  واآرث����ر  م��ال��ك��ومل  ال��ربازي��ل��ي��ن 
وتو ديبو ، والالعب الت�شيلي اأرتورو فيدال.  ويف مو�شم 2019 

ي��ورو جللب كل من الفرن�شي  262 مليون  النادي  دفع   2020 –
انظوتان جريزمان و فرانكي دي يوجن واحلار�س ال�شباين نيتو، والالعب 

ال�شاب ال�شباين بيدرو جوازالي�س والالعب الدمناركي برايت وايت. وبعد 
انفق  الوفا�س  خايل  البطولت  كل  من  املا�شي  املو�شم  يف  الفريق  خرج  ان 

مليون ي��ورو حتى الن يف ال�شيف اجل��اري للتعاقد مع كل من   91
البو�شني بيانيت�س، والربتغايل ال�شاب ترينكا لتبلغ اإجمايل نفقات 
كل  ا�شتعرا�س  ومع  ي��ورو.  مليون  و80  مليارا  الكاتالوين  النادي 
اأن بر�شلونة ح��اول بكل ما  5 �شنوات فقط، جند  الأرق���ام يف  ه��ذه 

يلك من اإمكانات اأن يتخل�س من ظاهرة "فريق الالعب الواحد"، 

لكن  والنجوم،  امل��واه��ب  متعدد  جماعي  اأداء  على  تعتمد  منظومة  ي�شنع  واأن 
قدرات مي�شي كانت و�شتبقى موؤثرة على الفريق، و�شتفر�س على الفريق اللعب 
بكل طريقة تقوم يف الأ�شا�س على ا�شتغالل قدراته يف �شناعة واإنهاء الهجمات، 
بدليل ان الربازيلي فيليب كوتينيو برغم مهاراته واإمكاناته الهائلة مل ي�شمد 
ينجح  مل  جريزمان  اأنطوان  الفرن�شي  وكذلك  رح��ل،  حتى  الفريق  مع  طويال 
اأتليتيكو مدريد، وكالهما  كان عليها يف  التي  اإمكاناته  % من   20 يف تقدمي 
وقبلهما  الثقيل،  م��ن  العيار  م��ن  لع��ب��ان 
كان الربازيلي نيمار الذي مل يجد 
عالقته  ب��رغ��م  البار�شا  يف  نف�شه 
مع  "الن�شبي"  وتفاهمه  املميزة 
كرة  اأن  ورغ���م  مي�شي.   ليونيل 
ل��ع��ب��ة ج��م��اع��ي��ة ل تقف  ال���ق���دم 
على لعب واحد ..تظل مهارات 
تفر�س  الذاتية  وق��درات��ه  مي�شي 
نف�شها على كل من حوله يف 

الفريق.

بر�شل�نة يف�شل يف التخل�س من »ظل مي�شي«

اأكدت التقارير ال�شحافية، باأن مدافع نابويل الإيطايل، كاليدو 
كوليبايل، قد اأنهى اتفاقه مع م�شوؤويل مان�ش�شرت �شيتي حول 

بنود عقده ال�شخ�شية.
12 مليون  �شوف يح�شل على  باأن كوليبايل  التقارير  اأ�شارت 
الت��ف��اق مع  اإن��ه��اء  �شوى  يتبقى  ال��واح��د، ول  املو�شم  ي��ورو يف 

نابويل.
ووفقاً ملا نفلته التقارير ال�شحافية يف اإيطاليا، فاإن كوليبايل 

وافق بالفعل على عر�س مان�ش�شرت �شيتي ل�شمه.
ويعتقد كوليبايل باأنه ي�شتحق احل�شول على 9 مالين يورو 
يورو كمكافاآت  3 مالين  يقارب  اإىل ما  بالإ�شافة  املو�شم،  يف 

متعلقة بالأداء.
و�شوف يت�شبب ذلك يف م�شاعفة ما يتقا�شاه الالعب مع ناديه 

احلايل نابويل، حيث يح�شل على 6 مالين يورو يف املو�شم.
�شيتي  مان�ش�شرت  ب��اأن  اأك���دت  ق��د  ال�شحافية  التقارير  وك��ان��ت 

اإىل حوايل  املقبلة  الأي��ام  لنابويل خالل  برفع عر�شه  �شيقوم 
للمكافاآت. بالإ�شافة  يورو  مليون   70

ا�شتعداده  لورينتي�س  دي  اأوري��ل��ي��و  ن��اب��ويل  رئي�س  اأب���دى  كما 
 75 اإىل  ي��ورو  مليون   80 وال��ب��ال��غ  امل��ط��ل��وب،  املقابل  خلف�س 

مليون يورو بالإ�شافة للمكافاآت.
حمل  ليحل  �شوكراتي�س،  م��ع  التعاقد  ن��اب��ويل  ي�شتهدف  كما 

كوليبايل القريب من الرحيل.

ك�ليبايل ينهي اتفاقه مع مان�ش�شرت �شيتي

•• دبي-وام:

الفيدو  حكم  تقنية  دورة  حم��اور  بدبي  الغرير  فندق  يف  اأم�����س  م�شاء  انطلقت 
امل�شاعد VAR التي يمُنظمها احتاد الإمارات لكرة القدم خالل الفرتة من 6 
حتى 9 �شبتمرب اجلاري مب�شاركة 69 حكماً وحكماً م�شاعداً من الفريق الأول 

.
بداأت الدورة بكلمة لل�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة 
القدم رحب فيها برئي�س واأع�شاء جلنة احلكام واملحا�شرين وامل�شاركن ، متمنياً 

لهم التوفيق.
وق���ال :ي�شعى احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت��ادي��ن الدويل 
والآ�شيوي لكرة القدم لرفع كفاءة ق�شاة املالعب من خالل توفري كل عوامل 
بناء  اأج��ل  العمل من  �شيوا�شل هذا  اأن الحت��اد  اإىل  .. م�شريا  التطور  وو�شائل 
دائم  الإم��ارات��ي  ن�شعى لأن يكون احلكم  الدولة كما  للتحكيم يف  وا�شعة  قاعدة 

