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الرئي�س الباك�صتاين مينح من�صور 
بن زايد و�صام هالل باك�صتان

•• اأبوظبي-وام:

م��ن��ح ف��خ��ام��ة ال��دك��ت��ور ع����ارف ع��ل��وي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة باك�ستان 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو   ، الإ�سالمية 
تقديرا  باك�ستان،  و�سام هالل  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
وعرفانا جلهود �سموه الكبرية يف دعم وم�ساعدة باك�ستان يف جميع 
وروابط  الثنائية،  العالقات  وتعزيز  والتنموية،  الإن�سانية  املجالت 

ال�سداقة والعمل امل�سرتك بني البلدين.     )التفا�سيل �س3(

عبداهلل بن زايد يلتقي بومبيو وقادة الكوجنر�س 
الأمريكي يف ختام زيارته اإىل وا�صنطن

•• وا�سنطن دي �سي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
الدويل - يف ختام زيارته على راأ�س وفد الدولة اإىل العا�سمة الأمريكية 
الإمارات  دولة  التاريخية بني  ال�سالم  والتوقيع على معاهدة  وا�سنطن 
اإ�سرائيل - معايل مايك بومبيو وزير خارجية الوليات املتحدة  ودولة 

الأمريكية وعددا من قادة واأع�ساء الكوجنر�س الأمريكي.
وقادة  الأم��ري��ك��ي  اخلارجية  وزي��ر  معايل  م��ع  اجتماعه  يف  �سموه  ورك��ز 
الإ�سرائيلية  الإماراتية  ال�سالم  معاهدة  تعزيز  �سبل  على  الكوجنر�س 
لل�سالم وال�ستقرار الإقليميني من خالل وقف عمليات ال�سم والإ�سهام 
ال�سرق  اأرج��اء منطقة  اإيجابية للتغيري يف كافة  اإيجاد طاقة جديدة  يف 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  كما ج��رى مناق�سة  الأو���س��ط. 
بالتعاون �سمن  امل�����س��رتك  الل��ت��زام  وال��ت��اأك��ي��د على  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات 

اجلهود املبذولة ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا.    )التفا�سيل �س2(

 خليفة بن زايد ي�صدر قانونا 
باإعادة تنظيم جهاز اأبوظبي للمحا�صبة

�سيناريو 2016 قد يتكرر:
الرئا�صية الأمريكية: ماذا لو اأعيد انتخاب ترامب؟

•• الفجر –خرية ال�سيباين

املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الق���رتاع  اأ�سابيع من موعد  �سبعة  اأق��ل من  قبل 
ُيقّدم الرئي�س املنتهية وليته على انه اخلا�سر اأمام الدميوقراطي جو 
بايدن. ال ان اجلمهوري �سبق ان كّذب ا�ستطالعات الراأي عام 2016، 
ا�ستطالعات  الرابحة يف يده. توؤكد كل  ويحتفظ بالعديد من الأوراق 
الراأي ذلك: جو بايدن هو املر�سح الوفر حظا يف النتخابات الرئا�سية 
دونالد  على  الدميقراطي  املر�سح  ويتفوق  نوفمرب.   3 يف  الأمريكية 
ترامب مبعدل 7.5 نقاط على امل�ستوى الوطني و0.5 اإىل 6.5 نقطة 

يف الوليات الرئي�سية. )التفا�سيل �س11(

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ���س��در 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�سفته حاكما لإمارة 
اأبوظبي  جهاز  تنظيم  اإع���ادة  ب�ساأن  قانونا  اأبوظبي 
العام  امل���ال  على  ال��رق��اب��ة  لتعزيز  وذل���ك  للمحا�سبة 
و  امل�ساءلة  و  ال�سفافية  و  النزاهة  م��ب��ادئ  تر�سيخ  و 
واجلهات  احل��ك��وم��ة  يف  ال�سليمة  الإدارة  مم��ار���س��ة 

احلكومية.
وي�سكل قانون اإعادة تنظيم جهاز اأبوظبى للمحا�سبة 

اأديب يتفق مع عون على الرتيث يف امل�ساورات

حل عقدة وزارة املالية ومتديد ت�صكيل احلكومة اللبنانية
•• بريوت-وكاالت

ك�����س��ف��ت م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة اأم�������س 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  اأن�����ه مت  اخل��م��ي�����س، 
توافق ب�ساأن حل عقدة وزارة املالية 
اللبنانية  احل���ك���وم���ة  ت�����س��ك��ي��ل��ة  يف 

اجلديدة برئا�سة م�سطفى اديب.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده ال�سفري 
الفرن�سي يف لبنان برونو فو�سيه، مع 
م�سوؤولني يف حزب اهلل، حيث بحث 
احل���زب وحليفته  م��وق��ف  ال�����س��ف��ري 
احلكومة  ت�سكيلة  م��ن  اأم���ل  ح��رك��ة 
اجلديدة. ورجحت امل�سادر اأن يكون 
يف  الفرن�سي  ال�سفري  بني  التوافق 
بريوت والثنائي ال�سيعي، قد ق�سى 
ال�سيعي  الثنائي  ب�الت�سليم مبطلب 
احلكومة،  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ب��ت��ويل 
التي يعكف على ت�سكيلها م�سطفى 

اأديب.
الت��ف��اق على متديد مهلة  وج��رى 
نهاية  حتى  اأدي���ب  حكومة  ت�سكيل 
�ست�سهد  اجل��اري، يف حني  الأ�سبوع 
خالل  تكثيفا  ال��ت��األ��ي��ف  م�����س��اورات 

ال�ساعات القليلة املقبلة.
رئي�س  املكلف،  ال���وزراء  رئي�س  وزار 
اجل���م���ه���وري���ة م��ي�����س��ال ع�����ون، بعد 
لحقا  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  ع���ل���ى  ال���ظ���ه���ر 

اأي�ساً  عليها  ودخل  اإبراهيم،  عبا�س 
الذي  علوي  يا�سر  امل�سري  ال�سفري 
ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال���ربمل���ان ن��ب��ي��ه بري 
بعد رئي�س اجلمهورية مي�سال عون 
اإ�سافة اإىل رئي�س احلكومة ال�سابق 
امل�سوؤولني  نا�سحاً  احلريري،  �سعد 
ب�تلقف املبادرة الفرن�سية واإجناحها 

كفر�سة اأخرية للبنان.
روؤ�ساء  الأول  اأم�س  م�ساء  واجتمع 
جنيب  ال���������س����اب����ق����ون  احل�����ك�����وم�����ات 
م��ي��ق��ات��ي وف������وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة ومتام 
احلريري.  ���س��ع��د  م��ن��زل  يف  ���س��الم 
م�سادر  ع����ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
الجتماع  م�����س��م��ون  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت 
ا�ستجدت،  اإيجابية  اأج���واًء  ثمة  اأن 
توحي بوجود فر�سة لتحقيق تقدم 
نهاية  احل��ك��وم��ي حتى  امل��و���س��وع  يف 
الأ�سبوع، مما يقلل فر�س العتذار، 
مزيدا  الفرن�سية  امل��ب��ادرة  ويعطي 

من احلظوظ.
حثت  الفرن�سية  ال��رئ��ا���س��ة  وك��ان��ت 
على  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  اأم�����س 
حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م، م��ع��رب��ة عن 
اأ�سفها لعدم احرتام التعهدات التي 
زيارة  اأنف�سهم خالل  على  قطعوها 
الرئي�س اميانويل ماكرون، لتاأليف 

احلكومة خالل 15 يوماً.

اإطار  ب��ري، يف  نبيه  رئي�س الربملان 
م�ساوراته لت�سكيل احلكومة.

اإىل  اإع��الم حملية  واأ���س��ارت و�سائل 
اأنه قد يتنحى عن املهمة.

الرئي�س  م���ع  اج���ت���م���اع  ب��ع��د  ل��ك��ن 
اإن��ه اتفق  اأدي���ب  مي�سال ع��ون، ق��ال 
املزيد  لإعطاء  قليال  الرتيث  على 
القائمة  ل��ل��م�����س��اورات  ال��وق��ت  م��ن 

لت�سكيل احلكومة.
اأن����ه ع��ر���س م��ع الرئي�س  واأ����س���اف 

•• تون�س-وكاالت

و�سط تراجع ملحوظ يف �سعبيته و�سط حركة النه�سة، 
يف  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأ�سواأ  لح�سائيات  وت�سدره 
الغنو�سي  را���س��د  النه�سة  حركة  رئي�س  رف�س  تون�س، 
الرت�سح  وع��دم  بالتنحي  ق��ي��ادي  مئة  طلب  اخلمي�س، 
خالل  احل��رك��ة،  لرئا�سة  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمرة 
املوؤمتر القادم املزمع تنظيمه خالل ال�سنة اجلارية يف 

تون�س.
اإن  اأم،  رادي��و اي اف  بها  وق��ال يف ر�سالة مطولة خ�س 
النتخابات  عرب  ا�ستبدالهم  يتم  وال��ق��ادة  ال�سيا�سيني 
لأنهم يخ�سعون ح�سب تعبريه لعوامل التهرئة الناجتة 

عن احلكم، متابعا اأما الزعماء فجلودهم خ�سنة.
هذا ووقع نحو 100 قيادي يف حركة النه�سة بتون�س، 
خماطر  ب��ني  النه�سة  م�ستقبل  بعنوان  عري�سة  على 
التمديد وفر�س التداول، طالبوا فيها رئي�س احلركة 
را���س��د ال��غ��ن��و���س��ي ب��ع��دم ال��رت���س��ح ل��رئ��ا���س��ة احل��رك��ة يف 

املوؤمتر احلادي ع�سر املزمع عقده نهاية العام احلايل.
وقد اأكد م�سوؤول يف حركة النه�سة، توقيع نحو 100 
م��ن ق��ي��ادي��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ري�����س��ة، داع���ني ال��غ��ن��و���س��ي اإىل 
اللتزام بعدم التعديل على الف�سل احلادي والثالثني 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

العقوبات  اأّن  وا����س���ن���ط���ن  اأك�������دت 
اإيران �سُيعاد فر�سها  الأممية على 
الإدارة  واأّن  الأح��د  تلقائية  ب�سورة 
الأم����ريك����ي����ة ���س��ت��ح��ر���س ع���ل���ى اأن 
هذه  اأج���م���ع  ال���ع���امل  دول  ت��ط��ّب��ق 
ال��ع��ق��وب��ات وحت��رتم��ه��ا، يف موقف 
ي���خ���ال���ف���ه���ا ف���ي���ه م���ع���ظ���م اأع�������س���اء 
جمل�س الأمن الدويل. وقال وزير 
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
���س��ح��ايف م�سرتك  م���وؤمت���ر  خ����الل 
دومينيك  ال��ربي��ط��اين  نظريه  م��ع 
راب يف مقّر الوزارة يف وا�سنطن اإّن 
داأبت  ما  �ستفعل  املّتحدة  الوليات 
على فعله دوماً. �ستتحّمل ن�سيبها 

من امل�سوؤولية.
واأ�ساف �سنبذل كّل ما هو �سروري 
العقوبات  ه���ذه  ت��ط��ب��ي��ق  ل�����س��م��ان 

واحرتامها.
جلاأ  املا�سي  اأغ�سط�س  اآب   20 ويف 

تعرت�سنا  ال��ت��ي  ل��ل�����س��ع��وب��ات  ع���ون 
اأن لي�س  لت�سكيل احلكومة واأعرف 
ل��دي��ن��ا ت����رف ال���وق���ت واأع������ول على 

تعاون اجلميع.
الوطني  ال���ت���ي���ار  حت���ال���ف  وك����ان����ت 
�سجلوا  ال�سيعي قد  والثنائي  احلر 
اعتكاف  اإىل  حت��ول��ت  اع��رتا���س��ات 
ب�سبب  احل��ك��وم��ة،  يف  امل�ساركة  ع��ن 
تاأليف  اإدارة ملف  اأدي��ب يف  طريقة 
احلكومة، وعدم ت�ساوره مع زعماء 

للجدل  مثري  اإج����راء  اإىل  بومبيو 
حني اأخطر جمل�س الأمن الدويل 
املّتحدة فّعلت  الوليات  باأّن  ر�سمياً 
ال�سابق  ال��و���س��ع  اإىل  ال���ع���ودة  ب��ن��د 
يف  عليه  املن�سو�س  ب���اك(  )���س��ن��اب 
الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي����راين والذي 
يتيح اإعادة فر�س العقوبات الدولية 

�صفري اأمريكا بالعراق: هجمات الكاتيو�صا تقو�س �صلطة الكاظمي
•• بغداد-وكاالت

مع تكرار هجمات الكاتيو�سا التي غالبا ما ت�ستهدف املنطقة اخل�سراء 
قواعد  ا�ستهداف  حم��اول��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��راق��ي��ة،  العا�سمة  و���س��ط 
اعترب  ال��ب��الد،  يف  اأمريكية  م�سالح  اأو  اأمريكية،  ق��وات  ت�سم  ع�سكرية 
ال�سفري الأمريكي ماثيو تولر يف حوار خا�س مع العربية، اخلمي�س، اأن 
تلك الهجمات �سد ال�سفارة الأمريكية وقوات التحالف الدويل تهدف 

اإىل تقوي�س �سيادة احلكومة العراقية برئا�سة م�سطفى الكاظمي.
الهجمات  هذه  احلكومة  مع  تناق�س  الأمريكية  ال�سفارة  اأن  اأو�سح  كما 
باإيران،  يتعلق  ما  يف  مطلقيها.  وردع  احلماية  توفري  �سمان  اأج��ل  من 
فقال: نعتقد اأن اإيران تتدخل يف ال�ساأن العراقي، ونوؤمن بوجود اأجندات 
خارجية غر�سها اإ�سعاف هذه البالد. اإىل ذلك، اأكد اأن وجود الوليات 

املتحدة يف العراق لدعم احلكومة يف فر�س �سيادتها وفر�س القانون.

الأحزاب ال�سيا�سية.
الأو�سط  ال�����س��رق  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
اللندنية اأن �سيا�سيني التقوا رئي�س 
اأديب  م�سطفى  امل��ك��ل��ف  احل��ك��وم��ة 
اإىل معجزة  احل��اج��ة  ع��ن  حت��دث��وا 

ما... واإل فالعتذار.
وذكرت ال�سحيفة اأنه �ُسجلت لقاءات 
وات�سالت على اأكرث من خط، منها 
معلن ومنها غري معلن، اأبرزها تلك 
التي تولها مدير عام الأمن العام 

اأن��ه ل  ال��ذي ين�س على  الداخلي للحركة،  النظام  من 
من  لأك��رث  احل��رك��ة  رئا�سة  يتوىل  اأن  ع�سو  لأي  يحق 

دورتني متتاليتني.
ومن اأبرز الأ�سماء املوقعة على العري�سة، �سمري ديلو، 
ونورالدين  ال�����س��ه��ودي،  وزب���ري  امل��ك��ي،  اللطيف  وع��ب��د 
احلمامي،  وع����م����اد  ال����ع����ّي����ادي،  وف���ت���ح���ي  ال����ع����رب����اوي، 

وغريهم.
وعا�ست حركة النه�سة على وقع انق�سامات خالل فرتة 
ه�سام  قبل  م��ن  اجل��دي��دة  التون�سية  احلكومة  ت�سكيل 
امل�سي�سي، اإذ مل يجمع الإخوان على موقف موحد ب�ساأن 

دعمه اأو الوقوف يف طريقه.
م�سادر  عن  نيمرييك  تينيزي  موقع  نقل  ما  وبح�سب 
فاإن  املا�سي،  اأغ�سط�س  يف  النه�سة  حركة  من  مقربة 
النق�سام ح�سل بني من يريد تاأييد حكومة امل�سي�سي، 
على نحو حذر، ومن منطلق النحناء للعا�سفة واإدراكا 
احلكومة  ت��اأي��ي��د  يرف�س  م��ن  وب��ني  ال��و���س��ع،  ل�سعوبة 

املقبلة لأن احلركة �ستخرج خاوية الوفا�س.
واأ�ساف امل�سدر اأن املدافعني عن تاأييد م�ساعي امل�سي�سي 
اإنه ل  80 يف املئة، ويقول هوؤلء  اأغلبية تقارب  �سكلوا 
�سري يف مغادرة ال�سلطة، ب�سكل موؤقت، من اأجل العودة 

بقوة يف وقت لحق.

بعد  تلقائية  ب�سورة  ط��ه��ران  على 
مرور 30 يوماً من تاريخ التبليغ، 
اأي فجر الأحد بتوقيت غرينيت�س.

الأمن  جمل�س  اأع�����س��اء  �سائر  ل��ك��ّن 
الدويل يخالفون الوليات املّتحدة 

يف موقفها هذا.
)التفا�سيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الوزراء املكلف خالل لقائه الرئي�س عون

بومبيو  ونظريه الربيطاين خالل موؤمترهما ال�سحفي يف وا�سنطن

هل يعرف بايدن م�سري هيالري؟

اأملانيا تلمح اإىل حل �سامل يف ليبيا

غمو�س حول م�صري �صلطة ال�صراج بعد ا�صتقالته

بعد 100 توقيع �سد تر�سيحه لرئا�سة احلركة

الغنو�صي يتحدى قياديي حركته.. ويرف�س التنحي

وا�صنطن تعتزم تطبيق عقوبات الأمم املتحدة على اإيران الأحد

•• عوا�سم-وكاالت

الليبية فايز  ال��وف��اق  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة  اإع����الن  ط���رح 
الأ�سئلة  من  العديد  اأكتوبر،  يف  ال�ستقالة  ال�سراج، 
يخلف  ق��د  وم��ن  طرابل�س  يف  ال�سلطة  م�سري  ح��ول 
ال�سراج اأو يختار جمل�سا رئا�سيا جديدا، ل �سيما اأنه 

اأتى يف خ�سم ا�ستئناف احلوارات واملفاو�سات.
ويف هذا ال�سياق، اعترب �سفري اأملانيا لدى ليبيا اأوليفر 
جرت  التي  الليبية  املحادثات  مقرتحات  اأن  اأوفت�سا، 
يف مونرتو ال�سوي�سرية وقادتها الأمم املتحدة �سمن 
اأو  املع�سلة  لتلك  �سامال  �سبيال  تقدم  برلني،  م�سار 

طرق اخلروج منها.
مهامه  ت�سليم  رغبته  ح��ول  ال�سراج  ق��رار  ثمن  كما 
نهاية  اأق�����س��اه  م��وع��د  يف  ق��ادم��ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل�سلطة 

اأكتوبر، معترباً اأنه ي�ستحق الحرتام.

ال�سلطة ميثل  ان��ت��ق��ال  لأن  ن��ظ��را  اأ���س��اف  ذل���ك،  اإىل 
حتديا لأي بلد، فاإننا ندعو كل الأطراف املعنية اإىل 

�سمان اأن يكون ذلك �سرعيا و�سلميا.
ال��ت��ي �سهدت ع���ددا من  ال��وف��اق  وك���ان رئ�����س حكومة 
ال�سراعات الداخلية، اأعلن م�ساء الأربعاء، رغبته يف 
ت�سليم مهامه بحلول نهاية اأكتوبر، ما قد يزيد حدة 
التوتر ال�سيا�سي يف طرابل�س و�سط جهود لإيجاد حل 

�سيا�سي لل�سراع الذي يع�سف بالبالد.
وقال يف كلمة متلفزة: اأعلن للجميع رغبتي ال�سادقة 
اأكتوبر..  �سهر  اآخ��ر  اأق�ساه  موعد  يف  مهامي  ت�سليم 
اأمل اأن تكون جلنة احلوار ا�ستكملت عملها واختارت 

جمل�سا رئا�سيا جديدا ورئي�س حكومة.
الت��ف��اق على طريقة  اإح���راز تقدم يف  اإىل  اأ���س��ار  كما 
ل��ت��وح��ي��د ل��ي��ب��ي��ا وال��ت��ح�����س��ري ل��الن��ت��خ��اب��ات خالل 

املحادثات التي ترعاها الأمم املتحدة يف جنيف.

اأجرت 92,912 فح�سا ك�سفت عن 786 اإ�سابة 
ال�صحة تعلن �صفاء 661 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
92،912 فح�سا  اإجراءها  ال��وزارة  اأعلنت  19 واملخالطني لهم وعزلهم،  كوفيد 
با�ستخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  املا�سية على   24 ال�  ال�ساعات  جديدا خالل 
اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي . و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س 
 786 الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى  وتو�سيع نطاق  الدولة  يف 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
امل�سجلة 82،568 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 661 حالة جديدة مل�سابني 
بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها  /كوفيد19-/  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 
حالت ال�سفاء 72،117 حالة. واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأنه مل يتم 

ت�سجيل اأي حالة وفاة خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية.

�ص 03

�ص 11

�ص 18

املبادرة الإماراتية 20 يف 2020 توفر 
الإنارة امل�ستدامة لقرية يف م�رص

اأخبار الإمارات

من اأكرث املرافق ف�ساداً.. خط 
�رصيع حلزب اهلل مبرفاأ بريوت

عربي ودويل

ودمية اليافعي وحممد العمري مواهب اإماراتية ت�سع 
اأقدامها على �سلم املجد يف ريا�سة اجلوجيت�سو

الفجر الريا�سي
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تطورا ملمو�سا يف اخت�سا�سات اجلهاز و �سالحياته 
اقت�ساد  �سهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 
وممار�سات  التنفيذي  احل��ك��وم��ي  واجل��ه��از  الإم�����ارة 

احلوكمة املوؤ�س�سية والن�سباط املوؤ�س�سي.
واأعاد القانون التاأكيد على تعريف اجلهاز باأنه اجلهة 
متتعه  على  ن�س  و  واملحا�سبة  املالية  للرقابة  العليا 
الالزمة  القانونية  والأهلية  العتبارية  بال�سخ�سية 
اأهدافه و ال�ستقالل املايل  ملمار�سة ن�ساطه وحتقيق 
و الإداري وعلى تبعيته ل�ساحب ال�سمو ويل العهد م

با�سرة.                          )التفا�سيل �س2(

الهالل يوزع 16 طنا من امل�ساعدات على النازحني يف ال�ساحل الغربي 

الإمارات تقدم اأكرث من 21 طنا من امل�صاعدات الغذائية لأهايل ال�صحر يف ح�صرموت
•• ح�رضموت-وام:

وا�سلت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف هيئة الهالل 
الأحمر اأعمالها الإغاثية والإن�سانية يف حمافظة ح�سرموت 
وذلك يف اإطار جهودها الرامية لرفع املعاناة وتطبيع حياة 
الظروف  ب�سبب  �سعبة  معي�سية  اأو�ساعا  تعاين  التي  الأ�سر 

التي متر بها البالد.
فقد وزع فريق الهالل الأحمر 500 �سلة غذائية تزن 21 
طنا و 400 كيلو جرام من امل�ساعدات الغذائية ا�ستفاد منها 
الأ�سر غري القادرة مبنطقتي تبالة وزغفة  2500 فرد من 

مبديرية ال�سحر مبحافظة ح�سرموت.
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وا���س��ل��ت  اخ���رى  م��ن جهة 

تقدمي م�ساعداتها الإغاثية لل�سعب اليمني يف اإطار ر�سالتها 
الإن�سانية للتخفيف من وطاأة الأو�ساع املعي�سية التي مت�س 
حياة ال�سكان. وعرب هيئة الهالل الأحمر مت تقدمي 16 طنا 
من املواد الإغاثية ل� 1200 اأ�سرة مبخيم العليلي مبدينة 
املرحلة  �سمن  احل��دي��دة  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�ساحلية  اخل��وخ��ة 

الثانية للعام 2020.                   )التفا�سيل �س3(

اأبوظبي ت�صت�صيف 20 �صبتمرب 
العاملية الأه����داف  ملتقى 

•• اأبوظبي-وام:

ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيف 
الأهداف العاملية الذي يعقد 
اجتماعات  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة ل����الأمم 
امل��ت��ح��دة يف ال��ف��رتة م��ن 20 
اجل����اري  ���س��ب��ت��م��رب   24 اإىل 
دع���م���اً ل��ل��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة يف 
حتقيق اأهداف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�ستدامة.
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  ي��ت��وىل  و 
تنظيم  اأب���وظ���ب���ي  حل��ك��وم��ة 
ُي��ع��ق��د للمرة  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى 
الإم�������ارات  دول�����ة  يف  الأوىل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وي���ق���ام يف 
 Hub71 م���ك���ت���ب  م����ق����ر 
العاملية  التكنولوجيا  املن�سة 

الرائدة يف اأبوظبي.
تزامناً  امللتقى  تنظيم  ياأتي 
مع احتفال اجلمعية العامة 
بالذكرى  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم 
ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعني 
لتاأ�سي�سها ويف ظل ما ي�سهده 
ال��ع��امل م��ن حت��دي��ات عاجلة 
ت��ت��ط��ل��ب ب����ن����اء ب���ي���ئ���ة اأك����رث 
ا���س��ت��دام��ة يف ف����رتة م���ا بعد 

انت�سار جائحة كوفيد19-.
)التفا�سيل �س7(

حترير م�صريني كانوا 
ليبيا يف  خمتطفني 

•• القاهرة-وكاالت

من  ليبيا  يف  ال�����س��ل��ط��ات  مت��ك��ن��ت 
حت����ري����ر ع�������دد م�����ن امل����واط����ن����ني 
امل�سريني الذين كانوا خمتطفني 
مرا�سلة  اأف�����ادت  ح�سبما  ه��ن��اك، 
القاهرة،  يف  عربية  ن��ي��وز  �سكاي 

اأم�س اخلمي�س.
امل�سرية  ال�سلطات  ب���اأن  واأف����ادت 
كانو  الذين  املواطنني  ا�ستقبلت 
خمتطفني يف ليبيا، وذلك �سمن 

عملية ا�ستعادة املختطفني.
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اأخبـار الإمـارات

•• وا�سنطن دي �سي-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل - 
يف ختام زيارته على راأ�س وفد الدولة اإىل العا�سمة الأمريكية وا�سنطن والتوقيع 
معايل   - اإ�سرائيل  ودول��ة  الإم���ارات  دول��ة  بني  التاريخية  ال�سالم  معاهدة  على 
مايك بومبيو وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية وعددا من قادة واأع�ساء 

الكوجنر�س الأمريكي.
وركز �سموه يف اجتماعه مع معايل وزير اخلارجية الأمريكي وقادة الكوجنر�س 

وال�ستقرار  لل�سالم  الإ�سرائيلية  الإماراتية  ال�سالم  معاهدة  تعزيز  �سبل  على 
اإي��ج��اد طاقة جديدة  يف  والإ���س��ه��ام  ال�سم  وق��ف عمليات  خ��الل  الإقليميني من 

اإيجابية للتغيري يف كافة اأرجاء منطقة ال�سرق الأو�سط.
املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  الثنائية  العالقات  مناق�سة  ج��رى  كما 
والتاأكيد على اللتزام امل�سرتك بالتعاون �سمن اجلهود املبذولة ملكافحة انت�سار 
اخلليج  منطقة  يف  والأم���ن  ال�سلم  تعزيز  عن  ف�سال  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س 

العربي وجمابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع ال�ستقرار الإقليمي.
اأع�ساء  ك��ب��ار  اإي���ج���ازا ح�����س��ره  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وق���دم 

�ساوث   – "جمهوري  غ��راه��ام  لند�سي  ال�سيناتور  �سمنهم  وم��ن  ال��ك��وجن��ر���س 
كارولينا" وال�سيناتور تود يونغ "جمهوري- نيوجر�سي" وال�سيناتور بن كاردان 
"دميقراطي – مريالند" وال�سيناتور بوت مينينديز "دميقراطي – نيوجر�سي" 
ورئي�س جلنة القوات امل�سلحة النائب اآدم �سميث "دميقراطي – ولية وا�سنطن". 
واأعرب �سموه عن �سكره وامتنانه لأع�ساء الكوجنر�س جلهودهم ودعمهم الكبري 
التزام دولة  .. م�سددا على  اإ�سرائيل  الإم��ارات ودول��ة  ال�سالم بني دولة  ملعاهدة 

الإمارات طويل الأمد وامل�ستمر لل�سعب الفل�سطيني.
عقود  منذ  امل�ستمرة  الأمريكية  الإماراتية  ال�سراكة  اأهمية  على  �سموه  اأكد  كما 

اإىل  اأهم العالقات الإماراتية ال�سرتاتيجية .. م�سريا  باأنها من  والتي و�سفها 
اأك��رب �سوق لت�سدير ال�سلع واخلدمات  اأن دول��ة الإم��ارات ظلت لأك��رث من عقد 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل   .. الج��ت��م��اع  ح�سر  الأو���س��ط.  ال�سرق  يف  الأمريكية 
العتيبة  مانع  يو�سف  وم��ع��ايل  ال���دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي 
بني  الجتماع  يف  �سارك  كما   . الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى  الدولة  �سفري 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل مايك بومبيو كل من معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي ومعايل يو�سف مانع العتيبة ومعايل علي �سعيد النيادي 

مفو�س اجلمارك ورئي�س الهيئة الحتادية للجمارك.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ب�سفته حاكما لإمارة اأبوظبي قانونا ب�ساأن اإعادة تنظيم جهاز اأبوظبي للمحا�سبة 
و  ال�سفافية  و  النزاهة  مبادئ  تر�سيخ  و  العام  امل��ال  على  الرقابة  لتعزيز  وذل��ك 

امل�ساءلة و ممار�سة الإدارة ال�سليمة يف احلكومة واجلهات احلكومية.
يف  ملمو�سا  ت��ط��ورا  للمحا�سبة  اأب��وظ��ب��ى  ج��ه��از  تنظيم  اإع����ادة  ق��ان��ون  ي�سكل  و 
اخت�سا�سات اجلهاز و �سالحياته ملواكبة التطورات الكبرية التي �سهدها اقت�ساد 
الإمارة و اجلهاز احلكومي التنفيذي وممار�سات احلوكمة املوؤ�س�سية والن�سباط 

املوؤ�س�سي.
املالية  للرقابة  العليا  اجلهة  باأنه  اجلهاز  تعريف  على  التاأكيد  القانون  اأع��اد  و 
القانونية  الأه��ل��ي��ة  و  الع��ت��ب��اري��ة  بال�سخ�سية  متتعه  على  ن�س  و  واملحا�سبة 
وعلى  الإداري  و  امل��ايل  ال�ستقالل  و  اأهدافه  وحتقيق  ن�ساطه  ملمار�سة  الالزمة 

تبعيته ل�ساحب ال�سمو ويل العهد مبا�سرة.
على  الرقابة  فعالية  لتعزيز  اجلهاز  اخت�سا�سات  نطاق  اأي�سا  القانون  و�سع  و 
اجل��ه��ات احلكومية  والت�سغيلية يف  امل��ال��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  وك��ف��اءة  ال��ع��ام��ة  الأم����وال 
وال�سركات التي متتلك احلكومة %25 من راأ�س مالها واأكرث مقارنة ب� 50% 

�سابقا، ما ي�سهم يف �سمان ال�ستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة اأبوظبي.
وال�سفافية  النزاهة  وتر�سيخ مبادئ  تعزيز  العمل على  اأه��داف اجلهاز  ت�سمل  و 
وامل�ساءلة وممار�سات الإدارة ال�سليمة يف احلكومة و اجلهات اخلا�سعة للرقابة 
اإىل  ي�سعى  و  والقت�سادي..  امل��ايل  نظامها  الثقة يف  و  الإم���ارة  �سمعة  يعزز  مبا 
تعزيز قدرته على مكافحة الف�ساد املايل والإداري واإر�ساء املبادئ العامة لتعزيز 
اإدارة خماطر الف�ساد و الك�سف عنه و معاجلة اأ�سبابه وحماية املوارد املالية واملال 
العام، واأخريا الرتقاء بجودة اأعمال التدقيق املقدمة للجهات اخلا�سعة لرقابة 

اجلهاز يف الإمارة.
و ين�س القانون اجلديد على ولية جهاز املحا�سبة على اأعمال الرقابة و التدقيق 

املايل يف  الفح�س  بالرتكيز على  للرقابة مقارنة  املايل على اجلهات اخلا�سعة 
القانون ال�سابق.

ويعرف القانون اأعمال الرقابة بو�سوح ويحددها يف ثالث حزم رئي�سية ت�سمل 
املهام  واأداء  اللتزام  اأعمال اجلهات اخلا�سعة، ورقابة  املالية على كافة  الرقابة 
والأن�سطة، والرقابة على اأنظمة الرقابة بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها 

يف مراقبة الأنظمة املالية والت�سغيلية والإلكرتونية.
و فى هذا ال�سدد، اأعاد القانون اجلديد تعريف اجلهات اخلا�سعة لرقابة جهاز 
اأبوظبي للمحا�سبة ون�س يف مادته ال� 31 على اأن اجلهات امل�سمولة ت�سم الدوائر 
املحلية والبلديات والهيئات واملوؤ�س�سات واملجال�س والأمانات العامة والدواوين 
وال�����س��رط��ة واجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة املحلية وامل��راك��ز وامل��ك��ات��ب واجل��ام��ع��ات واملعاهد 
اإ�سافة  التابعة للحكومة،  العامة  العتبارية  والأ�سخا�س  والأ�سواق  وال�سناديق 
اإىل ال�سركات اململوكة بالكامل من اجلهات اأو ال�سركات احلكومية ب�سكل مبا�سر 
ال�سركات  اأو  اجلهات  اأو  احلكومة  فيها  ت�ساهم  التي  وال�سركات  مبا�سر  غري  اأو 

احلكومية بن�سية تزيد عن %25 من راأ�س مالها كما �سلف.
وم�سوؤويل  احلكومة  موظفي  كبار  القانون  األ��زم  املالية  الذمة  اإف�ساح  ب�ساأن  و 
الدورية عند توليهم  املالية  بالذمة  اإف�ساح  للرقابة بتقدمي  اجلهات اخلا�سعة 
منا�سبهم وعند تركهم لها لأي �سبب من الأ�سباب، وذلك ا�ستنادا لنظام الإف�ساح 

الذي �سي�سدر مبوجب اأحكام هذا القانون.
و اإ�سافة اإىل ذلك ن�س القانون لأول مرة على نظام حلماية املبلغني وال�سهود 
ال�سوابط  وف��ق  ال�ساهد  اأو  للمبلغ  ال��الزم��ة  احلماية  توفري  اجل��ه��از  يتوىل  اإذ 
والإجراءات و التي ت�سمل توفري احلماية الالزمة له يف مقر اإقامته متى اقت�سى 

الأمر ذلك وبالتن�سيق مع اجلهات الأمنية وال�سرطية يف الدولة.
والإداري  امل��ايل  الف�ساد  خمالفات  عن  اجلهاز  اإب��الغ  يعترب  ل  للقانون  وفقا  و 
عن  الإف�����س��اح  او  بالإف�ساء  املتعلقة  والت��ف��اق��ي��ات  الت�سريعات  لأح��ك��ام  خمالفة 
اأو التي يتعامل  املعلومات ال�سرية �سواء باجلهة اخلا�سعة التي يعمل بها املبلغ 

معها.

•• اأبوظبي -وام:

�سكل قرار دولة الإمارات باإتاحة ال�ستخدام الطارئ للقاح كوفيد19- ل� اأبطال 
على  �سباقة  خطوة  املر�سى  مع  تعاماًل  الأك��رث  الفئات  من  الأول  ال��دف��اع  خط 
امل�ستوى العاملي اأظهرت من خاللها الدولة حجم العناية الفائقة التي توليها 
لتوفري كافة و�سائل الأمان وال�سالمة لهوؤلء الأبطال وحمايتهم من اأي اأخطار 

قد يتعر�سون لها ب�سبب طبيعة عملهم.
من جهتها اأكدت منظمة ال�سحة العاملية اأن �سالمة العاملني يف القطاع ال�سحي 
متثل �سمانة اأ�سا�سية ل�سالمة املر�سى يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي مير بها 

العامل جراء تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد 19".
 17 ال�  ي�سادف  الذي  املر�سى  ل�سالمة  العاملي  اليوم  املنظمة مبنا�سبة  واأ�سارت 
العاملون يف  يواجهها  التي  الهائلة  التحديات  اإىل حجم  ع��ام،  كل  �سبتمرب من 
التي  املخاطر  من  فاقمت  التي  اجلائحة  ب�سبب  العامل  ح��ول  ال�سحي  القطاع 
تهدد �سالمتهم، مبا فيها خطر اإ�سابتهم بعدوى الفريو�س نف�سه اأثناء تاأديتهم 

واجبهم يف تقدمي الرعاية ال�سحية للم�سابني.
امل��رح��ل��ة قبل  ب��ن��اء على نتائج درا���س��ات  ال��دول��ة  املعنية يف  ق���رار اجل��ه��ات  وج���اء 
ال�سريرية واملرحلتني الأوىل والثانية والتي اأظهرت اأن اللقاح اآمن وفعال، فيما 
ت�سري املرحلة الثالثة بفاعلية والتي ت�سم عددا كبريا من املتطوعني، كما متت 

مراجعة الدرا�سات املتعلقة ب�سالمة التطعيم.
القطاع  يف  العاملني  من  الأول  الدفاع  خط  اأبطال  وجهود  ت�سحيات  وحظيت 
الطبي يف دولة الإمارات بدعم وتقدير كبريين على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي 
منذ الأيام الأوىل لنت�سار الفريو�س حيث اأُطلقت العديد من املبادرات الداعمة 

للعاملني يف القطاع.
واأُعلن يف يوليو املا�سي عن اإن�ساء مكتب فخر الوطن لدعم العاملني يف اخلطوط 
يف  والعاملون  الطبية  وغ��ري  الطبية  القطاعات  موظفو  ذل��ك  يف  مبا  الأمامية 
اخلدمية  والطواقم  و�سيادلة  وممر�سني  اأطباء  من  ال�سحي  القطاع  من�ساآت 

مبختلف تخ�س�ساتها.
ووّجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف مايو املا�سي مبنح الإقامة الذهبية يف 
دولة الإمارات، ومدتها 10 �سنوات، ل� 212 من اأطباء وطبيبات هيئة ال�سحة يف 

دبي، تقديرا ملا قدموه من مناذج م�سرفة لأعلى م�ستويات اللتزام املهني.
بدورها كانت التوجيهات احلكيمة ور�سائل الدعم التي توجه بها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، اإىل جميع الكوادر العاملة يف "خط الدفاع الأول" مبثابة ال�سعلة التي 
انت�سار  تداعيات  مواجهة  يف  قدما  للم�سي  الهمم  و�سحذت  الطاقات  فجرت 

فريو�س "كوفيد 19" يف كافة املجالت.
وبتوجيهات من �سموه اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم بال�سراكة مع "مكتب فخر 
املدار�س  الدرا�سية يف  للمنح  برنامج  "حياكم" وهي عبارة عن  الوطن" مبادرة 
الإماراتية تقدم اإىل اأبناء العاملني يف خط الدفاع الأول يف القطاع ال�سحي يف 

جميع اأنحاء الدولة.
ويح�سل الطلبة على منح درا�سية كاملة للدرا�سة يف املدار�س احلكومية بدءا من 
الثانوية  املرحلة  من  انتهائهم  وحتى   2021-2020 احلايل  الدرا�سي  العام 

وذلك تقديرا جلهود وت�سحيات اآبائهم ودورهم يف املحافظة على �سحة و�سالمة 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  خ�ست  جهتها  من  املجتمع. 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "اأم الإمارات"، يف اأبريل املا�سي، الكادر الطبي بر�سالة 
فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  اأب��ط��ال  و�سلت  وتقدير،  �سكر 
كورونا امل�ستجد من الطبيبات والأطباء يف خمتلف مواقع عملهم وعرب هواتفهم 
الطبية  والكوادر  الفرق  وتقديرا جلهود  الإم��ارات.  اأنحاء  ال�سخ�سية يف جميع 
مبادرة  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأطلقت  ال�سحي،  القطاع  يف  والعاملني 
اجلوية  للقوات  التابع  اجل��وي��ة  لال�ستعرا�سات  الإم����ارات  فر�سان  �سرب  م��رور 

والدفاع اجلوي على عدد من امل�ست�سفيات يف الدولة وملدة ثالثة اأيام.
بدوره اأ�سدر جمل�س دبي الريا�سي ميداليات حتمل �سوراً لأبطال خط الدفاع 
الأول من الأطباء وامل�سعفني وال�سرطة والدفاع املدين، كما اأ�سدر بريد الإمارات 
وممر�سات  اأطباء  من  الطبية  الكوادر  ت�سميمها  يربز  مميزة  تذكارية  بطاقة 

و�سيادلة وفنيي املختربات وامل�سعفني.

عبداهلل بن زايد يلتقي بومبيو وقادة الكوجنر�س الأمريكي يف ختام زيارته اإىل وا�صنطن 
وفد الدولة برئا�سة �سموه يختتم زيارته للوليات املتحدة الأمريكية عقب التوقيع على معاهدة ال�سالم التاريخية بني دولة الإمارات ودولة اإ�سرائيل

خليفة بن زايد ي�صدر قانونا باإعادة تنظيم جهاز اأبوظبي للمحا�صبة

دعم ر�صمي للجي�س الأبي�س حمليا .. والأمم املتحدة: �صالمة العاملني اأولوية

•• ال�سارقة -وام: 

مطار  من  انطلقت  م�ساعدات  طائرة  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأم�س  �سريت 
القي�سانات  م��ن  املت�سررين  لإغ��اث��ة  ال�سقيق  ال�����س��ودان  اإىل  ال���دويل  ال�سارقة 
وال�سيول �سمن حملة "من �سارقة اخلري اإىل �سودان الوفاء" التي مت اإطالقها 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة حمملة باأكرث من 20 طنا من امل�ستلزمات 

الإغاثية ال�سرورية .
و ت�سمل امل�ساعدات املواد الغذائية ومالب�س الك�سوة والأغطية الثقيلة واخليام 
الفي�سانات  من  املت�سررين  لإغ��اث��ة  اأوىل  كمرحلة  وذل��ك  الأدوي���ة  جانب  اإىل 
من  الكثري  وخلفت  ال�سودان  اأرا�سي  من  كبرية  اأج��زاء  �سربت  التي  وال�سيول 
املن�ساآت  وت��دم��ري  ال�سكان  م��ن  ال��ع��دي��د  وت�����س��رد  م��وت  ت�سبب يف  ال���ذي  ال��دم��ار 

ال�سكنية واخلدمية.
اإدارة  مدير  ال��زري  حمدان  حممد  برئا�سة  اجلمعية  من  وف��د  احلملة  يرافق 
امل�ساريع والكفالت وعلي حممد الرا�سدي مدير اإدارة العالقات العامة والإعالم 

ملتابعة عمليات توزيع مواد الإغاثة ورفع تقارير عاجلة عن الأو�ساع والوقوف 
على املناطق الأكرث ت�سررا لو�سع الت�سورات ب�ساأن م�ساعدة ال�سكان.

ال�سارقة  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  القا�سمي  ال�سيخ �سقر بن حممد  قال  و 
ت�سيري  مت  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  ان��ه  اخل��ريي��ة 
احلملة الإغاثية املوجهة اإىل الأ�سقاء يف ال�سودان عمال بالنهج ال�سائد يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة التي اثبتت يف كافة املواقف الإن�سانية نبل اأبنائها من 
املواطنني واملقيمني و�سخاء اأيديهم يف املبادرة اإىل دعم احلمالت الإن�سانية .. 
م�سريا اإىل اأن احلملة �سوف توزع م�ساعداتها يف مرحلتها الأوىل على 10 الآف 
من املت�سررين باإ�سراف من �سفارة الدولة يف ال�سودان وعرب مكتب اجلمعية يف 

اخلرطوم.
و قد وجه ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي �سكره اإىل وزارة اخلارجية والتعاون 
ال��وف��د كما توجه  اإج����راءات �سفر  مل��ا قدمته م��ن ت�سهيالت ع��دي��دة يف  ال���دويل 
ذاته دور جمعية  الوقت  .. مثمنا يف  ال��دويل  ال�سارقة  اإدارة مطار  اإىل  بال�سكر 
ال�سارقة التعاونية يف توفري املواد الإغاثية ،و موؤكدا اأن جناح احلملة هو نتاج 

ذلك التعاون املوؤ�س�سي من قبل جميع املتعاونني من املوؤ�س�سات والأفراد.

خريية ال�صارقة ت�صري طائرة م�صاعدات لإغاثة 10 اآلف من مت�صرري في�صانات ال�صودان 

•• دبي-وام:

التطوع"  "قادة  برنامج  فعاليات  الإمارات"  "وطني  موؤ�س�سة  اختتمت 
الأوىل على م�ستوى الدولة حيث مت تخريج 150  ن�سخته  يف   2020

من ال�سباب ال�سباب الماراتي الطموح .
جاء تنظيم الربنامج ا�ستجابة لروؤية القيادة الر�سيدة، يف بناء جيل من 
ال�سباب الإماراتي مدرك لأ�سالة العمل التطوعي يف املجتمع الإماراتي 

كثابت من الثوابت الوطنية والأخالقية التي ن�ساأ عليها.
املتمثلة يف دمج  اأهدافه  الربنامج على حتقيق  العمل طيلة فرتة  و مت 
ليكونوا  واإل��ه��ام��ه��م  املجتمعية،  التنمية  عملية  يف  الإم���ارات���ي  ال�سباب 
روادا يف العمل التطوعي، وتدعيم �سعورهم بالنتماء للوطن، وتر�سيخ 
قدراتهم  وتنمية  الإيجابية،  قيمهم  وتعزيز  اجلماعي،  العمل  ثقافة 

ومواهبهم.
ا�ستمر الربنامج �ستة �سهور، تخللها العديد من املدخالت التدريبية من 

اأبرزها الريادة املجتمعية، والبتكار املجتمعي، وبناء املبادرات التطوعية، 
واإدارة وبناء فرق العمل التطوعية، و�سناعة القيمة واملحتوى املجتمعي 
الفعاليات  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ط��وع��ي..  العمل  يف  والفاعلية 
التحفيزية  وال��ل��ق��اءات  التطبيقية  العمل  وور���س  امليدانية،  والأن�سطة 

وبرامج التدريب عن بعد.
من  وامل��درب��ني  وامل�ست�سارين  اخل��رباء  من  نخبة  الربنامج  على  اأ���س��رف 
ذوي اخلربات املتميزة يف التدريب القيادي وريادة الأعمال الجتماعية 
مع  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  التطوعية  املبادرات  وبناء  املوؤ�س�سي  والبتكار 

موؤ�س�سة PioZone "الدولية للتنمية الجتماعية " / لندن.
الحتادي  الوطني  املجل�س  الفال�سي ع�سو  بالهول  �سرار  �سعادة  اأكد  و 

التطوع"  برنامج"قادة  اأن  الإم����ارات  وطني  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 
تاأ�سيل  على  ارت��ك��ز  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  الأوىل  ن�سخته  يف   2020
روح القيادة يف العمل التطوعي، لأن العمل التطوعي فل�سفة يف اخلري 
وديني  وجمتمعي  اأخ��الق��ي  قيمي  اأرث  اإىل  ت�ستند  العطاء  يف  وفل�سفة 
الفاعلية  ير�سخ  والعمل، ما  وال�سلوك  الفكر  والعقل يف  ال��روح  ثابت يف 
على  اأو  الفردي  امل�ستوى  على  �سواء  الإم��ارات��ي،  املجتمع  يف  الت�ساركية 
امل�ستوى املجتمعي، لدفع العمل التطوعي نحو اأهدافه، وحتقيق غاياته 
العمل  قفزة كبرية يف جمال  الربنامج  يعد هذا  وبالتايل   ، املجتمع  يف 
التطوعي. ولفت اإىل ان الربنامج متيز بالتكاملية وال�سمول يف الإعداد 
العقلي والجتماعي التوا�سلي والنف�سي واملهاري، وتعزيز بناء املهارات 

العمل  املكثفة ملجموعات  الإر�سادية  اإىل اجلل�سات  بالإ�سافة  الإبداعية. 
جمتمعية  م��ب��ادرة   13 بناء  اإىل  اأف�ست  وال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  املنبثقة 
تطوعية نوعية، تواكب امل�ستجدات املجتمعية املعا�سرة وبخطط ت�سغيلية 
جانبها  ومن  الإم��ارات��ي.  املجتمع  يف  املبا�سر  للتنفيذ  قابلة  وتف�سيلية، 
اأ�سادت متيمة حممد الني�سر مدير اإدارة الأن�سطة الوطنية، يف موؤ�س�سة 
ن�سخته  يف   2020 التطوع"  "قادة  برنامج  وم��دي��رة  الإم���ارات  وطني 
العمل  ثقافة  تر�سيخ  يف  الربنامج  ب��دور  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  الأوىل 
وتعزيز  الدولة،  مهماً، يف دعم جهود  وطنياً  راف��داً  باعتباره  التطوعي، 
م�ساركة املواطن الإماراتي يف عملية التنمية واحل�سارة، التي ت�سهدها 
الإمارات . واأ�سارت اإىل اأن ح�سول امل�ساركني على رخ�سة دولية يف جمال 
العمل التطوعي، اأمر جد هام ومن �ساأنه ت�سجيع ال�سباب الإماراتي على 
دخول اأبواب العمل التطوعي، باعتباره ميثل ظاهرة اإن�سانية واجتماعية 
هامة، ت�ساعد يف رفع م�ستوى ال�سباب وتعزيز انتمائهم وحبهم لوطنهم، 

والتزامهم مب�سوؤولياتهم الوطنية واملجتمعية والإن�سانية.

موؤ�ص�صة وطني الإمارات تختتم فعاليات برنامج قادة التطوع 2020

• القانون يعزز وير�صخ مبادئ النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة وتطوير الرقابة على الأموال العامة
• القانون ي�صهم يف �صمان ال�صتخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة اأبوظبي
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•• اأبوظبي-الفجر:

لال�ستدامة"  زاي����د  "جائزة  اأع��ل��ن��ت 
ع���ن ت��رك��ي��ب ح���ل���ول ل����الإن����ارة تعمل 
اإحدى  ط��ورت��ه��ا  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة 
اجل���ه���ات ال���ف���ائ���زة ب���اجل���ائ���زة، وذل���ك 
حمافظة  ���س��م��ن  ح��ب��ي�����س��ة  ق���ري���ة  يف 
اإطار  ذل��ك يف  ي��اأت��ي  اأ���س��ي��وط مب�سر. 
امل��ب��ادرة الإن�����س��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة )20 
مقومات  تعزيز  وب��ه��دف   )2020 يف 
املزايا  م��ن  وت��وف��ري جمموعة  احل��ي��اة 
اأكرث من  القرية. ومت تركيب  ل�سكان 
الأداء  ع��ايل   )LED( م�سباح   50
�سمن  الطاقة  ا�ستهالك  يف  والكفاءة 
ال�����س��ارع ال��رئ��ي�����س��ي يف ال��ق��ري��ة، ومن 
 3500 على  بالنفع  تعود  اأن  املتوقع 

�سخ�س يومياً.
مبادرة   "2020 يف   20" وت��ع��ت��رب 
اإن�����س��ان��ي��ة اأط��ل��ق��ت��ه��ا دول�����ة الإم������ارات 
لال�ستدامة  زاي����د  ج���ائ���زة  وت���ق���وده���ا 
اأبوظبي  �سوق  �سركائها  مع  بالتعاون 
للتنمية،  اأبوظبي  و�سندوق  العاملي، 
الت�سامح،  ووزارة  للبرتول،  ومبادلة 
ماجد  وجم����م����وع����ة  و"م�سدر"، 

الفطيم.
من  وه���ي  ديزاين"،  "�سونا  وق���ام���ت 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة الفائزة 
بجائزة زايد لال�ستدامة لعام 2018 
���س��م��ن ف��ئ��ة ال���ط���اق���ة، وال���ت���ي تتخذ 

امل�سابيح  بتطوير  فرن�سا،  يف  مقرها 
املتوقع  من  التي  اجلديدة  ال�سم�سية 
يف حياة  اإي��ج��اب��ي��اً  ت���اأث���رياً  اأن حت���دث 
ال�����س��ك��ان ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ع����دة، حيث 
�ستتيح لهم العمل والتوا�سل وال�سعور 
ف�ساًل  الظالم،  يحل  عندما  ب��الأم��ان 
العاملية  اجل���ه���ود  يف  امل�����س��اه��م��ة  ع���ن 

الرامية للحد من التغري املناخي. 
الدكتور  معايل  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
�سلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة 
عام  وم��دي��ر  املتقدمة  والتكنولوجيا 
"ترتبط  ل��ال���س��ت��دام��ة:  زاي����د  ج��ائ��زة 
دولة الإمارات بعالقات اأخوية متميزة 
ترتكز  العربية،  م�سر  جمهورية  مع 

اأر�ساها  التي  الرا�سخة  الأ���س�����س  على 
الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
وت�ستمر  ث���راه،  اهلل  ط��ّي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
ه���ذه ال��ع��الق��ة يف ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور يف 
مبا  الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  ظ��ل 
وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  م�����س��ال��ح  يحقق 
ال�سقيقني. وياأتي تنفيذ مبادرة )20 
جهود  ���س��م��ن  م�����س��ر  يف   )2020 يف 
جائزة زايد لال�ستدامة للم�ساهمة يف 
لل�سيخ  الغني  الإن�ساين  الإرث  تعزيز 
هذه  ت�سعى  ح��ي��ث  اهلل،  رح��م��ه  زاي����د، 
اإيجابي  ت��غ��ي��ري  اإح�����داث  اإىل  امل���ب���ادرة 
حبي�سة  قرية  �سكان  حياة  يف  ملمو�س 
م���ن خ����الل ت��رك��ي��ب م�����س��اب��ي��ح تعمل 

ال�سوارع،  لإن���ارة  ال�سم�سية  بالطاقة 
اقت�سادية  مب��ن��اف��ع  عليهم  ي��ع��ود  م��ا 
م�ستدامة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 

وبعيدة املدى".
وث��ّم��ن معاليه ال��دع��م امل��ق��دم م��ن كل 
و�سندوق  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  من 
للبرتول،  ومبادلة  للتنمية،  اأبوظبي 
و"م�سدر"،  ال���ت�������س���ام���ح،  ووزارة 
ك�سركاء  الفطيم،  م��اج��د  وجم��م��وع��ة 
نهج  ن�سر  يف  وم�ساهمتهم  امل��ب��ادرة  يف 
ال�سيخ زايد يف جمال العمل الإن�ساين، 
الكهرباء  وزارة  ب��ت��ع��اون  اأ����س���اد  ك��م��ا 
والطاقة املتجددة يف جمهورية م�سر 
ت��ن��ف��ي��ذ هذه  ال�����س��ق��ي��ق��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة 

املبادرة. 
يف  ال�سم�سية  امل�����س��اب��ي��ح  ت��رك��ي��ب  ومت 
ال�سارع الرئي�سي بقرية حبي�سة الذي 
ي�����س��م م���ن���ازل ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه ويعترب 
القرية  ل����دخ����ول  ال���وح���ي���د  ال�������س���ارع 
املتاجر  واخل��روج منها. وب��داأت بع�س 
منافع  بتحقيق  املنطقة  يف  الأ�سا�سية 
اقت�سادية من هذه اخلطوة التي تتيح 
موا�سلة العمل ل�ساعات اأطول ومتّكن 
الزبائن من زيارة املتاجر لياًل �سمن 
ظروف اآمنة. كما ي�سعر الأطفال الآن 
املنازل  اإىل  ال��ع��ودة  عند  اأك���رب  ب��اأم��ان 
الدرا�سة  ب��اإم��ك��ان��ه��م  واأ���س��ب��ح  م�����س��اء، 
على  تعليمية  منافع  يحقق  ما  م�ساًء 

املدى الطويل. 
الدكتور  م���ع���ايل  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
حممد �ساكر، وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة يف جمهورية م�سر العربية: 
 )2020 يف   20( م��ب��ادرة  "ت�ساهم 
التي يجري تنفيذها �سمن حمافظة 
م�سر  ا�سرتاتيجية  دع��م  يف  اأ���س��ي��وط 
ل��زي��ادة الع��ت��م��اد على م�����س��ادر طاقة 
لتلبية  التكلفة  منخف�سة  م��ت��ج��ددة 
الكهرباء،  وامل���دن م��ن  ال��ق��رى  ح��اج��ة 
�سواء يف املناطق احل�سرية اأو النائية، 

وبالتوازي مع احلفاظ على البيئة".
واأ�ساف معاليه: "اأود التوجه بال�سكر 
يف   20( م�����ب�����ادرة  اإىل  وال����ت����ق����دي����ر 

ال�سرتاتيجيني،  و�سركائها   )2020
القيادة يف دولة  واأخ�س بال�سكر اأي�ساً 
ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأن ت�ساهم  ���س��اأن ه��ذه اجل��ه��ود  اإذ م��ن 
الأخوية  ال��ع��الق��ة  اأوا���س��ر  توطيد  يف 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني البلدين  ال��را���س��خ��ة 
و�سعتها  ال��ت��ي  املهمة  اخل��ط��ط  ودع���م 
وتوفريها  اخل���دم���ات  ل��ت��ع��زي��ز  م�����س��ر 
ب��ك��ف��اءة ل��ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع من 
م�ستدامة  ح����ل����ول  ت����ق����دمي  خ������الل 
حتدث  اأن  مي��ك��ن  م�سافة  قيمة  ذات 
لأفراد  احل��ي��اة  ج���ودة  يف  نوعية  نقلة 
امل�سابيح  ه���ذه  واأت���اح���ت  املجتمع".  
لأط�����ف�����ال ق����ري����ة ح���ب���ي�������س���ة، ال����ت����ي ل 

للعب،  خم�س�سة  اأم��اك��ن  فيها  يتوفر 
الأن�سطة  يف  الوقت  من  املزيد  ق�ساء 
الرتفيهية يف ظروف اأكرث اأماناً. كما 
جنى اأهايل القرية ثمار هذه اخلطوة 
املزيد  لديهم  اأ�سبح  حيث  اجتماعياً 
حتى  والتوا�سل  لاللتقاء  الوقت  من 

عندما يحل الظالم.
اأواخر  ا�ستكملت يف  املبادرة قد  وكانت 
�سهر رم�سان املا�سي تركيب م�سابيح 
الأمري  م�ست�سفى  حميط  يف  �سم�سية 
عمان،  الأردن���ي���ة  العا�سمة  يف  ح��م��زة 
الأمن  م�ستويات  تعزيز  بهدف  وذل��ك 
اليومية للكوادر  وال�سالمة يف احلياة 
الطبية العاملة �سمن امل�ست�سفى والتي 
الأمامية  ال�����س��ف��وف  يف  ت��ق��ف  ك��ان��ت 
امل�سابني  م����ن  ع�����دد  اأك������رب  مل���ع���اجل���ة 

بفريو�س كوفيد19- بالدولة.
وقامت مبادرة )20 يف 2020( حتى 
الآن بن�سر حلول م�ستدامة يف جمالت 
من  كل  يف  وال��غ��ذاء  وال�سحة  الطاقة 
واأوغ���ن���دة.  وت��ن��زان��ي��ا  ون��ي��ب��ال  الأردن 
وت�����س��ت��ه��دف امل���ب���ادرة ن�سر احل��ل��ول يف 
15 دولة اأخرى يف املرحلة املقبلة مع 
الأخ���ذ ب��الع��ت��ب��ار ح��ال��ة ك��ل بلد فيما 
كوفيد19-.  جائحة  مواجهة  يخ�س 
حلول  ن�سر  املقبلة  اخلطوات  وت�سمل 
كل  �سمن  وامل��ي��اه  الطاقة  قطاعي  يف 
ومدغ�سقر  وبنغالدي�س  كمبوديا  من 

واإندوني�سيا وكو�ستاريكا.  

املبادرة الإماراتية »20 يف 2020« توفر الإنارة امل�صتدامة لقرية يف م�صر

الرئي�س الباك�صتاين مينح من�صور بن 
زايد و�صام هالل باك�صتان

•• اأبوظبي-وام:

منح فخامة الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ، �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سام "هالل باك�ستان"، 
تقديرا وعرفانا جلهود �سموه الكبرية يف دعم وم�ساعدة باك�ستان يف جميع املجالت الإن�سانية 

والتنموية، وتعزيز العالقات الثنائية، وروابط ال�سداقة والعمل امل�سرتك بني البلدين.
�سعادة غالم  الو�سام من   ، الوطن  نهيان، يف ق�سر  اآل  زاي��د  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  وت�سّلم 
باك�ستان"  "هالل  وي��ع��د   . ال��دول��ة  ل��دى  الإ���س��الم��ي��ة  باك�ستان  جمهورية  �سفري  د�ستغري 
ال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  �سنويا  مُينح  حيث  باك�ستان،  جلمهورية  مدين  و�سام  اأرف��ع  ثاين 

الباك�ستاين، لكبار ال�سخ�سيات تقديرا جلهودهم املميزة ومبادراتهم الرائدة.

•• اخلوخة - وام:

الإغاثية  م�ساعداتها  تقدمي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  وا�سلت 
لل�سعب اليمني يف اإطار ر�سالتها الإن�سانية للتخفيف من وطاأة الأو�ساع 

املعي�سية التي مت�س حياة ال�سكان .
وع��رب هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر مت تقدمي 16 طنا م��ن امل���واد الإغ��اث��ي��ة ل� 
حمافظة  يف  ال�ساحلية  اخلوخة  مبدينة  العليلي  مبخيم  اأ�سرة   1200

احلديدة �سمن املرحلة الثانية للعام 2020.
وذراعها  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  الأه���ايل  وتقدم 
تقدمه  الذي  الإن�ساين  " على دعمها  الأحمر  الهالل  "هيئة  الإن�ساين  

للنازحني والأ�سر املحتاجة ب�سكل دوري كل 21 يوما منذ اأربع �سنوات .

•• ح�رضموت-وام:

وا�سلت دولة الإم��ارات العربية املتحدة ممثلة يف " هيئة الهالل الأحمر" 
اإطار  يف  وذل���ك  ح�سرموت  حمافظة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  و  الإغ��اث��ي��ة  اأع��م��ال��ه��ا 
اأو�ساعا  تعاين  التي  الأ�سر  حياة  تطبيع  و  املعاناة  لرفع  الرامية  جهودها 

معي�سية �سعبة ب�سبب الظروف التي متر بها البالد.
 400 21 طنا و  500 �سلة غذائية تزن  فقد وزع فريق الهالل الأحمر 
كيلو جرام من امل�ساعدات الغذائية ا�ستفاد منها 2500 فرد من الأ�سر غري 

القادرة مبنطقتي تبالة وزغفة مبديرية ال�سحر مبحافظة ح�سرموت.
و اأعرب الأهايل عقب ت�سلمهم املواد الإغاثية عن �سكرهم وتقديرهم لدولة 
اإىل  الأخ��وي��ة  لوقفتها  و�سعبا  حكومة  و  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
جانبهم يف ظل هذه الظروف الإقت�سادية التي متر بها البالد اإىل جانب 

جهود الإغاثة املتوا�سلة لأبناء ح�سرموت.
عام  بداية  منذ  توزيعها  مت  التي  الغذائية  ال�سالل  عدد  اأن  بالذكر  جدير 
كيلو   328 و  طنا   2483 ت��زن  غذائية  �سالل   31،910 بلغت   2020
ج��رام��ا ا�ستفاد منها 150 األ��ف��ا و550 ف��ردا م��ن الأ���س��ر غ��ري ال��ق��ادرة يف 

حمافظة ح�سرموت.

اليمني الغربي  ال�صاحل  يف  النازحني  على  الإغاثية  امل�صاعدات  من  طنا  بدعم من الإمارات.. الهالل يوزع 16 

الإمارات تقدم اأكرث من 21 طنا من امل�صاعدات الغذائية لأهايل ال�صحر يف ح�صرموت
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•• دبي-وام:

اأمناء جامعة حممد  ناق�س جمل�س 
ال�سحية  والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن 
للعام  الأول  اج����ت����م����اع����ه  خ�������الل 
الذي   2021-2020 ال��درا���س��ي 
عقد افرتا�سيا برئا�سة �سمو ال�سيخ 
رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
الأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل��ام��ع��ة 
و  التحكم  مركز  يف  اجلامعة  جهود 
ال�سيطرة ملكافحة فريو�س "كورونا" 
ك��ج��ام��ع��ة بحثية يف  ب��دب��ي ودوره�����ا 
ال��ت�����س��دي ل��ل��ج��ائ��ح��ة اإ����س���اف���ة اإىل 
خطتها  �سوء  يف  اجلامعة  منجزات 

الإ�سرتاتيجية.
�سريف  اأحمد  عامر  الدكتور  قدم  و 
الإجتماع  خ����الل  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر 
ن���ب���ذة ع����ن ال�����ربام�����ج الأك����ادمي����ي����ة 
اجلامعة  طرحتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اإطالق كلية  راأ�سها  العام وعلى  هذا 

ال���ت���ي تقدم  ال��ت��م��ري�����س وال��ق��ب��ال��ة 
هما  املاج�ستري  لدرا�سة  برناجمني 
ماج�ستري العلوم يف متري�س القلب 
وماج�ستري  ال���دم���وي���ة  الأوع����ي����ة  و 
اإ�سافة  الأطفال  العلوم يف متري�س 
العلوم  يف  امل��اج�����س��ت��ري  ب��رن��ام��ج  اإىل 
الذي تقدمه كلية  الطبية احليوية 
ال���ط���ب وب���رن���ام���ج ج���ام���ع���ة حممد 

ال�سحية  والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن 
لالمتياز يف طب الأ�سنان.

اأع�������س���اء جمل�س  ح�����س��ر الج���ت���م���اع 
اأمناء اجلامعة وهم �سعادة الدكتورة 
رج����اء ع��ي�����س��ى ال���ق���رق ن��ائ��ب رئي�س 
املجل�س .. و معايل عبد الرحمن بن 
حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية 
امل���ج���ت���م���ع وم����ع����ايل ح��م��ي��د حممد 
ال�سحة  هيئة  ع��ام  مدير  القطامي 
بدبي و �سعادة عبداهلل عبدالرحمن 
الأمناء  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال�����س��ي��ب��اين 
و ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حممد 
الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير 
عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
اإي��ان جرير مدير جامعة  والدكتور 
"بلفا�ست"  يف  "كوينز" الربيطانية 
اأحمد  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور  ج��ان��ب  اإىل 
ال�سيخ  ع��ل��وي  ال���دك���ت���ور  و  ���س��ري��ف 
لل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  علي 

الأكادميية عميد كلية الطب.

•• دبي-الفجر:

اأن  ك�����س��ف��ت م����وا�����س����الت الإم�����������ارات 
ل���ل���ت���دري���ب  "من�ستي"  ب����رن����ام����ج 
وال��ت��ع��ل��م ال���ذك���ي ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه يف 
ق��د مّكن   ،2019 ع���ام  م��ن  اأك��ت��وب��ر 
 1632 م��وظ��ف��ي��ه��ا ال���س��ت��ف��ادة م���ن 
�ساعة   758 ب��واق��ع  ت��دري��ب��ي��ة،  دورة 
املا�سي،  يوليو  حتى  وذل��ك  تدريبية 
تدريب  اإط���ار حر�سها على  وذل��ك يف 
وتطوير مواردها الب�سرية مبا يواكب 
التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات  امل��ت��غ��ريات 
املت�سارعة، ومبا ين�سجم مع الأهداف 

ال�سرتاتيجية والقيم التي تتبناها.
التنفيذي  واأّك��دت فريال توكل املدير 
اأن  امل���������س����ان����دة  ل�����دائ�����رة اخل�����دم�����ات 
م���وا����س���الت الإم���������ارات اأدرك�������ت منذ 
التقنيات  توظيف  اأهمية  مبكر  وق��ت 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وت��ب��ّن��ي  احل��دي��ث��ة 
التحول  عملية  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ذك���ي يف ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ه��ا، الأم����ر 
ال���ذي اأث��م��ر ع��ن اإط���الق ال��ع��دي��د من 
ال�سنوات  خ����الل  ال��ذك��ي��ة  امل����ب����ادرات 
للتدريب  ال���ت���ح���ول  م��ن��ه��ا  امل���ا����س���ي���ة 
وال��ت��ع��ل��م ال��ذك��ي م��ن خ���الل برنامج 
"من�ستي"، حيث مّهد التحول الذكي 
والتغريات  الظروف  التعامل مع  من 
ال����ت����ي ف���ر����س���ت���ه���ا ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
وي�سر،  �سال�سه  بكل  "كوفيد19-" 
لتطوير  ال��ف��ر���س��ة  موظفيها  وم��ن��ح 
جديدة  م��ع��ارف  واكت�ساب  مهاراتهم 
ال��ت��دري��ب��ي��ة التي  ال������دورات  ���س��ي��م��ا  ل 
قدمتها يف جمال ا�ستمرارية الأعمال 
بها،  اخلا�سة  وال�سيا�سات  واخل��ط��ط 

وال����ذي ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ني املوظفني 
والتحديات  الآث��ار  وحتديد  فهم  من 
العمليات  على  اجلائحة  اأثارتها  التي 
التجارية. واأو�سحت توكل اأن برنامج 
"من�ستي" يتيح للموظفني ال�ستفادة 
تتوافق  التي  التدريبية  الربامج  من 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مع 
ملوا�سالت المارات لالأعوام 2020-
اأهدافها،  حت��ق��ي��ق  وت��دع��م   2025
تطوير  على  ال��ربام��ج  ه��ذه  ت��رّك��ز  اإذ 
املهارات والكفاءات الفنية، اإىل جانب 
تعزيز القيم املطلوبة للعمل مبفهوم 
مواكبة  عرب  وذل��ك  اخلا�س،  القطاع 
يف  الرئي�سية  وامل��ت��غ��ريات  ال��ت��ط��ورات 
قطاع النقل واملوا�سالت على امل�ستوى 

املحلي والإقليمي والدويل.
واأ�سارت توّكل اأن موا�سالت الإمارات 
الذكي  للتعلم  حملة  م��وؤخ��راً  اأطلقت 
LEARN@" ������س�����ع�����ار  حت�������ت 
WORK" وذلك يف خطوة تعك�س 
ال�سركة  توليه  ال��ذي  الهتمام  م��دى 

كوادرها  وم���ه���ارات  م���ع���ارف  ب��ت��ع��زي��ز 
الوظيفية عرب ت�سجيعهم على ق�ساء 
�ساعة واحدة يف الأ�سبوع للتعلم اأثناء 
ال�سركة  ح��ر���س  اإىل  م�سرية  العمل، 
تطوير  ب���رام���ج  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
اأدوات  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل���واه���ب،   وتنمية 
ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف تطوير وتنمية 
مهارات الكوادر الوظيفية، مبا ي�سهم 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف 
و�سوًل اإىل حتقيق الروؤية الطموحة 

ملوا�سالت الإمارات.
"من�ستي"  برنامج  اأن  ت��وّك��ل  وق��ال��ت 
ثقافة  بتعزيز  �ساهم  ال��ذك��ي  للتعلم 
التعلم عن بعد، كونه يتميز مبرونته 
عرب ا�ستثماره للموارد وتوفري الوقت 
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  واجل��ه��د 
املوظف ويف اأي مكان وزمان، مو�سحة 
ت�سم  ح��زم��ة  ت���ق���ّدم  "من�ستي"  اأن 
تتوافق  تدريبي  برنامج   10،000
والكفاءات  امل���ه���ارات  م��ع  حمتوياتها 
وتتما�سى  امل��وظ��ف��ني،  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
لل�سركة  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  مع 
التغيري،  واإدارة  القيادة  مهارات  مثل 
والتخطيط  امل�ساريع  اإدارة  وم��ه��ارات 
ال�سرتاتيجي، ومهارات اإدارة الأزمات 
وا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال، ع���الوة على 

مهارات الت�سال والتوا�سل الفعال. 
يذكر اأن موا�سالت الإم��ارات اأطلقت 
عدة برامج ومبادرات تعك�س احلر�س 
اخل�سبة  البيئة  لتوفري  تتبناه  ال��ذي 
امل�ستقبلية،  قياداتها  وا�ستثمار  لنمو 
خالل  م��ن  املوؤ�س�سي  الأداء  وتطوير 
"�سكراً"،  م��ن��ه��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا،   حت��ف��ي��ز 

"طموح"، وغريها من الربامج. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ت��راأ���س ال��ل��واء علي ع��ب��داهلل ب��ن ع��ل��وان النعيمي 
رئي�س اللجنة العليا الدائمة – قائد عام �سرطة 
الدائمة  العليا  اللجنة  اإج��ت��م��اع  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
العليا  اللجنة  اأع�ساء  بعد، بح�سور  الثامن عن 

الدائمة.
بال�سادة  الدائمة  اللجنة  رئي�س  رَح��ب  البدء  يف 
الأع�ساء مثمنا اجلهود التى يبذلونها لالإرتقاء 
اإجن�����ازات خالل  ال�����س��رط��ي، وم���امت م��ن  بالعمل 

اجلهود  مب�ساعفة  م��ط��ال��ب��اً  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ف��رتة 
وا�ستمرار عمليات التطوير والتح�سني من اأجل 

جودة حياة اأفراد املجتمع.
الأداء  تقارير  م��ن   ع��دد  الجتماع  وا�ستعر�س    
 ،2020 ال���ع���ام  م���ن  الول  للن�سف  امل��وؤ���س�����س��ي 
م��ن��ه��ا ن��ت��ائ��ج اجل���رائ���م امل��ق��ل��ق��ة ل��ك��ل 100 الف 
الطرق خ��الل نف�س  ، وع��دد وفيات  ال�سكان  من 
امل��دة،  وحمالت ال�سبط امل��روري ، كذلك ناق�س 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اأداء  الإجتماع 

عن الن�سف الول من عام 2020.

الإجتماع  اإ�ستعر�س  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  وح���ول   
ال�����س��ك��اوي وامل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة ب��ه��دف تقدمي 
ومراجعة  للجمهور،  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ق  خ��دم��ات 
���س��ي��ا���س��ة الب��ت��ك��ار وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ة ن�����س��ر ثقافة 
العمل  ب��ي��ئ��ة  والإب���������داع يف  وال��ت��م��ي��ز  الإب���ت���ك���ار 
ال�سرطي، كما ا�ستعر�س حتليل عملية اخلدمات 
العامة  للقيادة  الرقمي  والتحول  اللكرتونية 
املا�سية.     ال��ف��رتة  خ��الل  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة 
اإنتاجية فرق  وكذلك اطلع اللواء النعيمي على 
الوطني  التعقيم  ف��رتة  خ��الل  بعد  ع��ن  العمل 

والإج����راءات وال��ت��داب��ري الح��رتازي��ة والوقائية 
مع  )كوفيد19-(  ك��رون��ا  جائحة  م��ع  للتعامل 
موا�سلة تكثيف اجلهود لتحقيق ال�سالمة لكافة 

اأفراد املجتمع.
ويف خ��ت��ام الإج���ت���م���اع اأك����د ال��ق��ائ��د ال���ع���ام، على 
الإ�ستعداد  و�سمان  الفريق  ب��روح  العمل  اهمية 
و�سفافية  بكفاءة  اخلدمات  وتقدمي  واجلاهزية 
و�سرورة ا�ستحداث م�ساريع ومبادرات للتطوير 
مب�ستوي  الإرت���ق���اء  ب��ه��دف  امل�ستمر  والتح�سني 

الداء ال�سرطي.

•• ال�سارقة-الفجر:

واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
الطبيعية بال�سارقة، اأن مراكز الهيئة 
األف   57 اأك����رث م���ن  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ن��ح��و 
زائراً خالل �سهري يوليو واأغ�سط�س 
مراكزها  ع��ودة  بعد  وذل��ك   ،2020
امل���وزع���ة ب���الإم���ارة ل���س��ت��ق��ب��ال ال���زوار 
بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، 
للتطهري  ���س��ام��ل  ب���رن���ام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
كورونا  ف��ريو���س  مل��واج��ه��ة  والتعقيم، 
ول�سمان  )كوفيد19-(،  امل�ستجد 

عودة �سل�سة واآمنة.
وا�����س����ط  م�����رك�����ز  زوار  ع�������دد  وب�����ل�����غ 
ل��الأرا���س��ي ال��رط��ب��ة  1650 زائ����راً، 
م��ن��ه��م األ�����ف خ����الل ي���ول���ي���و، و650 
مركز  ا�ستقبل  كما  اأغ�سط�س،  خ��الل 
العربية،  اجل���زي���زة  ���س��ب��ه  ح���ي���وان���ات 
 5970 م��ن��ه��م  زائ��������راً،   21171
خالل  و15201  ي���ول���ي���و،  خ�����الل 
كلباء  مركز  ا�ستقبل  فيما  اأغ�سط�س، 
زائ��ر خالل   100 للطيور اجلارحة، 

اأغ�سط�س.
الطبيعي  ال��ت��اري��خ  متحف  وا�ستقبل 
والنباتي 12421 زائراً توزعوا على 
3875 زائراً خالل يوليو، و8546 
خالل اأغ�سط�س، وزار حديقة بحي�س 
منهم  زائ�������راً   544 اجل��ي��ول��وج��ي��ة، 
خالل  و389  يوليو،  خ��الل   155
اأغ�سط�س، وا�ستقبلت مزرعة الأطفال 
13397 زائراً منهم 3594 خالل 
اأغ�سط�س،  خ���الل  و9803  ي��ول��ي��و، 
الفطرية،  للحياة  الذيد  مركز  وزار 
17 خ��الل يوليو،  زائ���را،ً منهم   66
ا�ستقبل  كما  اأغ�سط�س،  خ��الل  و49 

البيئة اجلبلية  مركز احلفية ل�سون 
927 زائراً. و اأخرياً �سجلت احلديقة 
 1847 زائ����راً،   6795 الإ���س��الم��ي��ة 
 4948 و  يوليو،  �سهر  خ��الل  منهم 

خالل �سهر اأغ�سط�س. 

اإق���ب���اًل ك��ب��رًا رغ���م ال��ظ��روف 
ال�ستثنائية الراهنة

ال�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  واأك���دت 
واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س 
بداأت  الهيئة  اأن  بال�سارقة،  الطبيعية 
با�ستقبال جميع الزوار من العائالت 
و�سط  مراكزها،  والأط��ف��ال يف جميع 
تطبيق جميع الإجراءات الحرتازية، 
والتباعد  احل������راري  ال��ف��ح�����س  م��ث��ل 
على  وال��ت��اأك��ي��د  والتعقيم،  اجل�����س��دي 
باإلزامية  وال�����زوار  امل��وظ��ف��ني  جميع 
والقفازات  الطبية  الكمامات  ارت��داء 
ال��واق��ي��ة، ح��ي��ث ك���ان الإق���ب���ال كبرياً 
الراهنة،  ال�ستثنائية  الظروف  رغ��م 
وخ��ا���س��ًة ع��ل��ى م��رك��ز ح��ي��وان��ات �سبه 

الأطفال  وم��زرع��ة  العربية  اجل��زي��رة 
ومتحف  الإ�����س����الم����ي����ة  واحل����دي����ق����ة 

التاريخ الطبيعي والنباتي.
هيئة  م��راك��ز  اأن  �سعادتها،  واأ���س��اف��ت 
ال���ب���ي���ئ���ة وامل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
ال�سارقة، تعترب وجهة �سياحية ممتعة 
بطبيعتها  ف��ه��ي  وال�������س���غ���ار،  ل��ل��ك��ب��ار 
البيئية  ال�سياحة  اإطار  ت�سّنف �سمن 
التي اأخذت حتتل مكانة مميزة لدى 

ال�سياح على م�ستوى العامل.

اأوقات العمل
ال���ه���ي���ئ���ة جميع  م����راك����ز  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
زواره���ا طيلة اأي���ام الأ���س��ب��وع، م��ا عدا 
ي��وم ال��ث��الث��اء، واأوق����ات العمل خالل 
�سباحاً   9 ال�ساعة  من  الأ�سبوع  اأي��ام 
فيما  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وحتى 
تفتح املراكز اأبوابها يوم اجلمعة، من 
ال�ساعة الثانية ظهراً، وحتى ال�ساد�سة 
 11 ال�ساعة  ال�سبت من  ويوم  م�ساًء، 

�سباحاً وحتى ال�ساد�سة م�ساًء.

برامج متنوعة جاذبة وهادفة 
ولدى الهيئة ومراكزها برامج متنوعة 
جاذبة وهادفة، تنا�سب خمتلف ف�سول 
ال�سنة، مما ي�سهم يف زيادة اإقبال الزوار 
راأى  ال��ذي  ال�سحراء  فمتنّزه  عليها، 
باحلفاظ  وُيعنى   ،1995 ع��ام  النور 
التي  احل��ي��وان��ات  م��ن  جمموعة  على 
جممع  اإىل  تطور  املنطقة،  ت�ستوطن 
للعلم والثقافة والرتفيه يف اآن واحد، 
ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��راك��ز متنوعة، 
اجلزيرة  �سبه  ح��ي��وان��ات  م��رك��ز  م��ث��ل 
العربية الذي افتتحه �ساحب ال�سمّو 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
1999، وي��ع��ّد وجهة  ال�����س��ارق��ة، ع��ام 
والرتفيه  ل��ل��ن��زه��ة  م��ث��ال��ي��ة  ع��ائ��ل��ي��ة 
وملتقى  ال��رثي��ة،  البيئية  واملعلومات 
ومكاناً  والن�ساط،  والرتفيه  للتعليم 
للت�سالح مع الطبيعة والتفاعل معها، 
تتوافر  وم��ا  معلومات  م��ن  يقدمه  مل��ا 

فيه من برامج واأن�سطة وفعاليات. 
للتاريخ  ال�������س���ارق���ة  م��ت��ح��ف  وه���ن���اك 
الطبيعي والنباتي، الذي ياأخذ الزائر 
يف رحلة ممتعة عرب الع�سور، ليكت�سف 
ع�سر الدينا�سورات، وجمال النباتات 
اأما  الع�سور،  عرب  وتطورها  وتنوعها 
ال��ت��ي تنطلق  الإ���س��الم��ي��ة  احل��دي��ق��ة 
م���ن روؤي�����ة اإ���س��الم��ي��ة ج��وه��ري��ة، هي 
القراآنية و  الآي��ات  التدبر والتاأمل يف 
ت�سمه  فيما  والتفكر  النبوية،  ال�سنة 
النبوية  الأحاديث  و  القراآنية  الآي��ات 
بالعلم  بربطها  نباتات  من  ال�سريفة 
الفر�سة  ال�����زائ�����ر  ي���ج���د  احل�����دي�����ث، 
ال��ك��ام��ل��ة ل��ال���س��ت��م��ت��اع وامل���ع���رف���ة. ويف 
الأط��ف��ال هناك جتربة غنية  م��زرع��ة 
حديقة  فهي  وال�ستك�ساف،  باملعرفة 
منوعة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وتعليمية  بيئية 

للعائالت وطالب املدار�س.
للهيئة،  التابعة  التعّلم  مراكز  وتوفر 
مثل مركز وا�سط لالأرا�سي الرطبة، 
واحلفية  اجل���ارح���ة،  للطيور  وك��ل��ب��اء 
ل�سون البيئة اجلبلية، جتربة علمية 
تعليمية  جممعات  يف  تتمثل  ف��ري��دة، 
وترفيهية مت بناوؤها يف و�سط حممية 
تنوع  و  خ��الب��ة  طبيعة  ذات  طبيعية 
ب��ي��ول��وج��ي، ح��ي��ث ي��ج��د ك���ل زائ����ر ما 
يرغب فيه من الرتفيه ومتعة التعلم 
مراكز  زوار  وي��ح��ظ��ى  وال���س��ت��ج��م��ام. 
تعليمية، عرب و�سائل  التعلم بجولت 
ترفيهية للتعّرف اإىل الأق�سام املتعددة 
لدى املراكز، وتعد هذه املراكز معامل 
علمية مميزة للنا�س وفر�سة للتعرف 
التي  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  خمتلف  اإىل 
الإم����ارة الطبيعي و ما  ت��اري��خ  ت���روي 

تزخر به من تنوع حيوي.

•• اأبوظبي -وام:

اعتمدت دولة الإمارات منذ بداية العام اجلاري حزمة من القرارات الهادفة 
اإىل الرتقاء بالقطاع ال�سحي الذي اعترب ر�سمياً عاماً لال�ستعداد للخم�سني، 
لرت�سم تلك القرارات خارطة طريق وا�سحة املعامل لالرتقاء بهذا القطاع 
احليوي مبا يتما�سى مع روؤية الإمارات 2071 التي تعترب �سحة الإن�سان 

ركيزة اأ�سا�سية للتنمية الب�سرية والجتماعية والقت�سادية.
و�سكل اعتماد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأم�س الأول قرارا باإن�ساء 
اآخر تلك  الب�سرية  الأع�ساء والأن�سجة  الوطني لتنظيم نقل وزراعة  املركز 

القرارات واملبادرات التي تر�سدها "وام" يف التقرير التايل.
البداية كانت باعتماد جمل�س الوزراء يف 6 يناير املا�سي اإن�ساء املركز الوطني 
للبحوث ال�سحية الذي يهدف اإىل و�سع ال�سرتاتيجية الوطنية لالأبحاث 
ال�سحية  البحوث  اأولويات  وحتديد  البحوث،  لتنظيم  الدولة  يف  ال�سحية 
اجلهات  بني  بالتن�سيق  املتخ�س�سة  التميز  بحوث  مراكز  وت�سكيل  بالدولة، 
املعنية بناء على توفر الإمكانيات والقدرات الب�سرية والأجهزة واملعدات ومن 
هذه املراكز على �سبيل املثال بحوث ال�سرطان، وال�سكري، وال�سحة العامة 
والأمرا�س  القلبية  والأم��را���س  الطرق،  الأم��را���س، وح��وادث  والوقاية من 

اجلينية.

واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س يف الج��ت��م��اع ذات����ه م�����س��روع ق����رار ب�����س��اأن ال��ل��ج��ن��ة العليا 
لدى  الطبية  للم�سوؤولية  اإن�ساء جلنة  على  ن�س  الذي  الطبية،  للم�سوؤولية 
كل جهة �سحية، وذلك بهدف الرتقاء مب�ستوى العالقة القائمة بني مقدم 
اأف�سل  اإىل  ومقيمني  مواطنني  من  ومتلقيها  الدولة  يف  ال�سحية  اخلدمة 
امل�ستويات، و�سمان حقوق كل طرف وحتديد الإجراءات املنا�سبة للدفاع عن 
هذه احلقوق وحمايتها، وذلك وفق �سوابط دقيقة حتقق التوازن ال�سروري 
يف مثل هذه العالقة يف جمال حيوي وح�سا�س مثل جمال تقدمي اخلدمات 

ال�سحية.
والذي  لل�سرطان،  الوطني  ال�سجل  اإن�ساء  املجل�س  اعتمد  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
التي  الإح�سائية  والبيانات  احلقائق  على  للوقوف  رئي�سية  دعامة  يعترب 
دقيقة  واأ�س�س  اإىل منهجيات  ا�ستناداً  العمل  اآليات  اإع��ادة �سياغة  �ساأنها  من 
املوؤ�سرات  واأح��دث  اأدق  على  على احل�سول  القرار  �سانعي  ت�ساعد  ووا�سحة 
ملكافحته، ومن  املنا�سبة  والأ�ساليب  الو�سائل  املر�س، وحتديد  بهذا  املتعلقة 
خالل حتديد اأ�سبابه واأنواعه والفئات الأكرث اإ�سابة به، وتوزيع عدد احلالت 
امل�سابة به ح�سب اجلن�س والعمر وغري ذلك من املعلومات ال�سرورية يف هذا 

ال�ساأن.
ويف الثالث من مايو املا�سي اعتمد جمل�س الوزراء ت�سكيل فريق عمل لدرا�سة 
ملف ال�سناعات الوطنية الطبية والدوائية يف الدولة بهدف تطوير فر�س 
ا�ستثمارية يف قطاع ال�سناعات الطبية والرتكيز على املنتجات ذات الأولوية، 

وتطوير القدرة النتاجية املحلية، اإىل جانب اقرتاح ال�سيا�سات والت�سريعات 
و�سمان  احليوي،  القطاع  ه��ذا  الفر�س يف  لدعم جن��اح  املطلوبة  واحل��واف��ز 

حتقيق الكتفاء الذاتي وال�ستعداد امل�ستمر لأي حتديات م�ستقبلية.
القطاعات  اإح����دى  الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  الأدوي�����ة  �سناعة  ق��ط��اع  وي��ع��ت��رب 
بلغ  �سنوي  اإجمايل  منو  مبعدل  الدولة  يف  ال�سناعة  لقطاع  ال�سرتاتيجية 
%6 خالل اخلم�س �سنوات املا�سية، ومعدل منو �سادرات حوايل %4 خالل 

الفرتة ذاتها، ويوجد اأكرث من 70 م�سنعاً وطنياً على م�ستوى الدولة.
ويف �سبتمرب املا�سي اعتمد جمل�س الوزراء، ال�سيا�سة الوطنية للتح�سينات يف 
دولة الإمارات، التي متثل اإطاراً وطنياً متعدد القطاعات ملكافحة الأمرا�س 

ال�سارية، واحلد من خطورتها على الفرد، واملجتمع.
الدولة،  يف  ال�سحية  املنظومة  وحم��اوره��ا  باأهدافها  ال�سيا�سة  ه��ذه  وتدعم 
واملجتمع  احلكومي  غري  القطاع  باإ�سراك  املقدمة،  اخلدمات  كفاءة  وتطور 
يف تطوير النظام ال�سحي لوقاية املجتمع من الأمرا�س ال�سارية، وال�سيطرة 
على  والعمل  الأم��را���س،  من  للحد  ال�سحية  احلياة  اأمن��اط  وتعزيز  عليها، 

توفري اخلدمات ال�سحية بجودة عالية، وعلى م�ستوى وطني اأ�سمل.
وتعزز ال�سيا�سة الوطنية للتح�سينات مكانة الدولة يف املجال ال�سحي على 
امل�ستويني الإقليمي والعاملي، وترفع من تناف�سيتها يف موؤ�سر جودة الرعاية 
�سحة  تعزيز  نحو  الدائمة  توجهاتها  �سوء  يف  ال��ع��امل،  دول  ب��ني  ال�سحية 
توفري  �سمان  خالل  ومن  وم�ستدام،  �سامل  �سحي  نظام  وتطوير  املجتمع 

ممار�سات  مع  تتوافق  التي  العالية  اجل��ودة  ذات  التح�سني  خدمات  اأف�سل 
ال�سالمة العاملية والوطنية. وبالعودة اإىل اعتماد قرار باإن�ساء املركز الوطني 
وزارة  هيكلية  �سمن  الب�سرية  والأن�����س��ج��ة  الأع�����س��اء  وزراع���ة  نقل  لتنظيم 
اإجراء  وتن�سيق  تنظيم  على  �سيعمل  املركز  ف��اإن  املجتمع..  ووقاية  ال�سحة 
على  وتطويرها  الب�سرية  والأن�سجة  الأع�ساء  وزراع��ة وحفظ  نقل  عمليات 
م�ستوى الدولة. وميثل اإن�ساء املركز خطوة فاعلة لدعم اأحد جمالت الطب 
احلديث، وتوحيد اجلهود الوطنية يف جمال نقل وزراعة الأع�ساء والأن�سجة 
اخلدمات  اأف�����س��ل  ل��ت��وف��ري  وف��اع��ال  رئي�سيا  دورا  �سيلعب  ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة، 
ال�سحية املمكنة للمر�سى الذين يحتاجون اإىل زراعة ع�سو اأو ن�سيج ب�سري 
املتطورة  العمليات  الدولة لتطوير ودعم مثل هذه  وتنظيم وتن�سيق جهود 
ع��ددا من  القرار  وح��دد  التقنيات.  اأف�سل  ا�ستخدام  يتم من خاللها  والتي 
املهام وامل�سوؤوليات للمركز حيث �سيتوىل �سمن مهامه واخت�سا�ساته و�سع 
الع�سوي، وعالجه وت�سجيل احلالت  الق�سور  والعالج من  الوقاية  برامج 
وزراعة  نقل  تنظيم  و���س��واب��ط  اإج�����راءات  تطوير  على  وال��ع��م��ل  ب��ه،  املعنية 
الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية وحفظها وتوزيعها واإ�سنادها وحتديثها بح�سب 
وتطوير  ل��ت��دري��ب  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  ال��ط��ب��ي��ة،  امل�����س��ت��ج��دات 
ثقافة  تعزيز  جانب  اإىل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ال�سحية  املهن  م���زاويل  م��وؤه��الت 
ينطوي  التي  باملخاطر  الوعي  ون�سر  الب�سرية  والأن�سجة  بالأع�ساء  التربع 

عليها الإجتار بالأع�ساء والأن�سجة الب�سرية

ا�صتعدادا للخم�صني .. قرارات تر�صم م�صتقبل قطاع ال�صحة يف الإمارات

حمدان بن را�صد ي�صتقبل ويل عهد الفجرية
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
يف ق�سر �سموه يف زعبيل �سباح ام�س �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية الذي قدم التهنئة ل�سموه مبنا�سبة عودته اإىل 
اإثر العملية اجلراحية التي اأجريت ل�سموه يف اخلارج  البالد �ساملا معافى 
وتكللت بالنجاح بحمد اهلل. ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب 

ويل عهد الفجرية.
كما ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم معايل الفريق عبداهلل 
خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي يرافقه عدد من كبار �سباط ال�سرطة 
الذين قدموا التهنئة ل�سموه بنجاح العملية اجلراحية وعودته اإىل البالد 

�ساملا معافى.

وجه با�ستمرار التطوير

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا 

مع تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية ل�سمان عودة اآمنة

 57 األف زائر ملراكز هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�صارقة خالل �صهري يوليو واأغ�صط�س 2020

اأحمد بن �صعيد يرتاأ�س اجتماعا افرتا�صيا 
ملجل�س اأمناء جامعة حممد بن را�صد للطب

من خالل منظومة من�ستي للتعلم الذكي

موا�صالت الإمارات تعزز ثقافة التدريب 
عن بعد من خالل من�صة ذكية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

الإجتماعي  التثقيف  اإدارة  ك�سفت 
الإجتماعية  اخل����دم����ات  ب����دائ����رة 
 153 نفذت  اأن��ه��ا  ع��ن  بال�سارقة؛ 
تثقيفيا، �سارك فيه نحو  برناجماً 
خمتلف فئات  م��ن  م��ن  األ���ف   53
اأفراد املجتمع، خالل الن�سف الأول 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري؛ ع��رب من�سات 
التوا�سل التقنية املتمثلة يف "زوم" 
و"وميكرو�سوفت تيمز" اإىل جانب 
الدائرة  ح�سابات  عرب  احل��ي  البث 

على �سبكات التوا�سل الجتماعي
وتتبنى اإدارة التثقيف الجتماعي؛ 
ت���ن���ف���ي���ذ ���س��ل�����س��ل��ة م�����ن ال����ربام����ج 
كافة  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  التثقيفية 
فئات املجتمع من الأطفال واأولياء 
امل��وظ��ف��ني وطلبة  الأم�����ور وف��ئ��ات 
الربامج  خ����الل  م���ن  اجل���ام���ع���ات، 
قيم  لرت�سيخ  والإمنائية  الوقائية 
ثقافة  وتعزيز  املجتمعية  التوعية 
وتوعيته  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
امل�ستوى  ورف���ع  املكفولة  بحقوقه 
املجتمع  اأف�����������راد  ل������دى  امل�����ع�����ريف 
للحد  التوعوية  املهارات  مبختلف 
ال�سلبية  ال���ظ���واه���ر  ان��ت�����س��ار  م���ن 
ا�ستباقية  ب��خ��ط��وات  وم�سكالتها 

ووقائية.

التقيف  روؤي���ة  حتقق  امل��دار���س 
الجتماعي

املعال مدير  وبدورها، ت�سيف �سيخة 
يكمن  النموذجية؛  ال�سارقة  مدر�سة 
توعية  يف  الج��ت��م��اع��ي  التثقيف  دور 
الق�سايا  ب���اأه���م  واأ����س���ره���م  الأط���ف���ال 
نف�سها  الأ���س��رة  على  �سلباً  توؤثر  التي 
التي  للق�سايا  بالت�سدي  التوعية  اأو 
تعر�س الطفال للخطر،  ول ميكن 
بنجاح  الج��ت��م��اع��ي  التثقيف  ت���اأدي���ة 
والتكامل  ال���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن  اإل 
ب��ني اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ون��ح��ن كبيئة 
اإدارة  م��ع  ونتعاون  نتكامل  مدر�سية 
ب�����س��ك��ل فّعال  ال��ت��ث��ق��ي��ف الج��ت��م��اع��ي 
تلقيهم  ل�����س��م��ان  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ن��م��ي��ة  يف 
امل��وا���س��ي��ع التي  امل��ع��رف��ة يف خم��ت��ل��ف 
الور�س  خ��الل  م��ن  حياتهم  تالم�س 
وامل��ح��ا���س��رات ال��ت��وع��وي��ة مب��ا يالئم 

مرحلتهم العمرية.
وت�����س��ي��ف ���س��ي��خ��ة امل���ع���ال؛ اأن�����ه رغم 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ن��واج��ه��ه��ا يف ظل 
التعاون  اأن  اإل  ال��راه��ن��ة؛  ال��ظ��روف 
الور�س  خ���الل  م���ن  م�����س��ت��م��راً  لزال 
وامل���ح���ا����س���رات ال��ت��وع��وي��ة ال���ت���ي يتم 
التقنية  ال����ربام����ج  ع����رب  ت��ق��دمي��ه��ا 

للتوا�سل عن بعد.
اأم�����رية  ت�����س��ي��د  ال�������س���ي���اق ذات�������ه؛  ويف 
الجتماعية  الأخ�سائية  عبدالعال؛ 

مب����در�����س����ة ال����ك����م����ال الم����ري����ك����ي����ة؛ 
التثقيف  اإدارة  بني  التكاملي  بالدور 
الجتماعي ومدر�سة الكمال بال�سارقة، 
املعنية  التوعوية  الربامج  تقدمي  يف 
والفكر  ال���وع���ي  وت��ن��م��ي  ب���الأط���ف���ال، 
خالل   م��ن  ال��ط��الب  ل��دى  التثقيفي 
ور���س عمل وحما�سرات عن  تقدمي  
الأمن وال�سالمة و حمايه الطفل من 
كل مكروه، وجمالت الولء والنتماء 
وامل�سوؤوليه و"كيف تقول ل" وغريها 
من املواد القيمة واملفيدة معاً للطلبة 
والهيئة التدر�سي�سة واأو لياء الأمور.

التثقيف  ط����رح  يف  الب�������داع 
املجتمعي..

وبدوره؛ يرى اأحمد العبدويل ع�سو 

الفريق ال�سيفي حلكومة عجمان؛ اأن 
الربامج التثقيفية لقت تفاعاًل من 
اأفراد املجتمع نظراً لأهميتها ودورها 
هذه  م��ث��ل  اأن  ���س��ي��م��ا  ول  جم��ت��م��ع��ي��اً، 
الربامج الثقيفية التي تنظمها دائرة 
ال�سارقة،  يف  الجتماعية  اخل��دم��ات 
لالرتقاء  تطمح  ه��ادف��ة  ب��رام��ج  ه��ي 
ب���الإن�������س���ان وب���امل���ع���اي���ري ال���ت���ي متكن 
الأ�سر من فهم الحتياجات النف�سية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ����س���واء  والج��ت��م��اع��ي��ة 

خمتلف الفئات العمرية. 
داع���ي���اً امل��ع��ن��ي��ني ب��ت��ك��ث��ي��ف م��ث��ل هذه 
واملجتمعية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال����ربام����ج 
�سريحة  لأك��رب  ن�سرها  على  والعمل 
والإبداعية  املبتكرة  بالطرق  ممكنة 
الظواهر  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ي���ت���م  ح���ت���ى 

اجل��دي��دة وال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى جمتمعنا 
باحرتافية عالية.

ت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات ل��ت��واك��ب 
املتغرات:

الدعا�س؛  ف����ادي����ة  دك����ت����ورة  وت����وؤك����د 
اأن  اأدب طفل؛  خبرية تربوية وكاتبة 
التثقيف الجتماعي  اإدارة  م�ساهمات 
ب����دائ����رة اخل����دم����ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
املجتمع  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
ور�سات  خالل  من  املتعددة،  واأطيافه 
التطبيقية  وامل���ح���ا����س���رات  ال���ع���م���ل 
تلك  �سيما  ول  والعملية،  التثقيفية 
وذوي  الط��ف��ال  بتوعية  تعني  ال��ت��ي 
ال��ه��م��م ب��ح��ق��وق��ه��م، وت��وع��ي��ت��ه��م من 
كافة اأنواع اخلطر من خالل ) ور�سة 

كيف تقول ل  ( وور�سة مقاومة ونبذ 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ،  ) التنمر   ( ال���س��ت��ق��واء 
املهارات  وتطوير  تنموية  عمل  ور���س 
احل���ي���ات���ي���ة وك��ي��ف��ي��ة الع���ت���م���اد على 

النف�س.
ونحن كمخت�سني يف جانب التثقيف 
املجتمعي؛ لبد من العمل �سوياً على 
على  الجتماعيني  املثقفني  التمكني 
اأ�سا�سات ومهارات تتما�سى مع �سرعة 
تطور احلياة، حتى نكون على ا�ستعداد 
الآف��ات والأزم���ات بكل  للت�سدي لكل 
اأ���س��ك��ال��ه��ا وم�����س��ت��وي��ات��ه��ا ���س��واء كانت 
وثقافية  وتعليمية  واق�سادية  نف�سية 
و���س��ح��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل غ��ر���س كل 

املهارات والركائز اليجيابية.
الجتماعي  التثقيف  اإدارة  اأن  علماً 

التثقيفية  ال��ربام��ج  ب��اق��ة م��ن  ت��ق��دم 
والوقائية  والأ���س��ري��ة،   ، الجتماعية 
"غر�س  ب���رام���ج  والإمن���ائ���ي���ة، ���س��م��ن 
القيم الأخالقية النبيلة" و"الوقاية 
الهادفة"  و"التوعية  واحلماية" 
التوعوية  ال���ربام���ج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
للحد من تف�سي الظواهر وامل�سكالت 
خمتلف  اإىل  املجتمع،  ل��دى  ال�سلبية 

اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته.

من  للحد  ا�ستباقية  خ��ط��وات 
انت�سار امل�سكالت..

اإدارة  م��دي��ر  الق�سري  م���رمي  وق��ال��ت 
الدائرة  ان  الج��ت��م��اع��ي؛  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
حتر�س على تنفيذ مثل هذه الربامج 
من منطلق حر�سها و�سعيها الدوؤوب 
املجتمعية  التوعية  قيم  تر�سيخ  اإىل 
الطفل  حقوق  حماية  ثقافة  وتعزيز 
قانونياً  املكفولة  بحقوقه  وتوعيته 
امل�ساهمة  ع���ن  ف�����س��اًل  وجم��ت��م��ع��ي��اً، 
اأفراد  ل��دى  امل��ع��ريف  امل�ستوى  رف��ع  يف 
التوعوية  املهارات  مبختلف  املجتمع 
ال�سلبية  الظواهر  انت�سار  من  للحد 
ا�ستباقية  ب���خ���ط���وات  وم�����س��ك��الت��ه��ا 

ووقائية.
التثقيف  اإدارة  خ�����ط�����وات  وت����ع����د 
ال����ربام����ج  ت����ق����دمي  الج���ت���م���اع���ي يف 
ليوؤكد  اأخ���رى  ج��ه��ات  م��ع  بال�سراكة 

اجلهات  ب��ني  الأدوار  ت��ك��ام��ل  اأه��م��ي��ة 
احلكومية يف اأمور التوعية املجتمعية؛ 
من  ت�سعى  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  م�����س��ريًة 
���س��ت��ى اجلهات  ت��ع��اون��ه��ا م���ع  خ����الل 
روؤية  لتحقيق  اخلا�سة  اأو  احلكومية 
املجتمع  يتمتع  ب���اأن  املعنية  ال��دائ��رة 
ال�ستقرار  و  والأم�������ن  ب��ال��رف��اه��ي��ة 

الأ�سري والحتواء الجتماعي.
فرتة  اغتنمت  ال��دائ��رة  اأن  �سيما  ول 
لال�ستثمار  ب��امل��ن��ازل  امل��ج��ت��م��ع  ب��ق��اء 
الأم���ث���ل يف اأوق�����ات ف��راغ��ه��م ب��ك��ل ما 
ه���و م��ف��ي��د، م���ن خ���الل ط���رح برامج 
مبوا�سيع تتنا�سب مع طبيعة الظرف 
اأجمع،  العامل  به  ال��ذي مير  ال�سحي 
برامج  تقدمي  على  احل��ر���س  مت  كما 
�سل�سلة  ب���رام���ج  يف  ت��ت��م��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة 
النبيلة  الأخ���الق���ي���ة  ال��ق��ي��م  غ���ر����س 
الوقاية  وب��رام��ج  لالأطفال،  املوجهة 
واحل��م��اي��ة امل��وج��ه��ة لأول��ي��اء الأم���ور، 
املوجهة  الهادفة  التوعوية  والربامج 
امل��ج��ت��م��ع ب�سكل  ل��ل��م��وظ��ف��ني واأف������راد 
عام، بالإ�سافة اإىل الربامج التثقيفية 
اأن  ن��اأم��ل  اأن��ن��ا  اإىل  م�سيفة  ال��ع��ام��ة، 
ت�ستفيد خمتلف الفئات العمرية من 
هذه الربامج التي تعد برامج وقائية 
العديد  ل��ت��اليف  ا�ستباقية  ب��خ��ط��وات 
لها  يتعر�س  ق��د  التي  امل�سكالت  م��ن 

اأفراد املجتمع.  

•• دبي -وام:

ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  اأكد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
اأن العامل  رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اليوم يتحرك ب�سرعة هائلة يف  بات 
ال�سريع  التكنولوجي  التقدم  �سوء 
ب��ّدل مفاهيم وق��واع��د العمل  ال��ذي 
ودولة  دب��ي  واأن  امل��ج��الت،  ك��اف��ة  يف 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  الإم�������ارات 
دائماً مواِكبًة لهذا التطور من خالل 
ال�سباق الذي اختارت اأن تدخله مع 
الريادة  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  ال���زم���ن 
ال�سفوف  م��ق��دم��ة  اإىل  وال��و���س��ول 
باإجنازات حتققت وتتحقق ب�سواعد 
اأبنائها املخل�سني و�سبابها املبدعني، 
فيما يتحمل القطاع احلكومي ال�سق 
الطموحات  ه��ذه  تنفيذ  الأك��رب من 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية م���ا ُي��ل��ق��ي على 
ك��اه��ل��ه م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية لب����د اأن 

يتحملها على الوجه الأكمل. 
ج����اء ذل����ك خ����الل الج���ت���م���اع الذي 
تراأ�سه �سمو ويل عهد دبي، بح�سور 
���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���س��ع��ي��د اآل 
لرئي�س  ال����ث����اين  ال���ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم، 
املجل�س التنفيذي، يف اأبراج الإمارات، 

و�سم املديرين العموم والتنفيذيني 
يف حكومة دبي. و�سدد �سموه خالل 
الجتماع على اأهمية م�ساعفة كافة 
خالل  العمل  احلكومية  القطاعات 
تاريخ  م��ن  احل�سا�سة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
اأج��ل تخطي ما جلبته  ال��ع��امل، من 

من حتديات تركت اآثاراً وا�سحة على 
�ستى بلدانه، موؤكداً �سموه اأن تكاتف 
اجلهود وتكامل الروؤى والعمل بروح 
ال�سمانات  اأهم  الواحد من  الفريق 
الوقت  ه��ذا  عبور  م��ن  متكننا  التي 
ال�ستثنائي، وجتاوزه بذات العزمية 

والقوة التي طاملا ات�سمت بها دبي يف 
مواجهة خمتلف املواقف، مع اأهمية 
العمل  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
املو�سوعة  اخل��ط��ط  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
وفق  امل��ن�����س��ودة  ل��الأه��داف  للو�سول 
الأطر الزمنية املحددة، مبا ي�سمن 

اأي  رغ��م  ُقدماً  التنمية  عملية  �سري 
ال���ظ���روف.  حت���دي���ات ويف خم��ت��ل��ف 
ول��ف��ت ���س��م��و ويل ع��ه��د دب���ي خالل 
على  العمل  ���س��رورة  اإىل  الج��ت��م��اع 
واإعداد  امل�ستقبل  متطلبات  مواكبة 
اخلطط الكفيلة بتلبيتها مبا يخدم 

القيادة  روؤي��ة  واملواطن وفق  الوطن 
الر�سيدة، وعماًل بتوجيهات �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" ب�����س��رورة ع���دم الل��ت��ف��ات اإىل 

اإىل  تقدمنا  تعيق  ق��د  م�سكالت  اأي 
الأمام واأن يكون تركيز حكومة دبي 
على هدف  بكافة قطاعاتها من�سباً 
والرتقاء  الأداء  تعزيز  وه��و  واح��د 
تعددها  ع��ل��ى  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 
وت��ن��وع اأ���س��ك��ال��ه��ا م��ع اع��ت��م��اد اأرق���ى 

تتنا�سب مع  التي  العاملية  املمار�سات 
احتياجاتنا الداخلية وتلبي تطلعات 
اأف�سل �سورة  املحلي على  جمتمعنا 
مم��ك��ن��ة. ون����وه ���س��م��وه ب��اأه��م��ي��ة دور 
التكنولوجيا يف بيئة العمل احلديثة 
و�������س������رورة ال���ع���م���ل ع���ل���ى ام���ت���الك 
مع  ك��ف��اءة  واأع��اله��ا  التقنيات  كافة 
اإمكاناتنا  حت��دي��ث  يف  ال���س��ت��م��رار 
م�ستويات  تعظيم  اأج��ل  من  التقنية 
وتعزيز  العمل  طاقة  ورف��ع  الإن��ت��اج 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن امل�������وارد امل���وج���ودة 
عرب  منها  املزيد  واكت�ساف  واملتاحة 
فر�س  م��ن  التكنولوجيا  تتيحه  م��ا 
غري حمدودة، ما ي�ستدعي امتالك 
موظفي حكومة دبي يف كافة الدوائر 
للقدرات  وامل���وؤ����س�������س���ات  وال���ه���ي���ئ���ات 
من  متكنهم  التي  التقنية  واملعرفة 
لرفع  التكنولوجيا  توظيف  ح�سن 
جودة  وحت�سني  الإنتاجية  م�ستوى 
املنتجات واخلدمات مبا يحقق اأعلى 
الأوقات  كافة  يف  ر�ساهم  م�ستويات 
ورغم اأي حتديات، موؤكدا �سموه اأن 
دب��ي مل ول��ن ت�سمح لأي حتد مهما 
كان نوعه وحجمه من اأن يثنيها عن 
اأهدافها التنموية اأو اأن يخف�س من 

�سقف طموحاتها للم�ستقبل. 

•• دبي - وام:

حملة  ا�سكوير" اأم�س  هيلث  اف  بي  " ام  الإماراتية  املجموعة  نظمت 
للتربع بالدم بدعم من هيئة ال�سحة يف دبي �سمن احلمالت امليدانية 
مع  بالتعاون  للهيئة  التابع  ب��ال��دم  للتربع  دب��ي  م��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي 

املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة على م�ستوى الإمارة.
وتقدم ال�سيخ حممد بن في�سل القا�سمي رئي�س وموؤ�س�س جمموعة "ام 
بي اف" قائمة املتربعني الذين ا�ستجابوا للحملة التي �سهدت اإقبال 
التابعة  دب��ي  اآر  ب��ي  ع��ي��ادات م�ست�سفى ج��ي  امل��رتددي��ن على  كبريا م��ن 

للمجموعة .
�سارك يف احلملة 10 من الكوادر التمري�سية والفنية والإدارية التابعة 

ملركز دبي للتربع بالدم جلمع الوحدات الدموية املتربع بها والت�سجيع 
على التربع بالدم وغر�س ثقافة التربع التطوعي لدى فئات و�سرائح 

املجتمع.
واأكد ال�سيخ حممد بن في�سل القا�سمي اأهمية التعاون مع مركز دبي 
املوؤ�س�سات  خمتلف  ب��ني  احلقيقية  ال�سراكة  يج�سد  م��ا  ب��ال��دم  للتربع 
خلدمة  اخلا�س  ال�سحي  والقطاع  دبي  اإم��ارة  يف  احلكومية  والدوائر 
املجتمع املحلي .. م�سريا اإىل اأن التربع بالدم ياأتي لتغطية الحتياجات 
دبي  مدينة  يف  ال�سكاين  النمو  معدلت  يف  امل�سطردة  ال��زي��ادة  وتلبية 

ويحقق التوازن بني معدلت الطلب واملخزون املتوفر .
من جانبها قالت فوزية احلمادي الباحثة الكلينيكية مبركز دبي للتربع 
بالدم امل�سرفة على احلملة اإن املركز نظم منذ بداية العام الع�سرات من 

تتواجد يف  3 حافالت متخ�س�سة  يوجد  بالدم حيث  التربع  حمالت 
العديد من املواقع ل�ستقبال املتربعني بالدم بالتعاون والتن�سيق مع 
الإم��ارة.. م�سرية  خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة على م�ستوى 
الالزمة  الدموية  الوحدات  من  الكايف  املخزون  ميتلك  املركز  اأن  اإىل 
وهو م�ستمر يف تنظيم حمالت التربع لتعزيز املخزون .. لفتة اإىل اأن 
اإىل  بالإ�سافة  بدبي  خا�سا  طبيا  ومرفقا  م�ست�سفى  املركز يخدم 57 

تلبية احتياجات امل�ست�سفيات التابع لهيئة ال�سحة بدبي.
واأكدت احلمادي اأن حمالت التربع بالدم ا�ستمرت ومل تتوقف خالل 
ل�سمان  الالزمة  الإج���راءات الحرتازية  الراهنة ومت تطبيق  الأزم��ة 
عمليات  على  امل�سرف  والفني  التمري�سي  والطاقم  املتربعني  �سالمة 

التربع بالدم.

جمموعة )ام بي اف هيلث ا�صكوير( الإماراتية تنظم حملة للتربع بالدم

بالتعاون مع ال�سركاء واملجتمع

ال�صارقة اجتماعية  نفذته  تثقيفيًا  برناجمًا   153 يف  ي�صاركون  األف   53

خالل لقاء �سموه مع املديرين العموم والتنفيذيني يف حكومة دبي 

حمدان بن حممد: توجيهات حممد بن را�صد حلكومة دبي وا�صحة بالرتكيز على تعزيز الأداء والرتقاء بجودة اخلدمات

•• مدينة زايد -الفجر:

للنباتات  زاي��د  مدينة  م�ستل  يقدم 
�ستلة   30،000 اأك������رث  ال����ربي����ة 
النباتات  م��ن  خمتلفة  اأن��وع��اً  ت�سم 
ال���ربي���ة امل��ح��ل��ي��ة واحل��م�����س��ي��ات يف 
م���راح���ل من���و خم��ت��ل��ف��ة.  ويهدف 
الربية  النباتات  اإك��ث��ار  اإىل  امل�ستل 
كالأرطا  عليها  للمحافظة  املحلية 
والثمام  وال��ع��ل��ق��ا  وامل����رخ  وال��ظ��ف��رة 
كالتني  ف���اك���ه���ة  ����س���ت���الت  واإن�����ت�����اج 
الزينة  نباتات  واإكثار  واحلم�سيات 

ال��داخ��ل��ي��ة اإ���س��اف��ة لإك��ث��ار خمتلف 
اأنواع مغطيات الرتبة.    

كفاءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأي�����س��اً  وي���ه���دف 
التحتية  وال��ب��ن��ى  الأ�����س����ول  اإدارة 
وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة واحل���ف���اظ على 
الإم���ارة  ج��اذب��ي��ة  لتعزيز  فعاليتها 
ومنط وجودة احلياة. وتوفري بيئة 
متكاملة  حتتية  وب��ن��ي��ة  م�ستدامة 
املحلي،  املجتمع  احتياجات  لتلبية 
وت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ن��ط��ق��ة من 
ومغطيات  املحلية  الربية  النباتات 

الرتبة. 

تر�سيد  يف  الربية  النباتات  وت�سهم 
املياه مب�ساريع الزراعات التجميلية، 
حيث اأنها ل حتتاج اإىل تكلفة عالية 
يف  وت�سهم  والت�سغيل،  ال�سيانة  يف 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
املياه اجلوفية.  وا�ستدامتها خا�سة 
واأن النباتات الربية املحلية مقاومة 
ل��غ��ال��ب��ي��ة الأم�����را������س وال����س���اب���ات 

اأ�سمدة  اإىل  حت��ت��اج  ول  احل�����س��ري��ة، 
اإب���راز  وخم�����س��ب��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
جتميلية  كنباتات  الربية  النباتات 
واإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ي��ه��ا ك��ج��زء من 
للمنطقة،  البيئي  وامل��وروث  الهوية 
م�سكلة  حلت  ال��ربي��ة  النباتات  واأن 
الرئي�سة  الطرق  على  املياه  ت�سرب 

وحتقيق ال�سالمة املرورية.