احل�شور يف البطولت القارية والدولية" .
ظل  يف  �شرورة  اأ�شبحت    VAR امل�شاعد  الفيديو  حكم  تقنية  :"اإن  واأ���ش��اف 
التطور التكنلوجي لأنها ت�شاعد على تقليل الأخطاء ، خا�شة املوؤثرة منها ، وهي 

تعمل على تقدمي امل�شاعدة للحكام من اأجل اتخاذ قرارات �شائبة" .
ودعا حكام الكرة اإىل اأن يجتهدوا لفهم هذه التقنية ب�شورة دقيقة لكي يتمكنوا 
يف  احلكام  جلنة  اأن  ثقة  على  قائال:نحن  املباريات  يف  بحكمة  ا�شتخدامها  من 

الحتاد تمُدرك م�شوؤولياتها وتعمل بكامل طاقتها من اأجل اإعداد احلكام لقيادة 
امل�شابقات املحلية واخلارجية ب�شكل جيد .

الذين  املحا�شرين  ك��ل  اإىل  بال�شكر  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  وت��وج��ه 
وال�شتفادة  التوفيق  للم�شاركن  متمنيا   .. الور�شة  هذه  يف  خرباتهم  يقدمون 

من حماور الدورة .
برنامج  مدير  ديرو�شت  فان  مايك  الهولندي  املحا�شر  ال��دورة  حم��اور  ويمُقدم 
و�شالح  "الفيفا"  القدم  لكرة  ال��دويل  ب��الحت��اد  امل�شاعد  الفيديو  حكم  تقنية 
املرزوقي ع�شو جلنة احلكام وعلي الطريفي مدير اإدارة احلكام وخالد الدوخي 

املدير الفني ، وعبدالواحد خاطر ، و�شلطان �شاحوه .
وقال علي حمد البدواوي رئي�س جلنة احلكام اإن الهدف من الدورة هو تن�شيط 
املتعلقة  وامل�شتجدات  التحديثات  باأهم  امل�شاركن  احلكام  معلومات  وحتديث 
اللعبة  لقانون  اجلديدة  التعديالت  بعد  خا�شة  امل�شاعد  الفيديو  حكم  بتقنية 
امل�شاعدين  الفيديو  بالإ�شافة لإكمال متطلبات ترخي�س بع�س احلكام وحكام 
�شغلي  .. م�شريا اإىل اأن ال�شركة املنفذة للتقنية �شتقوم باإكمال ترخي�س بع�س ممُ

الفيديو الذين يتواجدون مع احلكام داخل العربة اخلا�شة بالتقنية .
التحكيمية  ال�شامل للمنظومة  التطوير  اللجنة م�شتمرة يف عملية  اأن  واأو�شح 
التدريبية  ال���دورات  وعقد  والداخلية  اخلارجية  املع�شكرات  اإق��ام��ة  خ��الل  من 
بعنا�شر  ل��الرت��ق��اء  ال��دول��ي��ن  املحا�شرين  اأف�����ش��ل  واإ���ش��ت��ق��ط��اب  العمل  وور����س 

قيمن ومدربن . منظومة التحكيم من حكام وحما�شرين وممُ

مواطنتها  اأم��ام  تخلفها  وليام�س  �شريينا  املخ�شرمة  الأمريكية  قلبت 
اإحدى  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  بطولة  نهائي  ثمن  وبلغت  �شتيفنز  �شلون 
دانييل  الرو�شي  تابع  فيما  امل�شرب،  ك��رة  يف  الكربى  الرب��ع  البطولت 

مدفيديف م�شواره ال�شهل نحو الدور عينه.
مالدينوفيت�س  كري�شتينا  الفرن�شية  منع  بعد  ج��دل  ال���دورة  و�شهدت 
بينوا  ملخالطتها مواطنها  ال�شيدات،  زوجي  مناف�شات  مباراة يف  خو�س 

بري الذي اأ�شيب بفريو�س كورونا امل�شتجد.
ثالثة  امل�شنفة  وليام�س  قلبت   ،6-2 الأوىل  املجموعة  خ�شارتها  وبعد 
تاأخرها اإىل فوز �شعب على �شتيفنز، امل�شنفة 26 يف الدورة و39 عامليا، 

بح�شمها املجموعتن الثانية والثالثة 6-2 و6-2 يف نيويورك.
وخ�شرت �شريينا املجموعة الوىل على ملعب "اآرثر اآ�س" واأمام مدرجات 
اأن  قبل  امل�شتجد،  كورونا  ب�شبب جائحة فريو�س  خالية من اجلماهري 
وحت�شم   2017 ع���ام  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  �شتيفنز  اأم����ام  ت��وازن��ه��ا  ت�شتعيد 
اأنظار مواطنتها �شوفيا  اأمام  واملباراة ل�شاحلها  التاليتن  املجموعتن 
كينن واليابانية ناومي اأو�شاكا والملاين األك�شندر زفرييف الذين تابعوا 

اللقاء.
ال�شابعة  للمرة  البطولة  لقب  اح��راز  اإىل  عاما(   38( �شريينا  وت�شعى 
الغراند  القيا�شي لعدد اللقاب يف دورات  الرقم  يف م�شريتها، ومعادلة 

�شالم وامل�شجل با�شم ال�شرتالية مارغاريت كورت )24(.
قالت امل�شنفة اأوىل عامليا �شابقا "كانت مباراة قوية".

كانت  اخطاء.  اية  ارتكبت  انها  اأعتقد  ل  الأوىل  املجموعة  "يف  اأ�شافت 
تلعب بنظافة وقلت لنف�شي )ت�شحك( "ل اأريد اأن اأخ�شر مبجموعتن 

نظيفتن".
و�شربت الالعبة المريكية يف الدور التايل موعدا مع اليونانية ماريا 
�شاكاري امل�شنفة 15 والفائزة على المريكية اأماندا اأني�شيموفا 3-6 

و1-6.
ثمن  من  واق�شتها  املا�شي  ال�شهر  وليام�س  فاجاأت  قد  �شاكاري  وكانت 

نهائي دورة �شين�شيناتي الأمريكية 7-5 و6-7 )5-7( و6-1.
باقي  م�شاهدة  امكانية  على  �شريينا  عّلقت  اجلماهري،  غياب  ظل  ويف 
بع�شنا  م��ب��اري��ات  ن�شاهد  اأن  اجلميل  "من  امللعب  اأر����س  م��ن  امل��ب��اري��ات 

البع�س. هذا مثري الهتمام ويعجبني الأمر".
واهدرت التون�شية اأن�س جابر امل�شنفة 27 تقّدمها يف املجموعة الأوىل 

قبل  ثانية  امل�شنفة  كينن  �شوفيا  الأمريكية  على   2-4
خ�شارتها 6-7 )4-7( و6-3.

وتركت الأمريكية مادي�شون كيز، و�شيفة 2017، 
ب�شبب  كورنيه  األيزيه  الفرن�شية  مع  مع  مباراتها 
 )7-4(  7-6 م��ت��اأخ��رة  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  الإ����ش���اب���ة 

و3-2.

و�شريكتها  مالدينوفيت�س  الفرن�شية  اإق�شاء  الأمريكي  الحت��اد  واأعلن 
يف مناف�شات الزوجي املجرية تيميا بابو�س )م�شنفتان يف املركز الأول( 

بقرار من ال�شلطات ال�شحية املحلية.
اأن  حقيقة  ع��ل��ى  ي�شتند  ال���ق���رار  ه���ذا  ان  الم���ريك���ي  الحت����اد  واأو����ش���ح 
خالطوا  ال��ذي��ن  وال��الع��ب��ات  الالعبن  م��ن  واح���دة  ه��ي  مالدينوفيت�س 
الالعب الفرن�شي بينوا بري الذي ثبتت اإ�شابته بفريو�س كورونا وا�شتبعد 

من البطولة، وبالتايل يجب عليها "البقاء يف احلجر ال�شحي".
وقال متحدث با�شم با�شم الهيئات ال�شحية يف نيويورك اإن القرار كان 

"يخدم امل�شلحة الف�شلى" لل�شحة وال�شالمة.
لكن الفرن�شية كورنيه و�شفت قرار ابعاد مواطنتها بانه "قا�س جدا".

قالت "هذا غريب جدا لنها كانت قادرة على خو�س مباراتها يف الدور 
الأول �شمن الفردي والزوجي والآن يتم اق�شاوؤها ب�شكل مفاجىء".

واأتى هذا القرار بعد يوم من حماولة منظمي الدورة منع الفرن�شي 
ادريان مانارينو خو�س مباراته يف الدور ال�32 بعد خمالطته 

بري الذي جاءت نتيجة اختباره الثاين �شلبية.
اق��ي��م��ت بعد  ل��ك��ن م��ب��ارات��ه م��ع المل����اين الك�شندر زف��ريي��ف 

بعد  فيها،  بالفوز  ينجح  ومل  موعدها  من  �شاعات  ث��الث 
من  ت��اأث��ريا  ت�شمنت  ال���دورة  منظمي  م��ع  مفاو�شات 

ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�شنف اأول عامليا.
دان��ي��ي��ل مدفيديف،  ال��رو���ش��ي  بلغ  ال��رج��ال،  ول���دى 

امل�شنف خام�شا عامليا وو�شيف بطل العام 
املا�شي، الدور ثمن النهائي بفوزه على 

الأم���ريك���ي ج���اي ج���اي وول���ف 3-6 
و6-3 و2-6.

عاما(   24( م��دف��ي��دي��ف  واح��ت��اج 
الذي خ�شر نهائي العام املا�شي 

ب�شعوبة امام ال�شباين رافايل 
ن�����ادال ال��غ��ائ��ب الب�����رز عن 

اىل  احل��ال��ي��ة  الن�شخة 
جانب ال�شوي�شري 

روجيه فيدرر، 

اىل �شاعة و48 دقيقة لنهاء مغامرة وولف امل�شنف 138 عامليا.
ويلتقي مدفيديف يف الدور املقبل مع الأمريكي الآخر فران�شي�س تيافو 
امل�شنف  فوت�شوفيت�س  مارتون  املجري  على  والفائز  عامليا   82 امل�شنف 

و2-6. و3-6   2-6 عامليا   66
خ�شو�شا  جمموعات،  بثالث  جم��ددا  للفوز  �شعيد  "اأنا  مدفيديف  قال 

بعد توقف ل�شتة اأ�شهر".
ويف ثالث مباريات �شمن الن�شخة احلالية، اأم�شى امل�شنف ثالثا اأقل من 

�شت �شاعات على اأر�س امللعب.
اأربع  اإىل  ال��دورة النم�شوي دومينيك تييم فاحتاج  اأما امل�شنف ثانيا يف 
جمموعات للتفوق على الكرواتي مارين ت�شيليت�س ال�31 وحامل لقب 
و6-2 و3-6 و6-3. قال تييم )27   2-6 ليلية  مباراة  يف   2014
البطولت  يف  الول  لقبه  لح��راز  م�شتواه  رف��ع  عليه  يتعن  ان��ه  عاما( 
اأكن على ما يرام..  "مل  الكربى 
متاأخرة  املباراة  طبيعي،  هذا 
تابع  جماهري".  دون  ج����دا، 
"يجب ان ارفع من م�شتواي 
اإذا اردت الو�شول اىل مرتبة 
الكندي  تييم  ويلتقي  اأعلى". 
اليا�شيم  ال�شاب فيليك�س اوجييه 
الفرن�شي  ع���ل���ى  وال���ف���ائ���ز  ال�15 
كورنتان موتيه 6-1 و-6�شفر و4-6 
يف �شاعة و57 دقيقة، لي�شبح اول لعب 
مولود يف اللفية الثالثة يبلغ الدور الرابع 
"دومينيك  األيا�شيم  قال  يف بطولة كربى. 