بامل�ستل  ال�ستالت  اأن���واع  اأه���م  وم��ن 
)غ�����اف، اأرط�����ا، غ�����س��ا، ث���م���ام، حاذ، 
رم�����ث، ع��ل��ق��ا، م�����رخ، ���س��م��ر، ظفر، 
ح��م�����س��ي��ات، ت�����ني(.  وت���ق���وم بلدية 
ال�ستالت  بتوزيع  الظفرة  منطقة 
باملنطقة  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج��ة 
وي���ت���م ن���ق���ل ع�����دد ك���ب���ري م��ن��ه��ا اإىل 

الزراعة امل�ستدمية مبدينة زايد.

�صلطان القا�صمي ي�صدر مر�صوما اأمرييا بدعوة 
املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة لالنعقاد

•• ال�سارقة -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
دعوة  ب�ساأن   2020 ل�سنة   28 رق��م  الأم���ريي  املر�سوم  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
الف�سل  الثاين من  العادي  ال�سارقة لالنعقاد لدوره  املجل�س ال�ست�ساري لإمارة 

الت�سريعي العا�سر.
ال�سارقة لالنعقاد  املجل�س ال�ست�ساري لإم��ارة  الأم��ريي يدعى  املر�سوم  وبح�سب 
�سفر   14 اخلمي�س  يوم  العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من  الثاين  العادي  دوره  يف 

.2020 اأكتوبر   1 املوافق   ، ه�   1442
ويعمل بهذا املر�سوم اعتبارا من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

• العامل يتحرك ب�سرعة من حولنا ولكننا ن�سابق الزمن لنكون دائمًا يف املقدمة   
• دبي مل ولن ت�سمح لأي حتٍد مهما كانت طبيعته اأن يثنيها عن اأهدافها التنموية اأو اأن يخف�س من �سقف طموحاتها للم�ستقبل

اأكرث من 30 األف �صتلة من النباتات الربية واحلم�صيات 
ينتجها م�صتل مدينة زايد للنباتات الربية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر:

ن�������س���ال حممد  ال����دك����ت����ورة  ق����ال����ت 
زايد  ل����دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي 
معاهدة  اإن  الإ����س���الم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ال�������س���الم ال���ت���اري���خ���ي���ة امل���وق���ع���ة بني 
الإم�����ارات واإ���س��رائ��ي��ل م��ب��ادرة عاملية 
ق��ام��ت ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ل��ت��وؤك��د م��ن خ��الل��ه��ا ريادة 
�سعوب  بني  ال�ستقرار  لن�سر  الدولة 
مقومات  ك����ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ن���ط���ق���ة 
ازدهار  التي حتقق  ال�ساملة  التنمية 
وتعك�س  الأمم  ��ر  وحت�����سّ ال�����س��ع��وب 
والتقارب  احل��وار  اأن  را�سخة  قناعة 
اأك�����دت عليها  ه���ي رك���ي���زة اأخ��الق��ي��ة 
وعقيدتنا  الإ����س���الم���ي���ة  ث��ق��اف��ت��ن��ا 

ال�سحيحة.
واأ����س���اف���ت ال��ط��ن��ي��ج��ي: مت��ث��ل هذه 

املبادرة التاريخية خطوة رائعة نحو 
الأو�سط، وجت�سد  ال�سرق  ال�سالم يف 
ما كان يتمناه الوالد الراحل ال�سيخ 
طيب  ن��ه��ي��ان-  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
ي��دي��ه لكافة  م���ّد  ال����ذي  ث�����راه-  اهلل 
دولتنا  اأ�س�س  وو���س��ع  ال��ع��امل  �سعوب 

وقيمها املتمثلة يف التعاي�س ال�سلمي 
فال�سالم  وال��و���س��ط��ي��ة،  وال��ت�����س��ام��ح 
الريادة  اإىل  للطريق  الأقوياء  غاية 

وال�ستقرار والتطور.
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ال���ت���اري���خ  ���س��ي��خ��ل��د 
ال�سالم بني دولة الإمارات واإ�سرائيل، 
ومّد  العنف  نبذ  ل��ت��وؤك��د  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
ج�����س��ور ج���دي���دة م���ن ال��ت�����س��ام��ح بني 
التوا�سل  ج�����س��ور  وف��ت��ح  ال�����س��ع��وب، 
واإن�ساين  اأفق ثقايف واقت�سادي  نحو 

وعلمي وتنموي.
الر�سيدة  قيادتنا  ب��دور  ن�سيد  واإن��ن��ا 
ال�سالم  ر���س��م خ��ري��ط��ة  وروؤي��ت��ه��ا يف 
ونظرتهم  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  وال����س���ت���ق���رار 
ت�سع  اأن  ا�ستطاعت  التي  امل�ستقبلية 
امل��ت��ح��دة يف  دول���ة الإم����ارات العربية 
اأوائ����ل دول ال��ع��امل ال��ت��ي ت��دع��و اإىل 
الت�سامح والأمل والتعاي�س ال�سلمي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع�����ل�����ن م���ع���ه���د ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
برنامج  اأول  اإط�����الق  ع���ن  اأب��وظ��ب��ي 
احلوارية  ال���ن���دوات  م��ن  اف��رتا���س��ي 
مو�سم  يف  للجمهور  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الإنرتنت،  عرب  العام  لهذا  اخلريف 
الفرتا�سي  ال��ربن��ام��ج  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث 
اأعمق  نظرة  اإلقاء  فر�سة  للجمهور 
على جمموعة متنوعة من املوا�سيع 
اللتزام  م��ع  النقا�سية  واجل��ل�����س��ات 

بالبقاء باملنزل.
الأحد  يبداأ  الذي  الربنامج  وي�سلط 
على  ال�����س��وء  �سبتمرب،   20 ال���ق���ادم 
����س���ع���ود و����س���ق���وط م��ن��ظ��م��ة اأوب������ك 
لإن�ساء  ال�ستني  الذكرى  مع  تزامناً 
والتحديات  امل�����س��رح،  وف��ن  املنظمة، 
احلالية التي يواجهها العامل نتيجة 
ال��وب��اء ال��ع��امل��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل عدد 
امل��وا���س��ي��ع الأخ����رى، كما يتوفر  م��ن 
ت�سجيل لهذه اجلل�سات الفرتا�سية 
وهو  ال���وي���ب،  وع��ل��ى  زوم  تطبيق  يف 

جماين ومتاح هنا.
الربنامج،  اإط������الق  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ًق��ا 
�سوؤون  م��دي��ر  ك��ي��ن��ي��دي  فيليب  ق���ال 
م��ع��ه��د جامعة  ال��ع��ام��ة يف  ال���ربام���ج 
برامج  "بداأت  اأب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك 

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي منذ 
الظروف  وت�سكل  ع��ام��اً،  ع�سر  اإث��ن��ي 
فر�سة  ب��ه��ا  من��ر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 
�سبكة  تربط  التي  ال�سالت  لتعميق 
م����راك����ز ج���ام���ع���ة ن����ي����وي����ورك ح���ول 
جديدة  جم��ام��ي��ع  وت�سكيل  ال��ع��امل، 
وناأمل  املعرفة.  جم��الت  خمتلف  يف 
من  �سل�سلتنا  م��ت��اب��ع��ة  اجل��م��ي��ع  م��ن 
التي  والثقافية  العلمية  الأح����داث 
وجهات  ذوو  م��ت��ح��دث��ون  ي��ق��دم��ه��ا 
نظر فريدة يف حوارات ممتعة، حيث 
الوباء  ق�����س��ي��ة  امل��وا���س��ي��ع  ت��ت�����س��م��ن 
عدداً  تتناول  اأي�ساً  ولكنها  العاملي، 
تعك�س  ال��ت��ي  الأخ����رى  الق�سايا  م��ن 
جمالت  يف  احلديثة  الأبحاث  تقدم 

قائمة  وت�����س��م  والعلوم."  ال��ف��ن��ون 
الندوات  يف  امل�����س��ارك��ني  امل��ت��ح��دث��ني 
املتحدثني  م����ن  ع��������دداً  احل�����واري�����ة 
البارزين، من بينهم معايل الدكتور 
ماجد املنيف املمّثل ال�سابق للمملكة 
جمل�س  يف  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ورئي�س  "اأوبك"،  منظمة  حمافظي 
املجموعة ال�ست�سارّية الدولّية ملركز 
والبحوث  للدرا�سات  ع��ب��داهلل  امللك 
وجوليانو  )ك��اب�����س��ارك(،  ال��ب��رتول��ّي��ة 
جارافيني الأ�ستاذ امل�سارك يف التاريخ 

ال��دويل بجامعة روما تري، وموؤلف 
كتاب "�سعود و�سقوط اأوبك يف القرن 
اخلوري،  تانيا  والفنانة  الع�سرين"، 
ف��ت��وح مدير  ب�����س��ام  اإىل ج��ان��ب  ه���ذا 
الطاقة،  ل��درا���س��ات  اأك�سفورد  معهد 
امل�سارك  الأ���س��ت��اذ  �سترينز  وجا�سنت 
العربية  الطرق  مفرتق  درا���س��ات  يف 
وجوانا  اأبوظبي،  نيويورك  بجامعة 
امل�سرح  يف  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  �سيتل 
بجامعة  امل�����س��رح  ب��رن��ام��ج  ورئ��ي�����س 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

كوكبة من املتحدثني الآخرين.
نيويورك  جامعة  معهد  اأن  وي��ذك��ر 
اأبوظبي كان قد تاأ�س�س عام 2008، 
والن�ساط  املتقدمة  للبحوث  كمركز 
العا�سمة  يف  والإب�����داع�����ي  ال��ع��ل��م��ي 
الأكادمييني  يجمع  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
اأنحاء  جميع  من  وال��ق��ادة  واملهنيني 
الأكادميية  م���وؤمت���رات���ه  يف  ال���ع���امل 
تتناول  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة،  وب����راجم����ه 
جم�����الت ال��ب��ح��ث وامل���وا����س���ي���ع ذات 

الأهمية املحلية منها والعاملية.

•• اأبوظبي -وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ق��دت 
اأبوظبي جمل�سا افرتا�سيا بعنوان 
تكاتف املجتمع يف مواجهة فريو�س 
التكاتف  نتائج  على  رك��ز  ك��ورون��ا 
وال��وق��اي��ة من  احل��د  املجتمعي يف 
ع����دوى ال��ف��ريو���س، وذل����ك �سمن 
بالتعاون  ال���ت���وع���وي���ة  ج���ه���وده���ا 
املجتمعية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

وال�سحية يف الدولة.
واأثنى امل�ساركون على جناح الدولة 
القيادة  ب����ني  ال���ت���ك���ات���ف  ب��ف�����س��ل 
فئاته  بجميع  واملجتمع  الر�سيدة 
يف ال�سيطرة على عدوى الفريو�س 
الذي  ال�سلبية  اآث����اره  م��ن  واحل���د 
ع����ان����ت م���ن���ه ال����ع����دي����د م�����ن دول 
ال��ع��امل. وحت���دث الإع���الم���ي علي 
اأدار املجل�س - عن  �سنجل - الذي 
ق��ي��ام ال���دول���ة م���ع ب���داي���ة تطبيق 
بو�سع  الإح����رتازي����ة  الإج��������راءات 
خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل�����س��ي��ط��رة على 
عدوى الفريو�س، وبث الطماأنينة 
اأكدت  وال��ت��ي  املجتمع  اأرج����اء  ب��ني 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م���ق���ول���ة  ع��ل��ي��ه��ا 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأن 
م�سوؤول عن اجلميع"  "اجلميع   :
ال�سمو  ���س��اح��ب  ور���س��ال��ة  وك��ل��م��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة : "ل 
اأن احلكومة  " واأك��دت  ت�سلون هم 
مع  متكاتفة  التنفيذية  واأجهزتها 

املجتمع ككل قبل بداية الأزمة.
وقالت الدكتورة فريدة احلو�سني 
املتحدث الر�سمي للقطاع ال�سحي 
يف الدولة، اإن ال�سركاء الرئي�سيني 
كانوا  كورونا  فريو�س  مواجهة  يف 
على قدر عال من الوعي واحلر�س 
امل�سرتك،  وال���ت���ع���اون  والإه���ت���م���ام 
ل  جائحة  تواجد  ظل  يف  وخا�سة 
ت��وج��د ل��ه��ا ط���رق ع��الج��ي��ة واإمن���ا 
الدولة  اهتمام  اإىل  لفتة  وقائية، 
ب�سكل  ال�سحية  اخلدمات  بتوفري 
متكامل ودون اأي عقبات للمجتمع 

وتبديد اأي خماوف حولها.

�سليمان  ع��زة  املهند�سة  وتطرقت 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سو 
لإدارة  الفريد  النموذج  اإىل  �سابقا 
الأزم�����ة يف ال���دول���ة وال����ذي ج�سد 
حكمة القيادة الر�سيدة يف مواجهة 
واملعوقات  ال���ت���ح���دي���ات  خم��ت��ل��ف 
التعاون  مثمنة   ، ال�سكان  وحماية 
ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  ك��اف��ة  ب��ني 
والذي  املجتمع  واأف���راد  واخلا�سة 
يعد مبثابة نقطة انطالقة لوعي 
الآثار  اإىل  ولفتت  ككل،  جمتمعي 
احلكومية  لل�سفافية  الإي��ج��اب��ي��ة 
ومواجهة  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف 

اجلائحة.
الها�سمي  ث��ري��ا  العقيد  واأ����س���ادت 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير 

الوثيق  بالتعاون  اأبوظبي  �سرطة 
بني اجلهات ال�سرطية واحلكومية 
املعنية ملواجهة هذه الأزمة والذي 
املوؤ�س�سات  مديرية  خلو  يف  اأ�سهم 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���س��الح��ي��ة م���ن اأي 
ب��ال��ف��ريو���س، ك��م��ا وفرت  اإ����س���اب���ة 
احلماية  اأدوات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
ال�سخ�سية ملنت�سبيها خالل الأزمة 
احلثيثة  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  خ�����الل  م����ن 
مركبة  وا���س��ت��ح��دث��ت  وال��دق��ي��ق��ة، 
جمانية  فحو�سات  لعمل  متنقلة 
ل��ل��ف��ريو���س ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ����رة 

ال�سحة.
و اأكد العقيد الدكتور حمود �سعيد 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال���ع���ف���اري 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�������س���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 

اجلهود  اأح�����د  مي��ث��ل  امل��ج��ل�����س  اأن 
فريو�س  م��واج��ه��ه  يف  ال��ت��وع��وي��ة 
اأه��م��ي��ة تكاتف  اإىل  ك��ورون��ا، لف��ت��ا 
املجتمع باعتباره الطريق الوحيد 
مل���واج���ه���ة ال���ف���ريو����س، و ال���داع���م 
يف  التنفيذية  واأج��ه��زت��ه��ا  ل��ل��دول��ة 

هذا ال�ساأن.
ال�سرطة  اإدارة  اه��ت��م��ام  اأك����د  ك��م��ا 
ب���ال���ع���م���ل ع���ل���ى دعم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ت��وع��وي��ة التي 
بجميع  املجتمع  وقاية  على  تقوم 
لالإ�سابة،  ال��ت��ع��ر���س  م���ن  ف��ئ��ات��ه 
الحرتازية  ب��الإج��راءات  وال��وع��ي 
اخلروج  نحو  الطريق  متثل  التي 

من حتدي الفريو�س.
دروي�س  ���س��ي��ف  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����ار 
اأع�����س��اء م��ب��ادرة كلنا �سرطة  اأح���د 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ���س��راك��ة  اأن  اإىل 
اأع�������س���اء ك��ل��ن��ا ���س��رط��ة كانت  م���ع 
اإىل  لف��ت��ا   ، جمتمعيا  ا���س��ت��ث��م��ارا 
م�ساركة اأع�ساء املبادرة يف خمتلف 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل���ي���دان���ي���ة والإداري��������ة 
م��ن خ��الل ت��وزي��ع م��واد ال�سالمة 
ال�سخ�سية  واحل���م���اي���ة  ال���ع���ام���ة 
وم�����واد ال��ت��ع��ق��ي��م ل��ع��دد ك��ب��ري من 
فئة العمال يف املناطق القت�سادية 
وال�����س��ن��اع��ي��ة م��ن��ذ ب���داي���ة الأزم����ة 
اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  الآن،  وح����ت����ى 
م�ساركتهم يف عمليات الفحو�سات 
املجانية خالل امل�سح الوطني التي 
اأبوظبي ومنطقتي  اإم��ارة  متت يف 

العني والظفرة.

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

م�ست�سفى  ميديكلينيك  اع��ت��م��دت 
م��وؤخ��ًرا تقنية جديدة  امل��ط��ار  ���س��ارع 
ُت�����س��ت��خ��دم لعالج  وم��ب��ت��ك��رة ن�����س��ب��ًي��ا 
�سديد  ب�سكل  امل�����س��دودة  ال�����س��راي��ني 
والأوعية  القلب  نظام  يف  واملتكل�سة 
الدموية، مع �سمان اأف�سل م�ستويات 

ال�ستقرار ال�سحي للمر�سى.
الفريدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  ت�����س��ت��خ��دم 
ق�����س��ط��رة م���وج���ه���ة ب���امل���وج���ات فوق 
الن�سدادات  اإىل  للو�سول  ال�سوتية 
بينما  امل�����س��اب��ة  والأج������زاء  املتكل�سة 
الداخل  م��ن  ال�سرايني  تو�سيع  يتم 

البالون  تقنية  تتميز  داع��م.  ببالون 
امل�ستخدمة يف هذه التقنية حمدودة 
ال��ت��دخ��ل ب��اأه��م��ي��ت��ه ك����دور ح��ي��وي يف 
التفريغ  ي��ت�����س��ب��ب  ح��ي��ث  الإج��������راء. 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي م��ن ال��ب��واع��ث يف تبخر 
ثم  ال��ب��ال��ون  داخ���ل  امل��وج��ود  ال�سائل 
يعمل البخار كموجات �سغط �سوتية 
تنتقل عرب الأن�سجة الرخوة لتفتيت 
التكل�سات داخل ال�سرايني امل�سدودة. 
اإىل  ودف��ع��ه  التكل�س  تفتيت  مب��ج��رد 
الدعامات  و����س���ع  ي��ت��م  اجل���ان���ب���ني، 
بدورها  وال��ت��ي  ال�����س��راي��ني  لتو�سيع 

�ست�ساعد يف حت�سني تدفق الدم.
ال��رح��م��ن ماهر،  ال��دك��ت��ور عبد  ق��ال 

الدموية  الأوعية  جراحة  ا�ست�ساري 
�سارع  م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  يف 

التقنية  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  »مت  امل���ط���ار: 
ال���ف���ري���دة م���ن خ����الل ت��ق��ن��ي��ة عالج 
التقنية  تقوم  حيث  الكلى  ح�سوات 
نتائج  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ح���ال���ي���اً  اجل����دي����دة 
الذين  للمر�سى  اإيجابية  �سريرية 
ي����ع����ان����ون م����ن ان���������س����داد ����س���دي���د يف 
بع�س  ع��الج  عند  خا�سة  ال�سرايني، 
ال�سرايني التي تقع يف مناطق عالية 

اخلطورة مثل الورك«.
“هذه  م���اه���ر:  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل����دي����دة ال���ت���ي مت 
ت���ط���وي���ره���ا ل��ت��ب�����س��ي��ط م���ث���ل ه���ذه 
جمموعة  تقدم  املعقدة،  الإج���راءات 
م���ن ال���ف���وائ���د وامل����زاي����ا ال���ت���ي تلغي 

التقليدية  اجل���راح���ة  اإىل  ح��اج��ت��ن��ا 
الإج����راءات.  م��ن  وغ��ريه��ا  املفتوحة 
اأه����م ف��وائ��د ه���ذه التقنية  م��ن ب��ني 
لالأن�سجة  ال���������س����دم����ات  ت���ق���ل���ي���ل 
جناح  ومعدلت  املحيطة،  والأوع��ي��ة 
امل�سدودة،  ال�سرايني  اأف�سل يف  متدد 
امل�ساعفات  تقليل  على  ي�ساعد  مما 
املحتملة واإقامة اأق�سر يف امل�ست�سفى 

.«
»لقد  م����اه����ر:  ال����دك����ت����ور  واخ���ت���ت���م 
ال�سن  ع��دًدا من كبار  عاجلنا بنجاح 
ان�سداد  م��ن  ي��ع��ان��ون  امل�ست�سفى  يف 
وال�ساق  ال������ورك  ����س���راي���ني  يف  ح����اد 
الفريدة.  التقنية  ه��ذه  با�ستخدام 

ه�����ذه الن�����������س�����دادات ����س���ائ���ع���ة ل���دى 
ال�سن. حيث  ال�سكري وكبار  مر�سى 
ميكن اأن ترتاكم الرت�سبات الدهنية 
على مر ال�سنني وتت�سبب يف ان�سداد 
ال�����س��راي��ني مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى ال����دورة 
ال���دم���وي���ة يف اأج�������زاء خم��ت��ل��ف��ة من 

واإذا  ال�سديدة،  احل��الت  يف  اجل�سم. 
الأن�سجة  �ستبداأ  ع��الج،  دون  ُت��رك��ت 
يف املوت وت�سبب التهابات �سديدة قد 

توؤدي اإىل فقدان الأطراف«.
الإج���������راء  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل�����دي�����ر 
ي��ت��م حتت  التقنية  ب��ه��ذه  اجل��راح��ي 

امل��و���س��ع��ي وينتهي  ال��ت��خ��دي��ر  ت��اأث��ري 
يف غ�����س��ون 90 دق��ي��ق��ة ت��ق��ري��ًب��ا من 
بداية الإجراء. ويتمكن املر�سى من 
غ�سون  يف  ع���ادة  امل�ست�سفى  م��غ��ادرة 
يوم واحد، ولكن هذا قد يختلف من 

حالة اإىل اأخرى.

تقلل من املخاطر املحتملة وحتقق نتائج �سريرية اأف�سل

ميديكلينيك تعتمد تقنية مبتكرة لعالج الن�صدادات احلادة يف ال�صرايني 
عبد الرحمن ماهر: تقليل ال�سدمات لالأن�سجة والأوعية املحيطة, ومعدلت جناح متدد اأف�سل يف ال�سرايني امل�سدودة

•• العني-وام:

كرمت اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية عددا من ال�سباط ومنت�سبي 
ال�سرطة امل�ساركني يف مبادرة "بوابة التعقيم الذاتية" بالتعاون مع الهيئة الحتادية 
اإطالقها �سمن  والتي مت  اأبوظبي  �سرطة  امل�ساريع يف  واإدارة هند�سة  وامل��اء  للكهرباء 
جهود الدولة يف الت�سدي جلائحة كورونا. كما كرمت عددا من املنت�سبني املتميزين 
مبنطقة  ال�سرطي  التاأهيل  اإدارة  مبنى  يف  وذل��ك  متميزة  �سرطية  ن�سائية  وق��ي��ادات 
الفوعة بالعني. وقام العميد ثاين بطي ال�سام�سي مدير اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم 
ال�سرطية والأمنية - بعد التكرمي - بجولة يف اإدارة التاأهيل ال�سرطي مبدينة العني، 
واطلع على الربامج التدريبية املتطورة والقاعات التدريبية واأبرز امل�ساريع واملبادرات 
الإدارة.. مثنيا على  املنت�سبني يف  اأ�سهمت يف تطوير مهارات الطلبة  التي  والأن�سطة 

اجلهود املتميزة للعاملني يف الإدارة وحثهم على مزيد من العطاء يف العمل.
واأو�سحت اإدارة التاأهيل ال�سرطي اأنها ت�سعي اإىل تطوير العمليات التدريبية والتعليمية 
بالرتكيز على تزويد الطلبة امل�ساركني يف الدورات املنعقدة مبختلف العلوم ال�سرطية 
و�سعاره  وج��ه  اأكمل  على  الوظيفية  بواجباته  القيام  على  ال��ق��ادر  الأم��ن  رج��ل  وبناء 
الوطن  واملحافظة على مكت�سبات  املجتمع  لأف��راد  والإب��داع وتقدمي اخلدمة  التميز 
الغالية.. موؤكدة اأهمية تعزيز امل�ساركات املجتمعية والتعاون مع ال�سركاء والتوا�سل 

الفعال مع فرق البتكار والإبداع يف اجلهات احلكومية واملحلية.
ح�سر التكرمي العميد الدكتور را�سد حممد بو ر�سيد نائب مدير اأكادميية �سيف بن 
زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية والعقيد ح�سني اجلنيبي مدير اإدارة التاأهيل ال�سرطي 
والعقيد الدكتورة رميه حممد قا�سم احلو�سني بجانب عدد من ال�سباط ومنت�سبي 

ال�سرطة وم�سئولني من الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.

اأكادميية �صيف بن زايد تكرم ال�صركاء واملوظفني املتميزين يف العني

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

الور�س  م���ن  �سل�سلة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  اق��ت�����س��ادي��ة  ن��ف��ذت 
نظام  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ال��ت��دري��ب��ي��ة ملوظفيها 
الأداء  ت��ط��وي��ر  الإل����ك����رتوين، ودوره�����ا يف  الق����رتاح����ات 
ومبادراتها  ال�����دائ�����رة  خ����دم����ات  وحت�������س���ني  امل���وؤ����س�������س���ي 
للموظفني واملتعاملني واملجتمع، مع الرتكيز على جودة 
خدمات  م�ستوى  حت�سني  يف  فاعليته  وم���دى  الق���رتاح 
الإيجابية  املواطنة  املوؤ�س�سية من  اأو دعم قيمها  الدائرة 
كما  املجتمعية.  وامل�سوؤولية  الوظيفية  ال�سعادة  وحتقيق 

�سملت الور�س اأي�سا ع�سفاً ذهنياً جماعياً بني املوظفني 
امل�ساركني.

 واأكدت فاطمة احلارثي، مدير مكتب التطوير املوؤ�س�سي 
بالوكالة، باأن دائرة التنمية القت�سادية متثل بيئة داعمة 
على  وت�سجعهم  ال��ب��ن��اءة،  موظفيها  لأف��ك��ار  وحمت�سنة 
ال�ستمرار يف التفاعل مع نظام القرتاحات اللكرتونية، 
املتفاعلني مع نظام  الدائرة بتكرمي املوظفني  وحتر�س 
ابتكارية  بيئة  خلق  يف  لال�ستمرار  �سنويا  الق��رتاح��ات 
واإبداعية، وذكرت احلارثي باأن عدد اقرتاحات املوظفني 

بلغت 326 مقرتحا منذ بداية العام.

•• الفجرية-وام:

منطقة  م��ع  بالتن�سيق  بالفجرية  امل��ال  جمموعة  اأع��ل��ن��ت 
 20 ب�  الإم���ارة،  ل�مدار�س  دعمها  عن  التعليمية  الفجرية 
" طن من �سائل التعقيم مع  األف كمامة للوجه و" 1.5 

توفري 400 قطعة للتعبئة.
40 مدر�سة داخ���ل الإم���ارة  امل�����س��اع��دات على  وي��ت��م ت��وزي��ع 
وذلك يف اإطار التدابري الحرتازية والإج��راءات الوقائية 
املتخذة للحد من انت�سار فريو�س كورونا. وتعمل جمموعة 
على  الإم����ارة  داخ��ل  املحلي  املجتمع  يف  �سركائها  م��ع  امل��ال 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  والإن�����س��ان��ي��ة  املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا  تنفيذ 
اجلهات احلكومية يف الإمارة ، للتقليل من خماطر انتقال 
والكادر  امل���دار����س  ط���الب  اإىل  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
الإج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  خ��الل  م��ن  ومواجهته  التعليمي 
الوقائية، يف ظل هذه الظروف ال�ستثنائية. ووجه جمل�س 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  جلميع  �سكر  ر���س��ال��ة  امل��ج��م��وع��ة  اإدارة 
الدولة وخا�سة خط الدفاع الأول لدورهم الرائد يف احلد 
امل�ستجد"كوفيد19-" واتباع  كورونا  انت�سار فريو�س  من 
الكفاءة  درج��ات  وباأعلى  العاملية  ال�سحية  املعايري  اأف�سل 

للت�سدي لهذا الوباء و�سمان �سالمة و�سحة اجلميع.

اقت�صادية راأ�س اخليمة تنظم �صل�صلة من الور�س 
التدريبية يف تعزيز اقرتاحات املوظفني 

الدكتورة ن�صال الطنيجي: ال�صالم غاية الأقوياء للطريق اإىل الريادة

منطقة الفجرية التعليميه وجمموعة املال تدعمان مدار�س 
الإمارة ب� 20 األف كمامة و 1.5 طن من �صائل التعقيم

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق اأول برنامج افرتا�صي من الندوات احلوارية 

جمل�س افرتا�صي ل�صرطة اأبوظبي حول تكاتف املجتمع يف مواجهة فريو�س كورونا
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•• دبي -وام: 

ك�����س��ف��ت ه���ي���ئ���ة ال�������س���ح���ة ب����دب����ي عن 
التفوق العاملي لق�سم الأطفال اخلدج 
لطيفة  مب�ست�سفى  ال���ولدة  حديثي  و 
ل��ل��ن�����س��اء والأط����ف����ال ب��دب��ي يف جمال 
الرعاية ال�سحية املتميزة لهذه الفئة 
العمرية وقدرته على جتاوز خماطر 
م�ساعفاتها  و  امل���ب���ك���رة  ال����������ولدات 

ال�سلبية على الأطفال اخلدج.
"فريمونت  �سبكة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  و 
اأك�سفورد" التي ت�سم اأكرث من 900 
وح����دة ع��ن��اي��ة م���رك���زة ع��ل��ى م�ستوى 
العامل قدرة م�ست�سفى لطيفة وتفوقه 
لالأطفال  متميزة  خدمات  تقدمي  يف 
وقدرتهم  ال�����ولدة  وح��دي��ث��ي  اخل����دج 
الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى 

بن�سبة و�سلت اإىل 85 باملائة متفوقة 
ما  ت��رتاوح  التي  العاملية  الن�سب  على 

بني 60 و 65 باملائة .
و قال الدكتور حممود �سالح احلليق 
العناية  ق�����س��م  رئ��ي�����س  و  ا���س��ت�����س��اري 
ل��الأط��ف��ال اخل����دج و حديثي  امل���رك���زة 
و  للن�ساء  لطيفة  مب�ست�سفى  ال���ولدة 
الرعاية  اأظهرت  النتائج  اإن  الأطفال 
الق�سم  يقدمها  التي  املتميزة  الطبية 
على  م�ساعدتهم  و  اخل��دج  ل��الأط��ف��ال 
املبكرة  ال����������ولدات  خم���اط���ر  جت������اوز 
ب��ع��دم��ا مت��ك��ن خ����الل ال���ع���ام اجل����اري 
م���ن م��وا���س��ل��ة جن��اح��ات��ه ال��ك��ب��رية يف 
امل���ج���ال خ�����س��و���س��ا ع��ل��ى �سعيد  ه����ذا 
احل����الت امل��ع��ق��دة ط��ب��ي��ا و ال��ت��ي تبلغ 
اأوزانها اأقل من 500 جرام و متثلت 
يف ان���ق���اذ ���س��ب��ع��ة اأط���ف���ال م���ن ب���ني كل 

مثل  املحتملة  امل�ساعفات  من  ثمانية 
الرئة  ذات  ومر�س  الدماغي  النزيف 
والأمرا�س النتائية والتهاب الأمعاء 
والب�سر  ال�سمع  واأم���را����س  ال��ن��خ��ري 
وق�سور يف وظائف الأع�ساء وغريها.

و اأو�سح اأن م�ست�سفى لطيفة يعد الأول 

امل��ن��ط��ق��ة يف احل�سول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
"فريمونت  ���س��ب��ك��ة  ع�������س���وي���ة  ع���ل���ى 
اأك�سفورد" التي ت�سم اأكرث من 900 
وح����دة ع��ن��اي��ة م���رك���زة ع��ل��ى م�ستوى 
العامل يتم فيها اإدخال جميع البيانات 
اإىل  منوها  اخل��دج  بالأطفال  املتعلقة 
الوحدات  ت��ل��ك  اأداء  تقييم  ي��ت��م  اأن����ه 
و جودة  الوقوف على م�ستوى  بهدف 
لالأطفال  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 

اخلدج وحديثي الولدة .
املركزة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�سم  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ل��الأط��ف��ال اخل����دج وح��دي��ث��ي ال����ولدة 
والأطفال  للن�ساء  لطيفة  مب�ست�سفى 
ي��ت��ج��ه ح���ال���ي���ا لإط�������الق ���س��ب��ك��ة دبي 
املعلوماتية لالأطفال اخلدج وحديثي 
وتعميمها  دب��ي  م�ستوى  على  ال���ولدة 
فيما بعد على م�ستوى الدولة والدول 

املجاورة .
ن�سبة  الرت���ف���اع يف  اإىل  ون���وه احل��ل��ي��ق 
ا�سغال الأ�سرة يف ق�سم العناية املركزة 
ل��الأط��ف��ال اخل����دج وح��دي��ث��ي ال����ولدة 
ل��ط��ي��ف��ة وال���ت���ي تخطت  مب�����س��ت�����س��ف��ى 
م�ست�سفيات  ع��ودة  بعد  باملائة   100
عملها  ملمار�سة  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة 
ب�������س���ك���ل ط���ب���ي���ع���ي وف�������ق ح����زم����ة من 
الوقائية  وال����ت����داب����ري  الإج������������راءات 
اأق�����س��ى درجات  ال��ت��ي حتقق  ال��ه��ادف��ة، 
ب�سكل  واملراجعني  للمر�سى  احلماية 

عام.
و عزا ن�سبة الإ�سغال املرتفعة يف الق�سم 
تقدمها  التي  املتميزة  اخل��دم��ات  اإىل 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي يف ه���ذا املجال  ه��ي��ئ��ة 
والأجهزة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ط��ب��ي  وال��ط��اق��م 
واملتطورة  احل���دي���ث���ة  والم���ك���ان���ي���ات 

املركزة  العناية  ق�سم  بها  يتمتع  التي 
اإ�سافة  لطيفة  مب�ست�سفى  لالأطفال 
الرعاية  ب��خ��دم��ات  امل��ر���س��ى  ث��ق��ة  اإىل 
الق�سم  ي���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  ال�������س���ام���ل���ة 
ذلك  ال����ر�����س����ع، مب����ن يف  ل����الأط����ف����ال 
الأط��ف��ال م��ن ذوي احل���الت احلرجة 
اجلدد  امل��وال��ي��د  ح���الت  اأو  اخل���دج  اأو 
امل�ست�سفيات  م���ن  ل��ل��ق�����س��م  امل��ح��ول��ني 

اإنه  اأ�ساف الدكتور حليق  الأخ��رى. و 
مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف  رغم 
جائحة  ب�سبب  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  بها 
"كوفيد19-" �سهد م�ست�سفى لطيفة 
خالل الفرتة من مار�س وحتى يوليو 
بينها  ولدة  ح��ال��ة   1319 املا�سيني 
اجراوؤها  مت  قي�سرية  عملية   571
والربوتوكولت  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق 

ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال لف��ت��ا اإىل اأن 
دورا  يلعب  ال���ولدة  عند  الطفل  وزن 
داخل  الإقامة  فرتة  حتديد  يف  كبريا 
اأقل  امل�ست�سفى فكلما كان وزن الطفل 
تكون مدة الإقامة يف امل�ست�سفى اأطول 
الذي  الطفل  يبقى  املتو�سط  يف  لكن 
يزن اأقل من 500 غرام يف امل�ست�سفى 

مدة 90 يوما تقريبا .

•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  مت��ك��ن��ت 
ديني�س  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  دب��ي 
ماتو�سي، اأحد زعماء ع�سابة كومبانيا 
 ”Kompania bello  « بيلو 
للحدود،  العابرة  املُنظمة  الإجرامية 
باملواد  اجت����ار  ج��رائ��م  وال�����س��ال��ع��ة يف 
بني  تهريب  عمليات  وتنفيذ  املخدرة 
اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة واأوروب�������ا، و�سلت 
 1  ( ي��ورو  مليون   350 اإىل  قيمتها 

مليار و523 مليون درهم(.
واألقت �سرطة دبي القب�س على زعيم 
ال�سلطات  ل���دى  امل��ط��ل��وب  ال��ع�����س��اب��ة 
الإيطالية بتهمة » التواطوؤ الإجرامي 
املخدرة  باملواد  اجت��ار  ع�سابة  وتزعم 
على م�ستوى دويل«، يف عملية دولية 
10 دول  م���ع  وم��ت��زام��ن��ة  م�����س��رتك��ة 
بالنكو�س  ل��و���س  عملية  ا���س��م  حملت 
يف  و���س��اه��م��ت   ،)los blancos(
زعماء  م��ن  20 مطلوباً  ب���  الإط��اح��ة 
يف  الثالثاء  اأم�����س  اأول  اأول  الع�سابة 
�ساعة �سفر واحدة، وذلك بعد �سدور 
الن�سرة احلمراء من منظمة ال�سرطة 

اجل���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة »الإن������رتب������ول« 
ومنهم  الع�سابة  زعماء  كافة  ل�سبط 
زع���ي���م ال��ع�����س��اب��ة امل���ت���واج���د يف دب���ي، 

األباين اجلن�سية.
ال�سلطات الإيطالية: ن�سكر الإمارات

وتقدمت ال�سلطات الأمنية الإيطالية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  بال�سكر 
يف  ممثلة  الداخلية  ووزارة  امل��ت��ح��دة، 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي على 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ديني�س  اإل���ق���اء  ���س��رع��ة 
ماتو�سي الذي ُيعد اأحد اأخطر زعماء 
الع�سابة التي تعمل يف 3 جمموعات 
م���رتاب���ط���ة ل��ت��ه��ري��ب امل����خ����درات بني 
اأمريكا اجلنوبية واأوروبا عرب املوانئ 
الع�سابة  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ب��ح��ري��ة، 
لت�سليل  زعيم  من  اأك��رث  لديها  التي 
ا�ستمرارية  و�سمان  الأمنية  اجلهات 
ومتابعتها  مالحقتها  مت��ت  عملها، 
وجمع املعلومات عنها من قبل فريقي 
عمل من مكافحة املخدرات يف �سرطة 
التدخل  واإدارة فرق  مدينة فلورن�س، 

ال�سريع منذ عام 2015.
واأك������دت ال�����س��ل��ط��ات الإي��ط��ال��ي��ة على 
ال����دور ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ل�����س��رط��ة دب���ي يف 

واإلقاء  املُ��ن��ظ��م��ة  اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة 
بالتعاون  م��رت��ك��ب��ي��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
على  ال�سرطية  الأج��ه��زة  خمتلف  مع 
النرتبول  ومنظمة  العامل  م�ستوى 
اجلرائم  ه��ذه  اإنت�سار  منع  اأج���ل  م��ن 

التي تهدد اأمن املجتمعات.
الت�سدي للجرمية املُنظمة

الفريق  م���ع���ايل  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
العامة  القيادة  حر�س  دب��ي،  ل�سرطة 
وت��وج��ي��ه��ات من  ب��دع��م  دب���ي  ل�سرطة 
زايد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق 

اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية، على امل�ساركة الفاعلة 
اأ���س��ك��ال اجلرمية  ك��اف��ة  م��ك��اف��ح��ة  يف 
للحدود،  ال��ع��اب��رة  املُ��ن��ظ��م��ة  ال��دول��ي��ة 
مرتكيبها،  ع���ل���ى  ال��ق��ب�����س  واإل�����ق�����اء 
واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 
بحقهم، اإىل جانب العمل على تطوير 
بني  وال��را���س��خ��ة  العميقة  ال��ع��الق��ات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
جم���ال  يف  ال�����ع�����امل  دول  وخم���ت���ل���ف 
م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة املُ��ن��ظ��م��ة خللق 
جمتمعات خالية من ال�سموم املخدرة 

والجتار بالأ�سلحة.
دب���ي،  ���س��رط��ة  اأن  واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه 
وزارة  ومن خالل عملها حتت مظلة 
الداخلية، ُترتجم نهج دولة الإمارات 
يف التعاون املثمر مع خمتلف الأجهزة 
ومنظمة  ال�����ع�����امل،  يف  ال�������س���رط���ي���ة 
للجرمية  ل���ل���ت�������س���دي  الإن�������رتب�������ول 
اأج���ل جعل  املُنظمة يف ك��ل م��ك��ان م��ن 
ف���ي���ه اجلميع  ي��ن��ع��م  م���ك���ان���اً  ال����ع����امل 
ب���الأم���ن والأم������ان ب��ع��ي��داً ع��ن براثن 

ال�سموم املخدرة.
واأك���������د م����ع����ايل ال����ف����ري����ق امل��������ري اأن 
 « ع�سابة  زع��ي��م  ع��ل��ى  القب�س  اإل��ق��اء 
Kompania bello” جاء بعد 
لتحركاته  ودقيقة  م�ستمرة  متابعة 
الإدارة  يف  ال���ع���م���ل  ف�����رق  ق���ب���ل  م����ن 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
املعلومات  على  ب��ن��اًء  دب���ي،  �سرطة  يف 
املتبادلة مع ال�سلطات الإيطالية وبعد 

�سدور الن�سرة احلمراء بتوقيفه.
مطلوباً  و20  دول    10

اللواء  ���س��ع��ادة  اأو����س���ح  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
املن�سوري،  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
م�����س��اع��د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي 

عملية  اأن  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  ل�����س��وؤون 
 )los blancos( لو�س بالنكو�س
�ساعة  يف  دب��ي  �سرطة  �سباط  نفذها 
مع  عليها  الت��ف��اق  مت  واح����دة  �سفر 
ك���اف���ة الأج����ه����زة ال�����س��رط��ي��ة يف 10 
20 م��ط��ل��وب��اً من  ب���  ل��الإط��اح��ة  دول 
زع��م��اء ال��ع�����س��اب��ة يف ���س��رب��ة واح����دة، 
اإي��ط��ال��ي��ا، واألبانيا،  وذل���ك يف ك��ل م��ن 
اليونان،  وهنغاريا،  واإ�سبانيا،  واأملانيا، 
وروم����ان����ي����ا، وه���ول���ن���دا، والإم���������ارات، 

وبريطانيا.
اأن���ه  اإىل  امل���ن�������س���وري  ال����ل����واء  واأ�����س����ار 
م����ن خ������الل ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات مع 
ال�����س��ل��ط��ات الإي��ط��ال��ي��ة والإن����رتب����ول 
 « ع�����س��اب��ة  زع��ي��م  بخ�سو�س  ال����دويل 
Kompania bello” املتواجد 
ع��م��ل من  ف��ري��ق  ت�سكيل  دب���ي، مت  يف 
العامة  الإدارة  واأف��������راد  ال�����س��ب��اط 
ممثلة  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
املطلوبني للبحث والتحري،  اإدارة  يف 
حتليل  مركز  يف  العاملني  وال�سباط 

البيانات اجلنائية ملتابعة حتركاته.
عملية ال�سبط

وحول كيفية اإلقاء القب�س على زعيم 

 ”Kompania bello ع�سابة« 
القمزي  �سعيد  العقيد  ق��ال  دب���ي،  يف 
الإدارة  يف  امل��ط��ل��وب��ني  اإدارة  م���دي���ر 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
املتبادل  والتن�سيق  للتعاون  وفقاً  اإن��ه 
بني �سرطة دبي وال�سرطة الإيطالية 
ومترير  الدوليني،  املطلوبني  ملراقبة 
فرق  عملت  اجلانبني  بني  املعلومات 
تقنيات  اأح����دث  ت�سخري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
حتليل  مركز  يف  ال�سطناعي  الذكاء 
�ساهمت  ال���ت���ي  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
ومتابعة  اإق���ام���ت���ه  م���ك���ان  حت���دي���د  يف 
ال�سفر  �ساعة  اإىل  و�سوًل  ن�ساطاته، 
ل�سبطه بعد �سدور الن�سرة احلمراء.

مئات الأطنان و3 جمموعات
ديني�س  اأن  ال��ق��م��زي  ال��ع��ق��ي��د  اأو����س���ح 
لل�سلطات  م����ط����ل����وب  م����ات����و�����س����ي 
اإجرامية  ع�سابة  لرتوؤ�سه  الإيطالية 
ومتكنه  امل���خ���درات،  ل��رتوي��ج  منظمة 
من  الآخرين  الع�سابة  زعماء  برفقة 
الأطنان  م��ئ��ات  ون��ق��ل  وتهريب  جلب 
املوانئ  اأوروب��ا عرب  اإىل  من املخدرات 
م�سرياً  للمتعاطني،  وبيعها  البحرية 
تابعت  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سلطات  اأن  اإىل 
هذه الع�سابة التي كانت تعمل ب�سكل 
اأطلقت  جم��م��وع��ات   3 يف  م�����س��رتك 
ا�سم ) مينيا، وجيمي، وريتي(  عليها 

وك���ل  جم��م��وع��ة ل��ه��ا اأك���رث م��ن زعيم 
وحتمل �سعارات ورموز خا�سة بها.

كانوا  الع�سابة  زع��م��اء  اأن  اإىل  ولفت 
ي�ستخدمون برامج حديثة يف التوا�سل 
وتهريب  ن��ق��ل  خ����الل  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا 
ال�سموم املخدرة، ويديرون جرميتهم 
املُنظمة بني اأمريكا اجلنوبية واأوروبا، 
مبيناً اأن الإنرتبول حدد �ساعة �سفر 
امل�ساركة  ال���دول  ب��ني خمتلف  واح���دة 
ومت   ،)los blancos( عملية  يف 
15 من  ال����  ب��زع��م��ائ��ه��ا يف  الإط���اح���ة 
اأم�س  اأول  اأول  ي��وم  اجل����اري   ال�سهر 
التعاون  اأن  ». اجلدير ذكره  الثالثاء 
بني وزارة الداخلية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة مع الأجهزة ال�سرطية 
الدولية اأثمر عن ت�سليم 52 مطلوباً 
ال��ف��رتة املا�سية  ع��امل��ي��اً خ���الل  دول��ي��اً 
ممن قب�ست �سرطة دبي عليهم، ومن 
الذين  دول��ي��ا  املطلوبني  ق�سايا  اأب���رز 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  �سلمتهم 
الإره���اب  ق�سايا  املعنية،  ال���دول  اإىل 
الأم����وال  وغ�����س��ل  املنظمة  واجل��رمي��ة 
الدول،  والقتل واملخدرات، ومن تلك 
وبريطانيا،  وب���ل���ج���ي���ك���ا،  ه����ول����ن����دا، 
وباك�ستان،  واأ����س���رتال���ي���ا،  وال�����س��وي��د، 
الدول  من  وغريها  وال�سني  والهند، 

الأخرى.

المارات ت�صارك يف التح�صريات لجتماع روؤ�صاء الأجهزة امل�صوؤولة عن الزكاة بدول التعاون نادي �صيدات ال�صارقة يحتفل ب�عطلة نهاية الأ�صبوع العاملية لل�صحة
•• ابوظبي - وام:

���س��ارك �سندوق ال��زك��اة ع��ن ط��ري��ق الت�����س��ال امل��رئ��ي �سمن فريق 
ال�سعادة  لأ�سحاب  ع�سر  اخلام�س  لالجتماع  التح�سريي  العمل 
لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الزكاة  عن  امل�سوؤولة  الأجهزة  روؤ�ساء 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة. ح�����س��ر الج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د ام�����س الدكتور 
والدكتور  الزكاة،  م�ستحقي  �سوؤون  اإدارة  مدير  البلو�سي،  حممد 
عبدالرحمن �سلمان احلمادي، مدير اإدارة موارد الزكاة والإعالم، 
ل�سندوق  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��دي��ر مكتب  ال��زب��ي��دي  ���س��امل  وال�سيد 
ا�ستهل  والذي  البلو�سي  حممد  الدكتور  الجتماع  وتراأ�س  الزكاة، 

الجتماع بكلمة رحب فيها بالوفود امل�ساركة.

ال��ع��الق��ة بالعمل  امل��وا���س��ي��ع ذات  ال��ع��دي��د م���ن  وب��ح��ث الج��ت��م��اع 
القرارات  وا�سدار  الزكوي  التن�سيق  جمال  يف  امل�سرتك  اخلليجي 
مل�سابقة  التنظيمية  الالئحة  مناق�سة  متت  ..كما  ب�ساأنها  الالزمة 
والتطوعية يف  الإبداعية  والأعمال  للبحوث  التعاون  دول جمل�س 
اختيار  ومت  الثانية  ن�سختها  يف  الوظيفي  والتميز  ال��زك��اة  جم��ال 

جمموعة من العناوين.
ب�ساأن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مقرتح  على  الط��الع  ومت 
اإ�سافة بند تطورات العمل الزكوي يف ظل اأزمة كوفيد19- �سمن 
روؤ�ساء  ال�سعادة  لأ�سحاب  ع�سر  اخلام�س  الجتماع  اأعمال  ج��دول 
التعاون لدول اخلليج  امل�سوؤولة عن الزكاة بدول جمل�س  الأجهزة 

العربية.

•• ال�سارقة -وام:

يحتفل نادي �سيدات ال�سارقة بعطلة نهاية الأ�سبوع العاملية لل�سحة للمرة 
بتقدمي  وذل���ك  اجل����اري  �سبتمرب  19 و20  ي��وم��ي  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
جمموعة من الأن�سطة الفعلية والفرتا�سية ي�سعى من خاللها النادي اإىل 
اإىل توفري  بالإ�سافة  ال�سحي  اأ�سلوب احلياة  واإلهامها لتباع  امل��راأة  متكني 
الفر�س املنا�سبة للع�سوات لتطوير مهاراتهن وال�سرتخاء يف مرافق عاملية 

امل�ستوى مع اللتزام بكل تعليمات ال�سالمة.
 4 قبل  مرة  لأول  لل�سحة  العاملية  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  فعالية  وانطلقت 
اأكرث  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  ومم��ار���س��ة  بال�سحة  اله��ت��م��ام  على  للت�سجيع  ���س��ن��وات 
ن�ساًطا بغر�س حتفيز امل�ساركات على الهتمام ب�سحتهن البدنية والنف�سية 

120 دولة يف الحتفال امل�ستمر ملدة يومني وذلك  وت�سارك الآن اأكرث من 
عرب تنظيم الفعاليات املمتعة والأن�سطة املجانية لالآلف حول العامل ويف 
هذا العام ي�سارك نادي �سيدات ال�سارقة بتنظيم جمموعة من الأن�سطة لكل 

الن�ساء والأطفال.
و ذكرت خولة ال�سركال مدير عام نادي �سيدات ال�سارقة اأن م�ساركة النادي 
يف فعالية عطلة نهاية الأ�سبوع العاملية لل�سحة تتنا�سب مع قيمه واأهدافه 
املراأة  لت�سجيع  والنف�سية  البدنية  وال�سحة  ال��ذات  وتطوير  التمكني  حول 
خالل  وم��ن  والإيجابية  الر�سا  على  يبعث  اأف�سل  حياة  اأ�سلوب  اإتباع  على 
فاإننا  لل�سحة  املخ�س�سة  الأ�سبوع  نهاية  اأثناء عطلة  اأن�سطة حيوية  توفري 
ن�سجع كل الن�ساء ونركز اهتمامهن على معنى احلياة ال�سحية بالن�سبة اإىل 

املراأة املعا�سرة.

يف عملية دولية م�سرتكة اأدت ل�سبط 20 زعيمًا للع�سابة يف 10 دول 

�صرطة دبي ُت�صقط زعيم ع�صابة » Kompania bello« املتورطة 
يف ق�صايا اجتار باملخدرات على م�صتوى دويل بقيمة 1.5 مليار درهم 

دور �سرطة دبي ا�ستثنائي يف منع انت�سار اجلرمية عامليًا   الإيطايل:  • الإنرتبول 
•  عبد اهلل املري: ُنرتجم نهج دولة الإمارات يف الت�سدي للجرمية املُنظمة

م�صت�صفى لطيفة يتجاوز ن�صب التميز العاملية مبجال خدمات الأطفال اخلدج

•• اأبوظبي-وام: 

عبداهلل  ال�سيخ  معايل  معايل  اأك��د 
دائرة  رئي�س  حامد  اآل  حممد  ب��ن 
على  احل��ر���س  -اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة 
موا�سلة اجلهود لالرتقاء بالقطاع 
وحت�سني  الإم����������ارة  يف  ال�������س���ح���ي 
املر�سى  �سالمة  ل�سمان  خدماته 
التي تعترب اأولوية . و قال معاليه 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف 
ل�سالمة املر�سى : يف الوقت الذي 
باليوم  اأج��م��ع  ال��ع��امل  فيه  يحتفي 
يف  ن��وؤك��د  املر�سى  ل�سالمة  العاملي 
اأبوظبي اأن �سالمة املري�س اأولوية 
ال��ق��ط��اع ال�سحي  وحم���ور اه��ت��م��ام 
القيادة  دع����م  ث���م���رة  ت��ع��د  وال���ت���ي 
الر�سيدة التي لطاملا جعلته ركيزة 
اأ�سا�سية تنطلق منها جميع اجلهود 
بجودة  والرت�����ق�����اء  ال���ت���ط���وي���ر  يف 
خدمات الرعاية ال�سحي" واأو�سح 
�سهدت  املا�سية  الفرتة  ان  معاليه 
متوا�سال  وع��م��ال  ك��ب��رية  ج���ه���ودا 
لتعزيز  الأول  الدفاع  بتكاتف خط 

يف  املجتمع  اأف���راد  و�سالمة  �سحة 
ظل تف�سي جائحة فريو�س كوفيد-
19 من خالل تبني اأعلى معايري 
املر�سى  ال�سالمة وجتربة  اجل��ودة 
بخطوة  خطوة  اإ�سراكه  يف  وت�سهم 
يف رح���ل���ت���ه ال���ع���الج���ي���ة. واأ�����س����اف 
متوا�سلة  اجل����ه����ود  ان  م��ع��ال��ي��ه 
ب�سكل  ال�سحي  بالقطاع  لالرتقاء 
وم��وا���س��ل��ة حت�����س��ني خدماته  ع���ام 
امل��ري�����س كونها  ���س��الم��ة  ل�����س��م��ان 
نلتزم  اأول��وي��ة  ال���دوام  �ستبقى على 

بها.

اإدارة مراكز ال�صرطة 
ال�صاملة بال�صارقة تنجز 

اأعمالها الإدارية اإلكرتونيا 
•• ال�سارقة -وام:

ال�سرطة  م�����راك�����ز  اإدارة  ع�������ززت 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  ال�ساملة 
الأعمال  حتويل  مفاهيم  ال�سارقة 
وذل���ك  اإل���ك���رتون���ي���ة  اإىل  الإداري���������ة 
حتقيقاً لطموحات القيادة ال�ساعية 
لالرتقاء بنظم الأعمال الإدارية مبا 
ال�سرتاتيجي  الهدف  مع  ين�سجم 
لوزارة الداخلية الرامي اإىل �سمان 
ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات الإداري������ة 
وف�����ق م���ع���اي���ري اجل�������ودة وال���ك���ف���اءة 
يو�سف  العقيد  وق���ال  وال�سفافية. 
اإدارة  م���دي���ر  ح����رم����ول  ب����ن  ع��ب��ي��د 
ب�سرطة  ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز 
ال�سارقة اإن هذه املبادرة التي قامت 
اإىل تعزيز  بتطبيقها الإدارة تهدف 
الإداري���ة  الأع��م��ال  حتويل  مفاهيم 
 100 ب��ن�����س��ب��ة  اإل����ك����رتون����ي����ة  اإىل 
باملائة وذلك بال�ستغناء نهائياً عن 
بذلك  لتتحول  الأوراق  ا���س��ت��خ��دام 
اإىل اإدارة بال اأوراق مرتجمة بذلك 
وحم����اور  2021م  ال���دول���ة  روؤي�����ة 
مئوية الدولة 2071م التي ت�سعى 
الأه���داف  حتقيق  اإىل  خاللها  م��ن 
التي ت�سب يف خانة حتقيق التنمية 

امل�ستدامة واحلفاظ على البيئة.

اأبوظبي ت�صت�صيف 20 �صبتمرب ملتقى الأهداف العاملية 
بالتزامن مع اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

•• اأبوظبي -وام:

"ملتقى الأهداف العاملية" الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات اجلمعية العامة  ت�ست�سيف اأبوظبي 
لالأمم املتحدة يف الفرتة من 20 اإىل 24 �سبتمرب اجلاري دعماً للجهود الدولية يف حتقيق اأهداف 

الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
و يتوىل املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي تنظيم امللتقى الذي ُيعقد للمرة الأوىل يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة ويقام يف مقر مكتب" Hub71" املن�سة التكنولوجيا العاملية الرائدة يف اأبوظبي.
ياأتي تنظيم امللتقى تزامناً مع احتفال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة 
وال�سبعني لتاأ�سي�سها ويف ظل ما ي�سهده العامل من حتديات عاجلة تتطلب بناء بيئة اأكرث ا�ستدامة يف 

فرتة ما بعد انت�سار جائحة كوفيد19-.
يعد " ملتقى الأهداف العاملية " - الذي اأطلق يف املنتدى القت�سادي العاملي مبدينة دافو�س يف العام 
2019 - برناجماً عاملياً يجمع قادة الراأي وال�سخ�سيات املوؤثرة من القطاعات احلكومية والأكادميية 
والثقافية وقطاع الأعمال واملجتمع املدين والإعالم ملناق�سة وم�ساركة الروؤى ال�سرتاتيجية، واإلهام 

خمتلف العنا�سر الفاعلة من اأجل حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
و بالإ�سافة اإىل اأبوظبي، التي ت�ست�سيف "ملتقى الأهداف العاملية" للمرة الأوىل، ت�سم قائمة املدن 
التي ت�ست�سيف فعاليات احلدث كال من لندن وبرلني ونيويورك وروان��دا. وي�سارك عدد من قادة 
اأو عن بعد  اأبوظبي والعامل، ب�سورة مبا�سرة  العام واخلا�س يف  القطاعني  القرار يف  ال��راأي و�سناع 
وحوارات  امل�ستديرة،  الطاولة  ون��دوات  النقا�س،  جل�سات  من  �سل�سلة  يف  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب 
ثنائية، وفعاليات اأخرى، ملناق�سة وا�ستك�ساف الدور احليوي الذي ميكن اأن تقوم به الإمارة يف قيادة 
اإزاء جائحة  امل�سرتكة  ال�ستجابة  م�ستقباًل، ف�ساًل عن  بالبتكار  العاملية اخلا�سة  الأجندة  وحتفيز 
كوفيد19-. وي�سم ملتقى الأهداف العاملية يف اأبوظبي جل�سات نقا�س مبا�سرة، �سيتم توفريها على 
�سبكة الإنرتنت بعد نهاية احلدث، وت�سمل جل�سة نقا�س "ا�ستخدام التكنولوجيا والبتكار يف التنمية 
الق�سايا  مع  بالتعامل  الأع��م��ال  وق��ادة  احلكومية  اجلهات  ان�سغلت  بعدما  امل�ستدامة"  القت�سادية 
اأن اأف�سل طريقة  البيئية والجتماعية والقت�سادية لبع�س الوقت، فيما اأدرك العديد منهم حالياً 

للتعامل مع هذه التحديات املت�سابكة يكمن يف تعزيز اجلهود عرب التعاون مع نظرائهم، واملنظمات 
وقطاع الأعمال، والعمالء، واحلكومات، واملنظمات غري الربحية، واملجتمع ب�سكل عام.