اأ�شبح اأقوى �شنة بعد �شنة".
بو�شبي�شيل  ف���ا����ش���ي���ك  ال���ك���ن���دي  و�����ش����دم 
باوتي�شتا  روب��رت��و  ثامنا  امل�شنف  ال�شباين 
اأغ������وت ب��خ��م�����س جم���م���وع���ات، ف��ي��م��ا تخطى 
ال�21  مينور  دي  األيك�س  ال�����ش��اب  الأ���ش��رتايل 
الرو�شي كارن خات�شانوف احلادي ع�شر بخم�س 

جمموعات اأي�شا.
العا�شر  روبليف  اأن��دري  الرو�شي  عينه  ال��دور  وبلغ 
بتغلبه على اليطايل �شالفاتوري كاروزو -6�شفر 
اليطايل  م��ع  م��وع��دا  لي�شرب  و-6�شفر،  و4-6 
بلغ  وال����ذي  ال�����ش��اد���س  م��ات��ي��و برييتيني  الآخ����ر 
على  ف���وزه  بعد  املا�شي  ال��ع��ام  نهائي  ن�شف 
و4-6   4-6 رود  كا�شرب  ال��رنوج��ي 

و2-6.

�شريينا بثمن نهائي فال�شينغ ميدوز.. 
و�شع�د اأبي�س ملدفيديف 

�نطالق دورة تقنية حكم �لفيديو �مل�صاعد مب�صاركة 69 حكما 
را�شد بن حميد للحكام : جناح م�شابقاتنا 
الكروية يعتمد عليكم واأنتم اأهل للثقة 

كافاين على رادار ريال مدريد
التي قد يحتاج ريال  ال�شفقة  العاملية، عن  اإن  اأ�س بي  اإي  �شبكة  ك�شفت 

مدريد اإىل اإبرامها، خالل املريكاتو ال�شيفي اجلاري.
يلك ريال مدريد القليل من الأموال يف الوقت الراهن ب�شبب الأزمة 
�شفقة  اأي  �شم  فكرة  ا�شتبعد  ل��ذا  ك��ورون��ا،  فريو�س  لوباء  القت�شادية 
راأ�شهم كيليان مبابي،  املقبل، وياأتي على  تاأجيلها لل�شيف  كربى وقرر 
واإدواردو كامافينغا، جنباً اإىل جنب مع لعب نابويل، الإ�شباين فابيان 

رويز.
كما �شيتعن على ريال مدريد النتظار حتى عام 2021، اإذا اأراد �شم 

مهاجم برو�شيا دورمتوند، الرنويجي اإيرلينغ هالند.
ومع ذلك، فاإن ريال مدريد بحاجة اإىل مهاجم احتياطي للمو�شم القادم، 
حيث عانى لوكا يوفيت�س الذي و�شل اإىل �شانتياغو برنابيو، مقابل 60 

مليون يورو يف مو�شمه الأول مع زيدان.
ومت ربط ا�شم اإدين�شون كافاين، وقد تكون ال�شفقة ملدة عام واحد بعد اأن 
ف�شل يف تاأمن انتقاله اإىل اأتلتيكو مدريد اأو بنفيكا منذ مغادرته ملعب 

حديقة الأمراء.
ومن املمكن اإر�شال لوكا يوفيت�س على �شبيل الإعارة لناٍد اآخر، ويكن اأن 

يكون كافاين بدياًل لكرمي بنزيا.



 
انتحار البث املبا�شر.. ماكرون يعلق وفي�شب�ك يتدخل

برجل  خا�شة  م�شورة  ملقاطع  مبا�شرا  بثا  في�شبوك،  موقع  حظر 
بالنتحار  ق��رارا  اتخذ  الفرا�س،  يلزمه  مزمن  مر�س  من  يعاين 

البطيء.
اإيانويل  الفرن�شي  الرئي�س  نا�شد  ع��ام��ا،   57 ك���وك،  اآلن  وك���ان 
ما  يظهر  اأن  واأراد  طبية،  مب�شاعدة  وف��ات��ه  يف  امل�شاعدة  م��اك��رون 
�شيمتنع  اأن��ه  اأعلن  اأن  بعد  موؤملة حلياته،  نهاية  تكون  اأن  يتوقعها 

عن الطعام وال�شراب.
لكن ماكرون قال يف ر�شالة ن�شرها هذا الأ�شبوع اأي�شا، اإن القانون 
الفرن�شي ينعه من منح كوك طلبه "باحلق يف الرحيل بكرامة"، 

عن طريق الوفاة مب�شاعدة طبية.
لنف�شه  م�شورا  مقطعا  ���ش��ري��ره،  يف  مم��دد  وه��و  ك��وك  اآلن  ون�شر 
�شائلة  اآخ��ر وجبة  �شتكون  اإنها  قال  تناول ما  بعد  املا�شي  اجلمعة 

له.
لكنني  للغاية.  �شعبة  �شتكون  املقبلة  الأي��ام  اأن  "اأعلم  كوك  وق��ال 

اتخذت قراري واأنا هادئ"، بح�شب ما اأوردت "اأ�شو�شيتد بر�س".
واأكد في�شبوك اأنه حظر البث املبا�شر لكوك، مقدما تف�شريه لذلك 

الأمر.
الو�شع  بهذا  ت��اأث��روا  وم��ن  ك��وك  اآلن  "قلوبنا مع  بيان:  وق��ال يف 
املعقدة  الق�شية  اإىل  النتباه  بلفت  ق��راره  نحرتم  بينما  امل��ح��زن. 
اآلن  وال�شعبة، بناء على توجيهات اخلرباء، اتخذنا خطوات ملنع 

من البث املبا�شر، لأننا ل ن�شمح بت�شوير حماولت النتحار".