ظل  يف  ال�ستدامة"  بناء  اإع���ادة  العظيمة:  اخل�سرة  "اإعادة  نقا�س  جل�سة  اأي�سا  اجلل�سات  وت�سم 
وال�سركات  البناء على احلكومات  اإع��ادة  اأج��ل  .. و من  تاأثريات  اأحدثته جائحة كوفيد19- من  ما 
�سحذ الهمم على امل�ستويات املحلية والوطنية والعاملية بغية قيادة جهود ال�ستدامة يف عامل ما بعد 

اجلائحة، وهو املو�سوع الذي �سيكون اأ�سا�سياً لأجيال.
وهناك اأي�سا جل�سة نقا�س "هل ت�سرع اجلائحة ثورة الرعاية ال�سحية" .. ففي العام 2020، واجه 
قطاع الرعاية ال�سحية اأكرب حتد لل�سحة العامة خالل عدة اأجيال ما �ساهم يف اإثارة اأ�سئلة مهمة عن 
كيفية اإدارة الأزمة بفعالية. و توفر جل�سة النقا�س فر�سة ملعرفة بع�س التطورات املهمة يف تكنولوجيا 

الرعاية ال�سحية، وكيفية ال�ستفادة من التقنيات ال�سحية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
و تت�سمن جل�سات النقا�س املبا�سرة كذلك جل�سة "ابتكار م�ستدام من اأجل اأهداف التنمية امل�ستدامة": 
وتاأثري  ال�سطناعي،  والذكاء  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  اأج��ل  من  امل�ستدام  البتكار  حول  و�ستكون 
حتدي جوجل يف حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030.. و�سيرتكز النقا�س على 

البتكار الذي يتميز بال�ستدامة.
و اإ�سافة اإىل جل�سة "ع�سر التكنولوجيا: تاأمني الإمداد الغذائي العاملي يف امل�ستقبل" �سيتم تنظيم 
ُتركز  و  لندن.  يف  العاملي  الغذاء  برنامج  يرعاها  حفل ع�ساء تزامناً مع فعالية "ع�ساء لهدف" التي 
النقا�سات على تاأثري املناخ على الأمن الغذائي.. و توفر الفعالية فر�ساً للتعريف بجهود اإمارة اأبوظبي 
ل�سمان الإمدادت الغذائية املهمة يف امل�ستقبل، مبا يف ذلك ا�ستثمار 100 مليون دولر يف الأبحاث 
والتطوير يف قطاع التكنولوجيا الزراعية احليوي.. اإ�سافة اإىل جل�سة "الثقافة يف زمن كوفيد19-: 
وهي حوار يتناول موا�سيع ا�سكت�ساف تاأثر الثقافة م�ستقباًل مبتطلبات ال�سحة وال�سالمة، واإجراءات 
ال�سفر امل�سددة والرتاجع يف اأداء القت�سادات الكربى يف العامل، مع تو�سيح اأهمية اإعادة بناء جمتمع 

يحافظ على اإيالء قيم التاريخ والرتاث الأهمية التي ت�ستحقها.
و ملتابعة فعاليات ملتقى الأهداف العاملية ميكن زيارة موقع ملتقى الأهداف العاملية، يف حني �ستعر�س 

فعاليات برنامج اأبوظبي على قناة املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي على اليوتيوب.

عبداهلل اآل حامد : �صالمة املري�س اأولوية 
وحمور اهتمام القطاع ال�صحي يف اأبوظبي
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عربي ودويل

يظن  م���ن  “يخطئ  واأو����س���ح���ت 
ي�سكل حت��وًل يف  التطور  ه��ذا  اأن 
وتوجهاتها،  الإم�������ارات  م���واق���ف 
املغفور  ع��ه��د  م��ن��ذ  ف�����الإم�����ارات 
ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان، ت���وؤم���ن ب��اأه��م��ي��ة احل����وار 
الأطراف  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون 
باعتباره  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
الطريق الوحيد لتحقيق ال�سالم 

والتنمية للجميع«.
ال�سالم مع  “معاهدة  اأن  وتابعت 
اإ�سرائيل لن تكون بطبيعة احلال 
على ح�ساب الق�سية الفل�سطينية، 
كما يحاول الرتويج ق�سار النظر 
الق�سية،  ه��ذه  من  وامل�ستفيدون 
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ���س��ت��ف��ت��ح هذه 
اأم������ام فر�س  ال���ب���اب  امل���ع���اه���دات 
الق�سية  ه���ذه  ل��ت�����س��وي��ة  ج��دي��دة 
امل�سروعة  ال��ط��م��وح��ات  وحت��ق��ي��ق 
لل�سعب الفل�سطيني؛ فمن خالل 
عالقات  وبناء  املبا�سر  التوا�سل 
امل�سرتكة،  وامل�������س���ال���ح  ال���ت���ع���اون 
للحوار  اأر���س��ي��ة  ه��ن��اك  ���س��ت��ك��ون 
والتوج�س  ال�سك  ج��دران  واإزال���ة 
واخلوف التي تعوق التو�سل اإىل 

�سالم حقيقي بني الطرفني«.
ولفتت اإىل اأن هذه املعاهدات تثبت 
اأمام العامل اأن العرب طالبو �سالم 
حقيقي، ولي�س لديهم اأي م�سكلة 
اإ�سرائيل، وهو ما  التعاون مع  يف 
املدافع  الأخ���رية يف موقف  ي�سع 
مواجهة  يف  ح��ج��ج��ه��ا  وي�����س��ع��ف 
ال��دويل، وي�سغط عليها  املجتمع 
لإعادة احلقوق امل�سروعة لل�سعب 

الفل�سطيني.

ماأزق لإيران
وذكرت �سحيفة العرب اللندنية، 
ال�سيا�سيني  امل��ح��ل��ل��ني  اآراء  اأن 
التي  ال��ت�����س��اوؤم  م��ع ح��ال��ة  تتوافق 
ب�ساأن  الإي�����راين  ال��ن��ظ��ام  يبديها 
ات��ف��اق��ي��ات ال�����س��الم امل��ربم��ة حتى 

•• بريوت-وكاالت

���س��ّل��ط الن��ف��ج��ار امل����رّوع ال���ذي وقع 
يف ال����راب����ع م���ن اآب-اأغ�������س���ط�������س يف 
م���رف���اأ ب�����ريوت، ال�����س��وء ع��ل��ى هذا 
�سورة  يعترب  الذي  احليوي  املرفق 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ع���ن  م�����س��ّغ��رة 
الف�ساد  ا�ست�سراء  جلهة  اللبنانية 
ونفوذ  وال���ر����س���اوى  وامل��ح�����س��وب��ي��ات 

قوى �سيا�سية فيه.
وتهّرب  تهريب  ب��ريوت،  مرفاأ  ففي 
واأرباح مناق�سات  �سريبي ور�ساوى 
بها،  م�������س���ك���وك  ع��ل��ن��ي��ة  وم����������زادات 
ي�����س��ت��ف��ي��د منها  وروات�������ب خ��ي��ال��ي��ة 
رفيع  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  م���وظ���ف���ون 

حم�سوبون على القوى ال�سيا�سية.
�سريعا  “خطا”  اأي�����س��اً  فيه  اأن  اإل 
حل���زب اهلل، مي��ّك��ن��ه م��ن مت��ري��ر ما 
ح�سيب،  اأو  رق��ي��ب  دون  م��ن  ي��ري��د 
بالفائدة  تعود  �سفقات  عن  ف�ساًل 
ع�����ل�����ى م�����������س�����وؤول�����ني وم����وظ����ف����ني 
�سيا�سية عدة  حم�سوبني على قوى 
باتت �سريحة وا�سعة من اللبنانيني 

تطالب برحيلها.

» اأكرث املرافق ف�سادًا«
الباحث  ي���ق���ول  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  يف 
حم��م��د ���س��م�����س ال���دي���ن م���ن مركز 
ن�سر  الذي  للمعلومات”  “الدولية 
درا�سات عدة حول الف�ساد والتهرب 
فران�س  لوكالة  لبنان  يف  ال�سريبي 
اأك����رث  م����ن  امل����رف����اأ  “ُيعّد  ب����ر�����س: 
“لي�ست  م�سيفا  ف�ساداً”،  امل��راف��ق 
احلكومة  م��ن  فعلية  رق��اب��ة  ه��ن��اك 
اأو  عليه، �سواء على جباية الأم��وال 

اإنفاقها«.
 ،1894 وتاأ�س�س مرفاأ بريوت عام 
ثم  فرن�سية،  �سركة  ت��دي��ره  وك��ان��ت 

�سركة خا�سة اعتبارا من 1960.
ب���داي���ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، ومع  ل��ك��ن يف 
ُعّينت جلنة  ال�سركة،  امتياز  انتهاء 
ر���س��م��ي��ة م��وؤق��ت��ة لإدارت�����ه ول تزال 
�سم�س  وي��ق��ول  ال��ي��وم،  حتى  قائمة 
“�سركة  ك��اأن��ه��ا  تعمل  اإن��ه��ا  ال��دي��ن 

خا�سة«.
يتم  الدولة،  موؤ�س�سات  كل  يف  وكما 
بح�سب  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء  اخ���ت���ي���ار 
�سني،  رئي�س  الطائفي:  انتمائهم 
الطوائف  مي��ث��ل��ون  اأع�����س��اء  و���س��ت��ة 

والبحرين  الإم�������ارات  ب���ني  الآن 
ماأزقاً  ت�سكل  كونها  واإ���س��رائ��ي��ل، 
لطهران،  ك���ب���رياً  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
التي لطاملا �سوقت لنف�سها طيلة 
عقود اأنها حامية ال�سرق الأو�سط 
على  العربي  الكيان  تو�سيع  من 
ح�������س���اب ق�������س���اي���ا مت�������س الأم�����ن 

القومي لدول املنطقة.
�ستجعل  امل�ساألة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ح�ساباتهم،  يعيدون  الإي��ران��ي��ني 
خطوة  اأي  ع���ل���ى  الإق���������دام  ق���ب���ل 
ق����د جت��ع��ل��ه��م يف م���رم���ى ن����ريان 
الأول  احلليف  املتحدة،  الوليات 

لدول املنطقة.
م��ف��ت��اح خم���اوف  اأن  واأو����س���ح���ت 
التقارب  ب�ساأن  العميقة  ط��ه��ران 
الإم��������ارات��������ي وال���ب���ح���ري���ن���ي مع 
اإ�سرائيل، يكمن يف اإمكانية تر�سيخ 
اجلوار  يف  اإ�سرائيلي  قدم  موطئ 

املبا�سر للحدود الإيرانية.
ووفقاً لل�سحيفة، اعترب الباحثان 
بهرافي�س  م��ي�����س��م  الإي����ران����ي����ان 
قلق  اأن  ع���زي���زي،  ر���س��ا  وح��م��ي��د 
احلالية  التغريات  ح��ول  ط��ه��ران 
و�ستحاول  �سيتوا�سل  املنطقة  يف 
وت����ربي����رات  ت���ع���ل���ي���الت  جت����د  اأن 
م��ن اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى نفوذها 
اأنها  غ���ري  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق  يف 
تواجهها  مل  حت��دي��ات  ���س��ت��واج��ه 

من قبل.
وق��ال ع��زي��زي، ال��ذي ك��ان اأ�ستاذاً 
يف  الإقليمية  للدرا�سات  م�ساعداً 
الإيراين،  به�ستي  �سهيد  جامعة 
من  ي��ن�����س  ال�����س��الم  “اتفاق  اإن 
ع��ل��ى تعاون  اأخ������رى  اأم������ور  ب���ني 
املعلومات  وت��ب��ادل  منهجي  اأمني 
خ�سمهما  ���س��د  ال�����س��ري��ك��ني  ب��ني 
ي���ه���دد بخرق  وه������ذا  امل�������س���رتك، 
املنطقة العازلة الطبيعية لإيران 

مع اإ�سرائيل«.
ورج����������ح ب����ه����راف����ي���������س، امل���ح���ل���ل 
ا�ست�سارات  ب�����س��رك��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 

اختبار ال�سقوط
وم��������ن ج����ه����ت����ه، ق��������ال ال����ك����ات����ب 
ال�سحايف �سليمان جودة يف مقال 
له ب�سحيفة ال�سرق الأو�سط “ل 
ينطبق �سيء على احلديث ال�سادر 
ك��ل فرتة،  اإىل م�سر  ت��رك��ي��ا  م��ن 
الذي  امل�سري  ال�سعبي  امل��ث��ل  اإل 
اأ�سدقك،  )اأ�سمع كالمك  يقول: 

اأ�سوف اأمورك اأ�ستعجب(«.
كان  �سابقة  “يف مرة  اأنه  واأ�ساف 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي مولود 
جاوي�س اأوغلو، قد قال اإن بالده 
القاهرة،  م��ع  ح����وار  ف��ت��ح  ط��ل��ب��ت 
بداأ  ال��ط��رف��ني  ب��ني  احل����وار  واإن 
ح��ول ق�سايا كثرية  ي��ب��داأ  ك��اد  اأو 
املرحلة  واإن��ه تعطل يف  م�سرتكة، 
ال�سبب  واإن  مراحله،  من  الأوىل 
عربي  ط������رف  اع������رتا�������س  ك������ان 

عليه«.
واأو�سح “مل يكن هذا يف جممله 
اأن ي�سح يف  �سحيحاً، ف�ساًل عن 
اإذا  احل��وار  ه��ذا  فمثل  تفا�سيله، 
كان قد تعطل بالفعل بافرتا�س 
فلي�س لأن  ل��ه ط��ب��ع��اً،  نية  وج���ود 
طرفاً  لأن  ول  ت��ري��ده،  ل  م�سر 
اأن  اأوغ��ل��و  ال��وزي��ر  ي�ساأ  مل  عربياً 
ولكن  عليه،  اعرت�س  قد  ي�سميه 
اأو  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي  ال���ط���رف  لأن 
حتدث عنه وعن رغبته فيه اإمنا 

هو طرف غري جاد«.
واأ�سار قائاًل “ل بد اأن اأي مقارنة 
من هذا النوع، �سوف تعيدنا اإىل 
معنى املثل ال�سعبي امل�سري امل�سار 
اإل����ي����ه، لأن�����ه ي��ع��رب ع���ن خم���زون 
م��ن اخل���ربة وال��ت��ج��رب��ة على مر 
ال�����س��ن��ني، ولأن���ن���ا ���س��وف ل جند 
ترديده ونحن نطالع  بدياًل عن 
من  رددن����اه  كما  امل�ست�سار،  ك��الم 
الرئا�سة  متحدث  ك��الم  م��ع  قبل 
وم������ع ك������الم ال�����وزي�����ر ج���اوي�������س، 
املرات  يف  بالتاأكيد  �سرندده  وكما 
القادمة مع كل حديث م�سابه، ما 

امل������خ������اط������ر اجل����ي����و�����س����ي����ا�����س����ي����ة 
ومقرها  التحليلية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
يجعل  اأن  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات 
الإ�سرائيلي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
عر�سة  اأك������رث  اإي��������ران  اجل����دي����د 
والعمليات  ال�����س��غ��ط  حل���م���الت 
الأمنية وال�ستخباراتية من قبل 

خ�سومها.
العربي  التحالف  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإ�سرائيلي النا�سئ، ينذر بال�سوء 
الناجح  الإي�����راين  ال�����س��ع��ي  جت���اه 
لفر�س العمق ال�سرتاتيجي عرب 

ال�سرق الأو�سط..
التقارب  ي���وؤدي  اأن  ي�ستبعد  ومل   
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي ب����ني الإم���������ارات 
ت�سور  ت��ف��اق��م  اإىل  واإ����س���رائ���ي���ل 
ل�”احل�سار  احل�������ايل  ط����ه����ران 
يدفعها  قد  ما  ال�سرتاتيجي”، 
اأك�����رث  ب�������س���ك���ل  ال����ت���������س����رف  اإىل 
اأقل من �سبط  عدوانية مع قدر 

النف�س يف جوارها.

ولبنان،  و����س���وري���ا،  ال����ع����راق،  يف 
نظام  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  وال��ي��م��ن«. 
املاليل ي�ستخدم ق�سية فل�سطني 
يف  الناعمة  قوته  اأدوات  ك��اإح��دى 
املنطقة، التي ي�سعى من خاللها 
اإىل الظهور ب�سفته زعيم العامل 
يعرف  ما  لفتة  حتت  الإ�سالمي 
وا�ستطاع  امل����ق����اوم����ة،  مب����ح����ور 
اأي�����س��اً م��ن خ��الل��ه��ا يف م��ا م�سى 
ك�����س��ب ���س��ع��ب��ي��ة زائ���ف���ة يف ال����دول 

الإ�سالمية.
وذكرت اأن “امل�سروع الإبراهيمي” 
�سيعمل على تغيري قواعد اللعبة 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط، خا�سة 
م���ع ك����ون ت��رك��ي��ا ال���ع���دو الأك����رث 
العربية  ال������دول  ع��ل��ى  خ���ط���ورة 
ب�”الإ�سالم  ُي��ع��رف  م��ا  ل��دع��م��ه��ا 
جت�سده  م���ا  وه����و  ال�سيا�سي”، 
ج��م��اع��ة الإخ������وان الإره���اب���ي���ة يف 
عدة دول عربية، خ�سو�ساً تون�س 

وليبيا.

تغير قواعد اللعبة
عكاظ  �سحيفة  قالت  وب��دوره��ا، 
اثنان  ي��خ��ت��ل��ف  “ل  ال�����س��ع��ودي��ة، 
على اأن اإبرام الإمارات والبحرين 
مع  العالقات  لتطبيع  اتفاقيات 
�سيادي يخ�س  قرار  اإ�سرائيل هو 
ال����دول����ت����ني، ال���ل���ت���ني و���س��ع��ت��ا يف 
من  موقفهما  حتماً  اعتبارهما 
و�سرورة  الفل�سطينية  الق�سية 
ال�سعب  حلها مبا يحقق مطالب 
ووقف  امل�����س��روع��ة،  الفل�سطيني 
ال�سفة  اأرا�������س������ي  ����س���م  خ���ط���ة 
الغربية، واأن التفاقني يحافظان 
واأنهما  ال����دول����ت����ني،  ح����ل  ع���ل���ى 
لل�سعب  تظالن داعمتني قويتني 

الفل�سطيني«.
ال�سالم  ات����ف����اق  اأن  واأو�����س����ح����ت 
الق�سية  عقدة  ف��ك  يف  �سي�ساهم 
الإ�سرائيلية  امل���واق���ف  وح��ل��ح��ل��ة 
اأن  اإىل  م�����س��رية  روي�������داً،  روي������داً 
واملتاجر  امل��ت��اآم��ر  ال��ن�����س��از  ط���رف 

اأن  ي��رى  الفل�سطينية  بالق�سية 
وواأد  للق�سية  قتل  هو  ح�سل  ما 
الإ�سرائيلي،  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����س��راع 
وهوؤلء هم الذين باعوا الق�سية 
ب���ث���م���ن ب���خ�������س، وع����ل����ى راأ����س���ه���م 
ت�سعيان  ال��ل��ت��ان  واإي������ران،  ت��رك��ي��ا 
الإقليمي  دوره����م���������ا  ل���ت���دع���ي���م 
والإ�سالمي على ح�س����اب الق�سية 

الفل�سطينية.
املوؤكد  “من  ال�سحيفة  واأ�سافت 
اأن ال��ن��ظ��ام الإي�����راين ال���ذي ظل 
يتاآمر على الق�سية الفل�سطينية 
اليوم  ي�سعر  بال�سعارات  ويت�سدق 
ن���ف���وذه  زوال  وق�������رب  ب���ال���رع���ب 
الإق��ل��ي��م��ي، واإع��ط��اء دف��ع��ة كبرية 
ل�سرتاتيجية الرئي�س الأمريكي 
اأق�سى  مل��م��ار���س��ة  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اإي��ران، التي هند�ست  �سغط على 
طائفية  م���ي���ل���ي�������س���ي���ات  وج���������ود 
العربية  ال���دول  تهدد  واأ�سبحت 
الطائفي  الفكر  ن�سر  خ��الل  م��ن 

املحظيون  وي����ك����ون  ال���رئ���ي�������س���ي���ة، 
م���دع���وم���ني م����ن اأب��������رز الأح��������زاب 

ال�سيا�سية.
“نظام  ال�����دي�����ن  ����س���م�������س  وي�����ق�����ول 
ينطبق  الدولة  يف  ذات��ه  املحا�س�سة 

على املرفاأ«.

»خط ع�سكري«
اإىل ذلك، ي�ستخدم حزب اهلل املرفاأ 
لتمرير ب�سائع ل�ساحله اأو ل�سالح 
رجال اأعمال حم�سوبني عليه، وفق 

م�سادر عدة.
ويف هذا ال�سياق، قال رئي�س جمل�س 
القا�سي  ال�����س��اب��ق  ال���دول���ة  ����س���ورى 
“من  بر�س  لفران�س  �سادر  �سكري 
املعروف اأن هناك ب�سائع حلزب اهلل 
ف�سال  واملطار”،  امل��رف��اأ  ع��رب  مت��ر 

عن املعابر احلدودية.
املطار،  يف  كما  امل��رف��اأ  “يف  واأ���س��اف 
ل���دي���ه خ����ط ع�������س���ك���ري مت����ر عربه 
الب�سائع وال�سلع من دون تفتي�س اأو 
هو  اخل��ط  “هذا  مو�سحاً  رقابة”، 
ال�سلطات  مع  �سمني  اتفاق  نتيجة 

على األ يقرتب منه اأحد«.

ت��ه��ري��ب وت��ه��رب جمركي  ع��م��ل��ي��ات 
لرجال اأعمال يدعمون هذا احلزب 
اأو ذاك، اأو التاأثري يف عقود ال�سركات 
اإن  “اإذ  امل���رف���اأ،  اإدارة  م��ع  ال��ع��دي��دة 
بالرتا�سي،  يجري  الأ�سغال  تلزمي 

والكل ي�ستفيد«.

جمعيات خرية وهمية
اأن  اإىل  ال���دي���ن  ���س��م�����س  اأ����س���ار  ك��م��ا 
ت��ت��م يف معظم  ال��ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ات 
خريية  ج��م��ع��ي��ات  “عرب  الأح���ي���ان 
مر�سوم  ع��ل��ى  ت�����س��ت��ح�����س��ل  وه��م��ي��ة 
الر�سوم  م��ن  يعفيها  احلكومة  م��ن 
اجلميع  ي��ع��رف  فيما  اجل��م��رك��ي��ة.. 

حقيقة الأمر«.
اأن  ب��نّي التقرير الأم��ن��ي  اإىل ذل��ك، 
اإىل  اأ���س��غ��ره��م  امل��رف��اأ م��ن  موظفي 
الأمنية  الأجهزة  وعنا�سر  اأكربهم 
يتلقون  اأي�ساً،  فيه  يعملون  الذين 
ر�ساوى تتنوع بح�سب الب�سائع التي 
يخّف�سون  اأو  مت��ري��ره��ا  ي�����س��ّرع��ون 
النظر  ون  يغ�سّ اأو  م��روره��ا  ر���س��وم 

عنها.
وفق  يتقا�سى،  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

 ،2019 ال���ع���ام  يف  اأن����ه  اإىل  ي�����س��ار 
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  فر�ست 
عقوبات على امل�سوؤول البارز يف حزب 
ا�ستغالله  ب�سبب  �سفا  وف��ي��ق  اهلل 
احل�����دودي�����ة  وامل�����ع�����اب�����ر  “املوانئ 
ال�سفر  وت�سهيل  للتهريب  اللبنانية 
ما  وف��ق  اهلل”،  ح��زب  ع��ن  بالنيابة 
الأمريكية  لل�سفارة  ب��ي��ان  يف  ج���اء 

اآنذاك.
ذلك  ع���ل���ى  م���ث���اًل  ال���ب���ي���ان  واأورد 
من  اهلل  ح���زب  “ا�ستفاد  ب��ال��ق��ول: 
���س��ف��ا ل��ت�����س��ه��ي��ل م�����رور امل�������واد، مبا 
امل�سروعة  غ��ري  امل���خ���درات  ذل���ك  يف 
والأ���س��ل��ح��ة، ع��رب م��ي��ن��اء ب���ريوت يف 

لبنان«.
وبعد النفجار الذي ت�سّبب مبقتل 
واإ�سابة  �سخ�ساً   190 م��ن  اأك���رث 
بجروح،  اآخرين   6500 من  اأك��رث 
حت���دث ال��ب��ع�����س ع��ن ���س��الح ومواد 
يخزنها  قانوني�����ة  غ��ري  اأخ�����������������رى 
ح���زب اهلل يف امل���رف���اأ، ل��ك��ن الأم���ني 
ن�سراهلل  ح�س�ن  اهلل  حل���زب  ال��ع��ام 
مبرفاأ  حل���زب���ه  ع���الق���ة  اأي  ن���ف���ى 

بريوت.

اإدارة  اإي������رادات  وت��ب��ل��غ  ال����س���ت���رياد. 
مليون   220 نحو  ال�سنوية  امل��رف��اأ 
دولر، يعود منها 60 مليونا فقط 
�سم�س  وف���ق  ال���دول���ة،  خ��زي��ن��ة  اإىل 
الباقي  اأن  ي��و���س��ح  ال�����ذي  ال���دي���ن 
للرواتب  ي�����س��ت��خ��دم  اأن����ه  ي��ف��رت���س 
اأننا  “اإل  ولتطوير مرفاأ،  والأج��ور 

فعلياً ل نعرف اإىل اأين يذهب«.
اأما يف ما يتعلق باجلمارك، فيقّدر 
�سنوياً،  اجل��م��رك��ي  ال��ت��ه��ّرب  ح��ج��م 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه م���ن امل���رف���اأ، ب���ني مليار 
العجز  راوح  بلد  يف  دولر  وملياري 
العامني  خ����الل  ف��ي��ه  امل����وازن����ة  يف 
امل��ا���س��ي��ني ب���ني خ��م�����س��ة واأك�����رث من 

�ستة مليارات دولر.
وع��ل��ى م��ر ال�����س��ن��وات، خ��رج��ت اإىل 
ال��ع��ل��ن م����رات ع���دة ف�����س��ائ��ح ف�ساد 
اإىل  ملفاتها  اأع���ي���دت  اأن  لبثت  م��ا 

الأدراج، من دون حما�سبة اأحد.
ت�ستخدم  ال��دي��ن  �سم�س  فبح�سب 
القوى ال�سيا�سية البارزة يف البالد، 
اأ�سخا�س  اأجل توظيف  نفوذها من 
حم�سوبني عليها يف املرفاأ اأو تعيني 
م�����س��وؤول��ني ي��غ�����س��ون ال���ط���رف عن 

حم�سوبيات ور�ساوى
املرفاأ  يف  “الأعمال”  تقت�سر  ول 
تقرير  �سّمى  فقد  اهلل،  ح��زب  على 
اأعده جهاز اأمني قبل اأ�سهر واطلعت 
وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منه، 
بال�سم خم�سة موظفني على الأقل 
يف مفرزة اجلمارك يف ق�سم معاينة 
ا�ستبدالهم”،  “مينع  ال��ب�����س��اع��ة، 

وفق ما ورد فيه.
تبعيتهم  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل  اأورد  ك���م���ا 
على  بدورهم  حم�سوبني  مل�سوؤولني 
الوطني  )ال���ت���ي���ار  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ق����وى 
احلر، حزب اهلل، حركة اأمل برئا�سة 
رئ��ي�����س ال���ربمل���ان ن��ب��ي��ه ب�����ري، تيار 

امل�ستقبل، حزب القوات اللبنانية(.
كيفية  ال��ت��ق��ري��ر  ف�����س��ل  ذل����ك،  اإىل 
موظفي  م��ن  وغ��ريه��م  تقا�سيهم 
املرفاأ الر�سى لقاء معامالت اإخراج 

الب�ساعة من املرفاأ.
ل��ك��ن اخل�����رباء مل ي��ج��زم��وا م���ا اإذا 
كانت هذ ه املداخيل غري القانونية 
اأم  ت�ستفيد منها الأح��زاب مبا�سرة، 

فقط املوظفون املح�سوبون عليها.
ويراأ�س اللجنة املوؤقتة لإدارة املرفاأ 

تيار  على  املح�سوب  قريطم  ح�سن 
امل�ستقبل منذ العام 2002 قبل اأن 
يتم توقيفه مع 24 �سخ�ساً اآخرين، 
ع��ام اجل��م��ارك بدري  بينهم م��دي��ر 
�ساهر املح�سوب على التيار الوطني 
احل��ر يف اإط��ار التحقيق اجل��اري يف 
النفجار الناجت وفق ال�سلطات عن 
حريق اندلع يف م�ستودع خزنت فيه 
2750 طناً من نيرتات الأمونيوم 
منذ اأكرث من �ست �سنوات، دون اأي 

اإجراءات وقاية.
وعلى الرغم من اأن م�سوؤويل املرفاأ 
على اختالف وظائفهم.. م�سوؤولني 
�سيا�سيني وق�سائيني واأمنيني كانوا 
على علم بخطورة هذا التخزين، مل 

ُتتخذ اأي تدابري لتجنب الكارثة.

تهرب وتهريب..
 وف�سائح ف�ساد

وح��ت��ى وق���وع الن��ف��ج��ار، ك��ان لبنان 
يعتمد يف غالبية عملياته التجارية 
على امل��رف��اأ ال���ذي مت��ر ع��ربه اأكرث 
الب�سائع  م����ن  امل���ئ���ة  يف   70 م����ن 
امل�ستوردة يف بلد يعتمد اأ�سا�ساً على 

مل يكن بينه وب��ني الأف��ع��ال على 
الأر�س ات�ساق«.

م�ستوى  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
ال��ع��الق��ات ب��ني الأف�����راد، وكذلك 
ال���دول،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  م�ستوى 
لالآخرين  ت���ق���ول  اأن  ي��ك��ف��ي  ل 
اإذا  اإن�سان جيد، واإمن��ا ل بد  اإن��ك 
اأن  الآخ����رون  ي�سدقك  اأن  اأردت 
يقوم  واأن  ب��ال��ف��ع��ل،  ج��ي��داً  ت��ك��ون 
تت�سرف  ذل����ك مم���ا  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
اأ���س��ا���س��ه، واإل،  ب��ه وت��ت��ح��رك على 
ف���اإن الآخ���ري���ن ل��ن ي��ت��وق��ف��وا عن 
ت�سديقك وفقط، واإمنا ر�سيدك 
يتبدد  ���س��وف  عندهم  الثقة  م��ن 

بالتدريج.
ال��رتك��ي مل  ال�سلوك  اأن  واأ���س��اف 
ال�سلوك  ع���ن  ذل����ك  يف  ي��خ��ت��ل��ف 
الإي��������������راين جت�������اه امل���ن���ط���ق���ة يف 
اخلليج  جت��������اه  ث������م  ال�����ع�����م�����وم، 
وال�سعودية يف القلب من اخلليج 
وتابع  اخل�������س���و����س،  وج����ه  ع��ل��ى 
“لي�س من معنى لهذا التناق�س 
لدى  والفعل  القول  بني  ال�سارخ 
اأن ما يقولن  العا�سمتني، �سوى 
م��ن دون  ي��خ��رج عنهما  اإمن����ا  ب��ه 
بالكثري  واأن��ه  مب�سمونه،  قناعة 
ي��ق��ال مل��ج��رد ال���س��ت��ه��الك املحلي 
يف الإقليم، واأن القناعة به ل بد 
اأخ��رى غري التي  اأف��ع��اًل  اأن تنتج 

نراها اأمامنا«.
ال��ك��ات��ب م��ق��ال��ه بالقول  واخ��ت��ت��م 
ال�سلوك  اأن تغري يف  اأنقرة  “على 
اإذا  ال��ك��الم،  ب��دًل م��ن التزيني يف 
كانت راغبة بالفعل يف بدء م�سار 
خمتلف مع القاهرة، وكذلك على 
اإذا  بال�سبط،  تفعل  اأن  ط��ه��ران 
عن  اأحياناً  تقوله  ما  تعني  كانت 
الريا�س  م��ع  اجل��ل��و���س  رغ��ب��ة يف 
الكالم  لأن  واح���دة،  ط��اول��ة  على 
احلالتني،  يف  اخ����ت����ب����اره  ج�����رى 
كل  يف  ي�سقط  وك���ان  ي�سمد  فلم 

اختبار«.

م�سرفة  فرقة  كل  رئي�س  التقرير، 
على املدخل الرئي�سي للمرفاأ مئتي 
امل�ستعملة  ال�����س��ي��ارة  ل��رية ع��ن  األ���ف 
ويتقا�سى  خ����روج����ه����ا.  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
اأي�ساً ح�ستهم  اآخرون يف اجلمارك 
ومهمتهم  امل�ستعملة  ال�سيارة  على 
تخفي�س قيمتها يف عملية التقييم، 
ال�سريبة  ك��ل��ف��ة  ت��ق��ل��ي��ل  وب��ال��ت��ايل 

عليها.

تهريب ال�سالح واملخدرات
اأم����ا م��ا ه��و اأخ��ط��ر م��ن ذل����ك، فهو 
واملخدرات  كال�سالح  “املمنوعات” 
م���ث���اًل ال���ت���ي ت���ه���ّرب اأح���ي���ان���اً داخ���ل 

�سيارات م�ستعملة، وفق التقرير.
الك�سف بالأ�سعة  اأن جهاز  واملفارقة 
يف  ال��وح��ي��د  “ال�سكانر”،  ال�سينية 
امل���رف���اأ، م��ع��ط��ل. ويف ال�����س��ي��اق، قال 
الك�سف  رف�س  اجلمارك  يف  م�سدر 
عن ا�سمه لفران�س بر�س: “ال�سكانر 
ال��ع��م��ل م��ن��ذ ني�سان/ م��ت��وق��ف ع��ن 

اأبريل 2019 ب�سبب عطل تقني”، 
وكلفة  “قدمي جداً  اأنه  اإىل  م�سرياً 
تتخطى  قطعه  وت��غ��ي��ري  ت�سليحه 

قيمة �سعره«.
كن اإدارة املرفاأ مل تقدم على تغيريه 
نتيجة خالف داخل احلكومة حول 

تلزميه.
اأن  ي��ع��ن��ي  “ال�سكانر”  وت����وق����ف 
يدوياً  حت�����س��ل  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات 
ف��ق��ط، م��ا ي�����س��ّه��ل امل��خ��ال��ف��ات. كما 
واإخ����راج  ال��ر���س��وم  دف���ع  عمليات  اأن 
الورق  على  تتم  ت���زال  ل  الب�سائع 

ويدوياً اأي�ساً.
اأم���ام ه��ذا ال��واق��ع امل��ع��ق��د، والف�ساد 
امل����ت����ج����ذر، ُي�������س���ك���ك ك����رث يف ق����درة 
ب���ه الدولة  ت��ق��وم  ال����ذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
اللبنانية على الو�سول اإىل احلقيقة 
انعدام  ب�سبب  النفجار  يف مو�سوع 

الثقة باملوؤ�س�سات على اختالفها.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ق��ط��ة، قال 
بل  ف��ق��ط،  امل���رف���اأ  “لي�س يف  ���س��ادر 
ل��ب��ن��ان مل  ب��اأك��م��ل��ه يف  ال��ف�����س��اد  اإن 
اأ�ساف  كما  لدليل”.  بحاجة  يعد 
“مهما يكن قا�سي التحقيق جيداً، 
نوؤمن  اأن  كيف ميكن  ك��ذل��ك،  وه��و 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى الأج����ه����زة 
قوى  م��ن  يحكمها”  وم��ن  الأمنية 

�سيا�سية؟

�صحف عربية: »اتفاق ال�صالم « ماأزق ا�صرتاتيجي جديد لإيران

ي�ساعد هذا احلزب على مترير ما يريد دون رقيب اأو ح�سيب

من اأكرث املرافق ف�صادًا.. خط �صريع حلزب اهلل مبرفاأ بريوت

الفل�سطينية وحلحلة املواقف الإ�سرائيلية, فيما راأت 
اأنها �ست�سكل ماأزقًا ا�سرتاتيجيًا كبرًا لطهران.

خطوة مهمة
قالت الكاتبة ال�سحافية اأمل عبداهلل الهدابي يف مقال 
لها ب�سحيفة البيان الإماراتية, اإن “معاهدة واتفاقية 
ال�سالم, تد�سن مرحلة جديدة يف تاريخ منطقة ال�سرق 
من  وال�ستقرار  ال�سالم  )حتقيق  �سعارها  الأو���س��ط, 

•• عوا�سم-وكاالت

وقعتهما  اللتني  ال�سالم,  واتفاقية  معاهدة  د�سنت 
مع  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
يف  جديدة  مرحلة  يومني,  قبل  وا�سنطن  يف  اإ�سرائيل 

تاريخ منطقة ال�سرق الأو�سط.
اأ�سارت  اخلمي�س,  اأم�س  �سادرة  عربية  ل�سحف  ووفقًا 
م�سادر اإىل اأن التفاقية �ست�ساهم يف فك عقدة الق�سية 

اإىل  م�سرة  املبا�سر(”,  واحلوار  البناء  التعاون  خالل 
اأن القطيعة وغياب التوا�سل خالل العقود املا�سية, مل 
ولن حتقق اأي �سالم من�سود, ولن توقف ا�ستنزاف موارد 

دول املنطقة يف �سراعات عبثية ل طائل من ورائها«.
اإىل  تنظر  ال��ت��ي  التفاوؤلية  “النربة  اأن  واأ���س��اف��ت 
املعاهدة والتفاقية واإىل كل التحركات الرامية اإىل 
حتقيق ال�سالم العربي - الإ�سرائيلي عامة, باعتبارها 
ال�سالم  حتقيق  طريق  يف  وحا�سمة  مهمة  خ��ط��وات 

وال�ستقرار والزدهار يف املنطقة, وفتح املجال وا�سعًا 
اأمام ال�ستفادة من الفر�س الكبرة التي يتيحها ال�سالم 
التنمية  لتحقيق  املعنية  ال��دول  بني  املثمر  والتعاون 
خلق  مع  بالتوازي  املنطقة,  �سعوب  لكافة  والزده��ار 
اآفاق جديدة اأمام جهود ت�سوية الق�سية الفل�سطينية 
جتِد  مل  التي  العقيمة  بالأ�ساليب  الت�سبث  عن  بعيدًا 
نفعًا يف ال�سابق, ومل تعد تنا�سب التطورات والأو�ساع 

ت�سهدها املنطقة والعامل«.
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عربي ودويل

 با�سرت ال�سرطة يف جزيرة لي�سبو�س اليونانية �سباح اأم�س اخلمي�س، 
امل�سردين منذ احرتاق يف خميم موريا  املهاجرين  اآلف  بعملية لنقل 
وعند  بر�س.  فران�س  لوكالة  مرا�سل  اأف��اد  ما  وف��ق  جديد،  خميم  اإىل 
تنقلت  غ(،  ت   04،00( املحلي  بالتوقيت  �سباًحا  ال�سابعة  ال�ساعة 
النائمني  املهاجرين  لإيقاظ  اأخ��رى  اإىل  خيمة  من  ال�سرطة  عنا�سر 
لنقلهم اإىل املخيم الذي اأقيم على عجل بعد احلريق الذي حدث قبل 
اأ�سبوع. وبهدوء يخرتقه بكاء الأطفال فقط، قام العديد من الالجئني 
بطي بطانياتهم وحمل احلقائب التي و�سعوا فيها حاجياتهم الناجية 
املثبتة  اآخ��رون بتفكيك اخليام  املا�سي، فيما هم  من النريان الأ�سبوع 
اجلانب  على  مركونة  لل�سرطة  �ساحنة  كانت  وبينما  ال�سفلت،  على 
الآخر من الطريق. كما توجهت الن�ساء والأطفال اإىل حاجز ال�سرطة، 
ان��دلع احلريق يف خميم  اأمتعتهم على ظهورهم. منذ  حاملني �سرة 
م��وري��ا، ال��ذي ك��ان ي�سم 13 األ��ف لج��ئ يف ظ��روف م��اأ���س��اوي��ة، انتقل 
اأو يف  اآلف الأ�سخا�س للعي�س يف مالجئ موؤقتة على قارعة الطريق 
مواقف �سيارات تابعة ملراكز ت�سوق مغلقة. وُمنعت منظمة اأطباء بال 
حدود، التي اأقامت عيادة للطوارئ يف املنطقة، من الو�سول اإليها لياًل، 
فيما �سرت �سائعات عن عملية اإجالء، وفق ما ذكر م�سدر يف املنظمة 
العيادة  اإىل  الو�سول  املتعذر  ي��زال من  وك��ان ل  لوكالة فران�س بر�س. 

عند ال�ساعة 7،30 �سباحاً )04،30 ت غ(.

م��ربّدة كان  �ساحنة  �سائق  اعتقلت  اأنها   ، النم�ساوية  ال�سرطة  اأعلنت 
وعراقيني  �سوريني  �سرعي،  غ��ري  م��ه��اج��راً   40 م��ن  اأك��رث  بداخلها 
وقالت  ت��ه��وي��ة.  اأي  دون  البع�س  بع�سهم  ف��وق  مكّد�سني  واأت���راك���اً، 
ال�سرطة يف بيان اإّنها عرثت على ال�ساحنة م�ساء التا�سع من �سبتمرب 
�سريع يف  قارعة طريق  على  كانت متوقفة  وق��د  اجل���اري،  )اأي��ل��ول( 
38 مهاجراً، بينهم  ولية النم�سا ال�سفلى )�سمال �سرق( وبداخلها 
“كانوا  اأّن��ه��م  لها  اأو���س��ح��وا  امل��ه��اج��ري��ن  اأّن  واأ���س��اف��ت  اأط��ف��ال.  �سّتة 
واأّنهم متكّنوا  يخ�سون املوت ب�سبب نق�س الأك�سجني اأثناء الرحلة”، 
من اإيقاف ال�ساحنة. ولفتت ال�سرطة يف بيانها اإىل اأنه عندما توقفت 
وكذلك فعل  ال�ساحنة “انتهز بع�س )املهاجرين( الفر�سة للفرار”، 
رومانيا.  يف  ويقيم  ع��ام��اً   51 العمر  م��ن  يبلغ  تركي  وه��و  �سائقها 
ووفقاً للبيان، فاإّن بع�س ال�سائقني الذين كانوا ميّرون على الطريق 
ال�سريع اأخطروا ال�سرطة باأمر ال�ساحنة فاأر�سلت على الفور مروحية 
متّكنت من اعتقال ال�سائق الذي ت�ستبه ال�سلطات باأّن �سبكة تهريب 
ا�ستقّل  فقد  للتحقيق،  الأوىل  العنا�سر  وبح�سب  خلفه.  تقف  اأك��رب 
 6000 بني  ي��رتاوح  مبلغ  مقابل  رومانيا،  يف  ال�ساحنة  املهاجرون 
و8000 يورو، دفعه كّل منهم لعبور حدود �سنغن اخلارجية لالحتاد 
الأوروبي التي تف�سل رومانيا عن املجر والو�سول اإىل اأوروبا الغربية 
من بوابة النم�سا. ومل حتّدد ال�سلطات النم�ساوية الوجهة النهائية 
لهوؤلء املهاجرين الذين جنح خم�سة منهم يف الفرار يف حني احتاج 

اآخرون لتلّقي رعاية �سحية.

على  باأنهما  مزاعم  يف  لإيرانيني  اتهامات  اأمريكيون  مدعون  وجه 
�سلة ب�سل�سلة من عمليات الخرتاق الإلكرتوين يف جامعات اأمريكية 
للربح  تهدف  ل  ومنظمات  وا�سنطن  مقره  اأبحاث  ومركز  واأجنبية 

ومنظمات اأخرى.
 30( حيدريان  هومن  اإن  بيان  يف  الأمريكية  العدل  وزارة  وقالت 
عاما( ومهدي فرهادي )34 عاما(، وكالهما من همدان يف اإيران، 
بينها معلومات خمابرات  البيانات من  التريابايت من  �سرقا مئات 
وبيانات متعلقة بالف�ساء واأبحاث علمية غري من�سورة و”معلومات 

نووية غري ع�سكرية«.
جهة  اأي  ا���س��م  ي��ذك��ر  ومل  قليلة  تفا�سيل  ���س��وى  ال��ب��ي��ان  ي��ق��دم  ومل 
ا�ستهدفتها اأعمال الت�سلل الإلكرتوين. ومل يت�سن حتديد معلومات 

الت�سال اخلا�سة بحيدريان وفرهادي.
وقالت وزارة العدل اإن عمليات الت�سلل التي نفذها املتهمان متت يف 
التي ح�سال  بينها احل��الت  ومن  اإيران”  “حل�ساب  بع�س احل��الت 
زعماء  اأو  حقوقيني  ن�سطاء  اأو  معار�سني  عن  معلومات  على  فيها 
للمعار�سة مل تذكر اأ�سماءهم. واأ�سافت الوزارة اأنه يف حالت اأخرى 

باعا البيانات امل�سروقة حل�سابهما يف ال�سوق الرقمية ال�سوداء.

عوا�سم

اأثينا

فيينا

وا�سنطن

الربازيل والهند وجنوب اأفريقيا 
تطالب باإ�صالح عاجل ملجل�س الأمن

•• نيويورك-وكاالت

اأفريقيا باإ�سالح عاجل و�سامل  طالبت حكومات الربازيل والهند وجنوب 
ملجل�س الأمن الدويل، ودور اأكرب للدول النا�سئة يف �سناعة القرار، وذلك 
مبنا�سبة الذكرى ال� 75 لإن�ساء املنظمة الدولية. وقالت وزارات خارجية 
املجتمع  ي�ساعف  اأن  ���س��رورة  “نوؤكد  م��ذك��رة م�سرتكة  ال��ث��الث يف  ال���دول 
الدويل جهوده ويعزز التزامه بتحقيق تقدم ملمو�س لتحقيق اإ�سالح �سريع 
 ،»IBSA« ح��وار  منتدى  نطاق  يف  البيان  وج��اء  الأم���ن«.  ملجل�س  و�سامل 
اأي�ساً يف كتلة  اأفريقيا، وهم �سركاء  الذي ت�سكله الهند والربازيل وجنوب 
اأن هيكل الإدارة  اإىل جانب رو�سيا وال�سني. وحذر الثالثي من  الربيك�س 
الدولية احلايل “عفا عليه الزمن”، واأ�سبح غري مالئم ملواجهة التحديات 

الدولية احلالية بفاعلية، والتي تزداد تعقيداً وترابطاً.
اأول���وي���ة ملحة  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اإ���س��الح جمل�س الأم����ن  اأن  و����س���ددوا ع��ل��ى 
ال�سلم  على  خطرية  تداعيات  له  ف�سيكون  يتحقق  مل  اإذا  لأن��ه  واأ�سا�سية، 
والأمن العامليني. وقالوا اإن “الإ�سالح املهم والعاجل �سروري ل�سمان اأن 
اأكرث متثياًل وفعالية وا�ستجابة، واأن تظل قادرة على  املوؤ�س�سة  تكون هذه 
الوفاء مبقا�سد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة«. كما اأعربت البلدان الثالثة 
جمال  يف  العمل  اأ�ساليب  يف  ال�سفافية  وان��ع��دام  البطء  من  اإحباطها  عن 

املفاو�سات احلكومية الدولية للدفع بهذا الإ�سالح اإىل الأمام.

اأردوغان ي�صف ماكرون بعدمي الكفاءة 

يف خطاب م�صحون بالكراهية.. عمدة نيويورك الأ�صبق  يهاجم العمدة احلايل

•• وا�سنطن--وكاالت

نيويورك  م���دي���ن���ة  ع���م���دة  ر����س���م 
ج��ول��ي��اين، �سورة  رودي  الأ���س��ب��ق، 
ق���امت���ة مل�����س��ت��ق��ب��ل امل���دي���ن���ة، حيث 
بينهم  وم������ن  اجل����م����ي����ع،  ه����اج����م 
العمدة احل��ايل، بيل دي بال�سيو، 
وامل�ساركني يف حركة “حياة ال�سود 
الح��ت��ج��اج��ي��ة، وذل���ك يف  مهمة” 
خطاب مثري لالنق�سام وم�سحون 
و�سط  يف  والكراهية،  بالعن�سرية 

مانهاتن.
التي  الأح���������داث  اإىل  ع������ودة  ويف 
م���رة  لأول  ت���ر����س���ح���ه  ����س���اح���ب���ت 
اأواخ����ر  يف  امل��دي��ن��ة  ع��م��دة  ملن�سب 
املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  الثمانينيات 
ق���ال ج��ول��ي��اين يف خ��ط��اب��ه الذي 
اأم�س الأول الأربعاء ونقلته  األقاه 
اإن  ديلي”:  “نيويورك  �سحيفة 
عن  خرجت  قد  كانت  “اجلرمية 
ال��وق��ت(، ومل  ال�سيطرة )يف ذل��ك 
ي�سري  اأن  امل����رء  ب��ا���س��ت��ط��اع��ة  ي��ك��ن 
لياًل”، واأ�ساف “اإننا ن�سري يف هذا 

جولياين،  وو�����س����ف  ���س��خ�����س��ي. 
غ���ري خمل�س  ب���اأن���ه  ب��ال���س��ي��و  دي 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، م�����س��رياً اإىل 
الأيام التي تلت تخرج دي بال�سيو 
من اجلامعة، والتي تطوع خاللها 
م�ست�سار  انتقد  كما  نيكاراغوا،  يف 
ريت�سارد  ن��ي��وي��ورك،  يف  امل���دار����س 
اإىل  “ينتمي  اإن���ه  ق��ائ��اًل  ك���اران���زا، 
وكان كارانزا ولد يف ولية  كوبا”، 

اأريزونا، وله اأ�سول مك�سيكية.
ف���از مبن�سبه  ب��ال���س��ي��و  دي  وك����ان 
اأث������ن������اء خ���و����س���ه ح���م���ل���ة يف ع���ام 
2013، �سد �سيا�سات “التوقيف 
التي  ال�����س��رط��ي��ة،  والتفتي�س” 
جولياين  واأي�����ده�����ا  ع��ن��ه��ا  داف������ع 

الجتاه الآن، وذلك اإذا مل نكن قد 
و�سلنا اإليه بالفعل«.

ال���ذي مت ت�سنيفه  وك���ان احل���دث 
ب��اأن��ه خ��ط��اب ح���ول اإع����ادة الأم���ان 
اإىل املدينة التي تعاين من ارتفاع 
ال��ع��ن��ف، خفيفاً  م��ع��دلت ج��رائ��م 
وثقياًل  ال�سيا�سية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 

من حيث الهجمات ال�سخ�سية.
الوا�سح  “من  ج��ول��ي��اين  وت���اب���ع 
تاريخ  ع��م��دة يف  اأ����س���واأ  اأن  مت��ام��اً 
العمدة  ه���و  ن���ي���وي���ورك،  م��دي��ن��ة 
ت�������ردي�������داً  وذل�����������ك  احلايل”، 
ل���ت�������س���ري���ح���ات ذك�����ره�����ا م�����وؤخ�����راً 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
الذي يعمل جولياين لديه كمحام 

مايكل  ال�سابق،  نيويورك  وعمدة 
نف�سه،  ال����وق����ت  ويف  ب����ل����وم����ربغ. 
“حياة  ح���رك���ة  ج��ول��ي��اين  ان��ت��ق��د 
اإنها  ق���ال  ح��ي��ث  مهمة”،  ال�����س��ود 
ال�سرطة”،  رج��ال  قتلة  “ت�ساوي 
املرء  ين�سم  “عندما  اأن��ه  م�سيفاً 
حياة  بحركة  خا�سة  م�سرية  اإىل 
ال�������س���ود م��ه��م��ة، ف��ال�����س��يء ال���ذي 
ميكنه التاأكد من اأنهم �سيفعلونه 
يقولون  �سوف  اأنهم  هو  بالطبع، 
البي�س؛  ع����ن  ب��غ��ي�����س��ة  اأ�����س����ي����اء 
اأ�سياء ب�سعة  واأنهم �سوف يقولون 
ما  بح�سب  وذل���ك  اأمريكا”،  ع��ن 
نقلته �سحيفة “نيويورك ديلي«. 
واأ�ساف اأن “ال�سيء الوحيد الذي 

اقتلوا  ه��و  با�ستمرار  �سيقولونه 
اإ�سارة  وذلك يف  ال�سرطة”،  رجال 
املناه�س  اخل���ط���اب  وق���ائ���ع  اإىل 
الأخرية  الأ�سهر  خ��الل  لل�سرطة 
ات�سمت  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات  م��ن 

بال�سلمية اإىل حد كبري.
وقد �سغل جولياين من�سب عمدة 
عام  منذ  الفرتة  خ��الل  نيويورك 
 ،2001 ع������ام  وح����ت����ى   1994
وي�����س��ار اإىل اأن���ه ب��ع��د ���س��ن��وات من 
ت����راج����ع م����ع����دلت اجل����رمي����ة يف 
ال�����ذي توىل  ب��ال���س��ي��و،  ع��ه��د دي 
امل���دي���ن���ة يف عام  ع���م���دة  م��ن�����س��ب 
2014، ت�ساعفت حوادث اإطالق 
ت���ق���ري���ب���اً، وارت���ف���ع���ت ن�سب  ال���ن���ار 

 ،39.6% ب��واق��ع  القتل  ج��رائ��م 
�سرطة  اإدارة  اإح�سائيات  بح�سب 
معدلت  تراجعت  وقد  نيويورك. 
الفئات  ع���ام يف  ب�����س��ك��ل  اجل���رمي���ة 
تت�سمن  التي  الرئي�سية،  ال�سبع 
بن�سبة  والع�����ت�����داء،  الغ��ت�����س��اب 
%1.7 خالل الفرتة التي امتدت 
يناير)كانون  م����ن  الأول  م���ن���ذ 
ال������ث������اين( امل����ا�����س����ي وح����ت����ى 13 
وذلك  اجل���اري،  �سبتمرب)اأيلول( 
باملقارنة مع نف�س الفرتة الزمنية 

من العام املا�سي.
ومار�س جولياين �سغطاً من اأجل 
ان��ت��خ��اب ع��م��دة ج��م��ه��وري يف عام 
من  ال��رغ��م  على  وذل���ك   ،2021
اأنه مل يحدد ا�سم اأي مر�سح، وكان 
قد قال يف حديث له موؤخراً: “ل 
يفعلوا  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ت���دع���وا 
بنيويورك”،  فعلوه  م��ا  ب��اأم��ري��ك��ا 
بايدن  ج����و  ف�����وز  اأن  م����ن  وح������ذر 
 3 يف  امل�����ق�����ررة  الن����ت����خ����اب����ات  يف 
املقبل،  ال��ث��اين(  نوفمرب)ت�سرين 

بغداد والناتو يبحثان ا�صتكمال ترتيبات الأعمال الع�صكرية يف العراقمنظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية حتقق يف ت�صميم نافالني
•• بغداد-وكاالت

بحث وزير اخلارجية العراقي فوؤاد ح�سني مع الأمني العام حللف الناتو ين�س �ستولتنبريغ تطورات 
مفاو�سات ا�ستكمال وثيقة الرتتيبات التكميلية اخلا�سة بعمل بعثة الناتو يف العراق.

وذكر بيان لوزارة اخلارجية العراقية وزع اأم�س اخلمي�س اأن وزير اخلارجّية فوؤاد ح�سني اجتمع مع 
الأمني العاّم حللف الناتو ين�س �ستولتنبريغ يف مقر احللف يف بروك�سل، وبحثا العالقات الثنائّية بني 
املُ��رَبم بني  وال�سراكة  التعاون  واتفاق  تهّم اجلانبني  التي  الإقليمية  والق�سايا  الناتو  العراق وحلف 
الطرفني. وقدم وزير اخلارجية �سكر العراق حللف الناتو لدعمه يف هزمية تنظيم داع�س الإرهابّي 
واأهمية الدور الذي ي�سطلع به املجتمع الدويل، وحلف الناتو ب�سكل خا�س يف تدريب القوات الأمنّية 
والق�ساء  داع�س  تنظيم  فلول  على  النهائي  الن�سر  لتحقيق  الع�سكرية  قدراتها  وتطوير  العراقّية، 
“اآخر التطورات يف املفاو�سات اجلارية بني اجلانبني  على خالياه. وح�سب البيان، ناق�س اجلانبان 

ل�ستكمال وثيقة الرتتيبات التكميلية اخلا�سة بعمل بعثة الناتو يف العراق«.

•• عوا�سم-وكاالت

لطاملا وجه الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اأردوغان يف ال�سابق انتقادات 
�سارخة اإىل بكني على خلفية ملف 
“الإيغور” “جماعة م�سلمة يغلب 
عليها الطابع الرتكي يف �سينجيانغ 
تتعر�س لنتهاكات مروعة حلقوق 
ا�ستقبال  اإىل  كما عمد  الإن�سان”، 
العديد منهم يف تركيا، اإل اأن تلك 

اللهجة تغريت منذ فرتة.
يف عام 2009، عندما كان رئي�ًسا 
للوزراء، اعترب اأردوغان ما يجري 
“اإبادة  الإي���غ���ور  ب��ح��ق  ال�����س��ني  يف 
حتول  الأم�������ر  ل���ك���ن  جماعية”، 

وتغري.

فما الذي ح�سل؟
يلقي تقرير مف�سل ملجلة “فورين 
الأمريكية ال�سوء على  بولي�سي” 
الرتكية  ال�سيا�سة  يف  التحول  هذا 
جت���اه م��ل��ف الإي���غ���ور، م��ع��ت��رباً باأن 
القت�سادية  اأردوغ�������ان  م�����س��ل��ح��ة 
الرتاجع.  عليه  اأملت  وال�سيا�سية 
التحول  بداية هذا  اأن  اإىل  وي�سري 
عام  ظ��ه��رت  اأردوغ������ان،  �سيا�سة  يف 
2016 ، حني األقت تركيا القب�س 
ع��ل��ى ع��ب��د ال���ق���ادر ي���اب���ج���ان، وهو 
الإيغور  م��ن  ب���ارز  �سيا�سي  نا�سط 

 2001 يعي�س يف البالد منذ عام 
و�سلمته اإىل ال�سني.

، وقعت تركيا   2017 ع��ام  ث��م يف 
بت�سليم  ت�سمح  اتفاقية  وال�����س��ني 
كانت اجلرمية  لو  املجرمني حتى 
امل��زع��وم��ة غ��ري ق��ان��ون��ي��ة ف��ق��ط يف 

اأحد البلدين.
ومنذ اأوائل عام 2019 ، اعتقلت 
تركيا مئات الإيغور واأر�سلتهم اإىل 

مراكز الرتحيل.
ويف هذا ال�سياق، اعتربت املجلة اأن 
�سيا�سة  يف  امللحوظ  التحول  ه��ذا 
وهو  ب�سيط،  تف�سري  ل��ه  اأردوغ����ان 
يف  ال��رتك��ي  والقت�ساد  نظامه  اأن 

اأزمة.

بقاء قلة من الأ�سدقاء
فمع بقاء عدد قليل من الأ�سدقاء، 
ب������داأت اأن����ق����رة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى بكني 
يتطلب  م����ا  الأم�����������ور،  لإ������س�����الح 
اللتزام  امل��ج��ل��ة  ب��ح�����س��ب  ب��ال��ت��ايل 

بخط بكني.
اأردوغ��ان تت�ساعد حاليا،  فم�ساكل 
ت�سرر  ال��رتك��ي  القت�ساد  اأن  كما 
ب�������س���دة م����ن ج���ائ���ح���ة ال���ف���ريو����س 
ال���ت���اج���ي، ال�����ذي دم����ر اأح�����د اأب����رز 
البالد  يف  القت�سادية  القطاعات 

األ وهو ال�سياحة.
ال��رئ��ي�����س الرتكي  ي�����س��دد  وب��ي��ن��م��ا 

املركزي  ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه 
الحتياطيات  تتقل�س  وامل��ح��اك��م، 
الأجنبية، ويتزايد العجز التجاري 
وت��ن��ه��ار ال���ل���رية، وب��ال��ت��ايل ل حل 
البحث عن  �سوى  امل���اآزق  تلك  لكل 

حليف.

�سهية ال�سني
ت��وف��ر �سهية   ، ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
اآ�سيا  غ����رب  يف  ل��ل��ت��و���س��ع  ال�����س��ني 
واأوروب��ا لأردوغ��ان �سريان احلياة. 
كبري  ب�سكل  ال��ت��ع��اون  تو�سع  حيث 
بني البلدين، اإذ منذ عام 2016، 
اتفاقيات ثنائية   10 البلدان  وقع 
وال����ط����اق����ة  ال�������س���ح���ة  يف جم�������ال 

النووية.
ثاين  الآن  ال�������س���ني  ت���ع���د  ب����ل  ل 
بعد  لرتكيا  ا�سترياد  �سريك  اأك��رب 
مليارات   3 ا�ستثمرت  وقد  رو�سيا. 
دولر يف تركيا بني عامي 2016 
ذلك  م�ساعفة  وتعتزم   2019 و 

بنهاية العام املقبل.
النقدي  ال����ت����دف����ق  اأ�����س����ب����ح  ك���م���ا 
الأهمية  ب��ال��غ  اأم�����ًرا  ال�����س��ني  م���ن 
اأردوغ���ان، وع��زز قب�سته يف  لنظام 

اللحظات احلا�سمة.
اللرية  ق��ي��م��ة  انخف�ست  ف��ع��ن��دم��ا 
 2018 40٪ يف ع��ام  ب��اأك��رث م��ن 
والتجاري  ال�سناعي  البنك  قدم   ،

ال�سيني اململوك للدولة للحكومة 
ا بقيمة 3.6 مليار  الرتكية قرو�سً
والنقل  ال��ط��اق��ة  مل�����س��اري��ع  دولر 

اجلارية.
اأعقاب  يف   ،  2019 ي��ون��ي��و  ويف 
ا�سطنبول  يف  البلدية  النتخابات 
الدعم  ان��ه��ي��ار  اإىل  اأ����س���ارت  ال��ت��ي 
املركزي  ال��ب��ن��ك  ق����ام  لأردوغ���������ان، 
 - دولر  م��ل��ي��ار  بتحويل  ال�سيني 
وه���و اأك����رب ت��دف��ق ن��ق��دي مبوجب 
البنكني  ب����ني  م���ب���ادل���ة  ات���ف���اق���ي���ة 
البلدين مت جتديده  املركزيني يف 

اآخر مرة يف عام 2012.
اأنه  اإىل  التقرير  اأ���س��ار  ذل���ك،  اإىل 
اأردوغ���ان و�سط  �سعبية  تراجع  مع 
ونق�س  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  اأزم�������ة 
مرة  ال�سني  اأت���ت  العملة،  يف  ح��اد 
اأخ�����رى لإن����ق����اذه يف ي��ون��ي��و. وهي 
الرتكية  لل�سركات  ت�سمح  ح��ال��ي��ا 
ال�سيني  ال������ي������وان  ب���ا����س���ت���خ���دام 
ل��ت�����س��دي��د امل���دف���وع���ات ال��ت��ج��اري��ة ، 
اإىل  الو�سول  �سهولة  لها  يتيح  ما 
اأو  ب�سكل  ال�سينية -وهي  ال�سيولة 
اأخ��رى اإىل الأم��ام يف  باآخر خطوة 

التعاون املايل.
اآي���ل اإىل  وي��ب��دو اأن ه���ذا ال��ت��ع��اون 
تخلي  مع  املجلة،  بح�سب  التو�سع 
مواقفه  ع����ن  ال����رتك����ي  ال���رئ���ي�������س 
يف  التعاون  جانب  ف��اإىل  ال�سابقة، 

التعاون  ي�سمل  التحتية،  البنية 
العالقات  تعميق  الرتكي  ال�سيني 
الع�سكرية والأمنية الثنائية اأي�سا، 
مبا يف ذلك يف جمال ال�ستخبارات 

واحلرب الإلكرتونية.
ويف الوقت احلايل ، يبدو اأن تعزيز 
العالقات بني ال�سني وتركيا يفيد 
كال اجلانبني. فلقد وجدت ال�سني 
موطئ قدم ا�سرتاتيجي للغاية يف 
�سوق  مع  الناتو  يف  ع�سو   - تركيا 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ك��ب��ري 
والت�سالت  ال��دف��اع  وتكنولوجيا 
ال�سلكية والال�سلكية وعلى مفرتق 

طرق اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا.
فتوفر  لأردوغ�������ان،  بالن�سبة  اأم����ا 
اإليها  يحتاج  ال��ت��ي  امل���وارد  ال�سني 
رفيعة  العمالقة  امل�ساريع  لتمويل 
م�ستوى  على  واحل��ف��اظ  امل�ستوى 
م��ع��ني م���ن ال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى الرغم 
 . املتدهور  القت�سادي  الواقع  من 
وبنف�س القدر من الأهمية، ت�ساعد 
اأردوغ����ان  ال�سينية  الأم����وال  تلك 
ع��ل��ى جت��ن��ب ط��ل��ب امل�����س��اع��دة من 
�سندوق  مثل  الغربية  املوؤ�س�سات 
ي�سرتط  ال�����ذي  ال�������دويل،  ال��ن��ق��د 
معينة  ب����اإ�����س����الح����ات  الل������ت������زام 
وغريها من الإجراءات التي ميكن 
على  املطلقة  �سيطرته  تقو�س  اأن 

اقت�ساد البالد.

فرار 219 �صجينًا بحوزتهم 
اأ�صلحة وذخائر يف اأوغندا

•• اأوغندا-اأ ف ب

اجلي�س  ب���ا����س���م  م��ت��ح��دث��ة  ق���ال���ت 
الأوغ����ن����دي اأم�������س اخل��م��ي�����س، اإن 
حرا�سهم  ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب��وا  ���س��ج��ن��اء 
 15 وبحوزتهم  منهم   219 وف��ر 
���س��الح��اً ن���اري���اً ع��ل��ى الأق������ل، لكن 
�سجينني منهم قتال خالل عملية 
�سنتها قوات الأمن لإلقاء القب�س 

عليهم.
فالفيا  ال���ربي���ج���ادي���ر  واأ����س���اف���ت 
ال�����س��ج��ن��اء ف�����روا يف  اأن  ب��ي��ك��وا���س��و 
وقت متاأخر من م�ساء اأم�س الأول 
كاراموجا،  يف  �سجن  من  الأرب��ع��اء 
�سبه قاحلة يف  نائية  وهي منطقة 

�سمال �سرق البالد.
ق��ب��ل فرارهم  ال�����س��ج��ن��اء  واق��ت��ح��م 
بال�سجن  الأ����س���ل���ح���ة  م�������س���ت���ودع 
وا���س��ت��ول��وا ع��ل��ى 15 ب��ن��دق��ي��ة من 
طراز اإيه.كيه-47 وذخائر، وقالت 
جماعي،  ه����روب  “اإنه  امل��ت��ح��دث��ة 
املجرمني”،  ع����ت����اة  م����ن  ه��������وؤلء 
ول�سو�س  قتلة  منهم  اأن  م�سيفة 
ومغت�سبني. واأ�سارت اإىل اأن عملية 
لالإم�ساك  جت����ري  ك��ب��رية  اأم��ن��ي��ة 
بهم، واأن اثنني منهم قتال خاللها 
واألقي القب�س على اثنني اآخرين.

غاز  اأن  اكت�سفوا  الأمل����ان  اخل���رباء  اأن  ب��ريج��ر، 
نوفيت�سوك هو م�سدر الت�سمم الذي عانى منه 

نافالني«.
الكيميائية  الأ���س��ل��ح��ة  حظر  منظمة  واأر���س��ل��ت 
عينات  بجمع  بالفعل  ق���ام  ب��رل��ني  اإىل  ف��ري��ق��اً 
لتحليلها  م�ستقل  ب�سكل  نافالني  م��ن  حيوية 
التحاليل  نتائج  اأن  واأو�سحت  خمترباتها،  يف 
�سيتم م�ساركتها مع  واأنه  الظهور  اأو�سكت على 

ال�سلطات الأملانية.
�سخ�س  اأي  ت�سميم  ف��اإن  للمنظمة،  وبالن�سبة 
با�ستخدام غاز اأع�ساب يعد ا�ستخداماً لالأ�سلحة 

بف�سح  املعروف  نافالني،  ويتلقى  الكيميائية. 
الرو�سية،  النخب  بني  املوجودة  الف�ساد  جرائم 
ال���ع���الج م��ن��ذ 22 اأغ�����س��ط�����س)اآب( امل��ا���س��ي يف 
اإليها  نقل  التي  برلني،  يف  �ساريتيه  م�ست�سفى 
ال�سيبريية،  اأوم�����س��ك  مب��دي��ن��ة  م�ست�سفى  م��ن 
اأثناء رحلة  اإليها بعد معاناته  اإدخاله  حيث مت 

جوية.
الرو�سي  املعار�س  اأن  الأملانية  واأك��دت احلكومة 
وهو  ال�����س��ام��ة،  “نوفيت�سوك”  مب����ادة  ت�����س��م��م 
الذين عاجلوا  الرو�س  الأطباء  ا�ستنتاج رف�سه 

نافالني اأثناء اإقامته يف م�ست�سفى اأوم�سك.

•• لندن-وكاالت

الكيميائية  الأ���س��ل��ح��ة  ح��ظ��ر  م��ن��ظ��م��ة  اأك�����دت 
اأملانيا  اإىل  فريقاً  اأر�سلت  اأنها  اخلمي�س،  اأم�س 
املعار�س  م����ن  ح���ي���وي���ة  ط��ب��ي��ة  ع���ي���ن���ات  جل���م���ع 
ت�سميمه  مت  ال��ذي  نافالني،  األيك�سي  الرو�سي 
تقدم  اأنها  واأعلنت  ال�سام،  “نوفيت�سوك”  بغاز 

م�ساعدة تقنية يف التحقيقات اجلارية.
“تلقت طلب  اأنها  لها  بيان  املنظمة يف  واأعلنت 
وزير  خالله  اأو�سح  اأملانيا  من  تقنية  م�ساعدة 
ال���دول���ة ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة الأمل���ان���ي���ة ميجيل 

مل�ساعدة  املتو�سط  ���س��رق  اإىل  بحرية  قطعا  امل��ا���س��ي 
مواجهة  يف  اأر�سلت  التي  اليونانية  احلربية  ال�سفن 
اإردوغان  وراأى  عليها.  املتنازع  املياه  الرتكية يف  تلك 

 •• اأنقرة-اأ ف ب

اأم�س  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  و�سف 
باأنه  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����س��ي  ن��ظ��ريه  الأول 
الذي  لل�سجال  جديد  ت�سعيد  يف  الكفاءة”،  “عدمي 

اّتخذ طابعا �سخ�سيا ب�سكل متزايد بينهما.
وتبادل اإردوغان وماكرون الإهانات على مدى �سهور 
نزاعات  ع��دة  حيال  متناق�سة  مواقف  اّتخذا  بعدما 
الأو�سط  ال�سرق  يف  اأخ���رى  ومناطق  ليبيا  م��ن  ب��دءا 
وو�سول اإىل خالف تركيا مع اليونان ب�ساأن احلدود 

البحرية.
اأن���ق���رة الأ����س���ب���وع املا�سي  واأث������ار م���اك���رون ح��ف��ي��ظ��ة 
خمتلفا”  �سيئا  “ت�ستحق  تركيا  اأن  اإىل  اأ�سار  عندما 
ال�سوؤون  م��ع  اإردوغ�����ان  حكومة  تعاطي  طريقة  ع��ن 

اخلارجية.
الأ�سبوع  الأوروب����ي  الحت���اد  يناق�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
على  ردا  تركيا  على  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  م�ساألة  املقبل 
يف  مناطق  اإىل  حربية  و�سفنا  تنقيب  �سفن  اإر�سالها 

�سرق املتو�سط تطالب بها كل من اليونان وقرب�س.
اإردوغ���ان خالل اجتماع عرب الإنرتنت حلزبه  وق��ال 
يف  ماكرون  منطق  اإن  والتنمية”  “العدالة  احلاكم 

حتميل تركيا م�سوؤولية م�ساكل املنطقة غري جمٍد.
وت�ساءل وهو يعدد الدول التي تدعم تركيا وفرن�سا 
اأطرافا متحاربة فيها “اإذا ان�سحبت تركيا من �سوريا، 

فهل �سيتحقق ال�سالم يف �سوريا؟«.
ت��رك��ي��ا يف  ت��وج��د  مل����اذا  ال��ب��ع�����س  “يت�ساءل  واأ����س���اف 
تركيا  تخّلت  اإذا   ... املتو�سط  و���س��رق  وليبيا  �سوريا 
التخل�س  فرن�سا  بو�سع  �سيكون  فهل  ���س��يء،  ك��ل  ع��ن 
الطموح وعدمي  ال�سخ�س  اأثارها  التي  الفو�سى  من 
على  قائمة  �سيا�سة  وتبني  يرتاأ�سها،  ال��ذي  الكفاءة 

املنطق؟«.
ويتفاقم العداء بني الرئي�سني منذ حّذر ماكرون يف 
�سمال  رد حلف  اأن عدم  الثاين/نوفمرب من  ت�سرين 
�سمال  الرتكية يف  الع�سكرية  العملية  الأطل�سي على 

�سوريا ك�سف اأن احللف يعاين من “موت دماغي«.
ال�سهر  فرن�سا  اأر�سلت  بعدما  النزاع  حدة  وت�ساعدت 

اأن الحتاد الأوروبي يتعامل “مبعايري مزدوجة معنا 
منذ مدة طويلة«. وقال “بدعم من بلدنا، �سنوا�سل 

القيام بكل ما هو جيد و�سحيح ومفيد«.

مع اختفاء الأ�صدقاء.. هكذا عدل اأردوغان لهجته جتاه ال�صني
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•• وا�سنطن-وكاالت

ت��ب��دو ولية  ال���وق���ت احل�����ايل،  يف 
الوحيدة  الولية  كاأنها  بن�سلفانيا 
 ،2020 ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال���ه���ام���ة 
ف����ب����ح���������س����ب ت������وق������ع������ات م�����راك�����ز 
النتخابات  ح����ول  ال����س���ت���ط���الع 
هي  بن�سلفانيا  ف����اإن  ال��رئ��ا���س��ي��ة، 
اإىل حد  الأك��رث ترجيحاً  ال��ولي��ة 
اأو  ت��رم��ب  الرئي�س  لتزويد  بعيد 
بالت�سويت  ب��اي��دن  ج��و  مناف�سه 

احلا�سم يف الهيئة النتخابية.
اأن  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  اأ�����س����ارت  ك��م��ا 
ل��دي��ه��ا فر�سة  امل���ذك���ورة  ال���ولي���ة 
ولية  ت��ك��ون  لأن   31% بن�سبة 
ال��ت��ح��ول، وه���ذا م��ا يحدث  نقطة 
ع��ن��دم��ا ت���اأخ���ذ واح�����دة م���ن اأكرث 
بالت�ساوي  ان��ق�����س��ام��اً  ال����ولي����ات 
وت��ع��ط��ي امل���ر����س���ح 20 ����س���وت���اً يف 

املجمع النتخابي.
تعترب  ب���ن�������س���ل���ف���ان���ي���ا  ف������ولي������ة 
اأن من���وذج  ل���درج���ة  م��ه��م��ة ج����دا 
مينح   FiveThirtyEight
 84% ت���رم���ب ف���ر����س���ة ب��ن�����س��ب��ة 
اإذا فاز فيها، كما  للفوز بالرئا�سة 
مينح بايدن فر�سة بن�سبة 96% 
للفوز اإذا اأ�سبحت ولية بن�سلفانيا 

زرقاء.
ولية  اأن  ت��ت��وق��ع  فقلة  الآن،  اأم���ا 
نهاية  يف  ���س��ت�����س��ب��ح  ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا 
يف  الزاوية”  “حجر  امل����ط����اف 
كانت  اأن  بعد  النتخابية  الهيئة 
دمي��ق��راط��ي��ة، ف��ق��د ���س��وت��ت قبل 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني يف   2016 ع���ام 
اإل  متتالية،  رئا�سية  انتخابات   6
الأزرق  اللون  قطع  مت  ما  اإذا  اأن��ه 

يف عام 2016، عندما فاز ترمب 
فيها بن�سبة 0.7 نقطة مئوية، ما 
جعلها ولية حمراء مبقدار 2.9 

نقطة.
يفاجئنا  اأن  ينبغي  ل  ذل��ك،  وم��ع 
ان�سقاق بن�سلفانيا يف نهاية املطاف، 
البي�س  الأ���س��خ��ا���س  ي�سكل  حيث 
على  احلا�سلني  الالتينيني  غري 
من   55% البكالوريو�س  درج��ة 
العمر  من  يبلغون  الذين  �سكانها 
25 عاما اأو اأكرث، وقد �سّرع ترمب 
حتولهم اإىل احلزب اجلمهوري يف 

عام 2016.
الأمريكي،  ال��ت��ق��دم  مل��رك��ز  ووف��ًق��ا 
ف��ق��د ارت���ف���ع م��ع��دل الإق���ب���ال بني 
هوؤلء الناخبني من %53.0 يف 
عام 2012 اإىل %57.4 يف عام 
الت�سويت  من  وانتقلوا   ،2016
مبقدار  روم����ن����ي  م���ي���ت  ل�����س��ال��ح 
الت�سويت  اإىل  ن��ق��ط��ة   20.3
 28.6 ت���رم���ب مب���ق���دار  ل�����س��ال��ح 

نقطة.
اأخذت وقتًا

وم��ع ذل��ك، ف��اإن حت��ول بن�سلفانيا 
اإىل اليمني اأخذ وقًتا طوياًل، ويف 
م��ع��ظ��م ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن، كانت 
ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا ال��ب��ي�����س��اء م���ن ذوي 
الياقات الزرقاء والذين يعتربون 
جزًءا من القاعدة الدميقراطية، 
لكن ن�سبة العمال يف الولية الذين 

الناخبني  ب���ني  ال�����س��اب��ق��ة  ق��وت��ه��م 
ال�سود، حيث اإن %44 من �سكان 
مقاطعة فيالدلفيا هم من ال�سود، 
ووفًقا ل� CAP، فازت كلينتون ب� 
اأ�سوات  م��ن  “فقط”   89.8%

ال�سود يف بن�سلفانيا.
كما من الوا�سح اأن هذا الرقم كان 
من  اأق���ل  اأن���ه  اإل  للغاية،  مرتفعاً 
ن�سبة %96.0 التي ح�سل عليها 

باراك اأوباما قبل 4 �سنوات.
كانت  ل���و  اأن�����ه   CAP ووج������دت 
كلينتون ح�سلت على نف�س ح�سة 
لكانت  ال�سود،  ت�سويت  يف  اأوب��ام��ا 
بن�سلفانيا  ولي�����ة  يف  ف�����ازت  ق���د 
حتى   ،2016 ع���ام  يف  ب�����س��ع��وب��ة 
مع اأدائها ال�سعيف بني الناخبني 
البي�س دون درجة البكالوريو�س.

ك�سب  ع������ن  ال����ن����ظ����ر  وب���������س����رف 
املتعلمني  غري  البي�س  الناخبني 
باجلامعة اأو الناخبني ال�سود، قد 
يرى بع�س الدميقراطيني طريًقا 
ثالًثا للم�سي قدًما يف بن�سلفانيا، 
خ�����س��و���س��ا زي��������ادة ه��ام�����س��ه��م يف 
ال�سواحي، والجتاه الآخر هو اأن 
اأر�سية  يكت�سبون  الدميقراطيني 
واملتعلمة  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ق��اط��ع��ات  يف 

جيًدا حول فيالدلفيا.
اإل اأن م�سكلة الدميقراطيني هي 
الأرب��ع حتتوي  املقاطعات  اأن تلك 
ناخبي  م���ن   22% ع��ل��ى  ف��ق��ط 

 ،2016 ل��ع��ام  بن�سلفانيا  ولي���ة 
ب�سكل  الي�سار  اإىل  يتجهون  وه��م 
ب��ك��ث��ري م����ن حت�����رك بقية  اأب����ط����اأ 
ل�سالح  ال���ي���م���ني  اإىل  ال�����ولي�����ة 

ترمب.

ترمب ي�سّيق اخلناق
فيما ل يتعني على الدميقراطيني 
اختيار جمموعة واحدة فقط من 
ال��ن��اخ��ب��ني مل��ن��ا���س��دت��ه��م، ف��ق��د كان 
ناخبي  اإىل  م��ب��ادرات  يقدم  بايدن 
ال�سود  وال���ن���اخ���ب���ني  ال�������س���واح���ي 
والناخبني البي�س غري احلا�سلني 
على تعليم جامعي، وهناك دلئل 
على جناحه على جبهات متعددة، 
اإل اأن ا�ستطالعا للراأي ك�سف عن 
ت�سييق ترمب ال�سباق على بايدن 

ب�سكل وا�سع.
وح�������ال�������ي�������ا، ي�����ت�����������س�����در ب�����اي�����دن 
م������ت������و�������س������ط ا�������س������ت������ط������الع������ات 
 F i v e Th i r t y E i g h t
بن�سلفانيا  ولية  يف  الدميقراطي 
وبالتكيف  ن��ق��ط��ة،   4.9 ب��ن�����س��ب��ة 
واإمكانية  ال�سكانية  الرتكيبة  مع 
التغيري خالل ال�سهرين املقبلني، 
الدميقراطية  ال��ت��وق��ع��ات  ت�����س��ري 
اإىل اأن بايدن قد يفوز يف الولية 

مبقدار 4.6 نقطة.
وم�����ع ذل������ك، ف������اإن ال����رق����م اأق�����رب 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ب���اي���دن  ت��ق��دم  م���ن 
اإذا مت  اأن�����ه  ي��ع��ن��ي  م���ا  ال���وط���ن���ي، 
وهو  ع��ام  ب�سكل  ال�سباق  ت�سييق 
بايدن  يقع  فقد  الآن،  يحدث  م��ا 
التي  نف�سها  ل��الجت��اه��ات  �سحية 
ع�سية  بن�سلفانيا  ولي����ة  ج��ع��ل��ت 

على كلينتون يف عام 2016.

العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  اإىل  ينتمون 
كبرياً  ت��اري��خ��ي��اً  دوراً  لعبت  ال��ت��ي 
للمر�سحني  والتنظيم  الدعوة  يف 
من  انخف�ست  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
اإىل   1983 ع����ام  يف   27.5%
%12.0 يف عام 2019، واألقى 
ال�سيا�سات  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم  ال��ك��ث��ري 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي دفعها 
الدميقراطيون التي اأدت لرتاجع 

والتعدين  التحويلية  ال�سناعات 
يف الولية.

اإىل ذلك، فقد ا�سطرت احلمالت 
مفهومها  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع������ادة  اإىل 
ولية  يف  ال�سيا�سية  للجغرافيا 

بن�سلفانيا.
تقول  التقليدية  احلكمة  وك��ان��ت 
الغربية  ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا  ولي�����ة  اإن 
دميقراطيتني،  كانتا  وال�سرقية 

مقاطعة فيالدلفيا يف الواقع اأكرث 
للجمهوريني يف عام 2016، على 
اأ�سغر عدد من  الرغم من وج��ود 
احلا�سلني  غ��ري  البي�س  ال�سكان 

على تعليم جامعي يف الولية.

م�سكلة اأمام الدميقراطيني
وهذا يلمح اإىل م�سكلة اأخرى يود 
الدميقراطيون حلها: العودة اإىل 

كان  بن�سلفانيا  ولي���ة  و���س��ط  واإن 
هذا  اأن  اإل  ب�����س��الب��ة،  ج��م��ه��وري��اً 
التب�سيط  يف  مفرطاً  و�سفاً  ك��ان 
ل��الن��ق�����س��ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف ولي���ة 

بن�سلفانيا.
وت���ع���ت���رب م��ق��اط��ع��ة األ���ي���غ���ي���ن���ي يف 
بيت�سربغ هي واحدة من املقاطعات 
تتحول  ال��ت��ي  ال��ولي��ة  يف  القليلة 
�سوتت  حيث  الأزرق،  ال��ل��ون  اإىل 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

العقوبات  اأّن  وا���س��ن��ط��ن  اأّك������دت 
الأممية على اإيران �سُيعاد فر�سها 
ب�سورة تلقائية الأحد واأّن الإدارة 
الأم���ريك���ي���ة ���س��ت��ح��ر���س ع��ل��ى اأن 
اأج���م���ع هذه  ال���ع���امل  ت��ط��ّب��ق دول 
موقف  يف  وحترتمها،  العقوبات 
اأع�ساء  م��ع��ظ��م  ف��ي��ه  ي��خ��ال��ف��ه��ا 

جمل�س الأمن الدويل.
الأمريكي  وزي��ر اخلارجية  وق��ال 
موؤمتر  خ�����الل  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 
م����ع نظريه  م�������س���رتك  ����س���ح���ايف 
الربيطاين دومينيك راب يف مقّر 
الوزارة يف وا�سنطن اإّن “الوليات 
امل��ّت��ح��دة ���س��ت��ف��ع��ل م���ا داأب�����ت على 

فعله دوماً.
من  ن�������س���ي���ب���ه���ا  �����س����ت����ت����ح����ّم����ل   

امل�سوؤولية«.
هو  م���ا  ك����ّل  “�سنبذل  واأ�����س����اف 
����س���روري ل�����س��م��ان ت��ط��ب��ي��ق هذه 

العقوبات واحرتامها«.
ويف 20 اآب/اأغ�سط�س املا�سي جلاأ 
اإج��راء مثري للجدل  اإىل  بومبيو 

“لأّي دولة م�ساركة” يف التفاق 
الأم����ن  جم��ل�����س  اإىل  ت���ت���ق���ّدم  اأن 
“عدم  ب�������س���اأن  ب�����س��ك��وى  ال������دويل 
اح�����رتام وا����س���ح لل���ت���زام���ات من 

قبل م�سارك اآخر«.
ال��ت��ي تلي  ال��ث��الث��ني  ويف الأي�����ام 
اأن  ي��ف��رت���س  “التبليغ”،  ه����ذا 
يّتخذ جمل�س الأمن موقفاً عرب 
يوؤّكد  ت�سويت على م�سروع قرار 
لكن  العقوبات.  رفع  على  ر�سمياً 
اإذا كانت الدولة مقّدمة ال�سكوى 
تريد اإعادة فر�س العقوبات على 
اإيران، ميكنها عندها اأن ت�ستخدم 
اإىل  “العودة  يجعل  م��ا  ال��ف��ي��ت��و، 

الو�سع ال�سابق” اأوتوماتيكية.
اأع�ساء  ���س��ائ��ر  ي���ق���ول  ح���ني  ويف 
جمل�س الأمن اأّن وا�سنطن فقدت 
اإىل  “العودة  اآلية  بتفعيل  احل��ّق 
ان�سحبت  حني  ال�سابق”  الو�سع 
م���ن الت����ف����اق، ت���ق���ول ال���ولي���ات 
“م�ساركة”  دول���ة  اإّن��ه��ا  امل��ّت��ح��دة 
يف الت���ف���اق وب��ال��ت��ايل ي��ح��ّق لها 
تفعيل هذه الآلية طاملا اأّن القرار 
2231 ل يزال مطّبقاً بالكامل.

ذلك، لكّننا نتعامل معها بطريقة 
ب����ّن����اءة«. وك����ان ب��وم��ب��ي��و اّت���ه���م يف 
اآب/اأغ���������س����ط���������س ح���ل���ف���اء ب����الده 
اآيات  اىل  ب�”النحياز  الأوروبيني 

اهلل” الإيرانيني.
الأمريكي  ال���وزي���ر  اّت���ه���ام  واأت�����ى 
فرن�سا  اإع����الن  ع��ل��ى  رّداً  ي��وم��ه��ا 
الوليات  اأّن  واأمل��ان��ي��ا  وبريطانيا 
2018 حني  ف��ق��دت يف  امل��ت��ح��دة 
النووي  الت���ف���اق  م���ن  ان�����س��ح��ب��ت 
مع اإيران احلّق القانوين لتفعيل 

اآلية “�سناب باك«.
وع��ن��د اإب����رام الت��ف��اق ال��ن��ووي يف 
الرئي�س  اإدارة  تفاخرت   ،2015
اأوباما  ب��اراك  الأمريكي يف حينه 
“فريد”  بند  على  ح�سلت  باأّنها 
اأخ����ّل����ت  ي�������س���م���ح ل����ه����ا، يف ح�������ال 
اإي�����ران ب��الت��ف��اق، ب���اإع���ادة فر�س 
تخ�سى  اأن  دون  ال��ع��ق��وب��ات  ك����ّل 
النق�س  دول��ة حل��ّق  اأي  ا�ستخدام 

)الفيتو(.
واأبرمت الدول الكربى اتفاقاً مع 
اإيران يف فيينا يف 2015 بهدف 
منع ط��ه��ران م��ن ح��ي��ازة ال�سالح 
تدريجي  رف�����ع  م���ق���اب���ل  ال��������ذّري 
اأنهكت  ال��ت��ي  الأمم��ي��ة  للعقوبات 
اقت�سادها. لكّن الوليات املتحدة 
2018 من التفاق  ان�سحبت يف 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات قا�سية  واأع�����ادت 

على اجلمهورية الإيرانية.
وين�ّس القرار رقم 2231 الذي 
اأّنه يحّق  كّر�س هذا التفاق على 

حني اأخطر جمل�س الأمن الدويل 
ر�سمياً باأّن الوليات املّتحدة فّعلت 
بند “العودة اإىل الو�سع ال�سابق” 
يف  عليه  املن�سو�س  ب��اك(  )�سناب 
والذي  الإي��راين  النووي  التفاق 
العقوبات  ف���ر����س  اإع�������ادة  ي��ت��ي��ح 
ب�سورة  ط���ه���ران  ع��ل��ى  ال���دول���ي���ة 
30 يوماً من  تلقائية بعد مرور 
الأحد  ف��ج��ر  اأي  التبليغ،  ت��اري��خ 

بتوقيت غرينيت�س.
اأع�ساء جمل�س الأمن  لكّن �سائر 
ال��������دويل ي���خ���ال���ف���ون ال����ولي����ات 
اإّنهم  اإذ  ه��ذا،  املّتحدة يف موقفها 
فقدت  وا���س��ن��ط��ن  اأّن  ي��ع��ت��ربون 
حّقها يف تفعيل هذه الآلية حني 
يف  النووي  التفاق  من  ان�سحبت 

.2018
تبايل  ل  وا����س���ن���ط���ن  اأّن  غ�����ري 
مب��وق��ف الأ����س���رة ال��دول��ي��ة، فهي 
العقوبات  ك��ل  اأّن  ت��وؤّك��د  تنفّك  ل 
الأمم��ي��ة ال��ت��ي رف��ع��ت ع��ن اإي���ران 
�سيعاد  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  مبوجب 
ف��ر���س��ه��ا ف���ج���ر الأح��������د، مب����ا يف 
التقليدية  الأ�سلحة  حظر  ذل��ك 
الذي ينتهي مفعوله يف ت�س�����رين 
ف�سلت  وال������ذي  الأول/اأك�����ت�����وب�����ر 
يف  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة 
متديده يف جمل�س الأمن الدويل 

موؤخراً.
الأمريكي  املبعوث  قال  والأربعاء 
اأبرامز  اإل��ي��وت  الإي����راين  للملف 
العقوبات  “كّل  اإّن  لل�سحافيني 

املتحدة، توؤّكد اأّن ل �سيء �سيتغرّي 
يف 20 اأيلول/�سبتمرب.

ل��ك��ّن دوم��ي��ن��ي��ك راب ح��ر���س يف 
وا�سنطن على عدم الرتكيز على 
��اًل ت�سليط  ال��ت��ب��اي��ن، م��ف�����سّ ه���ذا 

ال�سوء على نقاط اللتقاء.
بجهود  اأ�سدنا  “لطاملا  راب  وق��ال 
الأم������ريك������ي������ني و������س�����واه�����م من 
النووي  الت��ف��اق  تو�سيع”  اأج���ل 

الإيراين.
واأ�ساف “قد تكون هناك تباينات 
لتحقيق  الآيلة  الطرق  يف  دقيقة 

العزلة التي تعاين منها الوليات 
املّتحدة يف هذا امللّف.

ترامب  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��ط��ّرق  وق����د 
امل�������س���األ���ة من  ه����ذه  اإىل  ب��ن��ف�����س��ه 
العامة  اجل���م���ع���ي���ة  م���ن���رب  ع���ل���ى 
لالأمم املتحدة يف كلمته املرتقبة 

الأ�سبوع املقبل.
وحيدة  نف�سها  وا���س��ن��ط��ن  وجت���د 
اإّن �سائر الدول  اإذ  يف هذا املوقف 
التفاق  يف  الأط��������راف  ال���ك���ربى 
ال�����ن�����ووي، مب����ا يف ذل�����ك ال�����دول 
للوليات  احل��ل��ي��ف��ة  الأوروب�����ي�����ة 

الأمريكي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  وت��اب��ع 
الأع�ساء  ال��دول  كّل  “نتوّقع من 
يف الأمم املّتحدة اأن تطّبق ب�سكل 
املّتحدة”،  الأمم  عقوبات  ك��ام��ل 
معترباً اأّن هذا الأمر “�سيكون له 

تاأثري كبري جداً«.
اإدارة  اأّن  م����ن  اأب�����رام�����ز  وح�������ّذر 
�سُت�سدر  ترامب  دونالد  الرئي�س 
ي����وم����ي ال�������س���ب���ت والإث�����ن�����ني ويف 
الأ�سبوع املقبل “اإعالنات” ب�ساأن 
ما تعتزم القيام به لفر�س تطبيق 
من  ال��ّرغ��م  على  العقوبات،  ه��ذه 

التي كانت الأمم املّتحدة تفر�سها 
ع��ل��ى اإي������ران ���س��ُي��ع��اد ف��ر���س��ه��ا يف 
ال�ساعة  ال���س��ب��وع يف  ه���ذا  ن��ه��اي��ة 
اأي  ال�سبت”  ي���وم  م��ن   20،00
بتوقيت  �سفر  ال�ساعة  يف  الأح��د 

غرينيت�س.
الأ�سلحة  ح���ظ���ر  اأّن  واأ������س�����اف 
املفرو�س على اإيران �سيمّدد “اإىل 
العديد  واأّن  م�سّمى”  غ��ري  اأج��ل 
بربامج  املتعلقة  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
والبال�ستية  ال���ن���ووي���ة  ط���ه���ران 

�سيعاقب عليها.

الولية  �سوتت قبل عام 2016 للدميقراطيني يف 6 انتخابات رئا�سية متتالية

بني بايدن وترمب.. خ�صارة بن�صلفانيا تنهي حلم الرئا�صة

»�صنفعل ما نفعله دوما«.. تاأكيد اأمريكي ب�صاأن العقوبات على اإيران

•• عوا�سم-وكاالت طهران تقر: احلر�س الثوري ي�صاعدنا لنلتّف على العقوبات

الإيراين  النفط  وزي��ر  ك�سف  �سادم،  باعرتاف 
بيجن نامدار زنغنه، اأن مقر “خامت الأنبياء” 
التابع للحر�س الثوري، ي�ساعد احلكومة ب�سكل 

النفط  ت�سدير  اأج���ل  م��ن  الأم��ريك��ي��ة،  العقوبات  على  الل��ت��ف��اف  يف  كبري 
الإيراين.

يف  زنغنه  اأك��د  فقد  القت�ساد(”،  )ع��امل  اقت�ساد  “دنياي  ل�سحيفة  ووفقا 
اأن �سادرات  اأما الربملان الإي��راين الثالثاء،  حديث له خالل جل�سة علنية 
نفط اإيران تواجه عقبات كبرية، واعرتف باأن “كل ما ن�سدره لي�س با�سم 

اإيران«.
احلر�س  موؤ�س�سات  م��ق��رات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال���دور  ال��وزي��ر  يو�سح  فيما مل 

الثوري واأجهزة املخابرات الإيرانية يف ت�سدير النفط اخلام للبالد.
“ملوا�سلة  م�سيًفا:  الإي��ران��ي��ة،  احلكومة  اأم���وال  نفاد  م��ن  زنغنه  وا�ستكى 
وتطوير امل�ساريع النفطية، نحتاج اإىل ا�ستثمارات بقيمة 200 مليار دولر، 

لكن احلكومة حمرومة من املوارد لدفع البالد اإىل الأمام«.
اأموال  يائ�سة ح��ول احل�سول على  بلهجة  الإي���راين  النفط  وزي��ر  وحت��دث 

النفط، قائال اإن وزارته تدعم “اأي عر�س لبيع اخلام الإيراين«.
واأ����س���اف اأن����ه ب����دون ب��ي��ع ال��ن��ف��ط، ل��ن ي��ك��ون ل���دى ال��ب��الد م����وارد للتطور 

والتقدم. 

البرتوكيماوية قد مت ت�سديرها من خالل البور�سة.
فيما اأعلن البنك املركزي الإيراين يف 5 �سبتمرب/اأيلول، اأن طهران متكنت 
عام  يف  ال��غ��از  ومنتجات  اخل���ام  النفط  م��ن  دولر  مليار   29 ت�سدير  م��ن 
2019، وهو اأقل من ن�سف عام 2018 عندما كان الرقم اأقرب اإىل 70 

مليار دولر.
ومنذ اأن ان�سحبت الوليات املتحدة من التفاق النووي الإي��راين يف مايو 
2018، واأعادت فر�س العقوبات القت�سادية املدمرة على طهران وعلقت 
النفط اخلام  �سراء  ال��دول من  2019، مت منع  النفط يف مايو  اإع��ف��اءات 

الإيراين.
اأ�سارت تقارير خمتلفة حول حجم �سادرات  الأخ��رية، فقد  الأ�سهر  اأما يف 
النفط  مبيعات  اأن  امل�����س��ادر  بع�س  اأف����ادت  ح��ني  ف��ف��ي  الإي��ران��ي��ة،  ال��ن��ف��ط 
الإيرانية انخف�ست اإىل اأقل من 100 األف برميل يومياً، قال م�سوؤول من 
�سركة املعلومات الدولية “كبلر” لإذاعة “فردا” يف 2 �سبتمرب / اأيلول، اإن 
متو�سط �سادرات النفط الإيراين يف الأ�سهر الثمانية الأوىل من كان العام 

احلايل 287000 برميل يف اليوم.
 »Tanker Trackers من ناحية اأخرى، ن�سرت �سركة “ تانكر تراكرز

مقر  قائد  حممد،  �سعيد  ك�سف  املا�سي،  اآب  اأغ�سط�س/   11 يف  اأن��ه  يذكر 
مدينة  احلكومة  اأن  الإي���راين،  ال��ث��وري  للحر�س  التابع  الأنبياء”  “خامت 
بحوايل 500 تريليون ريال اأي حوايل 11.9 مليار دولر، لهذه املجموعة، 
وقد طالب �سراحة باحل�سول على النفط اخلام والأ�سول اململوكة للدولة 

لت�سوية الق�سية.

انتقادات طالت الوزير وتلويح بتحقيق
وزير  اأداء  ب�سدة  املت�سددون  ال��ربمل��ان  ن��واب  انتقد  الأخ���رية،  الأ�سابيع  ويف 
النفط الإي��راين، ودعوا يف ر�سالة اإىل روؤ�ساء الفروع الثالثة لل�سلطة اإىل 

اإجراء حتقيق يف �سجل نامدار زنغنه.
ي�سارك  الثالثاء مل  اأم�س  اأول  اأول  الربملان  اأم��ام  كلمته  الوزير ويف  اأن  اإل 
اإنه حث النواب على تنحية النتقادات جانبا  اأدائ��ه، حتى  يف النقا�س حول 
“مواجهة احلرب  ب��اأن��ه��ا  و�سفه  م��ا  والن���خ���راط يف  ال��ع��ق��وب��ات  وم��ع��اجل��ة 

القت�سادية ال�ساملة«.
من  اإي��ران  �سادرات  اأن  زنغنه  زعم  الأمريكية  العقوبات  من  الرغم  وعلى 
واملنتجات  النفط  واأن  زادت،  ق��د  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة  املنتجات 

الدولية، التي تراقب حتركات ال�سفن يف جميع 
ت��ق��ري��ًرا يظهر �سوًرا  ال��ع��امل م���وؤخ���ًرا،  اأن��ح��اء 
ل�ست ع�سرة ناقلة حتمل النفط الإيراين �سراً 

يف �سفن اأخرى يف و�سط البحار واملحيطات.
اإن  تقريرها،  يف  ت��راك��رز  تانكر  �سركة  وت��ق��ول 

�سادرات النفط اخلام الإيرانية تبلغ �سعف ما هو مقدر.

فرع احلر�س الثوري القت�سادي
اإىل ذلك، تعترب قاعدة “خامت الأنبياء” الفرع القت�سادي للحر�س الثوري 

الإيراين وتدير معظم عمليات تهريب النفط والغاز و�سائر املنتجات.
وتعمل قاعدة “خامت الأنبياء” التي تتوىل اأي�سا تن�سيق عمليات احلر�س 
النظامي،  اجلي�س  فيها  مبا  الأخ��رى  الإيرانية  امل�سلحة  وال��ق��وات  الثوري 
الفنادق  الدينية وال�سياحة، وت�سم  الإعمار والأن�سطة  بالقيام يف م�ساريع 
واملطاعم واملتاجر وغريها بجانب الأ�سرحة، مما يجعلها مركًزا ل�ستيعاب 

الأموال.
وقعت  �سوريا، حيث  البناء يف  باأعمال  الأنبياء”  “خامت  �سركات  تقوم  كما 
يف  والغاز  للنفط  اأنابيب  خطوط  واأق��ام��ت  والطاقة،  البناء  ملعدات  عقوداً 
العراق بني بغداد وميناء الب�سرة النفطي، ف�ساًل عن حمطة ملعاجلة املياه 
يف البالد، واعرتفت اأي�ساً اأنها تك�سب الأموال من تهريب الوقود اإىل خارج 

اإيران، مقابل ا�سترياد الأجهزة ال�ستهالكية وال�سجائر اإىل الداخل.   

»نوايا ال�صراج«.. ماذا بعد اإعالن ت�صليم ال�صلطة؟
وجاء اإعالن ال�سراج بعد اأ�سابيع من تظاهرات �سخمة �سهدتها 
اأداء  على  احتجاجا  الليبي،  الغرب  مدن  من  وع��دد  طرابل�س 
حكومته. وطالبت الحتجاجات برحيل رئي�س حكومة الوفاق، 
بعدما ارتفع م�ستوى الغليان بني �سكان ليبيا، ل�سيما ال�سبان، 
الف�ساد. وقد يوؤدي  املعي�سية وانت�سار  ب�سبب تدهور الظروف 
رحيل ال�سراج اإىل خالفات داخلية جديدة بني كبار امل�سوؤولني 
طرابل�س  م��ن  امل�سلحة  املجموعات  وب��ني  ال��وف��اق،  حكومة  يف 
ومدينة م�سراتة ال�ساحلية، التي ينتمي اإليها وزير الداخلية 
فتحي با�ساغا. وبعد اأن قرر ال�سراج وقف با�ساغا عن ممار�سة 
امليلي�سيات  لتهديدات  طرابل�س  حكومة  رئي�س  اأذع��ن  مهامه، 
املوالية لبا�ساغا واأعاده على راأ�س وزارة الداخلية مرة اأخرى.

•• عوا�سم-وكاالت
فايز  الليبية،  الوفاق يف طرابل�س  رئي�س حكومة  اإع��الن  جاء 
اإىل  م�سوؤولياته  وت�سليم  ال�ستقالة  يف  رغبته  ع��ن  ال�����س��راج، 
ليثري  احل���وار،  جلنة  ع��ن  �ستنبثق  التي  التنفيذية  ال�سلطة 
والتطورات  احلقيقية،  الإع��الن  دواف��ع  ب�ساأن  ع��دة  ت�ساوؤلت 
اأم�س  م�ساء  متلفزة  كلمة  يف  ال�سراج،  وق��ال  ليبيا.  يف  املقبلة 
ت�سليم  يف  ال�سادقة  رغبتي  للجميع  “اأعلن  الأرب��ع��اء  الأول 
نهاية  اأق�ساه  موعد  يف  القادمة  التنفيذية  لل�سلطة  مهامي 
اأكتوبر املقبل«. واعترب اأن احلكومة “مل تكن تعمل يف اأجواء 
طبيعية، اإذ كانت تتعر�س للموؤامرات الداخلية واخلارجية.. 
على حد تعبريه.  واجهنا هذه ال�سعوبات منذ اليوم الأول”، 

جالل  ق��ال  ال�سلطة”  “ت�سليم  ب�ساأن  ال�����س��راج  اإع���الن  وب��ع��د 
حر�ساوي الباحث يف معهد كلينغندايل اإن “ق�سية امليلي�سيات 

وفق ما نقلت “رويرتز«. �ستكون الآن اأكرث و�سوحا”، 
معتوق  احلكيم  عبد  ال�سيا�سي  والباحث  الكاتب  اعترب  بينما 
كما  ولي�ست �سادقة  �سيئة  “نية  ال�سراج �سدر عن  اإع��الن  اأن 

زعم«.
اإن  عربية،  نيوز  ل�سكاي  خا�سة  ت�سريحات  يف  معتوق،  وق��ال 
باأنه  فاجاآنا  ال�سراج،”لكنه  ا�ستقالة  يتوقعون  كانوا  اجلميع 
�سيتكون عن جلنة  ال��ذي  اجل�سم  اإىل  ال�سلطة  ت�سليم  ينتوي 
احلوار«. واأ�ساف اأن ال�سراج يدرك اأن ذلك احلوار قد يطول، 
وقد اأراد نزع فتيل النفجار الذي كان �سيحدث يف العا�سمة 

ال�����س��ب��اب يف اخلروج  ال��ك��ث��ري م��ن  ب��رغ��ب��ة  وم����دن ليبية ع���دة 
والتظاهر مبنا�سبة يوم ال�سهيد.

املادة  على  “لعب”  الوفاق  حكومة  رئي�س  اأن  معتوق  واعترب 
الرابعة من اتفاق ال�سخريات، م�سريا اإىل اأن تركيا قد تكون 

اأوعزت لل�سراج للخروج بهذا الإعالن، ويف هذا التوقيت.
ولفت الباحث ال�سيا�سي اإىل ت�سريح لتحالف تنظيم الإخوان- 
اأو بقائه  اأن خروج ال�سراج  اأ�سار اإىل  اجلماعة الليبية املقاتلة 
املفرت�سة،  ال�سخريات”  “مرجعية  على  اعتمادا  ي��وؤث��ر،  ل 
ل��ن ينجحوا يف  اأن��ه��م  ي��درك��ون  اأن الإخ����وان  واأ���س��اف معتوق 
النتخابات حتى لو “اأجربوا النا�س على الت�سويت لهم على 

اأ�سنة الرماح«.
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عربي ودويل
�سيناريو 2016 قد يتكرر:

الرئا�صية الأمريكية: ماذا لو اأعيد انتخاب ترامب...؟
•• الفجر –خرية ال�سيباين

اأ�سابيع من موعد الق��رتاع يف  اأقل من �سبعة     قبل 
وليته  املنتهية  الرئي�س  ُيقّدم  املتحدة,  الوليات 
اإل  اأمام الدميوقراطي جو بايدن.  اأنه اخلا�سر  على 
الراأي عام  ا�ستطالعات  اأن كّذب  �سبق  اأن اجلمهوري 

يف  الرابحة  الأوراق  من  بالعديد  ويحتفظ   ,2016
يده.

بايدن  جو  ذل��ك:  ال���راأي  ا�ستطالعات  كل  توؤكد     
الرئا�سية  النتخابات  يف  حظا  الأوف��ر  املر�سح  هو 

الأمريكية يف 3 نوفمرب. 
ترامب  دونالد  على  الدميقراطي  املر�سح  ويتفوق 

و0.5  الوطني  امل�ستوى  على  نق�������اط   7.5 مبعدل 
لكن  ال��رئ��ي�����س��ي��ة.  ال���ولي���ات  يف  نقطة   6.5 اإىل 
الأرقام  هذه  بتجاهل  يتظاه��ر  اجلمهوري  احل��زب 

املت�سائمة.
 لقد اأخطاأوا يف 2016, وما زالوا خمطئني يف 2020, 
مقتنعني  املر�سح-الرئي�س,  حا�سية  ت�سّدق  ان  تريد 

باأن “الأغلبية ال�سامتة” ل جتيب على ا�ستطالعات 
الراأي اأو ت�سللهم.

من  ب�سدمة  اأ�سيبوا  الذين  الدميقراطيني,  حتى      
“اأكرب  مت�سككني.  زال��وا  ما   ,2016 ع��ام  انتخابات 
زالوا  ما  النا�س  معظم  اأن  هي  ترامب  لدونالد  ميزة 

يعتقدون اأنه �سيفوز. 

اأن  مي�����ك�����ن 
العنان  يطلق 
ل����غ����رائ����زه, 
و����س���ت���ك���ون 
ولية ترامب 
اأكرث  الثانية 
رادي��ك��ال��ي��ة

نبوءة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ه���ل مي��ك��ن 
كانوا  وان  ح��ت��ى  ذات����ه����ا؟،  حت��ق��ق 
ي�����ع�����ار������س�����ون ت������رام������ب ب���������س����دة، 
فاإن  الفائز،  �سيكون  اأنه  واعتقدوا 
ذلك قد يدفع بع�سهم اإىل البقاء 
يف البيت، يقول جون زغبي، خبري 

ا�ستطالعات الراأي الأمريكي.

قاعدة �سلبة من الناخبني
ال��ن��ظ��ام الن��ت��خ��اب��ي الأمريكي      
يخدم دونالد ترامب. يف الوليات 
املتحدة، ُتعد النتخابات الرئا�سية 
الفوز  يتم  مبا�سر  غ��ري  اق��رتاًع��ا 
الناخبني  كبار  اأغلبية  بف�سل  بها 
-ل���ك���ل ولي������ة ع�����دد م���ع���ني. عام 
كلينتون  هيالري  ف��ازت   ،2016
ثالثة  يقارب  بفارق  ترامب  على 
ماليني �سوت، ومع ذلك، كان هو 
الناخبني  باأ�سوات كبار  الذي فاز 
عن طريق ترجيح بع�س الوليات 
ل��ك��ل ه����ذا ل ميكن  ال��رئ��ي�����س��ي��ة. 
ا���س��ت��ب��ع��اد ���س��ي��ن��اري��و م�����س��اب��ه هذا 

العام.
   ع��ل��ى الإن���رتن���ت، ي��ب��دو مع�سكر 
وبح�سب  ت��ع��ب��ئ��ة.  اأك�����رث  ت���رام���ب 
درا�����س����ة ���س��وي�����س��ري��ة ت�����س��ت��ن��د اإىل 
حتليل ملحركات البحث وال�سبكات 
اجلمهوري  يتمتع  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ب��اأ���س��ب��ق��ي��ة وا���س��ح��ة. وك����ان نف�س 
ال��ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني ق��د توقع 
عك�س  على   2016 ع��ام  انت�ساره 

التيار.
دون��ال��د ترامب بقاعدة      يتمتع 
من  ب��امل��ائ��ة   42-41 م��ن  �سلبة 
يغريوا  ل����ن  ال����ذي����ن  ال���ن���اخ���ب���ني 
ت�سويتهم مهما كان. وللفوز، فاإنه 
نقاط  خم�س  اأو  اأرب���ع  اإىل  يحتاج 
ويبقى  اأخ��رى، يرى جون زغبي. 
�سيتمكن من  ك��ان  اإذا  ما  ن��رى  اأن 
احلفاظ على تلك ال�سورة ملر�سح 
ومعار�س  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  م���ن 
هذه  بينما،  “ال�ستبل�سمنت”  ل��� 

املرة، هو الذي يف ال�سلطة.

ورقة “القانون والنظام« 
   ويف كل الحوال، ميكنه العتماد 
على نقاط �سعف جو بايدن، مثل 
عدم حتم�س الناخبني الالتينو�س 
فلوريدا  ولي������ة  ف���ف���ي  جت����اه����ه. 
الرئي�سية، على �سبيل املثال، ي�سعر 
بالقلق  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  ف���ري���ق 
الكوبية،  الأق��ل��ي��ة  ت�سويت  ب�ساأن 
والتي  لل�سيوعية،  ب�سدة  املعادية 
اجلمهوري  اإىل  تتجه  اأن��ه��ا  يبدو 
“الي�سار  ل���  امل��ن��اه�����س��ة  ور���س��ال��ت��ه 

الراديكايل«.
ا     وي��ح��اول دون��ال��د ت��رام��ب اأي�سً
ال�سود،  جمموعة  اأ���س��وات  ق�سم 
ال�سابق  الرئي�س  لنائب  احلا�سمة 
بايدن  “جو  اأن  اأوب����ام����ا.  ب�����اراك 
باملائة   81 ع��ل��ى  ح��ال��ًي��ا  يح�سل 
م��ن اأ����س���وات ال�����س��ود م��ق��اب��ل 14 
جون  يالحظ  لرتامب”،  باملائة 
زغ��ب��ي. ل��ك��ن ه���ذه ال��ن�����س��ب��ة يجب 
90 باملائة، فحتى ن�سبة  اأن تكون 
عليها  ح�سلت  ال��ت��ي  ب��امل��ائ��ة   89
هيالري كلينتون عام 2016 مل 
تكن كافية، خا�سة يف وليات مثل 
بن�سلفانيا ومي�سيغان ووي�سكون�سن 

وكارولينا ال�سمالية. »

على  ت���رام���ب  ت���اأك���ي���د  اأن  ك��م��ا     
ميكن  والنظام”،  “القانون 
ل�ساحله.  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي��ل��ع��ب  اأن 
ا�ستطالعات  اأظ��ه��رت  الآن،  حتى 
تاأثري  ل��ه  ه��ذا مل يكن  اأن  ال����راأي 
العنف  ا���س��ت��م��ر  اإذا  ول��ك��ن  ي��ذك��ر. 
الأرقام  تتحرك  فقد  احل�����س��ري، 
اأكرث، وفًقا جلون زغبي: “اإذا قبل 
النتخابات مبا�سرة، كان احلديث 
ع���ن ح��رك��ة ح��ي��اة ال�����س��ود مهمة، 
ف�سيكون دونالد ترامب قادًرا على 
اإىل  البي�س،  الناخبني  خماطبة 
ال�سواحي،  ع��ائ��الت  يف  الأم��ه��ات 
اأن  ومي���ك���ن���ه  ال�������س���ن.  ك����ب����ار  اإىل 
يخيفهم بخطاب عن ال�سرتاكية 
اإذا  ال�������س���وارع. ول��ك��ن  وال��ع��ن��ف يف 
كورونا  فريو�س  هو  املو�سوع  ك��ان 
الف�سلية  ف�ستكون  والق��ت�����س��اد، 

اإىل جانب بايدن«.

خطر معركة قانونية
 بعد الت�سويت

   يعول املر�سحون على “مفاجاآت” 
التقليدية لت�سجيل نقاط  اأكتوبر 
لكنهم  لل�سباق،  ال�سوي  اخل��ط  يف 
بحاجة اإىل التحرك من الآن مبا 
ان الت�سويت املبكر يحظى ب�سعبية 
كبرية: �ستة من كل ع�سرة ناخبني 
مقابل  ا����س���ت���خ���دام���ه،  ي��ع��ت��زم��ون 
اأربعة من كل ع�سرة عام 2016. 
وقرر اآخرون الت�سويت عن طريق 
كوفيد-19.  وب��اء  ب�سبب  الربيد 
وب���ري���د ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة غري 

كانوا  الذين  قاعدته  اأع�ساء  من 
يف و���س��ع غ��ري م����وؤات. وق��د فعلها 
انتخابه،  اإع����ادة  ��ا. ومب��ج��رد  اأي�����سً
ال�سوؤال  بو�سلته؟  �ستكون  م���اذا 

مطروح. »

حتالف مع بوتني �سد بكني؟
   اإذا مل يعد رهان اإع��ادة انتخابه 
فيمكن  ال��ط��اول��ة،  على  مطروحا 
يطلق  اأن  الأم���ري���ك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
“املناه�سة  ل����غ����رائ����زه  ال���ع���ن���ان 
للهجرة، والأحادية والنعزالية”، 
اأنه  نعلم  “نحن  الباحثة.  تتابع 
ل��ل��ن��ات��و يف ق��ل��ب��ه: لذلك  ل م��ك��ان 
مي��ك��ن��ه ف����ك ارت����ب����اط ال����ولي����ات 
املتحدة مبوؤ�س�سات مثل هذه، لأنه 

يعتربها غري مربحة«.
    ك��م��ا ق��د ي��ك��ون ل��ع��دم اهتمامه 
عواقب  الط��راف  املتعدد  بالعمل 
عام  من  اعتباًرا  للغاية  ملمو�سة 
الأزم�����ة  م��و���س��وع  ح����ول   2021
لقد  كوفيد-19.  ل����  ال�����س��ح��ي��ة 
اإنها  اإدارة ترامب  ان قالت  “�سبق 
الدولية  اجل��ه��ود  ت�����س��ارك يف  ل��ن 
كورونا”،  ف���ريو����س  ل��ق��اح  ل��ن�����س��ر 
ه��دف��ه��م هو  ب��ي��ل��ني.  �سيليا  ت��ذّك��ر 
احل�����س��ول على ل��ق��اح خ��ا���س بهم، 
كاأولوية  الأم��ري��ك��ي��ني  ل��ت��ط��ع��ي��م 
العامل.  بقية  ب��ال�����س��رورة  ول��ي�����س 
والنت�سار  املناخ  اأزم��ة  مقاومة  اإن 
ال������ن������ووي -وه�����م�����ا م���و����س���وع���ان 
-ميكن  كثب  عن  باري�س  تتبعهما 
النق�س  ه��ذا  من  ا  اأي�سً تعاين  اأن 

م�����س��ت��ع��د مل��ث��ل ه����ذا ال���ت���دف���ق من 
الوراق، وقد يتاأخر ن�سر النتائج.