م�شيفة طريان تك�شف اأهم حيلها لإقامة اآمنة يف الفندق
�شاركت م�شيفة طريان اأمريكية اأهم احليل التي توؤمن لل�شيوف 

اإقامة اآمنة ومريحة يف الفنادق.
وحظيت كات كمالين )30 عاماً( من �شولت ليك �شيتي يف ولية 
توك،  تيك  الجتماعي  التوا�شل  من�شة  على  كبرية  ب�شعبية  يوتا 
بعد اأن ن�شرت مقطع فيديو ت�شرح فيه كل ما تفعله للتاأكد من اأن 

غرفتها يف الفندق اآمنة ومرتبة.
ثم  هيلتون،  فنادق  اأح��د  اإىل  ت�شل  وهي  نف�شها  امل�شيفة  و�شّورت 
ت�شرع يف عر�س غرفتها للم�شاهدين، وت�شرح بالتف�شيل كل خطوة 
اأنه يجب على زوار الفنادق اتخاذها مبجرد و�شولهم اإىل  تعتقد 

الغرفة الفندقية.
5.7 مليون مرة، وح�شل على  اأكرث من  الفيديو  ومتت م�شاهدة 
اأكرث من 1.2 مليون اإعجاب، وتلقى اأكرث من 3.3 األف تعليق على 

من�شة م�شاركة الفيديو.
وفيما يلي اأهم الن�شائح التي تقدمها كات، بح�شب �شحيفة مريور 

الربيطانية:
مكان  تبقي  اأن  املهم  من  مرتفع:  ب�شوت  غرفتك  رق��م  تك�شف  ل 
اإقامتك �شرياً، ول تك�شف رقم الغرفة ب�شوت مرتفع، فهذا يحميك 

من املتطفلن والل�شو�س.
حتقق من املكان حولك: قبل دخول الغرفة تاأكد من عدم وجود 

�شخ�س خلفك يراك، حتى ل يعرف اأحد رقم غرفتك.
ت��اأك��د م��ن ع���دم وج���ود �شخ�س يف ال��غ��رف��ة: مب��ج��رد دخ��ول��ك اإىل 
الغرفة،  داخ��ل  خمتبئ  �شخ�س  اأي  وج��ود  ع��دم  من  تاأكد  الغرفة، 

خلف ال�شتائر مثاًل اأو حتت ال�شرير اأو يف احلمام.
الغرفة  باب  بالتاأكد من قفل  تن�شح كات  الباب:  التاأكد من قفل 

ب�شكل جيد من الداخل ملنع دخول املت�شللن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرة امل�شتقبل.. الركاب داخل اجلناحني
يف تطور مثري حتقق بالفعل، نفذت طائرة Flying-V التي متثل ثورة يف عامل الطريان، اأول رحلة اختبار ناجحة، 

فيما يعد خطوة عمالقة على حتويل حلم "طائرة امل�شتقبل" اإىل حقيقة.
مق�شورة  الفريد  ت�شميمها  ي�شع  اإذ  اأجنحتها،  يف  الركاب  �شتحمل  طائرة   Flyino-no-no-no-no-ng-Vو

الركاب، واأماكن ال�شحن، وخزانات الوقود يف الأجنحة.
�شيقلل من  للطائرة  الديناميكي  ال�شكل  ه��ذا  اأن  يعتقدون  اخل��رباء  اأن  واح��د هو  اأم��ر  فيتمثل يف  ذل��ك  �شبب  اأم��ا 

ا�شتهالك الوقود بن�شبة %20 مقارنة بطائرات اليوم.
جامعة  يف  باحثون  ط��وره  امل�شتقبلية،  للطائرة  اأمتار  و3  كغم،   22.5 مبقيا�س  م�شغرا  منوذًجا  اخل��رباء  واخترب 

.KLM الهولندية  الطريان  و�شركة  هولندا،  يف  "دلفت" للتكنولوجيا 
�شركة  م��ن  فريق  م��ع  عملوا  حيث  اأمل��ان��ي��ا،  يف  جوية  ق��اع��دة  يف  الطائرة  واملهند�شن  الباحثن  م��ن  فريق  واخ��ت��رب 

واملناورات والقرتاب والهبوط. الإقالع  عمليات  "اإيربا�س" لختبار 
وقال رويلوف فو�س ، الأ�شتاذ امل�شاعد يف كلية هند�شة الطريان بجامعة دلفت، الذي قاد امل�شروع، اإن املخاوف ال�شابقة 
متثلت "يف اأن الطائرة قد تواجه بع�س ال�شعوبات عند الإقالع"، مما دفع بتنفيذ منوذج الرحلة امل�شّغر للتاأكد من 

عدم حدوث م�شكالت، وهو ما عرب عنه قائال "عليك اأن تطري لتتاأكد من ذلك"، وفق ما نقلت "�شي اإن اإن".
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لغز فلكي جديد.. كيف و�شل ال�شداأ اإىل �شطح القمر؟
و�شل العلماء اإىل خال�شة تبدو غريبة: وجود �شداأ على �شطح القمر، بل 
اإن هذا ال�شداأ يزداد. ويعود �شبب الغرابة يف هذه اخلال�شة اإىل اأن ال�شداأ 

حتى يتم، فهو بحاجة اإىل عن�شرين اأ�شا�شين: املاء والأك�شجن.
واأفادت �شبكة "�شي اإن اإن " الإخبارية الأمريكية، باأن العلماء تو�شلوا اإىل 
القمر  حول  "�شاندريان1"  الهندي  امل�شبار  ودار  ذل��ك.  يثبت  دليل  وج��ود 
عام 2008، وجمع بيانات اأف�شت اإىل العديد من الكت�شافات يف ال�شنوات 

التالية، مبا يف ذلك اكت�شاف جزئيات املاء على �شطحه.
وكان يف امل�شبار تقنية �شممتها اإدارة الطريان والف�شاء الأمريكية )نا�شا(، 

بو�شعها حتليل الرتكيب املعدين للقمر.
بيانات  للجيوفيزياء  ه���اواي  ومعهد  "نا�شا"  م��ن  باحثون  حلل  وعندما 
"الهيماتايت"، وهو �شكل  اإ�شارات عن وجود  امل�شبار، ذهلوا عندما لحظوا 

من اأ�شكال اأك�شيد احلديد املعروف با�شم ال�شداأ.
وقال الباحثون اإن هناك كميات كبرية من ال�شخور الغنية باحلديد على 

القمر، لكن ال�شداأ ل ينتج اإل عندما يتعر�س احلديد لالأك�شجن واملاء.
ذلك  اأ�شدق  البداية، مل  "نا�شا" اأبيغيل فريان:" يف  الباحثة يف  وذك��رت 

متاما، فمن املفرو�س األ يكون ال�شداأ موجودا يف القمر وفقا لظروفه".