اخل��������رباء  ب���ع�������س  اأن  ح����ت����ى     
اأن  فيه  ي��ب��دو  �سيناريو  يتخيلون 
م�ساء  ���س��ي��ف��وز  ت���رام���ب  دون����ال����د 
بايدن  ن��وف��م��رب، لكن ج��و   3 ي��وم 
�سيكون الفائز يف الأخري بعد فرز 
املرا�سلة.  ط��ري��ق  ع���ن  الأ�����س����وات 
ونظراً للتوتر بني املع�سكرين، اإذا 
يتم  فلن  بالهزمية،  اأح��د  يقر  مل 
معركة  ن�����س��وب  اح��ت��م��ال  ا�ستبعاد 
حدوث  احتمال  “هناك  قانونية. 

لالأطل�سي  ال��ع��اب��رة  ال��ع��الق��ات  يف 
يف معهد بروكينغز وموؤلفة كتاب 
اأمريكا...  يف  “الدميقراطيون 
مواجهة  يف  اخل������ي������ارات  ����س���اع���ة 
 288  ،2020 ترامب””فايارد، 
“كان عليه اأن يكون لطيًفا  �س”. 
ا�ستعادة  اأج���ل  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع 
امل�سيحيني الإجنيليني. وقد فعل 
ذلك، وكان عليه اأن يكون عدوانًيا 
يف  ي����دخ����ل  واأن  ال�������س���ني  جت������اه 
مواجهة جتارية مع اأوروبا لك�سب 
وغريهم  امل�����زارع�����ني  م����ع  ن���ق���اط 

يحذر   ،”2020 ع����ام  ف��و���س��ى 
جون زغبي. 

راديكالية اأكرث
   ويف ح��ال��ة اإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه، لن 
الأبي�س  البيت  رئي�س  لدى  يكون 
اإع��������ادة الن���ت���خ���اب بعد  م�������س���األ���ة 
اأكرث  ي��د  ل��ه  �ستكون  لذلك  الآن. 
ح��ري��ة، م��ع ع��واق��ب حمتملة على 
ا على  ال�ساحة الدولية، ولكن اأي�سً

موؤ�س�سات الوليات املتحدة.
  اأع���ط���ى امل���وؤمت���ر اجل��م��ه��وري يف 

لالأمريكيني  اأغ�����س��ط�����س  ن��ه��اي��ة 
ترامب  دونالد  برنامج  عن  فكرة 
ان��ت��خ��اب��ه خالل  اإع�������ادة  يف ح����ال 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 
م���ا،  ح�����د  اإىل  ن����وف����م����رب:   3 يف 
القوية  ل��ل��م��و���س��وع��ات  ا���س��ت��م��رار 
الأ�سئلة  لكن  الأوىل...  ل��ولي��ت��ه 

تبقى.
   ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����دويل، كانت 
الآن  ح��ت��ى  ال��وح��ي��دة  “بو�سلته 
كما  هي م�ساألة اإعادة النتخاب”، 
املتخ�س�سة  بيلني،  �سيليا  تو�سح 

يف اللعب اجلماعي.    العالقة مع 
ت�ساوؤل،  مو�سع  اأي�سا  هي  رو�سيا 
�سيتمكن  هل  بيلني،  ل�سيليا  وفقا 
دونالد ترامب اأخرًيا من التعامل 
م��ب��ا���س��رة م��ع ف��الدمي��ري بوتني؟ 
اأراده،  ���س��يء  ه���ذا  اأن  ن��ع��ل��م  ن��ح��ن 
ل��ك��ن��ه مل ي��ك��ن ق�������ادًرا ح���ًق���ا على 
ومبجرد  انتخابية.  لأ�سباب  فعله 
اإعادة انتخابه، �ستكون يديه حرة. 
وي�سل خيال البع�س، من حا�سية 
ت����رام����ب، ل��ت��ح��ال��ف حم��ت��م��ل مع 
رو�سيا �سد ال�سني، ال ان هذا ل 

يزال نقطة ا�ستفهام كبرية. »

مناه�سة الإجها�س على 
قائمته للمحكمة العليا

اأن  املحلي، ميكن  ال�سعيد     على 
تغيرًيا  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ت�سهد 
الق�سائية.  بال�سلطة  ب��دء  عميًقا 
العليا  املحكمة  ق�ساة  م��ن  اث��ن��ان 
املعينني مدى احلياة -التقدميني 
 87 ج���ي���ن�������س���ب���ريغ،  ب��������ادر  روث 
عاًما   82 ب��راي��ر،  و�ستيفن  ع��اًم��ا 
ماتا،  واإذا  ال��ث��م��ان��ني.  -جت������اوزا 
�ستتاح لرتامب الفر�سة لرت�سيخ 
اأعلى  يف  امل���ح���اف���ظ���ة  الأغ���ل���ب���ي���ة 
اأم��ري��ك��ي��ة. م��ع عواقب  م��وؤ���س�����س��ة 
امل��ث��ال، على  �سبيل  ع��ل��ى  وخ��ي��م��ة، 
امللياردير  قدم  الإجها�س.  م�ساألة 
الق�ساة  �سبتمرب من   9 قائمة يف 
املحتملني يف امل�ستقبل. ومن بينهم 
وال�سيناتور  ك��روز  تيد  ال�سيناتور 
املحافظني  من  وهما  كوتون  ت��وم 

واملناه�سني لالإجها�س.
    وي��ع��ت��ق��د ب��ع�����س اأع���دائ���ه، مثل 
حماميه ال�سابق مايكل كوهني، اأن 
دونالد ترامب قد ي�سعى حتى اإىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  د�ستور  تعديل 
لإلغاء حد الفرتتني الرئا�سيتني. 
اآخرون،  كثريون  رف�سها  فر�سية 
مبا  قوية  املوؤ�س�سات  اأن  يعتقدون 
املوقف.  ه��ذا  مثل  لتجنب  يكفي 
ومع ذلك، فاإن اجلمهوري �سيطرح 
م�����س��األ��ة خ��الف��ت��ه. وي��ح��ظ��ى جنله 
دونالد ترامب البن بتقدير كبري 
ويعترب  اجلمهورية،  القاعدة  من 

مر�سًحا حمتماًل عام 2024.

تعتقد حا�سية املر�سح-الرئي�س, اأن »الأغلبية ال�سامتة« ل جتيب على ال�ستطالعات اأو ت�سللهم
النظام النتخابي الأمريكي يخدم دونالد ترامب والنتيجة يح�سمها كبار الناخبني

ترامب... ولية ثانية بال اغاللهل يعرف بايدن م�سري هيالري

اخلليفة املحتمل

تيد كروز مر�سح ترامب للمحكمة العلياتوم كوتون... حمافظ يف خدمة ترامب الثاين

تاأكيد ترامب على »القانون والنظام«
 ميك�ن اأن يلع�ب يف النهاي��ة ل�صاحل��ه

 ل ي�صتبعد احتمال ن�صوب معركة
 قانونية، وحدوث فو�صى عام 2020
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العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ ج�سر  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

براكة للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1800097   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سريينغ 

CN 2752492:للتجارة العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
رامي  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جاردن لل�سقق الفندقية 
رخ�سة رقم:CN 2240842 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1938364 بال�سم التجاري:حديد المارات 
للنقليات العامة، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو الهناء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1028113 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

نا�سر ابوبكر �سامل ح�سن الطهبو�س من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

نا�سر ابوبكر �سامل ح�سن الطهبو�س من 0٪ اىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاولت  الكندي  ال�س�����ادة/البيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1884284 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد احمد �سامل احمد الربيكى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد احمد �سامل احمد الربيكى من 100 ٪ اإىل ٪50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�س احمد �سعيد بار�سيد الربيكى  ٪50

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ البيت الكندي للمقاولت وال�سيانة العامة
 AL BAIT AL KINDI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 

 اىل/ البيت الكندي للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
ALBAIT ALKANADI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مورنينج فري�س للخ�سار 

CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه رخ�سة رقم:2387433 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طالب �سالح حم�سن علي اخلليفي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عبدالرحمن �سامل عثمان ال علي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايرام الهند�سية للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1190414 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد ح�سن احمد يو�سف عبداهلل ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سعيد عبداهلل بن حارب املهريي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
اخل�سراء  ال�س�����ادة/ال�ساللت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للخ�سار والفواكه رخ�سة رقم:2754167 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر �سامل عو�س عبداهلل املنهايل ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد علي حممد علي احلمادي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سكانر للطباعة وت�سوير 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�ستندات رخ�سة رقم:2756768 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف عبيد را�سد عبيد النيادي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س �سامل مليفي الكتبي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة المارات للوجبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سريعة ذ.م.م رخ�سة رقم:1024001 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ اإ�سافة �سركة اجلزيرة لتطوير املطاعم  ذ م م
AL JAZIRA RESTAURANTS DEVELOPMENT COMPANY W L L

 تعديل ن�سب ال�سركاء / رفيق حممد على فقيه من 30 ٪ اإىل ٪25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وليد فقيه ٪5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ �سيف بن زايد بن �سلطان ال نهيان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
للديكور  ليت  ال�س�����ادة/جولدن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�ستائر رخ�سة رقم:1191705 
تعديل ا�سم جتاري من/ جولدن ليت للديكور وال�ستائر

GOLDEN LIGHT GOLDEN LIGHT DECORATION & CURTAINS

اىل/ جولدن ليت لل�ستائر 
GOLDEN LIGHT CURTAINS

تعديل ن�ساط/حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
نف�س  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اليوم رخ�سة رقم:1086978 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن احمد حممد ح�سن اجل�سمي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة غنتوت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1005982 
 A B S GROUP L.L.C. تعديل مدير / اإ�سافة را�سد حممد مهران البلو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة اأي بي اإ�س ذ.م.م
R M B ANGEL INVESTMENT L.L.C

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ار ام بي اجنل لال�ستثمارات �س.ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد على حممد �سادق البلو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على حممد �سادق البلو�سى
 تعديل ن�ساط /اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات البنية التحتية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499007

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات املياه وتطويرها  6499021
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�ستثمار يف م�سروعات الطاقة و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499008
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ال�سم التجاري:رادع للحلول التقنية ذ.م.م

عنوان ال�سركة: تاجر ابوظبي
CN 2717799 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

واملراجعة،  للمحا�سبة  با�سندوة  علي  جمدي  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/09/08 وذلك بناء على 

قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2056005366

 تاريخ التعديل:2020/09/16
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني 

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة دلتا انتيجريتت للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: جزيرة ابوظبي �سارع الكورني�س ال�سيخ �سلطان بن خليفة ال نهيان

CN 1176110 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1

البتدائية- املحكمة التجارية بتاريخ 2020/08/04 للق�ساء يف امارة 
ابوظبي

ق�سائي  كم�سفي  الها�سمي،  عبدالرحمن  �سامل  ال�سيد/ح�سني  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2020/08/04 
 تاريخ التعديل:2020/09/16

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:باور ليد للمقاولت العامة واللكرتوميكانيكية ذ.م.م
عنوان ال�سركة: امل�سفح م 13 ق 96 مكتب 1، 0 مبنى ال�سيد احمد مطر 

ماجد طار�س واخرين
CN 2404202 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

واملراجعة،  للمحا�سبة  با�سندوة  علي  جمدي  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/09/16 وذلك بناء على 

قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2056005547

 تاريخ التعديل:2020/09/16
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني 

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جريدة الروؤية ذ.م.م
عنوان ال�سركة: �سرق 25 طابق 6 مكتب 4، 3 وحدة بناية/ �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد بن �سلطان ال نهيان P9 �سارع املرور
CN 1012567 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

قانوين  كم�سفي  ذ.م.م،  واملراجعة  للمحا�سبة  ال�سادة/الحتاد  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2020/09/08 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050011944
 تاريخ التعديل:2020/09/17

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالديون نيتورك�س ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1281957 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ اإ�سافة �سي بي دي انرتنا�سونال للو�ساطة التجارية ذ.م.م

C B D INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKERS .L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بالديون نتورك�س برايفت ليمتد
 PALADION NETWORKS PRIVATE LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف روهيت كومار جريي�س كومار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ف�سل حممد ر�سول عبدالرحيم اخلورى

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لفونتني لل�سياحة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2881119 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يون�س ابراهيم �سقر ابراهيم احلو�سني ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف ابراهيم �سقر احلو�سني

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ال�صني تندد بزيارة م�صوؤول 
اأمريكي رفيع اإىل تايوان

•• بكني-وكاالت

ن������ددت ال�������س���ني اأم���������س اخل��م��ي�����س ب���زي���ارة 
تايوان، معتربة  اإىل  اأمريكي رفيع  م�سوؤول 
على  النف�سالية”  “القوى  �ست�سّجع  اأنها 

اجلزيرة.
اخلارجية  وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
اإن  لل�سحافيني  ب���ني،  ون  وان���غ  ال�سينية 
م�ساعد  زي���ارة  ب�سدة”  تعار�س  “ال�سني 
اإذ  ك��را���س  الأم��ري��ك��ي كيث  وزي��ر اخلارجية 
اأنها “�ست�سّجع �سلوك قوى ا�ستقالل تايوان 

النف�سالية املتغطر�س«.
اأن��ه مت  واأف��ادت وزارة اخلارجية الأمريكية 
مرا�سم  حل�سور  تايبيه  اإىل  ك��را���س  اإي��ف��اد 

اجلزيرة،  اإىل  زي��ارت��ه  لكن  ال�سبت.  ه��وي  تينغ  يل  الأ�سبق  الرئي�س  تاأبني 
التي تعتربها ال�سني جزءاً ل يتجزاأ من اأرا�سيها، تاأتي يف ظل خالفات بني 
وحقوق  والأم��ن  التكنولوجية  والهيمنة  التجارة  ب�ساأن  الكربيني  القوتني 

الإن�سان.
ال�سني  م��ب��داأ  ج���دي  ب�سكل  “تنتهك  ك��را���س  زي����ارة  اأن  اإىل  وان����غ  واأ����س���ار 
الواحدة... وت�سر بالعالقات الأمريكية ال�سينية وال�سالم وال�ستقرار يف 

م�سيق تايوان«.
مزيد  اإع��ط��اء  دون  ال�سرورة”  تقت�سيه  مب��ا  “�سرتد  بكني  اأن  م��ن  وح���ّذر 
من التفا�سيل.  وال�سهر املا�سي، زار وزير ال�سحة الأمريكي األيك�س عازار 
اإ�سادات  التي لقت  تايوان  ال�سوء على جهود  اجلزيرة يف م�سعى لت�سليط 

وا�سعة لحتواء كوفيد-19.

اأّن م����ادورو واأع�����س��اء يف حكومته  امل��ح��ق��ق��ون الأمم���ّي���ون  اأّك����د 
متوّرطون ب�”جرائم حمتملة �سّد الإن�سانية” يف البلد الغارق 
يف اأزمة �سيا�سية واقت�سادية خانقة، م�سريين باخل�سو�س اإىل 

ح�سول عمليات قتل تع�ّسفي وا�ستخدام منهجي للتعذيب.
وهذا اأول تقرير ي�سعه فريق املحققني وقد اأّكد فيه اأّنه عرث 

على اأدّلة على وقوع جرائم �سّد الإن�سانية يف فنزويال.
باأّن  لالعتقاد  وجيهة  “اأ�سباباً  هناك  اأّن  املحققون  واأ���س��اف 
اأو �ساهموا  “اأمروا  ووزيرين اأحدهما وزير الدفاع  الرئي�س” 

يف تدبري اجلرائم التي مت توثيقها«.
هذه  بع�س  اإّن  املحققني  فريق  رئي�سة  فالينا�س  مارتا  وقالت 
اجلرائم “مبا يف ذلك القتل التع�ّسفي واللجوء اىل التعذيب 

•• كراكا�س-اأ ف ب

دانت كراكا�س ب�سّدة تقريراً ن�سره حمّققون اأمميون وقالوا فيه 
اإّن لديهم “اأ�سباباً وجيهة لالعتقاد” باأّن الرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س مادورو وم�سوؤولني يف نظامه متوّرطون يف “جرائم 
“مليء  التقرير  ه��ذا  اأّن  م��وؤّك��دة  الإن�سانية”،  �سد  حمتملة 
اآريازا  خورخي  الفنزويلي  اخلارجية  وزير  وقال  بالأكاذيب«. 
يف تغريدة على تويرت اإّن التقرير الأممي “مليء بالأكاذيب، 
واأعّدته عن ُبعد، من دون دّقة منهجية، بعثة وهمية موّجهة 
�سّد فنزويال وت�سيطر عليها حكومات تابعة لوا�سنطن” التي 
ل تعرتف بنظام مادورو وت�سعى لالإطاحة به. ويف تقريرهم 

ب�سكل منهجي، ترقى اإىل جرائم �سّد الإن�سانية«. واأ�سافت اأّن 
اأن  “يجب  هيئات اأخرى، مبا فيها املحكمة اجلنائية الدولية 
تدر�س مالحقات ق�سائية بحق اأفراد م�سوؤولني عن النتهاكات 

واجلرائم التي ك�سفها الفريق«.
لكّنه  فنزويال،  اإىل  التوّجه  من  املحّققني  فريق  يتمّكن  ومل 
مع  عقدها  افرتا�سياً  اجتماعاً   274 من  نتائجه  ا�ستخل�س 
�سابقني وكذلك من حتليل  و�سهود عيان وم�سوؤولني  �سحايا 

وثائق �سرّية بينها ملفات ق�سائية.
منذ  ح�سلت  واقعة   2500 در���س  اإّن��ه  املحّققني  فريق  وق��ال 
قوات  اأي���دي  على  �سخ�س  اآلف  خم�سة  فيها  وق��ت��ل   2014

الأمن.

 مقتل 20 من القوات الأفغانية يف هجمات لطالبان
•• كابول-وكاالت

اأكد م�سوؤولون اأم�س اخلمي�س، مقتل ما ل يقل عن 20 من 
باإقليم  وقعت  هجمات  يف  الأفغانية  الأمنية  ال��ق��وات  اأف���راد 
ناجنارهار ب�سرق البالد. وقال متحدث با�سم حاكم الإقليم 
اإن نحو 17 فرداً من القوات احلكومية اأ�سيبوا يف الهجمات 

التي ا�ستهدفت نقاط تفتي�س اأمنية يف ثالث مناطق.
وقال م�سوؤولون حكوميون اإن حركة طالبان تكبدت خ�سائر 
كبرية اأي�ساً. وتاأتي هذه الهجمات بعد اأيام من بدء مباحثات 
وزير  وق��ال  الأفغانية.  وال��ق��وات  طالبان  حركة  بني  ال�سالم 
الدفاع اأ�سد اهلل خالد اإنه ياأمل اأن تتو�سل الأطراف املتنازعة 
لتفاق خالل املباحثات، ولكن حذر من اأنه ل ميكن اأن تفوز 

حركة طالبان ع�سكرياً.

كراكا�س: التقرير الأممي ب�صاأن حقوق الإن�صان اأكذايب

•• برلني-وكاالت

اأم�س   ���س��ب��اح  الأمل�����اين  كوخ”  “روبرت  م��ع��ه��د  اأع���ل���ن 
اخلمي�س، اأن مكاتب ال�سحة يف اأملانيا �سجلت 2194 
حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد 
19” يف غ�سون يوم واحد، وبذلك �سجلت اأملانيا اأعلى 
ح���الت اإ���س��اب��ة ك��ورون��ا خ��الل ي��وم واح���د منذ اأبريل 

)ني�سان( املا�سي.
نهاية مار�س  اأملانيا يف  الإ�سابة يف  اأع��داد  ذروة  وكانت 
)اآذار( ومطلع اأبريل )ني�سان( املا�سي، حيث مت ت�سجيل 
وتراجعت  يوميا.  اإ�سابة  حالة  اآلف  �ستة  م��ن  اأك��رث 
الأعداد ب�سكل كبري يف مايو )اأيار( املا�سي، ثم اأخذت 
املا�سي.  نهاية يوليو )مت��وز(  الزيادة جم��ددا منذ  يف 
ومل تتجاوز حالت الإ�سابة عدد األفي م�ساب اإل مرة 

•• عوا�سم-وكاالت

ق���ال م�����س��وؤول ال�����س��وؤون الإن�����س��ان��ي��ة ب����الأمم املتحدة، 
اأن  اإىل  ال��واردة من داخ��ل �سوريا، ت�سري  التقارير  اإن 
اأع��ل��ى بكثري من  ح��الت الإ���س��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا، 
حالة   8263 املبلغ عنها، وعددها  املوؤكدة  احل��الت 

فقط.
وقال مارك لوكوك، اأمام جمل�س الأمن التابع لالأمم 
املتحدة اأم�س الأول الأربع�����اء اإن م��دى تف�سي كوفيد-
91 الناج������م عن فريو�س كورونا، لن ُيعرف حتى يتم 

زيادة الختبارات املعملية يف جميع اأنحاء �سوريا.
العدوى يف املجتمع  انتقال  اأن  “نحن نعلم  واأ�ساف: 
منت�سر، حيث ل ميكن تتبع ما يقرب من 90 باملئة 
معروف”.  م�سدر  اإىل  حديثا  امل��وؤك��دة  احل��الت  من 

واحد يف اأغ�سط�س )اآب( املا�سي، وبلغت 2034 حالة. 
واأو�سح املعهد اأن عدد املر�سى امل�سابني بالفريو�س يف 
اأملانيا و�سل بذلك حتى الآن اإىل 265857 �سخ�ساً 
على الأق���ل، كما مت ت�سجيل ث��الث ح��الت وف��اة منذ 
اأم�س الأول الأربعاء، لت�سل الوفيات اإىل 9371 حالة 

وفاة.
حتى  الفريو�س  على  تغلب  املعهد،  تقديرات  وبح�سب 
�سباح  حتى  �سخ�س   237300 نحو  اأملانيا  يف  الآن 

اأم�س  اخلمي�س.
اأن ع���دد اإع����ادة اإنتاج  وت��ق��ول ت��ق��دي��رات امل��ع��ه��د اأي�����س��اً 
اأم�س  م�ساء  حتى  بلغ  اأمل��ان��ي��ا  يف  بالفريو�س  الإ���س��اب��ة 
الأول الأربعاء فيما كان يبلغ الثالثاء 1.04، ويعني 
العدوى  نقل  ميكنه  بالفريو�س  م�ساب  ك��ل  اأن  ذل��ك 

ل�سخ�س اآخر.

قطاع  يف  العاملني  ب��ني  الإ���س��اب��ة  “معدلت  وت��اب��ع: 
ال�سحة اآخذة يف الرتفاع اأي�سا«.

وقال لوكوك اإنه حتى قبل انت�سار الوباء، كانت �سوريا 
كما  ال�سحي،  باملجال  العاملني  يف  نق�س  من  تعاين 
زيادة  اإىل  امل��وؤق��ت  والإغ����الق  الإم�����دادات  نق�س  اأدى 

ال�سغط على النظام ال�سحي املتداعي.
اأوىل  الإب���الغ عن  اأن��ه مت  اأغ�سط�س،   27 واأو���س��ح يف 
ال�سكان  ب��ني  بكوفيد-19  امل��وؤك��دة  الإ���س��اب��ة  ح���الت 
هما  البالد،  �سرقي  �سمال  يف  للنازحني  خميمني  يف 

خميم الهول وعري�سة.
الرعاية  العاملني يف جم��ال  اأن خم�سة من  واأ���س��اف 
ال���ه���ول ثبتت  ال�����س��ح��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ى م���ي���داين يف 

اإ�سابتهم بالفريو�س يف الأ�سابيع ال�سابقة.

كورونا يف �صوريا.. الأمم املتحدة تتحدث عن »انت�صار وا�صع« اأملانيا ت�صجل اأعلى عدد اإ�صابات جديدة بكورونا منذ اأبريل

رو�صيا تتجاوز حاجز ال� 19000 
وفاة بفريو�س »كورونا«

•• مو�سكو-وام: 

ال�  حاجز  اأم�س  رو�سيا  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  الوفيات  ح�سيلة  جت��اوزت 
19000 حالة بعد ت�سجيل 144 حالة جديدة خالل يوم واحد”مقابل 132 
وفاة اأم�س”، ما ميثل اأعلى م�ستوى منذ اأواخر يوليو املا�سي ليبلغ العدد الإجمايل 
19061 حالة وفاة. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة فريو�س كورونا 
برو�سيا يف تقريرها اليومي عن ارتفاع عدد الإ�سابات اجلديدة خالل ال�ساعات 
ال�سابق  اليوم  يف   5670 ب�  مقارنة  اإ�سابة   5762 بت�سجيلها  املا�سية  ال�24 
اإىل  بالإ�سافة  حالة   1085281 اإىل  الإ�سابات  ع��دد  اإجمايل  بذلك  لريتفع 
متاثل 5754 حالة لل�سفاء خالل ال�24 �ساعة املا�سية ليبلغ جمموع املتعافني 
895868 �سخ�سا مع بقاء 170352حالة ن�سطة “ما ميثل تراجعا ب�136 
حالة ن�سطة منذ اأم�س الأول. واأجري يف رو�سيا اأكرث من 41.7 مليون فح�س 
األفا منها خالل ال�ساعات ال�24   324 خمتربي لت�سخي�س الإ�سابات بكورونا، 

املا�سية، ول يزال اأكرث من 230 األف �سخ�س حتت الرقابة الطبية.

احلكومة الإ�صرائيلية ت�صادق 
على بدء اإغالق جديد

•• تل اأبيب- وكاالت

�سادقت احلكومة الإ�سرائيلية �سباح اأم�س  اخلمي�س، ب�سورة نهائية على تدابري 
ي��وم غد  بعد ظهر  م��ن  ب��داي��ة  التنفيذ  �سيدخل حيز  ال���ذي  اجل��دي��د  الإغ����الق 

اجلمعة، وي�ستمر 3 اأ�سابيع ملكافحة تف�سي فريو�س كورونا.
ورغم ذلك، نقلت هيئة البث الإ�سرائيلي عن مدير عام وزارة ال�سحة الربوفي�سور 
حيزي ليفي القول اإنه “يراوده ال�سك يف اأن ينجح الإغالق يف تخفي�س معدلت 
العدوى هو منع  لك�سر �سال�سل  الوحيدة  الطريقة  اأن  و�سدد على  الإ�سابات”، 
التجمهرات، لفتاً اإىل اأن هذا يعتمد على ت�سرفات اجلمهور. و�سجلت اإ�سرائيل 
ال�سحة  وزارة  واأعلنت  لكورونا،  اليومية  الأع��داد  يف  قيا�سية  ارتفاعات  موؤخراً 
اليوم  يف  اإ�سابة   5500 من  اأك��رث  ت�سجيل  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  الإ�سرائيلية 
اإ�سرائيل مع مو�سم العطالت اليهودية.  ال�سابق، ويتزامن الإغالق اجلديد يف 
وكانت اإ�سرائيل �سارعت بفر�س تدابري م�سددة يف مار�س)اأذار( املا�سي، ما اأدى 
اإىل ت�سجيل معدلت منخف�سة ن�سبياً لإ�سابات كورونا، اإىل جانب معدلت وفاة 
اإىل رفع الإغالق، ما ت�سبب يف  منخف�سة ب�سورة كبرية، اإل اأنها �سارعت اأي�ساً 

تزايد حالت الإ�سابة مرة اأخرى منذ نهاية مايو)اأيار( املا�سي.

•• بريوت-اأ ف ب

امل�����س��اب��ني بفريو�س  ع���دد  ت��خ��ط��ى 
�سجن  داخ������ل  امل�����س��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
رومية، اأكرب �سجون لبنان واأكرثها 
وفق  حالة،  املئتي  عتبة  اكتظاظاً، 
اأبو  الأط��ب��اء �سرف  اأف���اد نقيب  م��ا 
اإىل  داع��ي��اً  اأم�����س اخلمي�س،  ���س��رف 
عدد  لتخفيف  املحاكمات  ت�سريع 

ال�سجناء مع تف�سي الوباء.
من  م�سّرب  فيديو  مقطع  واأظهر 
ال�����س��ج��ن خ���الل الأ���س��ب��وع الأخري 
غرفاً مكتظة ب�سجناء ينامون على 
الأر�س قرب بع�سهم البع�س دون 
ويف  اجتماعي.  تباعد  اأي  م��راع��اة 
ال�سجناء  اأح��د  اآخ��ر، يحمل  فيديو 
ي��ع��اين من  اإن���ه  ق���ال  اآخ���ر  �سجيناً 
عوار�س ارتفاع احلرارة ومل يبادر 

اأحد اإىل عالجه.
واأ����س���ار اأب����و ���س��رف خ���الل موؤمتر 
�سحايف اإىل “اأكرث من مئتي حالة 

داخل  بالكورونا”  م�سابة  مثبتة 
اإذا  ما  يحّدد  اأن  دون  ال�سجن، من 

كان العدد ي�سمل عنا�سر الأمن.
وكانت قوى الأمن الداخلي اأعلنت 
داخل  اإ�سابة   22 ت�سجيل  ال�سبت 
�سفوف  يف  م��ن��ه��ا   13 ال�����س��ج��ن، 
عنا�سرها.  م��ن  وت�سعة  ال�سجناء 
اإىل  امل�سابني  نقل  مّت  اإن���ه  وق��ال��ت 
مبنى للحجر مّت جتهيزه يف وقت 
اجراء  ويتم  ال�سجن  داخ��ل  �سابق 

فحو�س لل�سجناء.
وي���������وؤوي ال�������س���ج���ن ال�����واق�����ع قرب 
بريوت نحو اأربعة اآلف �سجني، اأي 
اأكرث بنحو ثالث مرات من قدرته 

ال�ستيعابية.
اإدارة  اأن  �����س����رف  اب������و  واأو�������س������ح 
الحتياطات  ك��ل  “اأخذت  ال�سجن 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الالزمة” 
�سّدد على  اأنه  اإل  العاملية،  ال�سحة 
تعاون  ع���دم  يف  ه��ي  “امل�سكلة  اأّن 
ال�سجناء مع الإدارة ال�سحية وعدم 

ال�سحية  ل��ل��ت��داب��ري  ان�����س��ي��اع��ه��م 
ال�سرورية«.

ويف مقطع فيديو م�سّرب الأربعاء، 
يف  ال�سجناء  م��ن  جمموعة  ه���ّددت 
مبنى املحكومني “بنهر من الدم” 
فورية  اإج����راءات  اإىل  ي�سار  م��ا مل 
اأحد  وق���ال  الك��ت��ظ��اظ.  لتخفيف 
قرابة  م��ع  وق���ف  بينما  ال�����س��ج��ن��اء 
نحو مئة �سخ�س يف باحة خارجية 
تباعد  اأو  كمامات  و�سع  دون  م��ن 
قلب  يف  من���وت  “نحن  اج��ت��م��اع��ي 
ول  وقاية  ول  عناية  ل  ال�سجن.. 

عزل«.
لبنان،  يف  عموماً  ال�سجون  وت�سكو 
خ�سو�ساً �سجن رومية، من نق�س 
و�سروط  الأ���س��ا���س��ي��ة  اخل��دم��ات  يف 
ال�سحة  وزي����ر  واأع���ل���ن  ال��ن��ظ��اف��ة. 
ت�������س���ري���ف الأع����م����ال  يف ح���ك���وم���ة 
ح��م��د ح�����س��ن ال�����س��ب��ت ال��ع��م��ل مع 
لتاأمني  والدفاع  الداخلية  وزارت��ي 
وم�ست�سفى  البقاع  يف  م�ست�سفيني 

يف بريوت لل�سجناء واملوقوفني.
املحامني ملحم خلف  وك��ان نقيب 
حّذر يف ت�سريحات لوكالة فران�س 
بر�س الإثنني من اأن تف�سي الوباء 
يف ال�سجن مبثابة “قنبلة اإن�سانية 

ل اأحد ي�ستطيع اأن يحملها«.
اإجراءات  �سل�سلة  ات��خ��اذ  اإىل  ودع��ا 
من  الك��ت��ظ��اظ  لتخفيف  �سريعة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ت��وق��ي��ع  بينها 
م��ي�����س��ال ع�����ون ع���ل���ى ع���ف���و خا�س 
كاحلالت  حم���ددة  ح���الت  ي�سمل 
املر�سية مثاًل، بناء على اقرتاح من 
ت�سريف  حكومة  يف  العدل  وزي��رة 
الأع���م���ال م���اري-ك���ل���ود جن���م. كما 
“اإخالءات  تطبيق  الق�ساء  نا�سد 
ال�سبيل، ما عدا يف حالة اجلرائم 

ال�سائنة الكبرية والإرهاب«.
ون��ف��ذ ع�����س��رات م��ن اأه���ايل �سجناء 
رومية الثنني اعت�ساماً اأمام ق�سر 
باإ�سدار  خ��الل��ه  ط��ال��ب��وا  ال���ع���دل، 
اأبنائهم،  ع����ن  ع�����ام  ع���ف���و  ق����ان����ون 

تف�سي  م��ن  تخوفهم  ع��ن  معربني 
الفريو�س يف ال�سجون.

بكورونا  الإ���س��اب��ات  ع��داد  وي�سّجل 

ما يثري خ�سية من قدرة املنظومة 
ال�������س���ح���ي���ة ع���ل���ى ال�����س����ت����م����رار يف 

ال�ستجابة وا�ستيعاب امل�سابني.

الأ�سابيع  خ���الل  ك���ب���رياً  ارت���ف���اع���اً 
بعد  خ�سو�ساً  لبنان،  يف  الأخ���رية 
انفجار املرفاأ املروع ال�سهر املا�سي، 

ر�سمياً  املعلن  امل�سابني  ع��دد  وبلغ 
 26،038 الأرب���ع���اء  م�����س��اء  ح��ت��ى 

�سخ�ساً، تويف 259 منهم.

اأكرث من مئتي اإ�صابة بكورونا يف اأكرب �صجون لبنان

منظمة ال�صحة العاملية ت�صدر ميثاقا ل�صمان �صالمة العاملني ال�صحيني 
•• جنيف-وام: 

العاملني  ���س��الم��ة  ل�����س��م��ان  م��ي��ث��اق��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  اأ����س���درت منظمة 
ال�سحيني، من اأجل احلفاظ على �سالمة املر�سى.

-تزامنا  اأم�����س  جنيف  يف  عقدته  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  املنظمة  ودع��ت 
ال�سحية  الرعاية  وق��ادة  احلكومات  ملر�سى-  ل�سالمة  العاملي  اليوم  مع 
العاملني  و�سالمة  �سحة  تهدد  التي  امل�ستمرة  للتهديدات  الت�سدي  اإىل 

ال�سحيني واملر�سى.
و قال الدكتور تادرو�س اأدهانوم مدير عام املنظمة اإنه ل ميكن لأي بلد 
اأو م�ست�سفى اأو عيادة احلفاظ على �سالمة مر�ساها ما مل حتافظ على 
العاملني  �سالمة  ميثاق  اأن  م��وؤك��دا  فيها،  ال�سحيني  العاملني  �سالمة 
ال�سحيني التابع ملنظمة ال�سحة العاملية يعد خطوة نحو �سمان ح�سول 
ال��ع��ام��ل��ني ال�����س��ح��ي��ني ع��ل��ى ظ����روف ال��ع��م��ل الآم���ن���ة وال��ت��دري��ب والأج����ر 

والحرتام الذي ي�ستحقونه.
ال�سحيني  العاملني  حلماية  اإج����راءات  خم�سة  ات��خ��اذ  اإىل  امل��ي��ث��اق  ودع���ا 
من  ال�سحيني  العاملني  حماية  الإج���راءات  ه��ذه  و�سملت  اأف�سل،  ب�سكل 
اجل�سدية  املخاطر  م��ن  وحمايتهم  العقلية،  �سحتهم  وحت�سني  العنف، 
ال�سحيني،  العاملني  ل�سالمة  الوطنية  الربامج  وتعزيز  والبيولوجية، 
�سالمة  ب�سيا�سات  ال�سحيني  العاملني  �سالمة  �سيا�سات  ربط  اإىل  اإ�سافة 

املر�سى احلالية.
واأ�سارت املنظمة الدولية اإىل اأن هناك تقارير متزايدة عن حالت عدوى 
الوباء..  يواجهون  الذين  ال�سحيني  العاملني  بني  وهجمات  واأم��را���س 
وعائالتهم  ال�سحيني  العاملني  ع��ر���س  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
العديد من  البيانات من  واأن  املخاطر،  اإىل م�ستويات غري م�سبوقة من 
بكثري من  اأك��رب  ال�سحيني  العاملني  بني  العدوى  اأن  اإىل  ت�سري  البلدان 

تلك املوجودة بني عموم ال�سكان.
%3 من  اأق��ل من  العاملني ال�سحيني ميثلون  اأن  اأن��ه يف حني  واأ�سافت 
ال�سكان يف الغالبية العظمى من البلدان واأقل من %2 يف جميع البلدان 
حالت  من   14% ح��وايل  اأن  اإل  تقريبا،  الدخل  ومتو�سطة  منخف�سة 
ه��ي بني  بها  ال�سحة  اإب���الغ منظمة  التي مت  ك��ورون��ا  بفريو�س  الإ���س��اب��ة 
العاملني ال�سحيني، وحيث ميكن اأن ت�سل هذه الن�سبة يف بع�س البلدان 

اإىل حوايل 35%.
لي�س من  ف��اإن��ه  امل��ع��ل��وم��ات  اأن���ه يف ظ��ل حم��دودي��ة  اإىل  املنظمة  ون��وه��ت 
اأ�سيبوا يف مكان العمل  اإذا كان العاملون ال�سحيون قد  اإثبات ما  املمكن 
اأو يف البيئات املجتمعية، مو�سحة اأن اآلف العاملني ال�سحيني امل�سابني 

بفريو�س كورونا فقدوا حياتهم يف جميع اأنحاء العامل.
كورونا  وباء  فاإن  اجل�سدية،  املخاطر  اإىل  اإ�سافة  اأنه  اإىل  املنظمة  ولفتت 
و�سع م�ستويات غري عادية من ال�سغط النف�سي على العاملني ال�سحيني 
املعر�سني ل�ساعات طويلة يف العمل لرتفاع الطلب، كما اأنهم يعي�سون يف 
خوف دائم من التعر�س للمر�س بينما ينف�سلون عن الأ�سرة ويواجهون 

الو�سم الجتماعي.
وذكرت املنظمة اأنه وقبل وباء كورونا كان املهنيون الطبيون اأكرث عر�سة 
خلطر النتحار يف جميع اأنحاء العامل، يف ذات الوقت الذي يوجد ارتفاع 
مقلق للتقارير املتعلقة بالتحر�س اللفظي والتمييز والعنف اجل�سدي بني 

العاملني ال�سحيني بعد وباء كورونا.
و دعا امليثاق جميع الدول الأع�ساء مبنظمة ال�سحة واأ�سحاب امل�سلحة 
املعنيني اإىل اتخاذ خطوات من اأجل الو�سع يف العتبار �سالمة العاملني 
ودمج  املر�سى  �سالمة  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  اإط��ار  �سمن  ال�سحيني 
الرعاية  واع��ت��م��اد  ترخي�س  معايري  يف  ال�سحيني  العاملني  متطلبات 

ال�سحية.

على   - امل��ي��ث��اق  يف   - املنظمة  وح��ث��ت 
توجيهية  وم���ب���ادئ  م��ع��اي��ري  و����س���ع 
ال�سحة  ب�������س���اأن  ���س��ل��وك  وم����دون����ات 
التعاون  وتعزيز  املهنية  وال�سالمة 
العاملني  ب�������س���اأن  ال���ق���ط���اع���ات  ب���ني 
ال�����س��ح��ي��ني و���س��الم��ة امل��ر���س��ى، مع 
والإدارة  للعاملني  املنا�سب  التمثيل 
مبا يف ذلك اجلن�س والتنوع وجميع 
العاملني  وح��م��اي��ة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ف��ئ��ات 

ال�سحيني يف مكان العمل.
العمل  ل�ساعات  منا�سبة  م��دة  ل�سمان  �سيا�سات  بو�سع  امل��ي��ث��اق  وط��ال��ب 
ال�سحيني  العاملني  على  الإداري  ال��ع��بء  وتقليل  ال��راح��ة  وا���س��رتاح��ة 
واحلفاظ على م�ستويات التوظيف الآمنة املنا�سبة داخل مرافق الرعاية 
ال�سحية، وكذلك توفري التعوي�س والتغطية التاأمينية للمخاطر املتعلقة 

بالعمل وخا�سة اأولئك الذين يعملون يف املناطق عالية املخاطر.
ال�سحيني ومبا  العاملني  �سالمة  ي�سمن  اأدن��ى مما  بتوفري حد  وطالب 
معدات  اإتاحة  خ��الل  من  بها،  يقومون  التي  والأدوار  املهام  مع  يتنا�سب 
احل��م��اي��ة ال�سخ�سية و���س��م��ان وج���ود خم���زون اح��ت��ي��اط��ي ك���اف م��ن تلك 
املعدات، اإ�سافة اإىل �سمان التدريب الكاف على ال�ستخدام املنا�سب ملعدات 

احلماية ال�سخ�سية واحتياطات ال�سالمة.
املعر�سني  ال�سحيني  العاملني  جميع  تلقيح  �سمان  اإىل  امليثاق  دع��ا  كما 
الكبد،  التهاب  فيها  مبا  والأم��را���س  ال��ع��دوى  اأن���واع  جميع  �سد  للخطر 
ومنح العاملني ال�سحيني الأولوية يف احل�سول على اللقاحات املرخ�سة 
وامل��ت��وف��رة ح��دي��ث��ا، اإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري م����وارد ك��اف��ي��ة ل��وق��اي��ة العاملني 
ال�سحيني من الإ�سابات والتعر�س ال�سار للمواد الكيميائية والإ�سعاعات 
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املال والأعمال
القاب�صة »ADQ« ت�صتحوذ على ح�صة من 

اأ�صهم �صركة احللول اللوج�صتية العاملية اأرامك�س
 •• اأبوظبي-الفجر: 

حمفظة  متتلك  والتي  املنطقة،  م�ستوى  على  القاب�سة  ال�سركات  اأك��رب  اإح��دى   ،)ADQ( “القاب�سة«  اأعلنت 
ا�ستحواذ  املتنوع، عن  اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�ساد  رئي�سية �سمن  العاملة يف قطاعات  الكربى  املوؤ�س�سات  وا�سعة من 
املايل  دب��ي  )امل��درج��ة يف �سوق  “اأرامك�س”  املُ�سدر ب�سركة  امل��ال  راأ���س  املئة من ح�سة  22 يف  ن�سبة تبلغ ح��وايل 
بالرمز: ARMX(، اإحدى ال�سركات العاملية الرائدة حللول اخلدمات اللوج�ستية والنقل املتكاملة.   ويف معر�س 
تعليقه، قال مرت�سى ح�سني، قائم باأعمال رئي�س الإ�ستثمارات البديلة وعمليات الدمج وال�ستحواذ يف »القاب�سة« 
)ADQ(: »حتظى اأرامك�س مبكانة ريادية كمزّود حللول النقل واخلدمات اللوج�ستية، حيث تكّمل هذه اخلطوة 
اأبوظبي  ومطارات  اأبوظبي  موانئ  من  كال  ت�سم  والتي  اللوج�ستية،  اخلدمات  قطاع  يف  ا�ستثماراتنا  حمفظة 

والحتاد للقطارات، لنم�سي يف م�سريتنا لتو�سعة املنظومة اللوج�ستية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

مليار درهم اأرباح نقدية وزعتها اأ�صواق املال على امل�صاهمني نيابة عن ال�صركات املدرجة  43.13

وال�����ن�����ادي  غ����رف����ة   546 ي�������س���م 
 ،93% اإىل  ل��ه  ال��ت��اب��ع  ال�ساطئي 
وينتظر افتتاحه خالل هذا العام. 
البحري  ال��ر���س��ي��ف  و���س��ي��ت�����س��م��ن 
 37 »The Pier« عند افتتاحه 
 19 ع��ن  ف�ساًل  ومطعماً،  مقهًى 

منفذاً للبيع بالتجزئة.
حتر�س  التي  “مريال”،  وت�سعى 
من  متنوعة  خ��ي��ارات  تقدمي  على 
جزيرة  يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
خطط  دع���م  يف  للم�ساهمة  ي��ا���س، 

التنويع القت�سادي لالإمارة.
م�ساريع  حم���ف���ظ���ة  وت���ت�������س���م���ن 
م����راف����ق  احل�����ال�����ي�����ة  “مريال” 
جزيرة  ع��ل��ى  ا�ستثنائية  وجت����ارب 
�سجلت  م�ساريع  بينها  م��ن  ي��ا���س، 
اأرقاماً قيا�سية، مثل مدينة “عامل 
فرياري اأبوظبي”، ومدينة “عامل 
و”يا�س  اأبوظبي”،  ب��رارذرز  وارنر 
و”كالمي  اأبوظبي”،  ووت��روورل��د 
نهاية  افتتاحه  التي مت  اأبوظبي” 
تلك  املا�سي. وت�سنف بع�س  العام 
نوعها  م��ن  الأوىل  ب��اأن��ه��ا  امل���راف���ق 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. ك��م��ا نالت 
وتكرمياً  ت��ق��دي��راً  امل���راف���ق  ب��ع�����س 
دول����ي����ني مل����ا ت���ق���دم���ه م����ن جت����ارب 
غ���ام���رة ف���ري���دة ل��ك��ل زواره������ا من 

داخل الدولة وخارجها.

•• اأبوظبي -وام:

ت���ف���ق���د ����س���م���و ال�������س���ي���خ خ����ال����د بن 
اآل ن��ه��ي��ان ع�سو  حم��م��د ب��ن زاي���د 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
م�سروع “يا�س باي” الذي تطوره 
يا�س،  ج����زي����رة  ع���ل���ى  “مريال” 
كواجهة بحرية جديدة لأبوظبي، 
كوجهة  يا�س  جزيرة  مكانة  ويعزز 
للرتفيه  رائ�����دة  ع��امل��ي��ة  ���س��ي��اح��ي��ة 

والأعمال وال�ستجمام.
مليارات   4 “مريال”  وت�ستثمر 
الذي  “يا�س باي”  درهم لتطوير 
حمفظة  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  يعترب 
والبالغة  الإن�����س��اء  قيد  م�ساريعها 
مليار   12 الإج���م���ال���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
خالد  ال�سيخ  �سمو  واط��ل��ع  دره���م. 
املخطط  زاي��د على  بن  بن حممد 
واآخر  باي”،  “ ي��ا���س  ل���  الرئي�سي 
م�ستجدات واإجن��ازات هذا امل�سروع 
الذي يقام يف الق�سم اجلنوبي من 
ج��زي��رة ي��ا���س، وي��ت��األ��ف م��ن ثالث 
“الواجهة  وه��ي  اأ�سا�سية  مناطق 
و ريزيدن�سز”،  و”ذا  البحرية”، 
اأن  وي���ت���وق���ع   ،twofour54
�ساكن  األ����ف   15 امل�����س��روع  ي��ج��ذب 

واأكرث من 10 اآلف موظف.

حيث حر�س  مل�سروع “يا�س باي”، 
اأحدث  على  الط���الع  على  �سموه 
اإجناز  م��ن  حتقق  وم��ا  امل�ستجدات 
حتى اليوم يف هذا امل�سروع الرائد. 
حتقيق  يف  باي”  “يا�س  �سي�سهم 
وتر�سيخ  ي���ا����س،  جل���زي���رة  روؤي��ت��ن��ا 
���س��ي��اح��ي��ة عاملية  م��ك��ان��ت��ه��ا وج���ه���ة 
وال�ستجمام  ل��ل��رتف��ي��ه  امل�����س��ت��وى 
تعزيز  يف  ي�ساهم  مب��ا  والأع���م���ال، 

اأبوظبي.”  ال�سياحة يف  منو قطاع 
الزيارة  ���س��م��وه خ���الل  اط��ل��ع  ك��م��ا 
“فندق  م�سروع  اأع��م��ال  �سري  على 
والر�سيف  باي”،  ي��ا���س  هيلتون 
اإ�سافة   ،/The Pier/ البحري 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�������س���اري���ع  اإىل 
النتهاء  مت  التي  العامة  وامل��راف��ق 
اكتمال  ن�سبة  و�سلت  وق��د  منها. 
الذي  للفندق  الإن�سائية  الأع��م��ال 

����س���م���وه جولة  زي�������ارة  وت�����س��م��ن��ت 
اأرينا  اأول  اأرينا”،  “الحتاد  يف 
داخ���ل���ي���ة م���ت���ع���ددة الأغ�����را������س يف 
من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  وتعد  اأبوظبي، 
“يا�س  مل�سروع  البحرية  الواجهة 
جاهزية  ���س��م��وه  وت��ف��ق��د  باي”. 
�سيتم  ال���ت���ي  اأرينا”  “الحتاد 
مناف�سات  ل���س��ت�����س��اف��ة  اف��ت��ت��اح��ه��ا 
عاملية  وف��ع��ال��ي��ات  �سي”  اأف  “يو 

املتنوعة  الرتفيهية  خياراتها  بناء 
�سياحية  كوجهة  روؤيتها  وحتقيق 

عاملية.
يف  ما�سون  :” نحن  �سموه  وق���ال 
م�����س��ريت��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة م��ه��م��ا كانت 
املتغريات، ت�سكل مثل هذه امل�ساريع 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  م�ساعينا  م��ن  ج���زءاً 
جديدة  ع���امل���ي���ة  م���ع���اي���ري  اإر������س�����اء 
والرتفيه.  ال�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع  يف 

اأرينا”  “الحتاد  و�ستكون  اأخ��رى. 
للعرو�س  املوا�سفات  عاملي  مرفقاً 
والفعاليات  امل��ب��ا���س��رة  الرتفيهية 
بقدرة  وتتمتع  واخلا�سة،  الكربى 
ا�ستيعابية مرنة ترتاوح بني 200 

اإىل 18 األف �سخ�س.
واأ�ساد �سموه باجلهود التي تبذلها 
التي  وال����ن����ج����اح����ات  “مريال” 
ا�ستكمال  يف  يا�س  جزيرة  حتققها 

ونخطو، مبثل هذه امل�ساريع، بثقة 
ل��رت���س��ي��خ مكانة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
اقت�سادي  ج��ذب  كمركز  اأب��وظ��ب��ي 

وا�ستثماري و�سياحي عاملي«.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���ع���ايل حممد 
امل����ب����ارك، رئ��ي�����س جمل�س  خ��ل��ي��ف��ة 
“ت�سرفنا  “مريال”:  �سركة  اإدارة 
خالد  ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  ال��ي��وم 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأكرب  م��ن  واح����دة  ع��ن  ام�����س  للطاقة 
ال�����س��ن��دات اخل��ا���س��ة يف  عمليات ط��رح 
مّما  اجل����اري  ل��ل��ع��ام  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة 
الطاقة  �سوق  يف  ال�سركة  مكانة  يعّزز 
التابعة  ال�سركة  توّفر  حيث  املغربي، 
لها، “طاقة املغرب” اأكرث من 40% 

من احتياجات البالد من الكهرباء.
وق��د مّت��ت ه��ذه ال�سفقة ل��دى انتهاء 
اإ�سدار  م��ن  املغرب”  “طاقة  �سركة 

هذه  وتعد  �سنوّياً.  م�ستخدم  مليون 
امل��ح��ّط��ة واح�����دة م���ن اأك����رب حمطات 
الطاقة من نوعها يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ك��م��ا ي��اأت��ي ه���ذا الإ����س���دار ب��ع��د اإمتام 

موؤ�ّس�سة  مع  “طاقة”  �سركة  �سفقة 
اأبوظبي للطاقة يف 1 يوليو 2020، 
مبوجبها  “طاقة”  اأ�سبحت  وال��ت��ي 
�سركات  ع�������س���ر  اأك�������رب  م����ن  واح��������دة 
اأوروبا  منطقة  يف  املتكاملة  للمرافق 

واإفريقيا من حيث  الأو�سط  وال�سرق 
مة، وواحدة من كربيات  الأ�سول املُنظَّ
املدرجة  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اه��م��ة  ���س��رك��ات 
يف اأ���س��واق امل��ال الإم��ارات��ي��ة م��ن حيث 

القيمة ال�سوقية .

توليد  اأع��م��ال  تلعبه  ال���ذي  احل��ي��وي 
�سمن  “طاقة”  الطاقة يف جمموعة 
ال�سعيد  على  للنمو  ا�سرتاتيجّيتنا 
اإقليمّية  �سركة  وباعتبارها  ال��ع��امل��ي. 
املتكاملة،  امل���راف���ق  ق���ط���اع  يف  رائ�����دة 
نف�سها ك�سريك  “طاقة”  اأثبتت  فقد 
امل��راف��ق يف املغرب،  م��وث��وق يف ق��ط��اع 
���س��ج��ل��ه��ا احلافل  وذل�����ك م���ن خ����الل 
تلبية ج��زٍء كبري  املتمثل بنجاحها يف 
يف  الطاقة  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  م��ن 
قدراتنا  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً  ال��دول��ة.  تلك 
عملنا  كنطاق  ال��ع��دي��دة؛  التناف�سية 
الوا�سع، وا�ستجابتنا ال�سريعة ملتطلبات 
ال�سوق، وقدراتنا املالية الكبرية، فاإن 
نحو  م�سريتها  �ستوا�سل  “طاقة” 
انت�سار  م��ن  م�ستفيدة  النمو  حتقيق 
احلالية،  ال��ع��امل��ي��ة  اأع��م��ال��ن��ا  حمفظة 
امل��ج��م��وع��ة نحو  ت��وج��ي��ه  ج��ان��ب  اإىل 

حزمة من ال�سندات من خالل اكتتاب 
درهم  م��ل��ي��ار   1.08 ب��ق��ي��م��ة  خ��ا���س 
اإم����ارات����ي مّم����ا ي���ع���ّزز ق���اع���دة متويل 

“طاقة املغرب«.
ال�سندات  ط���رح  يف  الك��ت��ت��اب  �سهد  و 
امل�ستثمرين  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل 
فر�سة  لل�سركة  اأت���اح  مّم��ا  امل��وؤه��ل��ني، 
لتعزيز هيكل راأ�س املال وتاأمني املزيد 
عن  نتج  كما  مل�ساهميها.  القيمة  من 
الديون  تكلفة  يف  تخفي�س  ال�سفقة 
ومتديد   20% ع���ن  ت���زي���د  ب��ن�����س��ب��ة 
 11 مبقدار  الدين  ا�ستحقاق  تاريخ 

عاماً، حتى مار�س 2038.
الرئي�س  ث��اب��ت،  ح�سني  جا�سم  وق���ال 
التنفيذي للمجموعة والع�سو املنتدب 
ال��وط��ن��ي��ة للطاقة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رك��ة 
“اإن عملّية طرح ال�سندات  “طاقة”: 
الدور  على  ت��دل  املغربية  اململكة  يف 

�ستثمر  التي  الفر�س  من  ال�ستفادة 
عن حتقيق القيمة ل�سالح م�ساهمينا 
واملجتمعات  وع��م��الئ��ن��ا  و���س��رك��ائ��ن��ا 
وياأتي  فيها«.  ونن�سط  ن�ستثمر  التي 
اإ�سدار ال�سندات هذا بعد منح “طاقة 
�سراء  اتفاقية  متديد  خيار  املغرب” 
الطاقة بني “ طاقة املغرب “ واملكتب 
ال�سالح  وامل������اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال��وط��ن��ي 
 17 مل��دة  املغربية  اململكة  يف  لل�سرب 
اإ�سافية، وذلك للوحدات 1- 4  عاماً 
من حمطة اجلرف الأ�سفر للطاقة، 
وب��ال��ت��ايل ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة م��ن خالل 

متديد فرتة �سداد الدين.
الأ�سفر  اجل�������رف  حم���ط���ة  �����د  وت�����ولِّ
املغرب”،  “طاقة  ل�  التابعة  للطاقة، 
2056 ميغاواط من الكهرباء لتلبية 
اأكرث من %40 من احتياجات اململكة 
من الكهرباء، ومبا يخدم حوايل 18 

اطلع على اأبرز املعامل واملرافق يف الواجهة البحرية التي يتم تطويرها �سمن امل�سروع 

خالد بن حممد بن زايد يتفقد م�صروع »يا�س باي« التابع ل�»مريال« �صمن حمفظة ا�صتثمارية ت�صل اإىل 12 مليار درهم

ال�سنوات  اأطلقا خالل  قد  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقا  وك��ان 
على  الأرب����اح  ل��ت��وزي��ع  ابتكارية  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ب��ادرات  املا�سية 
�سهل  ال��ذي  الأم���ر   ، امل��درج��ة  ال�سركات  ع��ن  نيابة  امل�ساهمني 
عملية احل�سول عليها من قبل امل�ستحقني وخفف العبء على 

ال�سركات نف�سها .
اأبوظبي  ���س��وق  ع��ن  ال�����س��ادرة  الح�سائيات  تظهر  وتف�سيال 
التي توىل توزيعها  النقدية  الأرب��اح  اأن قيمة  املالية  ل��الأوراق 
على امل�ساهمني نيابة عن ال�سركات املدرجة و�سلت اإىل 22.5 

. مليار درهم عن ال�سنة املالية 2019 
وعلى م�ستوى �سوق دبي املايل فقد بلغت قيمة الأرباح النقدية 
20.63 مليار  املدرجة نحو  ال�سركات  نيابة عن  وزعها  التي 

درهم عن ال�سنة املالية 2019 ، علما باأن هذه القيمة �ساملة 
�سركة  ِقبل  م��ن  امل��ق��دم  النقدي  ال�ستحواذ  عر�س  ملدفوعات 
موانئ دبي العاملية مل�ساهميها وهي ال�سركة التي كانت مدرجة 

�سابقا يف بور�سة نا�سداك دبي .
توزيع  عملية  تتوىل  التي  ل��الإي��داع  دب��ي  �سركة  اأن  اإىل  ي�سار 
الأرب������اح ن��ي��اب��ة ع���ن ال�����س��رك��ات امل���درج���ة يف ���س��وق دب���ي املايل 
من  يتم  متطور  اإل��ك��رتوين  نظام  على  تعتمد  دب��ي  ونا�سداك 
خالله اإمتام عملية التوزيع ب�سرعة كبرية على مئات الآلف 
من امل�ستثمرين يف ال�سوق وذلك بناء على قاعدة بيانات �ساملة 
لأ�سماء كل امل�ستثمرين اإ�سافة اإىل التوزيعات امل�ستلمة و غري 

امل�ستلمة لكل واحد منهم .