تفا�شيل عملية تهريب جن�نية للب�شر
القب�س  مت  مهربن،   3 على  بال�شجن  اأحكاما  بريطانية  حمكمة  اأ�شدرت 
من  مكونة  عائلة  لتهريب  تقليدية،  وغ��ري  جريئة،  حم��اول��ة  بعد  عليهم 
ب��ادور )37 عاًما(،  �شاحنة. وقب�س على ليونتن  اأف��راد يف موؤخرة  خم�شة 
 27( ف��ران��ت  اإي��ون��وت  ومار�شيل  ع��اًم��ا(،   22( بولوميز  مريابيال  وم��اري��ا 
�شباط  قبل  من  احلمراء  املر�شيد�س  �شاحنتهم  تفتي�س  مت  اأن  بعد  عاًما(، 
قوة احلدود يف ميناء هارويت�س الدويل، يف اإ�شيك�س ب�شمال �شرقي اإجنلرتا، 

يف 16 فرباير املا�شي.
رجال  عرث  هولندا،  من  عبارة  على  و�شولها  ل��دى  ال�شيارة  تفتي�س  وعند 
الأمن على 3 رجال وامراأتن، جميعهم اأفغان، بعدما مت اإخفاوؤهم برباعة 
حاجز  خلف  خمتبئن  اخلم�شة  من  اأربعة  وك��ان  ال�شاحنة.  موؤخرة  داخ��ل 
زائف يف بن مق�شورة ال�شائق وظهر ال�شاحنة ال�شاحنة، بينما كان اخلام�س 

حم�شوًرا خلف �شف من املقاعد، وفق ما نقلت "�شكاي نيوز".
بينما  ال��ه��واء،  بدخول  ت�شمح  ثقوب  حفر  مت  اإن��ه  الداخلية  وزارة  وك�شفت 

ا�شتخدمت اأدوات لإغالق احلاجز الزائف.
ولي�س  رومانيا،  جن�شية  يحملون  وجميعهم  الثالثة،  املهربون  واع��رتف 
تنفيذ جرية  على  امل�شاعدة  بتهم  املتحدة،  اململكة  ثابت يف  عنوان  لديهم 
كم عليهم بال�شجن 30 �شهًرا بعد جل�شة ا�شتماع  هجرة غري قانونية. وقد حمُ
على  احلكم  مت  بينما  اأغ�شط�س.   24 يف  ك���راون  ت�شيلم�شفورد  حمكمة  يف 

فرانت، اأي�شا، بال�شجن ت�شعة اأ�شهر، حليازته رخ�شة قيادة مزورة.

جاك�ش�ن اأكرث امل�شاهري 
ثراء بعد ال�فاة

الراحل  مايكل  البوب  ملك  ّنف  �شمُ
بعد  ثراء  الفنانن  اأكرث  جاك�شون  
املوت مبعدل ربح �شنوي 46 مليون 

يورو.
املغني ال�شهري الذي تويف منذ 11 
���ش��ن��ة يح�شد   50 ع��ن ع��م��ر  ع��ام��اً 
مو�شيقاه  من  كبرية  مالية  مبالغ 

بعد وفاته.
اآر  اآر  الثانية جي  املرتبة  وياأتي يف 
تولكن اأو جون رونالد تولكن وهو 
ا�شتخدمها  ال��ت��ي  الق�ش�س  ك��ات��ب 
 The Lord اأف��الم  �شل�شلة  �شناع 
و�شلت  ب��اأرب��اح   Of The Rings

اإىل 38 مليون يورو.
النجم  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة  يف  وح����ل 
باأرباح  بري�شلي   ال��راح��ل  اإلفي�س 

تقدر ب� 30 مليون يورو.
اأما النجمة ماريلن مونرو ل زالت 
يقرب  م��ا  وفاتها  بعد  حتى  جتني 

من  10 مالين يورو �شنوياً.
مثل  م�شاهري  القائمة  �شمت  كما 
ديفيد  لينون،  ج��ون  م���اريل،  بوبو 
بالي  جملة  �شاحب  كذلك  ب��وي، 

بوي  هيو هيفرن ."ترجمة الفن"

مركبة ف�شاء �شينية تع�د اإىل الأر�س 
ذكرت وكالة اأنباء ال�شن اجلديدة )�شينخوا( اأن 
اأكرث  ا�شتخدامها  يكن  جتريبية  ف�شاء  مركبة 
من مرة عادت بنجاح اإىل املوقع املحدد  بعد يومن 
م��ن اإط��الق��ه��ا يف م���دار ح��ول الأر�����س مم��ا ي�شكل 
اإجنازا قد يف�شي لرحالت ذهاب وعودة للف�شاء 
اإعالمية  تغطية  اخل��ط��وة  تنل  ومل  اأق���ل.  بتكلفة 
بعد  الر�شمية  الإع��الم  و�شائل  تن�شر  ومل  وا�شعة 
�شورا اأو ت�شجيالت م�شورة لالإطالق اأو الهبوط. 
ومل يتم الإف�شاح كذلك عن تفا�شيل بخ�شو�س 
طبيعة التكنولوجيا التي جرى اختبارها يف تلك 
على  املركبة  تلك  ب�شاأن  تكهنات  وث��ارت  العملية. 
قارنها  اإذ  ال�شينية،  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الذاتية  اإك�س37-بي  مب��رك��ب��ة  امل��ع��ل��ق��ن  ب��ع�����س 
الأمريكي،  اجلو  �شالح  ي�شتخدمها  التي  القيادة 
يف  البقاء  ويكنها  بوينج  �شركة  �شنع  م��ن  وه��ي 
نف�شها  تلقاء  تعود  اأن  قبل  طويلة  لفرتات  امل��دار 

لالأر�س.
املركبة  اإف(  مار�س2-  )ل���وجن  ال�����ش��اروخ  واأط��ل��ق 

ال�شينية للمدار يوم اجلمعة املا�شي.