••اأبوظبي -وام: 

بلغت قيمة الأرباح النقدية التي قام �سوقا اأبوظبي ودبي املايل 
املاليني بتوزيعها على امل�ساهمني نيابة عن ال�سركات املدرجة 
43.13 مليار درهم عن ال�سنة املالية 2019 .. فيما جتاوز 
األف   700 اأك���رث م��ن  ال��ت��وزي��ع��ات  امل�ستفيدين م��ن ه��ذه  ع��دد 
ال�سادرة  الح�سائيات  بح�سب  وذل��ك  ال�سوقني  يف  م�ستثمر 
عن ال�سوقني . وتعك�س قيمة التوزيعات النقدية الكبرية التي 
املجزية  العوائد  املدرجة  ال�سركات  عن  نيابة  ال�سوقان  وزعها 
املالية وهي عوائد  الأ�سواق  امل�ستثمرون يف  التي ح�سل عليها 

تعد الأعلى يف منطقة اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط .

�سملت اجلولة زيارة اإىل »الحتاد اأرينا« التي �سيتم افتتاحها ل�ست�سافة مناف�سات »يو اإف �سي« وفعاليات عاملية اأخرى

توفر اأكرث من 40 % من احتياجات املغرب من الكهرباء

طاقة تطرح �صندات خا�صة يف املغرب بقيمة 1.08 مليار درهم اإماراتي

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 608
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ تارنوم خان عرفان خان - هندية ترغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ستها البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد / عبداهلل حممد عبداهلل يو�سف ال علي - اإماراتي 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي   )1 املتميزة فرع  الروؤية  الرخ�سة )�سالون  اجلن�سية يف 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  مت ق�سل الفرع عن  رخ�سة رقم )751837( ال�سادرة من دائرة 
الرئي�سي )614373( - مت تغيري ال�سم التجاري من �سالون الروؤية املتميزة للحالقة فرع 1 اىل 

�سالون اليادي املتميزة للحالقة  - مت تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وط��ل��ب  الإم����ارات   : اجلن�سية   ، �سالح  اح��م��د  ع��ب��داهلل  علي 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة )100٪( يف ال�سم التجاري كافترييا وادي �سي�س 
- ن�ساط الرخ�سة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 241918 ال�سادر بتاريخ 1994/9/14 يف 
دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ را�سد عبداهلل حممد خمي�س بن 
ربيع - اجلن�سية : الإم���ارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4922(

املنذر : امني �سالح حزام ال�سيادي - ميني اجلن�سية 
املنذر اليهما : حممد عثمان عمر - جيبوتي 

املو�سوع : يكلف املنذر اليها بدفع مبلغ )13000( )ثالثة ع�سر الف درهم( 
خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار واإل �سي�سطر 
القانونية التي حتفظ لها حقه وا�ست�سدار  املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات 
له  اأو �سرر تعر�س  اأي عطل  املنا�سب عن  بالتعوي�س  واملطالبة  الداء  امر 
والفائدة  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  اليهما  املنذر  حتميل  مع  املنذر 

القانونية  واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

ك���ور بيزونه  امل��دع��و/  ف��ق��د 
اجلن�سية  اثيوبيا   ، ا�سيفا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )3 8 7 5 1 9 6 E P (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0522534139

فقدان جواز �صفر

احمد  امل����دع����و/ لئ�����ق  ف���ق���د 
ق��ط��ب الدين  ل��ي��ت  ����س���ودرى 
ب����ن����غ����الدي���������س     ، ���������س��������ودرى 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BH0592948(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506603377

فقدان جواز �صفر

احمد  املدعو/ حممد  فقد 
اليمن     ، ال�����س��امل��ي  ع��ب��درب��ه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07538831( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0524275933

فقدان جواز �صفر

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ي���������دوار دو 
نا�سيمينتو،  دو  ف��ون�����س��ي��ك��ا 
ال�����������ربازي�����������ل اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )430943YC(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0503567378

فقدان جواز �صفر

اأ�سغر  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
باك�ستان   ، حم����م����د  ������س�����ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )AT1826492(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

بروج تنتج �صنفا خا�صا من حلول البويل بروبيلني ي�صتخدم يف ت�صنيع كمامات الوجه

عبيد حميد الطاير يبحث مع وزير اخلزانة 
الأمريكي تطورات العالقات القت�صادية

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة “ ب����روج ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات “ اإن���ت���اج مادة  
البويل  ح���ل���ول  م���ن  خ���ا����س  ���س��ن��ف  وه����ي    HH450FB
بروبيلني امل�سنعة يف الإمارات والتي مت تطويرها بالتعاون 
مع �سركة بوريالي�س ل�ستخدامها يف ت�سنيع كمامات الوجه 

وذلك يف ظل الظروف الراهنة التي مير بها العامل.
التنفيذي  للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ريي،  خلفان  وق���ال 
الطلب  ارتفاع  “مع   : ب��روج  اأفريقيا يف  و  الأو���س��ط  لل�سرق 
العاملي على كمامات الوجه ن�ساهم يف تقدمي الدعم الالزم 
لقطاع الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات و منطقة ال�سرق 
الأو�سط من خالل اإنتاجنا ملواد مبتكرة ت�ستخدم يف ت�سنيع 

التزامنا جتاه عمالئنا واأفراد املجتمع كافة عرب تزويدهم 
تعزيز  يف  ي�ساهم  ال��ذي  البال�ستيك  م��ن  مبتكرة  باأ�سناف 

�سحة و�سالمة جمتمعنا واأمتنا«.
بروبيلني  ال��ب��ويل  م��ن  اجل��دي��د  ال�سنف  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
ي��ت��م اإن��ت��اج��ه حمليا يف جم��م��ع ب���روج ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف 
ال��روي�����س وم��ن ث��م يتم ت��زوي��د ال��ع��م��الء يف دول���ة الإم����ارات 
القما�س  لإن��ت��اج  ا�ستخدامه  يف  ب��دوره��م  يقومون  مم��ن  ب��ه 
الذي يدخل يف �سناعة كمامات الوجه. و تدخل هذه املادة 
الوجه  اأخ��رى خمتلفة من كمامات  اأن��واع  اأي�سا يف �سناعة 
ت�سنيع  جانب  اإىل  امل�ست�سفيات  يف  الطبية  لال�ستخدامات 
ال�سخ�سية ذات  واأن��واع من معدات احلماية  الأ�سرة  اأغطية 

ال�ستعمال الواحد.

ب�سكل  امل�ساهمة  اإن جناحنا يف  واأ�ساف”   .« الوجه  كمامات 
مواد  اإن��ت��اج  ع��رب  كوفيد-19  جائحة  مواجهة  يف  اإي��ج��اب��ي 
تدخل يف �سناعة كمامات الوجه ما كان ليتحقق لول الدعم 
 – – اأدنوك وبوريالي�س  الكبري الذي نلقاه من م�ساهمينا 
العمليات  يف  عملنا  لفرق  تتوقف  ل  التي  للجهود  اإ�سافة 

والت�سويق يف دولة الإمارات«.
ال��ن��ائ��ب الأول للرئي�س  دي�����س��ال،  ل��وي�����س  اأ���س��اد  م��ن ج��ه��ت��ه، 
التنفيذي للعمليات يف بروج بالقدرات البتكارية التي تتمتع 
اآمنة  بال�ستيكية  حلول  توفري  جم��ال  يف  ب��روج  �سركة  بها 
وملمو�سة  مهمة  قيمة  اإ�سافة  يف  ت�ساهم  وفعالة  وموثوقة 

للنا�س واملجتمع.
ملوا�سلة  رائدة  ت�سنيع  ك�سركة  م�سوؤوليتنا  “اإنها   : واأ�ساف 

•• وا�سنطن-وام:

الدولة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر  ب��ن حميد  م��ع��ايل عبيد  ب��ح��ث 
لل�سوؤون املالية ومعايل �ستيفن منو�سن وزير اخلزانة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  �سبل  الأول  اأم�س  الأمريكي 
القت�سادية  التطورات  واآخ��ر  البلدين  بني  امل�سرتكة 
خ��ا���س��ة يف ظل  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى 
كورونا  وب��اء  جائحة  انت�سار  ج��راء  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا 
وزارة  �سعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  “ كوفيد-19”  امل�ستجد 
اأطر التعاون  املالية لتعزيز عالقات ال�سداقة وتنمية 
امل�����ايل والق���ت�������س���ادي م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول حول 

العامل.

واأ�سار معايل عبيد حميد الطاير - خالل اللقاء - اإىل 
اأهمية ال�سراكة ال�سرتاتيجية املتميزة التي جتمع بني 
موؤكداً  المريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات  دول��ة 
على �سرورة تعزيز اآفاق التعاون امل�سرتك بني البلدين 
خا�سة  امل�سرتكة  امل�سلحة  ذات  املجالت  كافة  لت�سمل 

على ال�سعيدين القت�سادي واملايل والتجاري.
وقال معاليه: “تربط دولة الإمارات والوليات املتحدة 
المريكية عالقات �سداقة را�سخة قائمة على ثوابت 
تعزيز  على  ب��دوره��ا  حري�سة  املالية  ووزارة   .. متينة 
والتن�سيق  احل���وار  موا�سلة  خ��الل  م��ن  العالقة  ه��ذه 
امل�سرتك خللق جمالت تعاون جديدة ت�ساهم يف تعزيز 

النمو القت�سادي بني البلدين.«

كهرباء ال�صارقة تنفذ م�صروعات تطويرية مبنطقة احلراي يف خورفكان

طرق دبي حترز تقدما ملحوظا يف جمال الطباعة ثالثية الأبعاد بالتعاون مع �صريكو

تعريف رواد الأعمال ال�صينيني على الفر�س التقتنية التي تقدمها دبي
واحدة فهو جزء اأ�سا�سٌي من ثقافة واأ�سلوب حياة هذه 
املدينة وهذا يوفر بيئة تقدمية وديناميكية لأ�سحاب 
الإمكانيات باعتبارها واحدة من اأكرث املدن احليوية يف 
العامل كما تعد دبي الوجهة املثالية لل�سركات ال�سينية 
ال�سرق  تو�سيع عملياتها يف  الراغبة يف 
الأو�سط وغريه واإن ال�سراكة بني مركز 
“اإنوواي”  املتعددة ومن�سة  دبي لل�سلع 
�ستكون مبثابة من�سة انطالق لل�سركات 
ال�سينيني  الأع����م����ال  ورواد  ال��ن��ا���س��ئ��ة 

الذين ي�سعون اإىل تغيري امل�ستقبل«.
واأ���س��اف��ت اأح��م��دي اأن��ه خ��الل ال�سنوات 
املا�سية جنح مركز دبي لل�سلع املتعددة 
من  لالبتكار  حا�سنة  بيئة  تاأ�سي�س  يف 
�ساأنها اأن متّكن مثل هذه ال�سركات من 
حتقيق النمو والزدهار ومن املتوقع اأن 
�ُسبل  تعزيز  اإىل  ال�سراكة  ه��ذه  ُتف�سي 
ال��ت��ع��اون ب���ني الإم�������ارات وال�����س��ني مع 
ا�ستقطاب مزيد من ال�ستثمار الأجنبي 
ب�����دوره ترجمة  امل��ب��ا���س��ر ال����ذي ي��دع��م 

اأهداف ا�سرتاتيجية دبي لالبتكار.
املدير  ليك�سيا  ين  ذك��رت  جانبها  وم��ن 
اإن����وواي  اأن  “اإنوواي”  ل�سركة  ال��ع��ام 
مركز  يف  لعملياتها  مكتبا  �ستوؤ�س�س 
دب����ي ل��ل�����س��ل��ع امل���ت���ع���ددة ل��ت��ع��زي��ز جهود 
بني  التعاون  عالقات  وتوطيد  البتكار 
اجلانبني،منوهة ان ال�سركة لعبت دورا 
التكنولوجيا  فعال يف م�ساعدة �سركات 
ال�سينية على تاأ�سي�س مقرات لأعمالها 
التكنولوجيا  �سركات  �ساعدت  كما  الإم����ارات  دول���ة  يف 
الإماراتية على اإن�ساء مقرات لها يف منطقة زونغوانكون 
بناء  بت�سهيل  الآن  ح��ت��ى  ال�����س��رك��ة  وجن��ح��ت  ل��الب��ت��ك��ار 
عالقات تعاون بني اأكرث من 50 �سركة �سينية وعربية 
املتعددة  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 

لتحقيق املزيد من النجاح لكال الطرفني.

•• دبي-وام:

الإنرتنت  ع��رب  ام�س  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  عقد 
مع  بالتعاون  ال�سركات  بني  التعريفية  فعالياته  اأوىل 

“اإنوواي” وهي من�سة �سينية اأ�س�ستها 
واحت�سنت  وه���اي���دي���ان  ب��ك��ني  ح��ك��وم��ة 
نا�سئة  �سركة   3841 من  اأك��رث  بنجاح 
م��ل��ي��ار درهم   41.8 اإج��م��ايل  وج��م��ع��ت 
ب���ه���دف ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى فر�س 
دبي  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  والب��ت��ك��ار  التقنية 
و�سهدت  ال�����س��ي��ن��ي��ني.  الأع���م���ال  ل�����رواد 
اإماراتية  ���س��رك��ات  ان�����س��م��ام  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ت����ع����اون هو  وم���ب���ت���ك���ري���ن ���س��ي��ن��ي��ني يف 
املتعددة  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  ب��ني  الأول 
توقيع  ع���ق���ب  “اإنوواي”  وم���ن�������س���ة 
مايو  �سهر  يف  بينهما  التفاهم  م��ذك��رة 
مكاتب  “اإنوواي”  و�ستفتح  امل��ا���س��ي. 
ال��ق��ري��ب يف جمتمع  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ه��ا يف 
للمركز.  التابعة  اأبراج بحريات جمريا 
و�سلط هذا احلدث ال�سوء على الفر�س 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ع��ن��د ت��اأ���س��ي�����س ���س��رك��ة يف 
من  للعديد  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز 
“اإنوواي”  قبل  م��ن  امل��دع��وة  ال�سركات 
مب��ا يف ذل���ك ال�����س��رك��ات اخل��م�����س��ة التي 
املليار  م���ال���ه���ا  راأ���������س  ق��ي��م��ة  ت���ت���ج���اوز 
اإديوكي�سن  ن��وب��وك  بيجني  وه��ي  دولر 
وتريمينو�س  وم���ي���غ���ايف  ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�ساين�س  هونكيو  وك��وان��زو  تكنولوجي 

مركز  قدم  كما  تكنولوجي.  ونيولك�س  تكنولوجي  اآن��د 
كيفية  التفا�سيل حول  من  املتعددة مزيداً  لل�سلع  دبي 
تاأ�سي�س الأعمال يف املركز التكنولوجي الذي قام املركز 
وقالت  ج��م��ريا.  ب��ح��ريات  اأب����راج  جمتمع  يف  بتاأ�سي�سه 
مركز  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  اأحمدي  فريال 
اأن دب��ي والب��ت��ك��ار وج��ه��ان لعملة  امل��ت��ع��ددة  دب��ي لل�سلع 

•• ال�سارقة-وام:

ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ب���داأت 
يف ت���ن���ف���ي���ذ ع������دد م�����ن امل�������س���روع���ات 
ال��ت��ط��وي��ري��ة مب��ن��ط��ق��ة احل������راي يف 
الكهرباء  تو�سيل  تت�سمن  خورفكان 
360 منزل جديدا ومتديد خط  ل� 
 15 ب��ط��ول  الطبيعي  للغاز  رئي�سي 
املياه  وتو�سيل  املنطقة  خل��دم��ة  ك��م 
لعدد من املنازل من اخلط الرئي�س 
الوا�سل للمنطقة حلني النتهاء من 

�سبكة متديدات املياه .
ياأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
على  بالعمل  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
وتو�سيل  امل���ن���اط���ق  ك���اف���ة  ت���ط���وي���ر 

مليار درهم مكا�صب �صوق   5.8
دبي املايل خالل 5 جل�صات

•• دبي-وام:

م�ساره  بذلك  موا�سال  الأخ�سر  املربع  على  ام�س  ت��داولت  امل��ايل  دب��ي  �سوق  اأنهى 
ال�ساعد للجل�سة اخلام�سة على التوايل �سمن ا�سبوع من التعامالت و�سفت باأنها 
الأف�سل منذ عدة اأ�سهر. و ربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة خالل 
هذا الأ�سبوع 5.8 مليار درهم و�سط تداولت مكثفة جتاوزت قيمتها 2.66 مليار 
درهم منها نحو مليار درهم �سجلت يف جل�سة اخلمي�س على �سهم بنك الإمارات دبي 
الوطني الذي ارتفع �سعره اإىل م�ستوى 11 درهما. و مع الأداء الإيجابي املتوا�سل 
لل�سوق جنح املوؤ�سر العام خالل هذا الأ�سبوع يف ك�سر حاجز فني جديد �ساعدا اإىل 
م�ستوى 2320 نقطة بزيادة ن�سبتها %2.2 مقارنة مع الأ�سبوع ال�سابق. و كان 
وا�سحا منذ بداية جل�سة اليوم الأخري من الأ�سبوع حمافظة ال�سوق على ن�ساطه 
الثاين من عمر  الن�سف  ذروت��ه��ا يف  بلغت  التي  ال��ت��داول  �سيولة  ارت��ف��اع  بدعم من 
العقار و  و  البنوك  اأ�سهم قطاعات  اجلل�سة وتركزت يف غالبيتها على �سريحة من 
التاأمني التكافلي. و اأظهر الر�سد اخلا�س بحركة الأ�سهم يف جل�سة ام�س ا�ستمرار 
�سعود �سهم اعمار للتطوير اإىل م�ستوى 2.42 درهم اإ�سافة اإىل �سهم داماك املغلق 

عند 96 فل�سا .. فيما �سعد �سهم بنك دبي الإ�سالمي اإىل 4.35 درهم.

بور�صتا دبي واإ�صرائيل للما�س توقعان 
مذكرة لتعزيز التجارة الإقليمية

•• دبي-وام:

العامل  م�ستوى  على  العاملة  احل��رة  املنطقة  املتعددة  لل�سلع  دبي  اأعلن مركز 
توقيع  عن  وامل�ساريع  ال�سلع  بتجارة  املخت�سة  دبي  حلكومة  التابعة  وال�سلطة 
مذكرة تفاهم ام�س بني بور�سة دبي للما�س التابعة له وبور�سة اإ�سرائيل للما�س 
لتعزيز التجارة الإقليمية. وتهدف املذكرة - التي مت توقيعها خالل موؤمتر 
افرتا�سي - اإىل تعزيز اأوجه التعاون واحلوار بني البور�ستني الرائدتني على 
اإ�سرائيل  لبور�سة  متثيلي  مكتب  تاأ�سي�س  �سيتم  ومبوجبها  العامل  م�ستوى 
مكتباً  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  �سيفتتح  وباملثل  بدبي  املا�س  برج  يف  للما�س 
اإ�سرائيل.  يف  جان  رم��ات  مبدينة  للما�س  اإ�سرائيل  بور�سة  مقر  يف  للمبيعات 
واأ�سبحت دبي ب�سكل �سريع اأحد مراكز جتارة املا�س الرائدة يف العامل ففي عام 
الإمارة  املتداول يف  للما�س اخلام وامل�سقول  الإجمالية  القيمة  بلغت   2003
13.2 مليار درهم 3.6 مليار دولر اأمريكي وهو رقم ارتفع ب�سكل كبري يف 

عام 2019 لي�سل اإىل 84 مليار درهم /23 مليار دولر اأمريكي.

اإدارة  امل����ال م��دي��ر  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س 
خورفكان اأن امل�سروعات التي تنفذها 
الهيئة يف كافة املناطق تاأتي يف اإطار 
�سعي الهيئة لتحقيق روؤيتها ب�سمان 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ومت��ا���س��ي��ا مع 
ال�سرتاتيجية  وخطتها  �سيا�ستها 
م�����ن خ������الل م�������س���اري���ع وم�����ب�����ادرات 
ت��ك��ون من��وذج��ا يحتذى به  وا���س��ح��ة 
يف تبني العديد من املبادرات املتميزة 
يف جمالت تقليل التاأثريات البيئية 
وتر�سيد الطاقة يف خمتلف امل�ساريع 
جميع  واأن  تقدمها  التي  واخلدمات 
امل�����س��روع��ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
م��دي��ن��ة خ���ورف���ك���ان ت��ت��م وف����ق خطة 
ا�سرتاتيجية متكاملة وجدول زمني 
ل��درا���س��ات م�ستفي�سة  حم��دد ووف��ق��ا 

لكافة املناطق واحتياجاتها.

م�سروع مد خط مياه من خورفكان 
متعلقاته  ك���اف���ة  م����ع  ���س��ي�����س  اإىل 
و  الكفاءة  عالية  اأنابيب  من  الفنية 
حم��ط��ات ���س��خ و خ���زان���ات م��ي��اه كما 
ت�����س��غ��ي��ل حمطتي  م���ن  الن���ت���ه���اء  مت 
مليون   2 �سعة  وخ��زان��ات  امل��ي��اه  �سخ 
اللوؤلوؤية  منطقتي  يف  يوميا  جالون 
م�سروع  تنفيذ  ب��ج��ان��ب  وال��ق��اد���س��ي��ة 
اإن��ارة منطقة احل��راي 1، 2 مبدينة 
خورفكان .. مو�سحا اأن الهيئة بداأت 
يف ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��روع وت��رك��ي��ب 280 
با�ستخدام  امل��ن��ط��ق��ة  لإن�����ارة  ع���م���ودا 
اأف�سل  وف����ق  وك�������س���اف���ات  م�����س��اب��ي��ح 
امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
 10000 ب��ط��ول  مت��دي��د ك��اي��ب��الت 
اإنارة  �سناديق   6 عدد  وتركيب  مرت 
اأو�سح  ج��ان��ب��ه  م���ن  اأم����ب����ري.   100

يرغب  مل��ن  الطبيعي  ال��غ��از  تو�سيل 
على 12 ق�سطا ملدة عام.

عدد  م��ن  النتهاء  اإىل  الليم  اأ���س��ار  و 
من امل�سروعات التطويرية يف مدينة 
املا�سية  ال���ف���رتة  خ����الل  خ���ورف���ك���ان 
حمطة  يف  حم���ول  اإ���س��اف��ة  ت�سمنت 
الزبارة 33 ك.ف وحمول يف حمطة 
الريموك 33 ك .ف لتقوية ال�سبكة 
ك��م��ا مت ت��رك��ي��ب حم����ول اإ�����س����ايف يف 
بجانب  ك.ف   33 اخل���ب���ة  حم��ط��ة 
يف  للمياه  ا�سرتاتيجي  خ��زان  اإجن��از 
مليون  ب�سعة  الوريعة  حقل  منطقة 
واإجناز  يوميا  ج��ال��ون  األ���ف  و351 
خزانيني ا�سرتاجتيني لتخزين وقود 
الديزل يف حمطتي النحوه و �سي�س 

لتوليد الكهرباء.
يف  حاليا  تعمل  الهيئة  اأن  اأ���س��اف  و 

املوا�سفات  اأف�����س��ل  وف���ق  اخل���دم���ات 
ل�سكانها والعمل على راحة ورفاهية 
وتي�سري  وامل����ق����ي����م����ني  امل�����واط�����ن�����ني 

الإجراءات.
را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
ال��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
ال��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��م��رة يف  اأن  ال�������س���ارق���ة 
التطوير  م�����س��روع��ات  ك��اف��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
املناطق  جميع  يف  خورفكان  مبدينة 
�سواء يف م�سروعات �سبكات الكهرباء 
تعديل  اأو  والإن��ارة  الطبيعي  اأوالغاز 
حيث  امل��ي��اه  م�سروعات  اأو  ال�سبكات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع�����دد من  ال��ت��خ��ط��ي��ط  مت 
ال���ع���م���ل على  ي����ج����ري  امل���������س����روع����ات 
زمني  ج���دول  وف���ق  ح��ال��ي��ا  تنفيذها 
حمدد .. م�سريا اإىل اأنه تي�سريا على 
اأهايل خورفكان �سيتم تق�سيط ر�سوم 

ل��ل��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد. ونوه 
ال�سيانة  ف���رق  اأن  اإىل  الأم�����ريي 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ق��دم��ت ال��دع��م لأف����راد 
اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة اأث���ن���اء فرتة 
جائحة  ب�سبب  ال��وط��ن��ي  التعقيم 
ك��ورون��ا وذل���ك م��ن خ��الل ت�سنيع 
 Mask للكمامات  الربط  م�سابك 
�سغط  واأدوات   Strap Clips
 Button Pushers الأزرار 
قطع  ب��ع�����س  ت���وف���ري  ج���ان���ب  اإىل 
ال���غ���ي���ار مل����رتو وت������رام دب����ي بوقت 
الوقت  م��ن   90% ب���  اأق��ل  قيا�سي 
التقليدي و بكلفة تقل بن�سبة اأكرث 
من %50 عن الكلف الأ�سلية. و 
اأ�ساد الأمريي بالتعاون امل�ستمر مع 
�سركة �سريكو متعهد �سيانة مرتو 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  دب���ي، يف جم���ال 

•• دبي-وام:

حققت “هيئة الطرق واملوا�سالت” 
جمال  يف  ملحوظا  تقدما  دب��ي  يف 
ال��غ��ي��ار و  ق��ط��ع  ت�سنيع ع���دد م��ن 
امل�����واد امل�����س��ت��خ��دم��ة يف م���رتو دبي 
من خالل تقنية الطباعة ثالثية 
الظروف  ظ���ل  يف  وذل�����ك  الأب����ع����اد 

ال�ستثنائية جلائحة كورونا. 
واأك����د امل��ه��ن��د���س حم��م��د الأم����ريي 
مبوؤ�س�سة  ال�����س��ي��ان��ة  اإدارة  م��دي��ر 
حر�س  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  ال�����ق�����ط�����ارات 
ما  ب��اآخ��ر  ال���س��ت��ع��ان��ة  ع��ل��ى  الهيئة 
احلديثة  التقنيات  اإل��ي��ه  تو�سلت 
ومنها  عملها  مفا�سل  خمتلف  يف 
الأبعاد،  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  تقنية 
دبي  ا�سرتاتيجية  و  تن�سجم  التي 

الأبعاد ل�سيما فيما يتعلق بت�سنيع 
املواد وقطع الغيار املطلوبة للمرتو 
و مل��خ��ت��ل��ف الأن��ظ��م��ة اخل��ا���س��ة به 
مناذج  ع��دة  ال�سركة  ط���ورت  حيث 
تعترب الأوىل من نوعها يف املنطقة 
القطارات  يف  ع���دة  ل���س��ت��خ��دام��ات 
واأن���ظ���م���ة الت�������س���ال وم��ك��ائ��ن بيع 
و�سريكو  الهيئة  اإن  وق��ال  ت��ذاك��ر. 
ال�سركات  اإح�����دى  م���ع  ت��ت��ع��اون��ان 
هذا  يف  تقني  ك�سريك  املتخ�س�سة 
املجال مبوجب مذكرة تفاهم بني 
الطرفني .. م�سريا اإىل اأن ال�سركة 
لعبت دورا حيويا يف تقدمي الدعم 
املطلوب ل�سناعة الأجزاء املطلوبة 
من خالل الطباعة ثالثية الأبعاد 
بف�سل ما متتلكه من خربة يف هذا 

املجال.
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حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية  

اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / اللون الوا�سح ملقاولت التك�سية والأر�سيات والأ�سباغ - ذ م م 

رقم  الدعوى  يف  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - مال  علي  جواد  عظيم   / املدعي  بان  نعلمكم 
2020/4600 دائرة اليوم الواحد العمالية الوىل 

وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
3.000 درهم ، بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 10 مبحكمة ال�سارقة 
الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق  2020/10/27  ال�ساعة 9.30 �سباحا وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك 

�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية  

اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / اللون الوا�سح ملقاولت التك�سية والأر�سيات والأ�سباغ - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي/ �سامي ح�سني من�سور احمد - بنجالدي�س اجلن�سية يف الدعوى رقم 
2020/4656 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الوىل. 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 6.000 درهم 
 بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
الإبتدائية  ال�سارقة  مبحكمة   10 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق  2020/10/27  ال�ساعة 9.30 �سباحا وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 20200917/11
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عبدالرحمن �سعيد �سامل بو غامن ال�سويدي ، اجلن�سية الإمارات 
العربية املتحدة يحمل هوية رقم 784198296210689 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
م�سر  اجلن�سية  الدجوى  عبدالرافع  حممد  وليد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�سته 
يحمل جواز �سفر رقم )A24418568( يف الرخ�سة )بقالة وادي م�سقط( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
تغيري  مت   ، الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )614603( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، وتنازل �ساحب الرخ�سة لخر.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل 
مركز ال�شقر خلدمات رجال العمال        

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء  اأمر   ،  SHCFICICPL2020 /0003245 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه : اجلوهرة لأعمال الديكور  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/7/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / عبد العزيز حممد حممد بالتايل :

درهم(   18000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  امر  احلكم  ن�س 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   ٪5 مبقدار  بالفائدة  والزمته 
والزمته بامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .... يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي / ه�شام اأحمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإع����������الن
باحلافالت  الركاب  لنقل  ليفيل  ال�س�����ادة/هاي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املوؤجرة ذ.م.م رخ�سة رقم:1200762 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امنه ال�سيخ مع�سوم عبدالقادر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عائ�سه را�سد حممد الرم�سى الزعابى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سليمان عبداهلل على احلمادى
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ هاي ليفيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره ذ.م.م
 HIGH LEVEL TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED L.L.C 

اإىل /هاي ليفيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HIGH LEVEL TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سالوم لتجميل ال�سيدات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2625430 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة حممد �سعيد �سالح الروي�سان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بازاياداتو فالبيل حممد �سمري  ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اميان ح�سن حممد الناطور

تعديل اإ�سم جتاري من مركز �سالوم لتجميل ال�سيدات
SHALOM LADIES BEAUTY CENTRE

 اإىل مركز لهاي لتجميل ال�سيدات
LAHA LADIES BEAUTY CENTRE 

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

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

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيزان بوينت لال�ست�سارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الدارية  رخ�سة رقم:2811820 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ثابت حممد كافايى �سرييا حممد كونهى ٪100
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة نا�سر من�سور على نا�سر النعيمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سانو باداتيل فاداكتيل كوتنا

تعديل وكيل خدمات / حذف دلل �سعيد مهري �سعيد القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للخراطة  خاجة  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واللحام ذ.م.م  رخ�سة رقم:1020062 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ارمان حممد لقمان ٪12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد لقمان راجا مياه ٪12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/ �سقر  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1088483:البناء لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ماجد 

CN 1164892:سيف للحدادة واللحام رخ�سة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 150509
باإ�سم : اأكتيليون فارما�سيوتيكالز، ليمتد

وعنوانه: جيويبي�سرتا�سي 16 ،4123 األ�سويل ، �سوي�سرا.
بتاريخ: 2011/01/02 وامل�سجلة حتت الرقم: 150509 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/12 وحتى تاريخ: 2030/12/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 48982

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39774
 باإ�سم: بيو�سن�س ويب�سرت، اإنك.

الوليات   92618 كاليفورنيا،   اإرف���ني،   200 �سويت  دراي���ف،   تكنولوجي   31 وع��ن��وان��ه: 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2002/08/26 وامل�سجلة حتت الرقم: 39774 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/11 وحتى تاريخ: 2030/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 48986

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39777
 باإ�سم: بيو�سن�س ويب�سرت، اإنك.

الوليات   92618 كاليفورنيا،   اإرف���ني،   200 �سويت  دراي���ف،   تكنولوجي   31 وع��ن��وان��ه: 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2001/07/21 وامل�سجلة حتت الرقم: 39777 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/11 وحتى تاريخ: 2030/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 48982

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 150487
 باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

  ،  08933 ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون   وعنوانه: وان جون�سون 
الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ: 2012/07/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 150487 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :45
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/12 وحتى تاريخ: 2030/12/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 54044

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 150482
 باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

 ،  08933 ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون   وعنوانه: وان جون�سون 
الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ: 2012/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم: 150482 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/12 وحتى تاريخ: 2030/12/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 54045

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39778
 باإ�سم: بيو�سن�س ويب�سرت، اإنك.

وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف، �سويت 200 اإرفني، كاليفورنيا،  92618 الوليات املتحدة 
الأمريكية.

بتاريخ: 2001/07/21 وامل�سجلة حتت الرقم: 39778 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/11 وحتى تاريخ: 2030/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 48984

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

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39774
 باإ�سم: بيو�سن�س ويب�سرت، اإنك.

الوليات   92618 كاليفورنيا،   اإرف���ني،   200 �سويت  دراي���ف،   تكنولوجي   31 وع��ن��وان��ه: 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2002/01/22 وامل�سجلة حتت الرقم: 39774 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/11 وحتى تاريخ: 2030/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

EAT 48985

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة 18  �شبتمرب  2020 العدد 13040 

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/5972

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/09/23 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم الفار�س )�سركة دات م�سئولية حمدودة( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 13720 معدات مطعم        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6295

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/09/23 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مالتيبال�ست للتجارة )�س.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 96,075 مالب�س       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4923(

املنذر : ح�سني حكمي اهلل دو�ست - افغاين اجلن�سية 
املنذر اليه : احمد جاويد عزيزي - افغاين اجلن�سية 

مليون  )ثمانية   )8.450.000( مبلغ  بدفع  اليه  امل��ن��ذر  يكلف   -: املو�سوع 
واربعمائة وخم�سون الف درهم( خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
ن�سر هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 
حتفظ لها حقه وا�ست�سدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي 
عطل اأو �سرر تعر�س له املنذرة مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي والفائدة القانونية  واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
 اإعالن بالن�شر  اإمارة دبي

دائرة حماكم دبي  
حمكمة  الحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم

تقدم ال�سيد/ �سيف �سامل خمي�س �سامل كتيت الن�سامه ، اإماراتي 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمه من �سيف 
�سامل خمي�س �سامل كتيت الن�سامه اإىل �سهيل �سامل خمي�س �سامل 
كتيت الن�سامه وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى 2657/2017/11 مدين جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سامل حممد عبداهلل �سليمان ال علي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع 

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 86. 24.436 درهم )اأربعة وع�سرون الف 
واربعمائة و�ستة وثالثون درهم و�ستة وثمانون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ 
امل�ساريف  والزمته  به  املق�سى  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  ال  ال�سداد على  الق�سائية وحتى متام  املطالبة 
ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 666/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )476.689 درهم( 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإعالن : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- اكرام العبا�س الغالب - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
 ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   476.689( وق��دره  مببلغ 
من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2020/9/22 
ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13040 بتاريخ 2020/9/18   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1906/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2292 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )296397.20 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سكمجروب ميدل اي�ست - م م ح - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- بول�سار بي تي ال برودك�سن اند �سرفي�سيز اند�سرتي - �س ذ م م 2-بول�سار 

للمقاولت - �س ذ م م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )296397.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر 

اإميانويل،  ب��ي��درو  ال��ربت��غ��ايل،  ق��ال 
املوؤمتر  خ��الل  للعني،  الفني  املدير 
فريقه  ملباراة  التقدميي  ال�سحفي 
اأبطال  دوري  من  الرابعة  باجلولة 
جميع  اأن  ج���ي���داً  "ندرك  اآ����س���ي���ا: 
بالن�سبة  الأهمية  يف  غاية  املباريات 
مواجهة  اأول  ان��ط��الق��ة  ق��ب��ل  ل��ن��ا 
امل��و���س��م احل�����ايل، وكما  ر���س��م��ي��ة يف 
ب����اأن م��ب��ارات��ن��ا الأوىل  ذك����رت ل��ك��م 
كانت جيدة بعد توقف ا�ستمر نحو 
ال�سبعة اأ�سهر، ولن اأذيع �سراً اإن قلت 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  باأنني  لكم 
اأن  واأتوقع كذلك  ب��الأداء  ا�ستمتعت 
املقبلة  مواجهتنا  يف  احل���ال  ي��ك��ون 
يلعب  كيف  نعلم  لأن��ن��ا  ال��غ��د  م�ساء 
املناف�س ونزعته الهجومية  وبنف�س 
القدر  لدينا اأ�سلوبنا اخلا�س ونثق 

يف مقدرتنا على حتقيق اأهدافنا"
ورداً على �سوؤال حول مدى جاهزية 

غ�سون  يف  اجلديد  للتحدي  العني 
املناف�س،  نف�س  اأمام  اأيام من  ب�سعة 
جيدة  �ستكون  ال��غ��د  "مباراة  ق���ال: 
اأي�ساً قيا�ساً بالأداء اجليد وامل�ستوى 

وكافة  ال���ف���ري���ق���ان  اأظ����ه����ره  ال�����ذي 
متوافرة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وحما�سية  ممتعة  مواجهة  ملتابعة 
على  الفريقان  وك��ال  اجلانبني  من 

البع�س  ببع�سهما  ج��ي��دة  م��ع��رف��ة 
ول��دي��ن��ا خ��ط��ت��ني ب���ل ث��الث��ة يف كل 
م���واج���ه���ة لأن������ه خ�����الل امل���ب���اري���ات 
هناك مراحل وحلظات تتطلب اإىل 

اأن  اإىل  ون�سعى  فنياً  معها  التكيف 
نكون جيدين يف كل مراحل اللعبة 
الوا�سحة  فكرتنا  عن  نرتاجع  ومل 

لتحقيق اأهدافنا"
الهجوم  ح����ول  �����س����وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
قال::"نثق  اخل�����س��م،  م���ن  ال���ق���وي 
وحري�سون  ج���ي���داً  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  يف 
اأك����رث م��ن الفريق  ع��ل��ى الق�����رتاب 
املناف�س وحت�سني موقعنا على �سلم 
مطالبون  ن��ح��ن  ل��ذل��ك  ال��رتت��ي��ب 
الذي  م��ن  اأف�سل  م�ستوى  بتقدمي 
ظهرنا عليه يف املواجهة الأوىل وان 
حماولتنا  ب��اأن  البع�س  يعتقد  ك��ان 
ندرك  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  اأق����ل  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
اأك��رب يف ت�سديد  ب��اأن  فر�سنا  جيداً 

الأهداف على املرمى"
امل�ستوى  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً 
الفريق،  عليه  ظهر  ال��ذي  املفاجئ 
الطموحات  اأن  اعتقادي  "يف  ق��ال: 
مباراتنا  ب���ع���د  خ�����س��و���س��اً  ع���ال���ي���ة 
حا�سرة  التاأهل  يف  وفر�سنا  الأوىل 

ولكنها لي�ست �سهلة هذا واقع، ولقد 
وجماهرينا  الإدارة  جمل�س  وعدنا 
لتحقيق  فر�سة  اأي  ت�سييع  ب��ع��دم 
حمبيه،  واإ���س��ع��اد  ال��ن��ادي  طموحات 
و���س��ن��واج��ه ف��ري��ق��اً ه��ج��وم��ي��اً ومن 
ال�����س��ع��ب ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى اأن����ن����ا لن 
�سنقاتل  ول��ك��ن��ن��ا  اأه���داف���اً  ن�ستقبل 
�سيطرتنا  ف���ر����س  ع��ل��ى  و���س��ن��ع��م��ل 
واإي����ج����اد ال��ف��ر���س وت��رج��م��ت��ه��ا اإىل 
اأهداف ونثق جيداً  باأن الفوز دائماً 

ممكن يف كرة القدم" .
قال: بالإ�سرار والعزمية والقتال

ح�سد  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ون  اإدواردو: 
النقاط الثالث

اإدواردو،  ويل�سون  الأجن����ويل،  اأك���د 

لعب فريق نادي العني، اأن امل�ستوى 
ال������ذي ق���دم���ه ف���ري���ق���ه يف امل����ب����اراة 
كان  اآ�سيا  اأبطال  دوري  من  املا�سية 
مواجهة  "ندخل  مو�سحاً:  ج��ي��داً، 
الغد بنف�س الرغبة يف تقدمي الأداء 
اجليد واإظهار روح التحدي والقتال 
الفوز  م����ن حت��ق��ي��ق  ن��ت��م��ك��ن  ح���ت���ى 

وح�سد النقاط الثالث"
كان  ان  ح���ول  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وتعليقاً 
الظهور اجليد يف املواجهة ال�سابقة، 
الفريق،  على  ال�سغوط  م��ن  ي��ع��زز 
امل�ستوى اجليد  اأن  اأعتقد  "ل  قال: 
الفريق،  ع��ل��ى  ���س��غ��وط��اً  ���س��ي��ف��ر���س 
التعامل  ال��ك��ب��رية جت��ي��د  والأن���دي���ة 
مع ال�سغوط لأنها مطالبة بالفوز 

اأردن�����ا  واإذا   امل����ب����اري����ات،  ج��م��ي��ع  يف 
ال�ستمرار يف تقدمي امل�ستوى الذي 
املا�سية  م��ب��ارات��ن��ا  يف  عليه  ظ��ه��رن��ا 
ندرك جيداً باأننا مطالبون باإظهار 
روح القتال كما ذكرت لكم، و�سندخل 
مواجهة الغد بهدف الفوز وباإمكاننا 
املناف�س  م���رم���ى  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
اأجل  من  لدينا  ما  اأف�سل  و�سنقدم 

اإ�سعاد جمهور العني"
ق���ادرون على حتقيق  واأك��م��ل: نحن 
والثقة  ب�����الإ������س�����رار  ط���م���وح���ات���ن���ا 
واح�����رتام ط��م��وح��ات امل��ن��اف�����س ولن 
اأج������ل حت�سني  م����ن  ن���دخ���ر ج����ه����داً 
ترتيب  ج��دول  لئحة  على  موقعنا 

املجموعة الرابعة.

بيدرو: لدينا اأ�صلوبنا اخلا�س ونثق يف اإمكانياتنا

•• دبي-الفجر

م�ساء  م����ن  ال�������س���اب���ع���ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
ف�ستيفال  ب�����س��ال��ة  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم 
 K1" اأري��ن��ا دب��ي  بطولة الإم����ارات
للمحرتفني  بوك�سينج"  ل��ل��ك��ي��ك 
ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت�������اد الإم���������ارات 
بوك�سينج  وال���ك���ي���ك  ت����اي  ل���ل���م���واي 
�سعيد  �سعادة عبداهلل  يراأ�سه   ال��ذي 
العربي  الحت��ادي��ن  رئي�س  ال��ن��ي��ادي 
ت�����اي، نائب  ل���ل���م���واي  والإم������ارات������ي 
رئ��ي�����س الحت�����اد الآ����س���ي���وي وال����ذي 
ا�ستعد لإجناح البطولة الأوىل التي 
الدويل  الحت����اد  رئ��ي�����س  يح�سرها 
للكيك بوك�سينج ال�سيد روي بيكر و 
الدكتور با�سل ال�ساعر رئي�س الحتاد 
ان  ب��ع��د  بوك�سينج   للكيك  ال��ع��رب��ي 
و�سال البالد اأم�س الأول حيث كان 

يف ا�ستقبالهما ال�سيد طارق املهريي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد ع�سو 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل ) 

البطولة. مدير    )  IFMA
الأوىل  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�سات  وت��اأت��ي 
و���س��ط م�����س��ارك��ة مم��ي��زة م���ن جنوم 
لعبا   24 ���س��م��ت  وال���ت���ي  ال��ل��ع��ب��ة 
مما  امل�سنفني،  الالعبني  اأب���رز  م��ن 

ال��ب��ط��ول��ة التي  ي�����س��ع��ل م��ن��اف�����س��ات 
و�سائط  )ع��رب  لها  املتابعة  �ستكون 
الجتماعي(  وعن طريق  التوا�سل 
الحتاد  تطبيق  ع��رب  املبا�سر  ال��ب��ث 
على  ب���ن���اء   UAM الل����ك����رتوين 
الذي  ال�سحي  الربتوكول  ترتيبات 
تنفيذه  على  املنظمة  اللجنة  عملت 
مناف�سات  ان����ط����الق  م����وع����د  ق���ب���ل 

طارق  ال�سيد  واأ����س���اف  ال��ب��ط��ول��ة.. 
املهريي بان كافة امل�ساركني خ�سعوا 
بفح�س  ال�������س���ح���ي���ة  ل���ل�������س���واب���ط 
اجل���ه���ات  ب�����اإ������س�����راف   ،"PCR"
ال�����س��ح��ي��ة امل���ع���ن���ي���ة وال����ت����اأك����د من 
البطولة  مناف�سات  قبل  �سالمتهم 
التي �ست�سهد م�ساركة 24 لعبا من 
املحرتفني البارزين الذي يخو�سون 

12 مباراة نهائية يف خمتلف الأوزان 
مواجهات  ع����ن  ا����س���ف���رت  وال����ت����ي   ،
الالعب حممد عادل لالعب �ساندل 
ادوارد، ويلتقي طنطاوي حافظ مع 
املباراة  ،ويف  م��وك��ان��ا���س��و  ل��و���س��ي��ان 
اأميل لوجو مع زين  الثالثة يتقابل 
العابد دادات�سيف ، واملهدي هامو�سا 
مع �ساميل اأمينوف ،ويتقابل األي�سر 
ك���ورب���ون���وف م���ع م��اك�����س��ي��الن فلني 
اأي����وب بن  وي��ل��ع��ب نبيل ع��وا���س م��ع 
اجلماري  م���ه���دي  وي���واج���ه  زي�����دان 
مادمينبكوف  اأب���رورب���ي���ك  ال��الع��ب 
وحممد اأجر عام مع عدنان حممد 
زكريا  م����ع  زاي  اأيل  وف�����ري�����دون   ،
اجل��م��اري وط��ه م���اروين م��ع حممد 
الالعب  م���واج���ه  و���س��ت��ك��ون   ، اأم����ني 
�سيوفو�س  م��ع  ���س��ام��ري  ال��دي��ن  ن���ور 
املواجهات  وت��خ��ت��ت��م  غ���ومل���ام���ادوف 

حبيبعلي  اإل���ي���ا����س  ال���ب���ط���ل  ب���ل���ق���اء 
ب���اك���ا يف اقوى  ال��ب��ط��ل ه�����ارون  م���ع 

مواجهات الليلة.
وك����ان ب��رن��ام��ج ال��ب��ط��ول��ة ق���د �سهد 
والتي  البطولة  حلكام  ور�سة  اإقامة 
ا���س��ت��م��رت مل����ده ث���الث���ة اأي������ام مبقر 
م�ستجدات  حول   ، امل�ساركني  اإقامة 

اللعبة والتي حا�سر فيها خرباء من 
الحتاد الدويل للكيك بوك�سينج كل 
من ال�سيد يوري لختيكوف وال�سيد 
ن��ق��ل املعرفة  ب��ه��دف  ���س��اف��و  ���س��ام��ي 
امل�ساركني  الوعي لدى  وزيادة ن�سبة 

حول ريا�سة الكيك بوك�سينج.
����س���ع���ادة عبد  م����ن ج��ه��ت��ه - رح�����ب 

الحتاد  رئي�س  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  اهلل 
الثاين،  بلدهم  يف  ال��ب��الد  ب�سيوف 
الأوىل  البطولة  حتقق  اأن  متمنيا 
اأق��ي��م��ت م��ن اأجلها،  الأه����داف ال��ت��ي 
اللتزام  ب�سرورة  اجلميع  منا�سدا 
والتباعد  ال�����س��ح��ي��ة  ب��ال�����س��واب��ط 

اجل�سدي.

بح�سور بيكر وال�ساعر

بطولة الإمارات للكيك بوك�صينجK-1  للمحرتفني تنطلق اليوم بدبي
النيادي: اللجنة املنظمة للبطولة ملتزمة بال�سوابط الحرتازية

• عازمون على حت�سني موقعنا يف جدول الرتتيب لإ�سعاد اجلميع 
• وعدنا الإدارة واجلماهر على اإظهار روح التحدي والقتال وعدم تفويت الفر�س
• مهمتنا لي�ست �سهلة وفر�سنا حا�سرة يف املناف�سة على اإحدى بطاقتي التاأهل

••  رام اهلل -الفجر

الريا�سي  الإع���الم  ح��ول  حما�سرة  الفل�سطينية  الأوملبية  الأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
عن  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  الريا�سيني  لل�سحافيني  �سرحا  �سهدت  احلديث 
الأهمية املتزايدة لو�سائل الإعالم الرقمية وتراجع و�سائل الإعالم التقليدية. 
اأمني برهو�س املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الفل�سطينية املحا�سرة  وافتتح 
والعرب،  الفل�سطينيني  ال�سحافيني  من  العديد  وح�سرها  زوم  تطبيق  عرب 

الإعالم  اأهمية  على  �سدد  ال��ذي  ف��اروق  اأحمد  ال��دويل  املحا�سر  فيها  وحا�سر 
التوا�سل  و�سائل  اأبرزها  خمتلفة  اأدوات  خالل  من  العامل  غزا  ال��ذي  الرقمي 
الجتماعي، وما تاله من تراجع يف و�سائل الإعالم التقليدية، ودعا اإىل تعزيز 

الإعالم الرقمي يف الدول العربية ملواكبة الإعالم الريا�سي الدويل املتقدم. 
الأكرث  واملن�سات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  واق��ع  درا�سة  اأهمية  اإىل  ولفت 
ي�سهل  مبا  دقيقة،  واأرق���ام  بيانات  اإىل  ا�ستناًدا  عربية،  دول��ة  كل  يف  ا�ستخداًما 

و�سول املعلومات اإىل اجلماهري. 

الأكادميية الأوملبية الفل�صطينية تنظم 
حما�صرة حول الإعالم احلديث 

•• اأبوظبي -وام:

كرة  و  لل�سباحة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  البلو�سي  �سعيد  جمعة  اأك���د 
موؤ�س�سة  مع  توقيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرة  مبوجب  اأن��ه  والغط�س  امل��اء 
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي موؤخرا �سيتم ا�ستثناء اأ�سحاب الهمم امل�ساركني 
يف امل�سابقات املختلفة من دفع اأي ر�سوم، مع ال�سماح لهم بامل�ساركة يف كافة 
امل�سابقات التي تنا�سبهم كنوع من اأنواع التحفيز والدعم لهذه الفئة الغالية 

على قلوبنا جميعا.
وقال البلو�سي يف ت�سريحات خا�سة ل� " وكالة اأنباء الإمارات " : " ممار�سة 
ال�سباحة  فوائدها على ممار�سي  تقت�سر  ال�سباحة ل  للعبة  الهمم  اأ�سحاب 
اأي�سا يف تاأهيل الالعبيت بدنيا وذهنيا يف الألعاب الأخرى  فقط بل ت�سهم 
تعزز روح  ال�سباحة  القوى، لأن  واألعاب  القدم  الدراجات وكرة  راأ�سها  وعلى 
املناف�سة لدى ممار�سيها، وتعلمهم التحمل و ال�سرب.. ويف املرحلة الأخرية 

عجمان  و  بدبي  املفتوحة  البطولت  يف  امل�ساركني  ع��دد  لف��ت  ب�سكل  تزايد 
معهم  ي�سارك  اأن  ومبجرد  بطولة  كل  يف  ولعبة  لع��ب   900 يتجاوز  مبا 
نقيم  ول��ن  لديهم،  املناف�سة  روح  وتتعزز  حافزهم  �سيزداد  الهمم  اأ�سحاب 
اأننا  م�سابقات منف�سلة لأ�سحاب الهمم لأن الهدف هو الدمج، وهذا يعني 
�سن�سمح لهم بامل�ساركة مع الأ�سوياء لكن �سيتم ح�ساب اأرقام و نتائج اأ�سحاب 
اإعاقة ح�سب كل  نتائج كل  �سيتم ح�ساب  ب�سكل خا�س.. كما  الهمم وحدهم 
فئة ب�سورة م�ستقلة و لنا جتربة مميزة معهم حينما �ساركوا معنا يف كاأ�س 

الإمارات لل�سباحة مبجمع حمدان بدبي واأرقامهم كانت مميزة".
وعن تفا�سيل مذكرة التفاهم وبنودها قال نائب رئي�س الحتاد : " مذكرة 
ن��وع��ي��ة يف م�سرية  نقلة  ع��ام��ان ومت��ث��ل  ب��ن��دا وم��دت��ه��ا   18 ال��ت��ف��اه��م ت�سم 
اخلا�س  الومل��ب��ي��اد  ملوؤ�س�سة  امل�سرتكة  امل�سالح  دع��م  اإىل  وت��ه��دف  الطرفني 
الإماراتي واحتاد الإمارات لل�سباحة وكرة املاء والغو�س، وبناء عليه �سيقوم 
املحيط  الريا�سي  الو�سط  املنظومة وحت�سني  بامل�ساهمة يف تطوير  الحت��اد 

باأ�سحاب الهمم بداية من الأ�سرة املحيطة مروراً باملدار�س، واملراكز والأندية 
والأكادمييات واملوؤ�س�سات الريا�سية املعنية لدعم و متكني �سريحة الأوملبياد 
امل���ب���ادرات واخل����ربات وتاأهيل  ذل��ك م��ن خ��الل  الريا�سيني و  اخل��ا���س م��ن 
�سيتعني  اأن��ه  واأو���س��ح  ال�سلة".  ذات  الريا�سية  الأن�سطة  مبختلف  ال��ك��وادر 
على موؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي واحتاد الإمارات لل�سباحة ت�سكيل 
ملجالت  الرئي�سي  الإط��ار  وو�سع  بينهما،  التن�سيق  عن  م�سوؤول  عمل  فريق 
التعاون وتطوير خطة العمل لتنفيذ مواد هذه املذكرة، وفق جدول زمني 
 30 �سيا�سات عملهما وذلك خالل  يتوافق مع  الطرفان، ومبا  يوافق عليه 
يوماً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.. كما اأنه يتعني على كل طرف ت�سمية 
التن�سيق يف جمالت  من�سق من فريق عمله للتوا�سل بينهما و تويل مهام 
التعاون امل�سرتك املن�سو�س عليها يف هذه املذكرة.. منوها اإىل اأن الطرفني 
باأن�سطة  املتعلقة  اأجل تبادل املعرفة واخلربات  �سيتعاونان فيما بينهما من 
وت��وف��ري احل��ك��ام واملنظمني واملتطوعني م��ن خ��الل فريق  امل��ائ��ي��ة،  الل��ع��اب 

احتاد  بربامج  يتعلق  فيما  ط��رف  كل  تعاون  �سيحدد جم��الت  ال��ذي  العمل 
الإمارات لل�سباحة وكرة املاء والغط�س.

واأ�ساف البلو�سي: " من �سمن بنود املذكرة اأن يتعاون الطرفان فيما بينهما 
ال�سباحة،  لريا�سة  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ت��دري��ب  م��راك��ز  ان�����س��اء  اأج���ل  م��ن 
وتنظيم بطولت  للطرفني،  امل��ت��واف��رة  وامل����وارد  اخل���ربات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
ريا�سية موحدة وفعاليات ريا�سية جمتمعية على م�ستوى الدولة لريا�سة 
ال�سباحة وتن�سيق اجلهود بينهما اإىل جانب تكوين فرق و منتخبات وطنية 
قوية لريا�سة ال�سباحة و تن�سيق العمل الفني مبا يف ذلك توفري الريا�سيني 
/ال�سركاء/ للم�ساركة باملنتخبات الوطنية للريا�سات املوحدة ومتثيل الدولة 
باملحافل الداخلية واخلارجية.. و �سيحر�س احتاد الإم��ارات لل�سباحة على 
الرتويج لالأن�سطة و الربامج الريا�سية لالأوملبياد اخلا�س الماراتي خالل 
جميع اأن�سطته كجزء من ن�سر الثقافة الريا�سية لالأوملبياد اخلا�س بالدولة 

و تنظيم ور�س ودورات �سقل للمدربني واحلكام واملنظمني واملتطوعني.

ت�سكيل فريق عمل م�سرتك و اإن�ساء مراكز تدريب لل�سباحة على م�ستوى الدولة

نائب رئي�س احتاد ال�صباحة ل� » وام«: ال�صماح لأ�صحاب الهمم بامل�صاركة يف م�صابقات الحتاد .. واإعفاوؤهم من الر�صوم
وقعنا مذكرة تفاهم مع الأوملبياد اخلا�س ت�سم 18 بندا و ت�ستهدف دمج و متكني منت�سبي املوؤ�س�سة
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•• اأبوظبي-الفجر:

اجلوجيت�سو  م��و���س��م  ن��ه��اي��ة  م���ع   
تتوا�سل   ،2020-2019 املحلي 
الإمارات  اأبطال وبطالت  اإجن��ازات 
يف ك���ل امل���ح���اف���ل، اأب����ط����ال اأب���ه���روا 
اإعجاب واإ�سادة  العامل وحازوا على 
ال��و���س��ط ال��ري��ا���س��ي ب��اأ���س��ره. وبرز 
م��ن ه���ذه امل���واه���ب ال��ب��ط��ل��ة ودمية 
الوطني  منتخبنا  لعبة  اليافعي، 
اأب��رز لعبات  التي تعد واح��دة من 
والبالغ  ال���دول���ة،  يف  اجلوجيت�سو 
عمرها 20 عاماً، وحممد العمري 
لعب منتخبنا الوطني والبالغ من 
ا�ستحوذ  وال���ذي  ع��ام��اً،   26 العمر 
على اهتمام وا�سع من خالل �سل�سلة 
ع��رو���س اأداء م��ث��رية ل��الإع��ج��اب يف 
ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا الحت���اد 

خالل العام املا�سي.
من  تنحدر  التي  اليافعي،  وكانت   
لعبة  اأول  وه�����ي  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة 
ميدالية  ح�سد  يف  تنجح  اإماراتية 
عاملية ذهبية يف ريا�سة اجلوجيت�سو، 
قد جنحت يف تر�سيخ ح�سورها بني 
بفوزها  اجلوجيت�سو  لعبات  ُنخبة 
مب��ج��م��وع��ة م���ن امل���ي���دال���ي���ات على 

ال�سعيدين املحلي والدويل.
-2019 م��و���س��م  ب���داي���ة  وك���ان���ت   

بالن�سبة  ل��ل��غ��اي��ة  ج��ي��دة   2020
واأّنها  �سيما  ل  امل��وه��وب��ة،  ل��الع��ب��ة 
لوزن  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ح�سدت 
البنف�سجي  احلزام  فئة  كجم   49
���س��م��ن ب���ط���ول���ة غ����ران����د ����س���الم يف 
لو�س اأجنلو�س خالل �سهر �سبتمرب 
التغلب  امل��ا���س��ي، ح��ي��ث جن��ح��ت يف 
رامريز،  وماورين  يل  �سوفيا  على 
اأب������رز م��ن��اف�����س��ات��ه��ا م���ن ال���ولي���ات 
الفوز  يف  لح��ق��اً  وجنحت  املتحدة. 
بطولة  خ��الل  الذهبية  بامليدالية 
لل�سباب  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ال����ع����امل 
2019، لتكون اأول لعبة اإماراتية 
حت��ق��ق ه���ذا الإجن�����از ال��ع��امل��ي، بعد 
النت�سارات  من  �سل�سلة  حتقيقها 

بالإخ�ساع يف طريقها نحو القمة.
 وك�سفت ودمية، التي تتابع درا�ستها 
يف جمال اأمن املعلومات يف جامعة 
ال��ع��ودة اإىل  ب���اأّن  الإم����ارات بالعني، 
ب�ساط املناف�سة بعد التوقف املطول 
كان  كورونا  جائحة  فر�سته  ال��ذي 
لها،  بالن�سبة  للغاية  ���س��اراً  خ���رباً 
حيث قالت: "ممار�سة اجلوجيت�سو 
اليومية،  حل��ي��ات��ي  ق��ي��م��ة  ت�����س��ي��ف 
لياقتي  تطوير  على  حر�ست  وق��د 
واإعادة �سياغة اأهدايف خالل فرتة 
غامرة  ب�سعادة  و�سعرت  الإغ���الق. 
املع�سكر  اإىل  للغاية مبجرد عودتنا 

املدربني  اإىل  وان�سمامي  التدريبي 
اأرغب  ال��ف��ري��ق. ومل  يف  وزم��الئ��ي 
ال���ت���دري���ب على  ع����ن  ال���ت���وق���ف  يف 
الإط������الق، وك��اأن��ن��ي ل اأك��ت��ف��ي من 

هذه الريا�سة اأبداً".
وت��ال���س��ت جميع خم��اوف��ه��ا حيال   
البدنية  اللياقة  م�ستوى  انخفا�س 

ل��ل��م��ب��اري��ات مبجرد  واحل�����س��ا���س��ي��ة 
اإثبات تفوقها خالل رحلتها حل�سد 
كجم   49 لفئة  الذهبية  امليدالية 
الكبري  واإ�سهامها  لديها،  املف�سلة 
يف ف��وز ن���ادي ال��ع��ني، ال���ذي تنتمي 
اإليه، يف املرتبة الثانية يف بطولة اأم 

الإمارات للجوجيت�سو.