�شيلفي الطالق يثري اجلدل يف ت�ن�س 
امل��األ��وف ل��دى ال��ن��ا���س ه��و ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور يف اللحظات 
ال�شعيدة، لكن طليقن تون�شين اختارا اأن ي�شاركا �شورة 
�شيلفي با�شمة وهما يغادران املحكمة، بعد النف�شال عن 
بع�شهما البع�س، ب�شكل ر�شمي، وهو ما اأثار جدل وا�شعا 
يف البالد. و�شارك الزوجان، خولة حامد ووليد �شكري، 
في�شبوك  م��وق��ع  يف  ح�شابيهما  ع��ل��ى  ال�شيلفي  ���ش��ورة 
اأي  اإحنا اخلايبن العر�س خايب(  مرفقة بعبارة )مو�س 
هو ال�شيء". واأثارت ال�شورة  الزواج  واإمنا  �شيئن  "ل�شنا 
جدل كبريا على املن�شات الجتماعية يف تون�س، وتراوح 
التفاعل بن انتقاد التقاط ال�شورة يف حلظة وداع حزينة، 
من جهة، وبن معجبن بالفكرة قالوا اإنه من الرقي اأن 
وقال  اأخ���رى.  جهة  م��ن  ودي،  ج��و  يف  النف�شال  يح�شل 
الزواج  ك��ون  عن  الطليقن  حديث  اإن  ال�شورة،  منتقدو 
هو الأمر ال�شيء، فيما نفيا تهمة "ال�شوء" عن نف�شيهما، 
ي�شّور  لأن��ه  وال�شباب،  املجتمع  اإىل  خاطئة  ر�شالة  يبعث 
يف  مطلق،  �شر  مبثابة  الأ�شرة  وتكوين  الرتباط  م�شاألة 
حن اأن الأمور لي�شت على هذا النحو. واأ�شاف املنتقدون 
اأن املالئم يف هذه اللحظات الإن�شانية، هو احرتام ما�شي 
العالقة بن الزوجن، لأن التوثيق ب�شيلفي يك�شف اأنهما 

فرحان للتخل�س من بع�شهما البع�س.

يتحدى برودة الثلج.. وي�شجل رقما قيا�شيا 
يف  بالوقوف  جديدا  قيا�شيا  رقما  من�شاوي،  رج��ل  حقق 
�شندوق مملوء مبكعبات الثلج، ملدة �شاعتن و30 دقيقة 
و57 ثانية. وق�شى جوزيف كويبريل )42 عاما(، الذي 
وهو  امل��دة  هذه  لل�شباحة،  �شروال  �شوى  يرتدي  يكن  مل 
�شفاف  بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل �شندوق  مغطى 

�شاما ذراعيه اإىل �شدره.
حققه،  ال��ذي  ال�شابق  القيا�شي  رقمه  كويبريل  وحطم 
اجل�شم  كامل  فيها  يتعر�س  فرتة  لأط��ول  املا�شي،  العام 

للثلج وهي �شاعتان وثماين دقائق و47 ثانية.
باجلو  لي�شتمتع  امل��ت��ج��م��د  امل��ح��ب�����س  م��ن  خ��روج��ه  وب��ع��د 
املعتدل يف بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان ح�شد 
�شعور  "اإنه  لل�شحفين  ك��وي��ب��ريل  ق��ال  يتابعه،  �شغري 

رائع.. ال�شم�س قبل كل �شيء.. الدفء جميل".
وتابع قائال: "�شاأعمل على و�شع جوربن )على قدمي(، 
قدماك"،  ه��و  للتدفئة  يحتاج  اجل�شم(  )يف  ج��زء  ف���اأول 

ح�شبما نقلت "رويرتز".

الربكة جفت.. واأفرا�س النهر يف خطر داهم
يف م�شهد ماأ�شاوي، قد يتحول قريبا اإىل "مذبحة"، تعلق 
الع�شرات من اأفرا�س النهر يف بركة كانت مملوءة بالطن 
واملاء، يف حممية لل�شيد يف ناميبيا، بح�شب موقع "ديلي 
املوت  خطر  تواجه  احليوانات  اأن  املوقع  واأو�شح  نيوز". 
)ليفينغ�شتون(  خميم  مدير  عن  ونقل  وعط�شا،  جوعا 
تقع يف  ال��ت��ي  ال��ربك��ة،  اإن  ق��ول��ه  القريب  ال��ربي��ة  للحياة 
�شمال  كيلومرت   900 بنحو  تبعد  التي  ووب���ارو  حممية 
�شرقي العا�شمة وندهوك، كانت حت�شل على مياهها من 
نهر قريب، اإل اأن فرتة جفاف طويلة اأدت لتجفيف ذلك 
املنبع. والعديد من حيوانات فر�س النهر عالق يف الربكة 
فر�س   40 م��ن  اأك��رث  اإن  املخيم  وق��ال مدير  �شهور.  منذ 

نهر، يمُعتقد اأنها موجودة هناك الآن.

م�ش�ر اإيطايل يف�ز 
بفيزا دور للت�ش�ير

فابيو  الإي������ط������ايل  امل���������ش����ور  ف������از 
دور"  "فيزا  بجائزة  بوت�شياريللي 
ملهرجان  ال�����ش��ح��ف��ي،  ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
مدينة  يف  ليماج"  ب����ور  "فيزا 
بريبينيان الواقعة جنوبي فرن�شا، 
مدينة  يف  اأج���������راه  حت���ق���ي���ق  ع����ن 
ب��ريغ��ام��و الإي��ط��ال��ي��ة خ��الل ذروة 

جائحة كوفيد19-.
وح�����ش��ل الأم���ريك���ي ب��راي��ن دنتون 
عن  ماغازين"،  "فيزا   ب��ج��ائ��زة 
ر����ش���ده ب���ال�������ش���ورة ع��ل��ى م����دى 6 
الناجمة  امل��ائ��ي��ة  التقلبات  اأ���ش��ه��ر، 
ع����ن الح���ت���ب���ا����س احل���������راري، من 

جفاف وفي�شانات.
�شحيفة  يف  التحقيقان  نمُ�شر  وق��د 
الأمريكية،  تايز"  "نيويورك 
فران�س  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  بح�شب 

بر�س.
البالغ  بوت�شياريللي،  فابيو  وك��ان 
ال�شفوف  يف  عاما،   40 العمر  من 
اإيطاليا،  بلده  ك��ان  عندما  الأوىل 
يجتاحها  اأوروب������ي������ة  دول������ة  اأول 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
ب��وت�����ش��ي��اري��ل��ل��ي فريقا  راف����ق  وق���د 
الأحمر،  ال�����ش��ل��ي��ب  م�����ش��ع��ف��ي  م���ن 
وكان يرتدي طقم الثياب الواقية 
الكامل الذي كان يرتديه الأطباء 

واملمر�شون.
وك����ان امل�����ش��ور ب��وت�����ش��ي��اري��ل��ل��ي قد 
امليدالية  على   2013 ع��ام  ح�شل 
كابا"  روب��رت  "جائزة  يف  الذهبية 
عن حتقيق اأج��راه يف مدينة حلب 

ال�شورية.

جمدي جنيب يع�د مبعر�س من عامل امل�روث ال�شعبي 
والفنان  ال�����ش��اع��ر  يغم�س  م��ع��ار���ش��ه،  اأح����دث  يف 
يف  ري�����ش��ت��ه  جن��ي��ب  جم���دي  امل�����ش��ري  الت�شكيلي 
ليخرج  وي�شتلهم من مفرداته  ال�شعبي  ال��رتاث 
حيوية  ت��ف��ي�����س  غ��ن��ائ��ي��ة  مب��ع��زوف��ات  للمتلقي 
املعروف  ع��ام��ا(  اف��ت��ت��ح جن��ي��ب )84  واإ����ش���راق���ا. 
الألوان" اأح��دث معر�س لأعماله  "�شاعر  بلقب 
يف جالريي قرطبة بالقاهرة اأم�س الأول ال�شبت 
زي��ت��ي��ة مبقا�شات  ل��وح��ة   30 ن��ح��و  ف��ي��ه  وي���ق���دم 

خمتلفة تعك�س جتربته الفنية الرثية.
الفنانن والإعالمين  ح�شر الفتتاح عدد من 
وال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ع��ام��ة م��ن��ه��م امل��و���ش��ي��ق��ار هاين 
���ش��ن��ودة وامل��غ��ن��ي��ة اأن��و���ش��ك��ا وامل��م��ث��ل ���ش��ربي فواز 
دانيال  ب��ط��ر���س  والأب  ال�����ش��اع��ر  ج��م��ال  وامل��ذي��ع 

رئي�س املركز الكاثوليكي لل�شينما.
ال�شريحة  ب��الأل��وان  بهجة  جنيب  لوحات  ت�شع 
والأ�شفر  والأزرق  والأخ�������ش���ر  الأح����م����ر  م���ن 
تكوينات  ع��رب  باحليوية  �شخ�شياتها  وتنب�س 
من  م�����ش��ت��وح��اة  ل�شخ�شيات  وج��م��اع��ي��ة  ف��ردي��ة 
الرتاث امل�شري وال�شري ال�شعبية بع�شها يتطي 

احل�شان وي�شك بال�شيف والبع�س الآخر يعزف 
على اآلت مو�شيقية مثل العود والدف.

مدير  اجلبايل  حممد  ق��ال  الفنان،  اأع��م��ال  عن 
جنيب  "جمدي  ل����روي����رتز  ق��رط��ب��ة  ج���ال���ريي 
ت��وغ��ل يف ال����رتاث امل�����ش��ري وا���ش��ت��ط��اع اأن يعرب 
قوي،  ب�شكل  اأع��م��ال��ه  يف  ال�شعبي  امل����وروث  ع��ن 
�شواء الفن الإ�شالمي اأو القبطي اأو الفرعوين، 
وا�شتقى منه واأنتج اأ�شلوبا خا�شا به يعتمد على 
الأ���ش��ال��ة امل���وج���ودة يف امل����وروث وامل��ع��ا���ش��رة من 
وبالتة  احل��داث��ي��ة  الت�شكيلية  امل��ع��اجل��ات  خ��الل 

األوان �شديدة الختالف والتميز".
اأي�شا  تت�شمن  الت�شكيلية  "اأعماله  واأ����ش���اف 
معزوفات غنائية، جند فيها العازفن والعازفات 
بن  وا�شح  تكامل  يف  والراق�شات،  والراق�شن 
الت�شكيلي والغنائي، وهو ما يعطي هذا  اإبداعه 

املعر�س طابعا خا�شا ومتميزا".
جنيب  يلك  الت�شكيلية  جتربته  مع  بالتوازي 
م�شوارا �شعريا مثمرا �شمل العديد من الدواوين 

مثل "�شهد ال�شتا" و"ممكن" و"الو�شايا". 

�شيلني دي�ن تن�شم حلملة  
م�شاعدة �شكان بريوت

امل�شمم  حلملة  ان�شمامها  عن  ديون   العاملية  �شيلن  النجمة  اأعلنت 
مل�شاعدة  وذلك  قبل فرتة،  اأطلقها  التي  مراد ،  العاملي  زهري  اللبناين 
�شكان  بريوت  الذين ت�شرروا  جراء  انفجار املرفاأ  الذي ح�شل يف ال�4 

من �شهر اآب-اأغ�شط�س احلايل.
التوا�شل  م��واق��ع  اأح���د  اخل��ا���ش��ة على  ع��رب �شفحتها  دي���ون  ون�����ش��رت 
اخلا�س  القمي�س  ترتدي  وهي  فيها  ظهرت  لها،  �شورة  الجتماعي 
اأهايل  م�شاعدة  مراد يف  لزهري  اأن�شم  بالقول:"اأنا  وعّلقت  باحلملة، 
بريوت الذين فقدوا الكثري يف هذه املاأ�شاة املدمرة. %100 من الأرباح 
من هذا الإ�شدار املحدود �شيدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حالياً 

على الأر�س لتلبية الحتياجات الإن�شانية ل�شكان بريوت".

ويل �لعهد �لياباين �أكي�صينو و�لأمري هي�صاهيتو, يقفان للتقاط �صورة يف مقر �إقامتهما يف طوكيو حيث �حتفل 
هي�صاهيتو بعيد ميالده �لر�بع ع�صر �أم�س �لأحد.  رويرتز