نادي  اأكادميية  يف  العمري  ويلعب 
 85 فئة  للجوجيت�سو عن  الوحدة 
املتميزة  قدراته  وبرزت  كيلوجرام. 
�ساحب  ك���اأ����س  م��ن��اف�����س��ات  خ����الل 
حيث  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  ال�سمو 
الثالث،  ال��ف��وز يف ج��ولت��ه��ا  ح��ق��ق 
ما �ساعد نادي الوحدة على ح�سد 

ن��ق��اط م��ه��م��ة ���س��اع��دت��ه يف اإح����راز 
العام  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز 

للبطولة.
العمري  مل��ح��م��د  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم������ا   
جميع  يف  م��ل��ف��ت��اً  اأداًء  ق�����ّدم  ف��ق��د 
الدولة  رئي�س  نائب  ك��اأ���س  ج��ولت 
بالتغلب  وجن�����ح  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، 
الأقوياء،  اخل�سوم  من  نخبة  على 
وخ�سر النقاط يف نزال واحد فقط 
م��ن اأ���س��ل 11 ن���زاًل ���س��ارك فيها. 
العمري:  ي��ق��ول  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
كاأ�س  يف  اجل��ي��د  اأدائ�����ي  "منحني 
�ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة 
���س��ع��وراً رائ���ع���اً واإجن������ازاً اأف��خ��ر به. 
املناف�سات  من  البطولة  هذه  وتعد 
املهمة التي ت�سجع جميع امل�ساركني 
جهدهم،  ق�سارى  ب��ذل  على  فيها 
الإجن���از  ه���ذا  حتقيق  اأن  ���س��ك  ول 

يعد اأمراً مميزاً بالن�سبة يل".
اأن هذه الإجنازات   ويرى العمري 
م�ستويات  ب���ل���وغ  ع���ل���ى  ����س���اع���دت���ه 
اجلوجيت�سو،  ري��ا���س��ة  يف  ج��دي��دة 
ودف���ع���ت���ه ل���ل���رتك���ي���ز ب�����س��ك��ل اأك����رب 
قوي  اأداء  ت��ق��دمي  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
وم��ن�����س��ج��م ع���ل���ى ال����������دوام. وق����ال 
اأقدم  كنت  ال�سابق،  "يف  ال��ع��م��ري: 
البطولت  ب��ع�����س  يف  ج���ي���داً  اأداًء 
التمهيدية يف  امل��راح��ل  واأخ���رج من 

العامني  اأم���ا يف  اأخ�����رى.  ب��ط��ولت 
تطوير  على  عملت  فقد  املا�سيني، 
الأداء  وموا�سلة  اخل��ا���س  اإي��ق��اع��ي 
اأو���س��ل��ن��ي ل��ل��ن��ج��اح، وحتليل  ال���ذي 
قدمتها  ال��ت��ي  القتالية  الأ���س��ال��ي��ب 
ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح وت��ن��ف��ي��ذه��ا بدقة 

لفرتات طويلة".
نتائج  حتقيق  اإىل  ذل���ك  واأف�����س��ى   
العمري  ب��ح�����س��ول  مت��ث��ل��ت  ج��ي��دة 
بامليداليات  ح���اف���ل  ���س��ج��ل  ع���ل���ى 
ال��ذه��ب��ي��ة خ���الل م��و���س��م 2019-

2020. كما جنح العمري باإحراز 
العني  بطولة  الف�سية يف  امليدالية 
اجلوجيت�سو،  مل���ح���رتيف  ال���دول���ي���ة 
دبي  بطولة  يف  الذهبية  وامليدالية 
اجلوجيت�سو،  مل���ح���رتيف  ال���دول���ي���ة 
الذهبية  ميدالياته  اإىل  بالإ�سافة 
يف كاأ�س �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ظهر   ،2019 ع���ام  ويف  ال���دول���ة. 
ا�سم العمري على ال�ساحة الدولية 
من خالل فوزه بامليدالية الف�سية 
يف  الكربى  �سلطان  ن��ور  بطولة  يف 
يف  الذهبية  وامليدالية  كازاخ�ستان، 

بطولة اأملانيا املفتوحة.
الأداء  "ينطوي  العمري:  واأ�ساف   
على  العاملية  ال��ب��ط��ولت  يف  اجل��ي��د 
اأهمية كبرية بالن�سبة يل، وي�سرين 
اأن اأتيحت يل هذه الفر�سة لتحقيق 

كازاخ�ستان  يف  الإجن��������ازات  ه����ذه 
متثيل  اإىل  حالياً  واأتطلع  واأملانيا. 
ال��دول��ة واإح����راز امل��ي��دال��ي��ات لها يف 
البطولت  م���ن  ع���دد مم��ك��ن  اأك����رب 

العاملية".
 وك��ان العمري قد مّثل ال��دول��ة يف 
التي  للجوجيت�سو  ال��ع��امل  بطولة 
�سهر  اأب���وظ���ب���ي خ����الل  اأق��ي��م��ت يف 
يحالفه  مل  ولكن  املا�سي،  نوفمرب 
احل������ظ ف���ي���ه���ا، وق�������ال ال���ع���م���ري: 
العامل  ب���ط���ول���ة  يف  "م�ساركتي 
من  الكثري  علمتني  للجوجيت�سو 
التعامل  كيفية  واأه��م��ه��ا  ال��درو���س 
ال�سغوط.  م����ع  ���س��ح��ي��ح  ب�����س��ك��ل 
املهارات  اأمتلك  اأين  ج��ي��داً  واأدرك 
يتعني  ول���ك���ن  ال�����الزم�����ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
علّي الآن زي��ادة قوتي من الناحية 
الذهنية؛ اإذ ي�سكل الرتكيز الذهني 
اجليد ال�سمة الأ�سا�سية التي متّيز 
ال���الع���ب ال���ن���اج���ح، واأن�����ا اأب�����ذل ما 
بو�سعي لتعزيز قدراتي الذهنية يف 

النزالت".
لت�سجيل  حالياً  العمري  ويتطلع 
املو�سم  ب���ط���ولت  يف  ق����وي  ظ���ه���ور 
باحلفاظ  ي����اأم����ل  وه�����و  اجل����دي����د، 
ع��ل��ى ال��زخ��م الإي��ج��اب��ي لأدائ�����ه يف 
اإجناز  لتحقيق  املحلية  البطولت 

اأكرب يف الأيام القادمة.

ودمية اليافعي وحممد العمري مواهب اإماراتية ت�صع اأقدامها على �صلم املجد يف ريا�صة اجلوجيت�صو

وذهبية جراند �سالم لو�س اأجنلو�س  لل�سباب  العامل  بذهبية  توجته  اليافعي  ودمية  لالعبة  ا�ستثنائي  • مو�سم 
باألقاب دولية يف بطولتي اأملانيا املفتوحة واجلائزة الكربى بنور �سلطان املحلية  اإجنازاته  يعزز  العمري  • حممد 

•• اأبوظبي -وام: 

�سارك �سلطان احلرمي نائب رئي�س اللجنة الفنية باحتاد الإمارات 
للمالكمة يف اجتماع جلنة احلكام بالحتاد الآ�سيوي للعبة و الذي 
�سريت�ساي  بيبون  التايالندي  برئا�سة  بعد  ع��ن  الأول  اأم�����س  عقد 
�سوات نائبا عن ال�سوري حممد كمال �سبيب رئي�س اللجنة الذي مل 

يتمكن من احل�سور لأ�سباب تقنية.
افتتح الجتماع عمر اجلابري مدير الريا�سة و التطوير بالحتاد 
رئي�س  العتيبة  اأن�����س  ���س��ع��ادة  حت��ي��ات  م�ستهله  يف  ون��ق��ل  الآ���س��ي��وي 

الآ�سيوي والإماراتي نائب رئي�س الحتاد الدويل للعبة  الحتادين 
ت��ق��ره��ا اللجنة لتطوير  ال��ت��ي  ال��ربام��ج وامل�����س��روع��ات  ل��ك��ل  ودع��م��ه 

التحكيم يف اآ�سيا ب�سكل عام.
و اتفق املجتمعون على اعتماد تعيني بيبون �سريت�ساي �سوات نائبا 
لرئي�س اللجنة بناء على تر�سيح حممد كامل �سبيب رئي�س اللجنة 
عاما  �سكرتريا  ويرا�سينغ  هيمانثا  ال�سرييالنكي  اختيار  مت  فيما 

للجنة.
اللجنة جميعهم  اأع�ساء  اأن  الإم��ارات  واأك��د �سلطان احلرمي ممثل 
اأكدوا اأن اللعبة تاأثرت كثريا بالعار�س ال�سحي العاملي الذي انت�سر 

يف خمتلف بلدان العامل اعتبارا من بداية العام اجلاري وت�سبب يف 
اأجندة  على  كافة  وامل�سابقات  والبطولت  الأن�سطة  واإرب���اك  اإيقاف 
اأنه مت التفاق على عقد  اإىل  القارية م�سريا  الدولية و  الحت��ادات 
بعد  عن  املرئي  الت�سال  و�سائل  عرب  اآ�سيا  يف  للحكام  تاأهيل  دورة 
اأن يحا�سر بها نخبة من اخلرباء العامليني  امل�ستويات على  جلميع 
كفاءة  رف��ع  التوقف احلالية يف  ف��رتة  التحكيم ل�ستثمار  يف جم��ال 
ال�سكرتري  رئي�س اجلل�سة طلب من  اأن  واأو�سح  التحكيمية  الكوادر 
العام ح�سر كل احلكام الن�سطني يف كل الفئات و اخطارهم بح�سور 

الدورة.

بيان: الرتجي ينفي التفاو�س مع كارتريون الزمالك�صلطان احلرمي ميثل الإمارات يف اجتماع حكام املالكمة الآ�صيوية
نفى نادي الرتجي التون�سي، وجود اأي ات�سالت مع املدرب الفرن�سي ال�سابق لفريق الزمالك 

امل�سري، باتري�س كارتريون.
ذك��ر ال��ن��ادي يف ب��ي��ان ل��ه ال��ي��وم موجهاً لأن�����س��اره وال����راأي ال��ع��ام، اإن���ه مل ي��ق��دم على الت�سال 

بكارتريون، ول بوكيل اأعماله، واأن النادي مل يقدم اأي عر�س له.
املدرب  مغادرة  اأعقاب  يف   ،2018 منذ  ال�سعباين  معني  يدربه  ال��ذي  النادي  تو�سيح  وياأتي 
الفرن�سي لفريقه الزمالك، وانت�سار اأنباء يف ال�سحافة املحلية حول احتمال قدومه اإىل تون�س 

لتدريب الرتجي.
التي يتبعها وكالء  املمار�سات  با�سمه يف مثل هذه  الزج  اأنه يرف�س  بيانه  واأو�سح الرتجي يف 
الالعبني واملدربني". و�سبق لكارتريون اأن اأزاح الرتجي مع فريقه ال�سابق الزمالك، من دور 
الثمانية مب�سابقة دوري اأبطال اأفريقيا يف مار�س )اآذار(، كما فاز على الرتجي يف كاأ�س ال�سوبر 

الأفريقي بالدوحة يف فرباير )�سباط(.

اجلديد  ف��امل��درب  حقيقي،  لكنه  للكثريين،  مفاجئا  اخل��رب  ي��ك��ون  ق��د 
الحتاد  ر�سمي من  باعرتاف  بعد  كومان، مل يحظ  رونالد  لرب�سلونة، 

الإ�سباين لكرة القدم.
على مقاعد  يتواجد  لن  كومان  اإن  "ماركا" الإ�سبانية  وقالت �سحيفة 
اأن��ه لن يكون حا�سرا يف  الآن، كما  ر�سمية حتى  اأي مباراة  بر�سلونة يف 

املباراة الفتتاحية للدوري الإ�سباين.
واأ�سافت اأن ال�سبب يعود اإىل اأن اإدارة الفريق الكتالوين مل تتو�سل بعد 

لتفاق مع املدرب ال�سابق كيكي �سيتني لت�سوية واإنهاء عقده.
اأن بر�سلونة مل ينه خدمة �سيتني، فاإن الحتاد الإ�سباين  "مبا  وتابعت 
للعبة لن يكون مبقدوره معاجلة الأوراق اخلا�سة بتعيني كومان"، وهو 
اجلهاز  من  ر�سميا  اعرتافا  بعد  ينل  مل  الهولندي  امل��درب  اأن  يعني  ما 

الو�سي على كرة القدم يف اإ�سبانيا.
الهولندي  الفني  امل��دي��ر  تعيني  بر�سلونة  اأع��ل��ن  املا�سي،  اأغ�سط�س  ويف 

كومان، لتدريب الفريق الأول، بديال للمدرب املقال كيكي �سيتني.
وقال بر�سلونة مبوقعه على الإنرتنت اإنه ارتبط بعقد مع لعبه ال�سابق 

حتى 30 يونيو 2022.
الهزمية  عقب  من�سبه،  يف  اأ�سهر   7 بعد  �سيتني  "البار�سا"  واأق���ال 
املدوية بنتيجة 2-8 اأمام بايرن ميونيخ الأملاين يف دوري اأبطال اأوروبا، 

واخلروج من املو�سم دون اأي لقب.

األكانتارا  اقرتب ليفربول الإجنليزي كثريا من ح�سم �سفقة �سم تياغو 
من فريقه بايرن ميونيخ الأملاين، ح�سب ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" 

الربيطانية.
وارت��ب��ط ا�سم ال���دويل الإ���س��ب��اين بقوة ب��ال��دوري الإجن��ل��ي��زي، بعدما قال 

ب�سكل �سريح اإنه لن يجدد عقده مع الفريق البافاري.
وذكرت ال�سحيفة اأن اإدارة ليفربول قدمت عر�سا قيمته 20 مليون جنيه 
اإ�سرتليني )قد ت�سل اإىل 25 مع احت�ساب املكافاآت(، مقابل عقد مدته 4 

اأعوام، �سيحمل خاللها تياغو القمي�س رقم 6.
واأو�سح امل�سدر اأن املفاو�سات بني م�سوؤويل الفريقني بداأت، واأنها ت�سري يف 

ال�سفقة. اإمتام  اأي  واحد"،  "اجتاه 
وحتدث مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، يف اأكرث من منا�سبة عن تياغو، 

قائال اإنه "لعب رائع و�سي�سعد بالتوقيع معه".
ومن املتوقع اأن ينتهي عقد الالعب البالغ من العمر 29 عاما مع فريقه 

الأملاين يف اأواخر مو�سم 2021-2020.
اأربع مرات  األكانتارا مع البايرن بلقب الدوري �سبع مرات والكاأ�س  وتوج 
وخا�س بقمي�سه اأكرث من 231 مباراة يف خمتلف امل�سابقات منذ انتقاله 

اإىل �سفوفه عام 2013 من بر�سلونة الإ�سباين.

مفاجاأة.. كومان لي�س مدربا 
ر�صميا لرب�صلونة!

ليفربول يقرتب من ح�صم 
�صفقة تياغو األكانتارا
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الفجر الريا�ضي

ال�����س��ت��ار ع��ن ف��ع��ال��ي��ات املو�سم  ي����زاح 
اجلديد من ال��دوري الأمل��اين، اليوم 
اجلمعة، مبباراة بايرن ميونخ بطل 
ال�����دوري وال��ك��اأ���س امل��ح��ل��ي��ني ودوري 

اأبطال اأوروبا، مع �سيفه �سالكه.
اأخرى يعد بايرن مر�سحاً فوق  مرة 
توالياً  التا�سع  لقبه  لإح���راز  ال��ع��ادة 
"البوند�سليغا"، يف مو�سم غريب  يف 
ب�سبب اأجندة املباريات التي فر�ستها 
اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد، والتي 
ح�سور  م�ساألة  على  بظاللها  األقت 

اجلماهري اإىل املدرجات.
2002 على  وجرت العادة منذ عام 
املباراة  البطل  ال��ف��ري��ق  يخو�س  اأن 
الفتتاحية للمو�سم على ملعبه، وهو 
غ��دا على  ب��اي��رن ميونخ  �سيفعله  م��ا 
اأرينا عندما ي�ست�سيف  األيانز  ملعب 

�سالكه يف ح�سور 7500 م�سجع.
خ�سارة  ال���ق���ب  حل���ام���ل  ي�����س��ب��ق  ومل 
املباراة الفتتاحية للمو�سم حيث فاز 

مرات. اأربع  وتعادل  مرة   14
بع�سرة  امل��درب هان�سي فليك  وحظى 
للمباراة  لعبيه  لتجهيز  فقط  اأي��ام 
رغم   ، امل��و���س��م  يف  الأوىل  ال��ر���س��م��ي��ة 
ن���ال ف���رتة راح���ة كبرية  ال��ف��ري��ق  اأن 
اأبطال  دوري  ب��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه  م��ن��ذ 

اأوروبا ال�سهر املا�سي حيث مت اإرجاء 
اأملانيا  لكاأ�س  الأول  الدور  مباراته يف 

اإىل ال�سهر املقبل.
وقال فليك: "اأريد فريقي اأن يوا�سل 
ال���وق���وف ب���اأق���دام ث��اب��ت��ة ع��ل��ى اأر����س 
امللعب، الفريق قد ينال منه الغرور 
اأريد حدوث  اإذا اعتاد على الفوز، ل 
ذلك معنا، لكني ل اأخ�سى هذا الأمر 

كثريا لأن فريقنا ل مييل لذلك".
وح�����س��ل ف��ري��ق ب���اي���رن م��ي��ون��خ على 

م�سجع،   7500 بح�سور  ت�سريح 
املو�سم  يف  الأوىل  م���ب���ارات���ه  خ����الل 
عندما  "البوند�سليغا"  من  اجلديد 

ي�ست�سيف �سالكه، اجلمعة.
ق����ال ع���م���دة م��ي��ون��خ دي���ت���ار راي����رت: 
الجتماع  عقب  ات��خ��اذه  مت  "القرار 
ال�����ذي ج��م��ع ب���ني م�������س���وؤويل ولي���ة 
وم�سوؤويل  املدينة،  وممثلي  بافاريا، 

بايرن ميونخ.
�سابق  وق���ت  ال�����س��ل��ط��ات يف  وواف���ق���ت 

بح�سور  ال�سماح  على  الأ���س��ب��وع  م��ن 
لكن  الإ���س��ت��ادات،  �سعة  م��ن   20%
بايرن لن يح�سل على احل�سة التي 
الف م�سجع   15 يتمناها، وهي  كان 
ب�سبب تزايد اأعداد الإ�سابة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد يف املنطقة.
ومبوجب التفاق احلايل فاإن ملعب 
الف   75 �سعته  البالغ  اأري��ن��ا  األ��ي��ان��ز 
م�����س��ج��ع، ���س��ي�����س��ه��د ح�����س��ور 10% 

فقط من �سعته.

بايرن يت�صلح بجينات الأبطال خالل 
افتتاح املو�صم اجلديد

على  ق�سائي  ن��زاع  يف  مي�سي  ليونيل  بر�سلونة  قائد  ف��از 
احلقوق التجارية، بعد اأن رف�ست اأعلى حمكمة اأوروبية 
طعناً من �سركة اإ�سبانية ملالب�س �سباقات الدراجات �سد 

الالعب الأرجنتيني.
لالحتاد  التابعة  لوك�سمبورغ  يف  ال��ع��دل  حمكمة  اأق���رت 
عالمة  ا�ستغالل  يف  ال��الع��ب  بحقوق  بيان  يف  الأوروب����ي 
"ما�سي"  ���س��رك��ة  ورف�������س���ت ط��ع��ن  ال���ت���ج���اري���ة،  م��ي�����س��ي 

الإ�سبانية ومكتب حقوق امللكية الفكرية الأوروبي.
 2011 يف  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ملكتب  ط��ل��ب��اً  مي�سي  وق���دم 
مل��الب�����س ريا�سية  ك��ع��الم��ة جت���اري���ة  ا���س��م��ه  ل���س��ت��غ��الل 

واأحذية،، رغم معار�سة مالك "ما�سي" الذين زعموا اأن 
�سعار الالعب �سيت�سبب يف ارتباك لدى امل�ستهلكني.

2013، ومت رف�س  ال�سكوى يف  الأوروب���ي  املكتب  ودع��م 
املحكمة  اأم��ام  واأدى طعن  ال��ت��ايل،  العام  مي�سي يف  طعن 
لإل���غ���اء احلكم   2018 الأوروب������ي يف  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة 

الأ�سلي.
ورف�ست حمكمة العدل طعن "ما�سي" واملكتب الأوروبي 
كانت حمقة يف  العامة  املحكمة  اإن  وقالت  الإل��غ��اء،  �سد 
اعتبار اأن �سهرة مي�سي ت�سكل عاماًل وا�سحاً للتفرقة بني 

عالمته اخلا�سة و�سركة مالب�س الدراجات.

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت رابطة املحرتفني الإماراتية م�ساء ام�س فعاليات اخللوة ال�سرتاتيجية التي نظمتها 
مع عدد من الروابط العاملية اعتبارا من 14 �سبتمرب احلاري عرب تقنية الت�سال املرئي "عن 
بعد" بهدف الطالع على اأف�سل املمار�سات وحتديد جمالت تبادل اخلربات وحت�سني جوانب 
العمل كافة و تعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات ا�سرتاتيجية توائم املمار�سات املتميزة 
على ال�سعيد الدويل، وت�سهم يف رفع م�ستويات التناف�سية العاملية يف اإطار ر�سم خارطة طريق 

اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة 2030-2020.
" الربمييريليج  الإجنليزي  القدم  ك��رة  دوري  الأخ��رية مع  ال�سدد عقدت اجلل�سة  ه��ذا  ويف 
التحديات  هما  اأ�سا�سيني  حمورين  على  احرتافية" وركزت  قدم  كرة  "بيئة  عنوان  " حتت 

امل�سرتكة والتوازن بني املكت�سبات املالية والتطوير يف الأندية.
نبذة  الإجنليزي اجلل�سة وقدم  القدم  كرة  ل��دوري  التنفيذي  املدير  بالدوين،  ديفيد  وافتتح 
اإىل جانب  ومقايي�س جناحها  ر�سالتها  و  روؤيتها  ذلك  وا�سرتاتيجيتها مبا يف  الرابطة  حول 

القيم.
و تطرق بالدوين اإىل العالقة بني الرابطة واأندية الدوري وتقييم احلوكمة والتنظيم اإ�سافة 
اأن يقدم نبذة عن دور  الرابطة، قبل  التي تواجه  الرئي�سية  النمو وال�سعوبات  اإىل جمالت 
و�سائل الإعالم والت�سال وعالقتها باملنظومة. وتطرقت فعاليات اجلل�سة اإىل الإ�سرتاتيجية 
التجاري  املدير  راي��ت،  بن  عنها  نبذة  ا�ستعر�س  والتي  ال�سراكات  واإدارة  للرابطة  التجارية 
اأندية  مل�سجعي  املختلفة  اخل�سائ�س  اإىل  تطرقه  جانب  اإىل  الإجنليزي  القدم  ك��رة  ل��دوري 

الرابطة و�سبل تو�سيع القاعدة اجلماهريية للبطولة وزيادة التفاعل مع اجلماهري.

رابطة املحرتفني ت�صتعر�س جتربة الربمييريليج الناجحة مع رابطة الدوري الإجنليزيمي�صي يح�صم نزاعا ق�صائيا على حقوق عالمته التجارية

ي��ح�����س��ل لع���ب ف��ري��ق ري����ال مدريد 
الإ�سباين، الويلزي غاريث بيل، على 
�سنوياً،  يورو  15 مليون  راتب قدره 
بعد اأن جدد عقده يف ال�سيف املا�سي، 
الكايف يف  بال�سكل  ي�سارك  اأن��ه مل  اإل 
مباريات املو�سم ال�سابق، ليفتح الباب 

اأمام رحيله.
عن  للرحيل  عرو�س  تلقى  بيل  ك��ان 
اإل  املا�سي،  ال�سيف  يف  مدريد  ري��ال 
بقائه وجتديد عقده  النادي قرر  اأن 
 15 م���ق���اب���ل   2022 ���س��ي��ف  ح���ت���ى 

مليون يورو لكل مو�سم.
وب��ع��دم��ا ���س��ارك ل��دق��ائ��ق قليلة حتت 
قيادة زين الدين زي��دان، يرغب بيل 
يف اخل����روج ع��ن ري���ال م��دري��د، وهي 
الرغبة نف�سها لدى النادي للتخل�س 
لتخفيف  الكبري  الويلزي  رات��ب  من 
النفقات، يف ظل اأزمة مالية مير بها 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  "املرينغي" 

كورونا.
ريال  ع��ن  الرحيل  م��ن  بيل  واق���رتب 

مدريد خالل املو�سم اجلاري، بعدما 
تلقى اهتمامات من جانب مان�س�سرت 

يونايتد، وتوتنهام هوت�سبري، وفر�سة 
للح�سول على خدمات  اأكرب  الأخري 

الويلزي يف ال�سيف اجلاري.
هناك  اأن  الأن����ب����اء  و����س���ائ���ل  وذك������رت 
وري��ال مدريد،  توتنهام  اتفاقات بني 
ب�ساأن �سم بيل خالل الفرتة احلالية 
مو�سمني،  مل���دة  الإع�����ارة  �سبيل  ع��ل��ى 
الذي  ال��رات��ب  ن�سف  ي��دف��ع  اأن  على 

يتقا�ساه مع املرينغي.
وانتقل بيل من الفريق اللندين اإىل 
اأع���وام، و�سارك  ري��ال م��دري��د قبل 6 
مباراة،   251 يف  "امللكي"  بقمي�س 
و�سنع  ه��دف��اً،   105 خاللها  �سجل 
حا�سمة،  ب��ت��م��ري��رات  اآخ���ري���ن   68
اأوروبا،  اأبطال  األقاب دوري   4 وحقق 
وم��ث��ل��ه��م ك����اأ�����س ال����ع����امل ل���الأن���دي���ة، 
امل��ح��ل��ي، وثالثة  ال������دوري  وم���رت���ني 
واحدة  وكاأ�س  اأوروبية،  �سوبر  كوؤو�س 

�سوبر حملية.

حتدث وكيل اأعمال الالعب ماريو بالوتيلي، مينو رايول، عن م�ستقبل لعبه 
يف املو�سم الكروي اجلديد 2021-2020.

زعم الوكيل مينو رايول اأن هناك دائماً حل ملاريو بالوتيلي، واأكد اأن الالعب 
الدويل الإيطايل ال�سابق �سيبقى يف اأوروبا.

اليوم،  بينامونتي من جنوى  اأندريا  ع��ودة  ملناق�سة  اإن��رت  مع  راي��ول  والتقى 
وحتدث اإىل موقع توتو مريكاتو بعد املفاو�سات.

وقال رايول فيما يتعلق بعودة بينامونتي اإىل �سان �سريو: "من اأجل التفاق 

بني الأندية، يجب التحدث معهم، بالن�سبة لالعب نحن نعمل على الأمر".
ويرتك بالوتيلي بري�سيا بعد مو�سم واحد يف اإيطاليا، حيث �سينتهي عقده 

مبجرد هبوط النادي، ويوؤكد رايول اأنه �سيبقى يف اأوروبا.
واأ�ساف: "هناك دائماً حل ملاريو، اأحد اأعظم املهاجمني الإيطاليني".

واختتم: "ل اأقلق ب�ساأن ماريو �سيبقى يف اأوروبا".
-2019 املا�سي  باملو�سم  19 مباراة  اأه��داف يف   5 29 عاماً  و�سجل ماريو 

.2020

اأعلنت رابطة الدوري الفرن�سي لكرة القدم، اإيقاف الربازيلي نيمار جنم باري�س �سان جرمان مباراتني 
على خلفية البطاقة احلمراء التي ح�سل عليها يف الكال�سيكو اأمام مر�سيليا.

يف  مر�سيليا،  مدافع  غونزالي�س  األ��ف��ارو  الإ�سباين  بحق  حتقيقا  �ستفتح  اأنها  الرابطة  واأ�سافت 
اتهامات عن�سرية.

كما �سيتم ا�ستدعاء الأرجنتيني اأنخل دي ماريا حل�سور اجتماع اللجنة التاأديبية للرابطة 
يف 23 �سبتمرب ب�سبب مزاعم باأنه ب�سق على غونزالي�س خالل خ�سارة �سان جرمان 

�سفر1-، يف مباراة انتهت ب�سجار كبري اأدى اإىل طرد 5 لعبني.
واأقر النجم الربازيلي يف وقت �سابق اأنه "ت�سرف كالأحمق" بنيله بطاقة 

حمراء يف الثواين الأخرية من "الكال�سيكو".
ودعا نيمار يف الوقت ذاته امل�سوؤولني اإىل بذل جهد اأكرب يف مكافحة 
بنعته  غونزالي�س  األفارو  الإ�سباين  املدافع  اتهامه  بعد  العن�سرية، 

بالقرد، وهو ما نفاه الأخري.
الفريقني،  الفرن�سي" توترا كبريا بني لعبي  "الكال�سيكو  و�سهد 
اأرغم احلكم على اإ�سهار البطاقة ال�سفراء خم�س مرات يف ال�سوط 

الأول، وت�سع يف الثاين.
ن�سف  بعد  نيمار  ا�ستكى  "تيليفوت"،  �سبكة  بثتها  م�ساهد  وبح�سب 
م��ك��ررا يف عدة  التحكيمي،  اإىل اجل��ه��از  امل���ب���اراة  ب��داي��ة  ع��ل��ى  ���س��اع��ة 
املكلف  مر�سيليا  م��داف��ع  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ل!"،  "العن�سرية،  منا�سبات 

مراقبته.
ثم قال نيمار للحكم الرابع، وهو يرتك م�ستطيل ملعب بارك دي بران�س: 
اأن يغرد لحقا على تويرت:  قبل  �سربته!"،  لهذا  العن�سري!  اإىل  "انظروا 

الأحمق يف وجهه". هذا  �سرب  عدم  الوحيد  "اأ�سفي 
مل�ساعدة  الفيديو  فار )تقنية  اأن يظهر  ال�سهل  "من  اأخ��رى:  تغريدة  واأ�ساف يف 
احلكام( عدائيتي. الآن اأرغب يف اأن تظهر م�ساهد العن�سري الذي و�سفني بالقرد. 
اأرغب بروؤية ذلك! اإذا قمت بكاّريتيليا )مراوغة مذّلة للمدافعني( تعاقبونني. ل�سفعة، 

اأنا اأُطرد. وهم؟ ماذا يف ذلك"؟
فاأقر،  ع��اد  نيمار  لكن  بقوة"،  "دعمه  عن  معربا  ال��ع��امل،  يف  لع��ب  اأغلى  جرمان  �سان  و�ساند 

الثنني، باأنه �سيقبل العقوبة.
"بالأم�س متردت.  اإن�ستغرام الثنني:  وقال لعب بر�سلونة الإ�سباين ال�سابق يف من�سور مطول على 
عوقبت بالبطاقة احلمراء لأين اأردت �سرب �سخ�س اأ�ساء اإيل. اعتقدت اأنه لي�س باإمكاين املغادرة من دون 
القيام ب�سيء، لأنني اأدركت اأن امل�سوؤولني لن يفعلوا اأي �سيء، مل يالحظوا )الإهانة العن�سرية( اأو جتاهلوا 

احلقيقة".
وتابع نيمار: "يف ريا�ستنا، الإهانات، ال�ستائم جزء من اللعبة، من النزاع. ل ميكنك اأن تكون رقيقا. اأتفهم هذا 

الرجل )األفارو غونزالي�س( جزئيا، كل �سيء جزء من اللعبة، لكن العن�سرية والتع�سب غري مقبولني".

جرمان  �سان  باري�س  فريقه  دراك�سلر  يوليان  المل��اين  الو�سط  لعب  قاد 
املنقو�س عدديا اإىل حتقيق فوزه الول هذا املو�سم بت�سجيله هدفا قاتال 
يف مرمى �سيفه متز، ليخرج فائزا بنتيجة -1�سفر، يف مباراة موؤجلة من 

املرحلة الأوىل من مناف�سات بطولة فرن�سا لكرة القدم.
الوقت  م��ن  الثالثة  الدقيقة  يف  ال��ف��وز  ه��دف  ب��راأ���س��ي��ة  دراك�����س��ل��ر  و�سجل 
ال�سوط  يف  ج��رم��ان  �سان  اأك��م��ل  فيما   ،)3+90( ال�سائع  ب��دل  املحت�سب 
لتلقيه بطاقتني �سفراوين  ديالو  بعد طرد عبدو  بت�سعة لعبني  الثاين 

)65( واإ�سابة ال�سباين خوان برينات )86(.
و�سعد �سان جرمان للمركز ال� 15 بر�سيد ثالث نقاط، فيما يقبع متز 

الثامن  املركز  الثالثة تواليا يف  الذي تلقى هزميته 
ع�سر من دون نقاط.

واجه �سان جرمان على ملعبه "بارك دي بران�س" 
اأ�سواأ  امل���ب���اراة يف  ب��ه��ذه  ال���ف���وز  ب��اري�����س، ح��ت��م��ي��ة  يف 
1978، لتعوي�س  ال��دوري املحلي منذ  بداية له يف 

ومر�سيليا  لن�س  اأم���ام  ال�سابقتني  خ�سارتيه 
بالنتيجة ذاتها )�سفر1-(.

املباراة  على  الباري�سي  النادي  و�سيطر 
اأهداف،  اإىل  فر�سه  ترجمة  دون  من 

اأنخل  ت��األ��ق الرج��ن��ت��ي��ن��ي  وم��ق��اب��ل 
الكرات  معظم  يف  ودوره  ماريا  دي 

اخلطرة، وقف احلار�س اجلزائري 
�سدا  اأوك��ي��دج��ا  األك�سندر  ال���دويل 
م��ن��ي��ع��ا يف م�����ب�����اراة ج��م��ع��ت بني 
نقاطهما  ع��ن  ي��ب��ح��ث��ان  ف��ري��ق��ني 

الوىل يف الدوري هذا املو�سم.
وفاز �سان جرمان يف مبارياته الت�سع الخرية اأمام 

اأمام  ار�سه  على  يخ�سر  كما مل  "ليغ1"،  ال�  متز يف 
�سيفه يف مبارياته ال� 14 الخرية يف الدوري حمققا 

تعادلت. ثالثة  مقابل  اإنت�سارا   11
ويعود اآخر فوز ملتز على اأر�س �سان جرمان يف الدوري اإىل 

1996 بنتيجة 2-3. مار�س  اآذار/   30
وت��اأث��ر ال��ن��ادي ال��ب��اري�����س��ي م��ن ال��غ��ي��اب��ات يف ���س��ف��وف��ه، فاإىل 

لياندرو  والأرجنتيني  ك��ورزاوا  وليفني  نيمار  الربازيلي  جانب 
اأمام مر�سيليا يف مباراة �سهدت  باريدي�س املوقوفني ب�سبب الطرد 

توترا كبريا بني لعبي الفريقني وانتهت بفوز الغرمي �سفر1- يف 
املرحلة الثالثة، واملهاجم كيليان مبابي الذي ما زال يف مرحلة التعايف 

اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد، خا�س �ساحب الر�س اللقاء من  بعد 
دون و�سطه الإيطايل ماركو فرياتي ومدافعه الأملاين تيلو كيهرر.

ودفع املدرب الملاين توما�س توخل مبهاجمه الرجنتيني ماورو اإيكاردي 
الكو�ستاريكي  احل��ار���س  ع��اد  كما  املو�سم،  ه��ذا  الوىل  مباراته  يف  ا�سا�سيا 
خط  اىل  ماركينيو�س  وال��ربازي��ل��ي  ال��ث��الث  اخل�سبات  ب��ني  نافا�س  كيلور 
الدفاع م�ستعيدا �سارة القائد من بري�سنل كيمبيبي اجلال�س على مقاعد 

البدلء.
اأمام  املجال  واف�سح  اللقاء  اأج��واء  �سمن  الدخول  يف  ال��دوري  بطل  تاأخر 

�سيفه لتهديد مرمى نافا�س الذي ا�سطر للتدخل اأمام املهاجم ال�سنغايل 
اإبراهيما نيان ليمنعه من افتتاح الت�سجيل باكرا )7(.

اأمام  انه افتقد للدقة  اإل  اإيقاعه مع تتابع الدقائق،  ال��دوري  ورفع بطل 
م��رم��ى م��ت��ز ب��ف��ر���س متتالية ك���ان حم��وره��ا امل��ت��األ��ق دي م���اري ل��ك��ل من 
دراك�سلر  و32(،   13( �سارابيا  بابلو  الإ���س��ب��اين  و18(،   12( اإي��ك��اردي 

)25( وال�سنغايل اإدري�سا غانا غي )37(.
الكلمة الوىل عرب  له  اأن تكون  املرتدة وكاد  الهجمات  واعتمد متز على 
ب��ارمت��ائ��ه ار�سا  ن��اف��ا���س  ك��رة �سدها  ���س��دد  ال���ذي  ب��ولي��ا  ف��ري��د  مهاجمه 

.)25(
وكاد دراك�سلر يفتتح الت�سجيل بعد متريرة من دي ماريا انفرد على اثرها 
باحلار�س اأوكيدجا، اإل اأن اخلروج الناجح لالخري حال دون دخول الكرة 
اىل ال�سباك بعدما ا�سطدمت بيده وتابعت طريقها اإىل املرمى اخلايل 

من حار�سه لتجد يف طريقها مدافع متز )40(.
مل ت�سذ بداية ال�سوط الثاين عن �سابقه، ف�سغط �سان جرمان لت�سجيل 
اأنه وجد نف�سه يتخلف عدديا بعد  اإل  ال�سبق  هدف 
ح�سول مدافعه ديالو على بطاقة حمراء 
ارتكبه  خطاأ  اإث��ر  ثانية  �سفراء  بعد 
العمق  يف  امل��ن��ط��ل��ق  ن���ي���ان  ع��ل��ى 

.)65(
وا���س��ط��ر ت��وخ��ل لإج����راء 
التوازن  لع���ادة  تبديل 
ل��ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه ف����اأخ����رج 
لع��������������ب ال������و�������س������ط 
������س�����اراب�����ي�����ا واأدخ����������ل 

املدافع كيمبيبي.
وب����رغ����م ال��ن��ق�����س ال���ع���ددي 
ح�سل �سان جرمان على اخطر 
فر�ستني، الوىل ت�سديدة لإيكاردي من 
 ،)77( بقدمه  اأوك��ي��دج��ا  �سدها  املنطقة  داخ���ل 
ليقف الخري يف املر�ساد يف ن�سخة م�سابهة لت�سديدة 

من 20 مرتا لدي ماريا )79(.
ال�سباين  باإ�سابة  العا�سمة  ن��ادي  م�سائب  وتوالت 
برينات )86( بعد 23 دقيقة من دخوله بدل من 
بت�سعة  امل��ب��اراة  لينهي  باكر،  ميت�سيل  الهولندي 
لع���ب���ني. وك����اد م��ت��ز ي��خ��ط��ف ال��ن��ق��اط الثالث 
من  الوىل  الدقيقة  يف  البديل  م��ن  بت�سديدة 
القائم  بجانب  م��رت  ال�سائع،  ب��دل  املحت�سب 
)90+1(، غري اأن دراكل�سر اأنقذ فريقه من 
تعادل خميب بت�سجيله راأ�سية بعد متريرة 
احلار�س  ���س��ده��ا  م��اري��ا  دي  م��ن  عر�سية 
املرمى  يف  المل������اين  وت��اب��ع��ه��ا  اأوك���ي���دج���ا 
ل�سان  الول  ال���ه���دف  وه����ذا   .)4+90(
42 ت�سديدة يف  املو�سم بعد  جرمان هذا 

ثالث مباريات.

بعد »الت�صرف الأحمق«.. رابطة 
الدوري الفرن�صي تعلن عقوبة نيمار

فوز قاتل ل�صان جرمان على متز 

بيل يكلف ريال مدريد 
دقيقة كل  يورو   23.800

وكيل بالوتيلي يتحدث عن م�صتقبله 
باملو�صم اجلديد



نق�س عمره 4 اآلف �صنة 
يعيد القلق من »جفاف النيل« 

�سنوات،  �سبع  ا�ستمر  ج��ف��اف  ق�سة  الغرانيت  م��ن  ل��وح  على  نق�س  يحمل 
امللك  عهد  يف  املعتادة  ال�سنوية  دورت��ه  يف  الفي�سان  عن  النيل  خاللها  كف 
امل�سري القدمي زو�سر، ليعيد بعد اآلف ال�سنوات جت�سيد م�ساعر قلق لدى 
جزيرة  يف  الهريوغليفية  الأح���رف  كاتب  اأن  من  الرغم  وعلى  م�سريني. 
 4 اأك��رث من  ك��ان يعي�س قبل  اأ���س��وان يف جنوب م�سر،  ق��رب  النيلية  �سهيل 
لي�ست  الطبيعي  باإيقاعه  النهر  جريان  اإزاء  القلق  م�ساعر  فاإن  عام،  اآلف 
90 يف  النيل مل�سر  اإذ يوفر  القدمي،  الزمن  اليوم مما كانت عليه يف  اأق��ل 
املئة من مياهها العذبة. وقال عبد احلار�س حممد )52 عاما(، وهو من 
“النيل مل يعد  اإن  النيلية،  بالقوارب  ال�سياح  اأ�سوان، ويعمل يف نقل  �سكان 
ي�سل اإىل من�سوبه الأ�سلي يف الزيادة ال�ستوية اأو يف الزيادة ال�سيفية.. ل 
نعلم ما ال�سبب”، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز. ويقول امل�سوؤولون اإن ن�سيب 
الفرد من املياه العذبة �سنويا و�سل اإىل حوايل 570 مرتا مكعبا )150 
األف غالون(. ويعترب اخلرباء اأي دولة فقرية مائيا اإذا قلت اإمداداتها عن 
1000 مرت مكعب للفرد يف العام. وينحي اخلرباء بالالئمة على النمو 
ال�سكاين وتغري املناخ و�سد النه�سة الذي تبنيه اإثيوبيا على النيل الأزرق، 

وت�سفه ال�سلطات امل�سرية باأنه تهديد لأمنها املائي.

كيف جتعل »نبات العليق« يدوم لفرتة اأطول؟
اإذا كنت حمظوظاً مبا فيه الكفاية لتكون يف مكان ي�سهد حالياً مو�سم نبات 
العليق )را�سربي( اإذن فرمبا لحظت اأنه يف�سد �سريعاً. ل ي�ستغرق الأمر 
كثرياً بعد �سراء نبات العليق حتى يبداأ العفن يف النمو عليه ليجرده مما 
يحتويه من فيتامني “�سي” و”بي” والف�سفور والكال�سيوم التي يحتاجها 
اأطول،  لفرتة  ي��دوم  الرا�سربي  جلعل  فعله  ميكن  ما  يلي  وفيما  اجل�سم. 
وفقاً لن�سيحة وكالة حماية امل�ستهلك يف برمين باأملانيا. حافظ عليه بارداً: 
به  الحتفاظ  ح��ال  اأي���ام. ويف  لثالثة  الثالجة  ال��را���س��ربي يف  ي��دوم  �سوف 
لفرتة اأطول �سوف يبداأ العفن يف الظهور. قم بتخزين الرا�سربي يف حاوية 
م�سطحة: ل ت�سعه فوق بع�سه. وميكن اأي�ساً اإبطاء عملية تلفه بتغطيته 
يف  بعد  فيما  وا�ستخدامه  الرا�سربي  جتميد  اأي�ساً  وميكن  جافة.  بخرقة 
ع�سائر خفيفة اأو كوكتيل ولكن جمددا ميكن �سراء الرا�سربي املجمد من 
املتاجر طوال العام. ولكن مذاقه اجليد لن يكون كذلك اإل يف مو�سمه. اإذا 
الرا�سربي املجمد مبا�سرة  ما قمت بتجميده رمبا ت�سعر بالإغراء لو�سع 
يف الع�سري لتربيد امل�سروب. ولكن وكالت حماية امل�ستهلك حتذر من اأن 

اأغلب الرا�سربي عادة ما يحتوي على عوامل نوروفريو�س املمر�سة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حبيبة براد بيت تن�صر 
تعليقًا غام�صًا على �صورتها
ن�سرت العار�سة  نيكول بوتورال�سكي  
بيت   ال�سهري  براد  النجم  حبيبة   ،
ع��ل��ى �سفحتها  م�����س��ف��ًرا  اق��ت��ب��ا���ًس��ا   ،
ال����ر�����س����م����ي����ة ع����ل����ى اأح���������د م����واق����ع 
اأم�س  ليلة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
عار�سة  وق����ررت  ال��ث��الث��اء.  الأول 
ال���ب���ال���غ���ة من   ، امل���ذه���ل���ة  الأزي����������اء 
اأن ت�سبح فاعلة   ، 27 عاًما  العمر 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
ف��ن�����س��رت ���س��ورة ل��ه��ا وه���ي ترتدي 
�سغرًيا  ���س��غ��رًيا  برتقالًيا  ف�ستاًنا 
فيها:  جاء  مقتب�سة  بعبارة  مرفقة 
“الأ�سخا�س ال�سعداء ل يكرهون” 
، واعترب البع�س اأنها كانت تق�سد  
اأن  بعد  ذل��ك  ياأتي  جويل ،  اأجنلينا 
تردد   الأ�سبوع املا�سي اأن “التوترات 
 56  ، ب�����راد  ب���ني  ت�ساعدت”  ق���د 
عاًما   45 ال�سابقة  وزوجته   ، عاًما 
، ح��ي��ث مل ي��ع��د ال���ع���الج الأ����س���ري 
قائًما. وُيعتقد اأن الثنائي رمبا كانا 
يتواعدان منذ فرتة لي�ست ق�سرية 
اأوبرا  عر�س  كالهما  ح�سر  حيث 
يف  ن�سر”  “نبوخذ  وي�����س��ت  ك���اين 

هوليوود باأول نوفمرب 2019.

ع�صاء يف ال�صماء
�سي�سبح باإمكان من يريدون تناول الطعام يف اأجواء خمتلفة 
اأعاد  اإذ  50 مرتا  ارتفاع  بلجيكي معلق على  زي��ارة مطعم 
املطعم فتح اأبوابه بعد فرتة العزل العام للحد من انت�سار 
فريو�س كورونا مع احلر�س على التباعد الجتماعي بني 
زبائنه يف ال�سماء. بداأ مطعم “ع�ساء يف ال�سماء” يف بلجيكا 
ثم انطلق اإىل العاملية واأ�سبحت له فروع يف نحو 60 دولة 
منذ افتتاحه عام 2006. وتقوم فكرته على جلو�س الزبائن 
يف مقاعد مع ربطهم بها جيدا يتحلقون حول طاولة مثبتة 
اأمام  اإع��داد الطعام  يف رافعة بينما يتوىل طهاة م�سهورون 
 22 ي�ستوعب  املعلق  املطعم  وك��ان  لهم.  وتقدميه  الزبائن 
لكن يف زمن كورونا  واح��دة  اأم��ام طاولة  �سخ�سا يجل�سون 
يجل�س  اأن  على  �سخ�سا   32 اإىل  ي�سل  ما  ي�ستوعب  اأ�سبح 
كل اأربعة منهم اأمام طاولة. وتف�سل بني الطاولت م�سافة 
اخلدمة.  ومقدمي  الطهاة  حلركة  اأك��رب  م�ساحة  واأتيحت 
 350( ي��ورو   295 املطعم  يقدمها  التي  اخل��دم��ة  و�سعر 
دولرا( لل�سخ�س اأو150 يورو حلفالت بعد الظهر خالل 

عطلة نهاية الأ�سبوع.

 �صدمة يف حافلة.. راكب ي�صتبدل الكمامة ب� »اأفعى«
حافلة  منت  على  كانوا  الأ�سخا�س  من  جمموعة  �سدم 
اأحد  اأن  تبني  اأن  بعد  الربيطانية،  مان�س�سرت  مدينة  يف 
اأن  املفرت�س  من  التي  الكمامة  ا�ستبدال  ق��رر  الراكبني 
تغطي اأنفه وفمه لوقايته من الإ�سابة بفريو�س كورونا 
�سورة  وانت�سرت  منها.  ب��دل  اأفعى  وا�ستخدام  امل�ستجد، 
يجل�س  وه��و  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  الراكب 
على مقعد يف احلافلة، بينما تلتف الأفعى ال�سخمة على 
ام���راأة كانت على م��نت احلافلة،  وق��ال��ت  رقبته ووج��ه��ه. 
قبل  “قناعا غريبا”،  اأن الرجل كان ي�سع  اإنها اعتقدت 
اأن  اإىل  تتحرك، م�سرية  وه��ي  الأف��ع��ى  راأ����س  اأن تالحظ 
للقوانني  ووفقا  وج��وده��ا.  يالحظوا  مل  ال��رك��اب  معظم 
اأو غريها من  يف بريطانيا، فاإنه يجب ارت��داء الكمامات 
لتف�سي  منعا  وال��ف��م،  الأن���ف  لتغطية  املنا�سبة  الأغطية 
امل��وا���س��الت يف  ك��ورون��ا. وق��ال متحدث با�سم هيئة  وب��اء 
على  بو�سوح  احلكومية  التوجيهات  “تن�س  مان�س�سرت: 
�سرورة ارتداء قناع، ولي�س من ال�سروري اأن يكون قناعا 
جراحيا، اإذ باإمكان الركاب �سنع قناع خا�س بهم اأو ارتداء 

�سيء منا�سب، مثل و�ساح«. 

نفوق بطريق ابتلع قناعا طبيا من خملفات كورونا
الطبي   ”95 “اإن  ابتالعه قناع  اأث��ار نفوق بطريق بعد 
يف الربازيل قلق الن�سطاء البيئيني يف ظل زيادة خملفات 
على  جديداً  تهديداً  متثل  والتي  امل�ستجد،  كورونا  وب��اء 

حياة الكائنات البحرية املعر�سة للخطر.
�ساطئ  يف  اأ�سبوع  منذ  نافقاً  البطريق  على  العثور  ومت 
اأرجوناوتا  معهد  ق��ب��ل  م��ن  ت�سريحه  ومت  )ج��وك��ي��ه��ي( 
واملتخ�س�س  والبحرية،  ال�ساحلية  احلياة  على  للحفاظ 
يف اإعادة تاأهيل الكائنات البحرية املت�سررة من املخلفات 
امللقاه يف البحر. واأو�سح املعهد اأنه خالل عملية الت�سريح 
اأ�سود اللون داخل معدة   ”95 “اإن  مت العثور على قناع 

البطريق.

تتخل�س من حب ال�صباب باأقنعة جتميل من الأ�صربين
اإحدى م�ستخدمات تطبيق تيك توك، عن و�سفة �سهلة للتخل�س من البثور وحب ال�سباب عرب ا�ستخدام  ك�سفت 
قناع م�سنوع من الأ�سربين. وقد ن�سرت “مالوري يل” مقطع فيديو على تيك توك وهي ت�سنع القناع وت�ستخدمه، 
حيث تظهر وهي تاأخذ حبتني من اأقرا�س الأ�سربين غري املغلفة وتقوم بتذويبهما ببع�س املاء. ثم تن�سر اخلليط 
على وجهها، وتبقيه لثالث دقائق فقط، قبل �سطفه. وتن�سح “لو” يف مقطع الفيديو الذي ح�سل على اأكرث من 

مليون م�ساهدة خالل يومني فقط، با�ستخدام هذا القناع كل ب�سعة اأيام.
ي�ستخدم الأ�سربين كم�سكن لتخفيف الآلم، وقد تطور لعالج جمموعة وا�سعة من احلالت اللتهابية، مبا يف ذلك 
ال�سالي�سيليك، وهو م�ستق  اأ�سيتيل  الأ�سربين على حم�س  املتنوعة. عالوة على ذلك، يحتوي  الأمرا�س اجللدية 
ا�سطناعي من حم�س ال�سالي�سيليك، الذي يعترب دواء مو�سعياً �سائعاً لعالج حب ال�سباب. ويتم اإن�ساوؤه عن طريق 
اأ�سيتيل ال�سالي�سيليك  اأن حم�س  تفاعل كيميائي بني حم�س ال�سالي�سيليك وحم�س الأ�سيتيك. وعلى الرغم من 
�سديد  ال�سالي�سيليك  اأ�سيتيل  حم�س  لأن  الوجه  على  ا�ستخدامه  بعدم  اخل��رباء  ين�سح  اللتهاب،  يقلل  اأن  ميكن 
الق�سوة على الب�سرة، وميكن اأن يكون مزعجاً ويوؤدي اإىل احمرار وتق�سر الب�سرة. ويقول اأطباء اجللد، اإنه ل وجود 

لدليل علمي يدعم هذا العالج حلب ال�سباب.
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بحث جديد: اأ�صخم اأ�صماك الأر�س.. اأنثى 
اأ�سماك القر�س احلوتي وذكورها مبعدلت متفاوتة،  اإناث  تنمو 
من  كثريا  اأ�سخم  ت�سبح  تنمو  حني  لكنها  اأب��ط��اأ  تنمو  ف��الإن��اث 
الذكور.. هذا ما ك�سفت عنه درا�سة عن طبيعة هذا النوع، اأكرب 
اإنهم  الأربعاء  الأول  اأم�س  باحثون  الأر�س حجما. وقال  اأ�سماك 
تتبعوا منو 54 قر�سا حوتيا على مدى ع�سر �سنوات يف منطقة 
تهاجر  والتي  لأ�سرتاليا  الغربي  ال�ساحل  قبالة  ري��ف  نينجالو 
اإليها �سنويا املئات من هذه الأ�سماك التي ت�سبح ببطء واملعر�سة 
بوترية  تنمو  ال��ذك��ور  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت  الن��ق��را���س.  خلطر 
اأمتار  اإىل حوايل ثمانية  الإن��اث وي�سل طولها  اأ�سرع قليال من 
بعد البلوغ الذي يكون يف �سن الثالثني عاما تقريبا. اأما الإناث 
البلوغ يف �سن  14 مرتا عند مرحلة  اإىل حوايل  في�سل طولها 
اأن تعي�س  اأن قرو�س احليتان ميكنها  اخلم�سني تقريبا. وُيعتقد 
ملا يرتاوح بني 100 عام و150 عاما. وو�سل طول اأكرب قر�س 
حوتي اإىل ح��وايل 18 م��رتا. وق��ال م��ارك ميكان عامل الأحياء 
البحرية يف املعهد الأ�سرتايل لعلوم البحار وقائد البحث الذي 
ن�سرته دورية )فرونتريز اإن مارين �ساين�س( اأو )احلدود يف العلوم 
البحرية( “قرو�س احليتان مييزها اأن الإناث حتمل عددا هائال 
من ال�سغار ي�سل اإىل 300 يف املرة الواحدة. وحمل هذا العدد 

ال�سخم داخل ج�سم الأنثى ي�ستلزم بالطبع حجما كبريا«.

 ت�صتخدم حيلة للتخل�س من ديون بطاقة الئتمان
دي��ون بطاقة  للتخل�س من  ب�سيطة  اإىل حيلة  جل��اأت فتاة بريطانية 
الئ��ت��م��ان ال��ت��ي ت��راك��م��ت عليها خ��الل ف��رتة ال��ع��زل. وك��ان��ت اآن���ا �سو 
الت�سوق  وتطبيقات  مواقع  اإىل  قد جل��اأت  عاماً( من غال�سكو   22(
لتح�سني مزاجها خالل فرتة الإغ��الق، مما اأدى اإىل تراكم الديون 
وتقول  املالب�س.  �سراء  على  اأدمنت  حيث  الئتمانية،  بطاقتها  على 
الت�سوق،  اإدم��اين على  دي��ون بطاقات الئتمان ب�سبب  “ تراكمت  اآن��ا 
وا�ستخدمت الت�سوق عرب الإنرتنت كاآلية للتكيف عندما كنت بحاجة 
اإىل ت�سجيع واإلهاء نف�سي عن اجلوانب ال�سلبية يف حياتي«. واأو�سحت 
تنفق  جعلتها  الالحق  الدفع  وميزة  املريحة  الت�سوق  خيارات  اأن  اآنا 
 200 قيمته  ما  ت�سرتي  وكانت  املالب�س،  �سراء  على  مفرط  ب�سكل 
جنيه اإ�سرتليني )340 دولر( يف الأ�سبوع، كما اأن اإعالنات الت�سويق 
على مواقع التوا�سل الجتماعي مثل في�س بوك واإن�ستغرام �ساهمت 
اأي�ساً يف اإغرائها ل�سراء املزيد. وا�ستطاعت اآنا اأن تخل�س نف�سها من 
عادة الت�سوق عن طريق التخل�س من اأي �سيء على هاتفها ميكن اأن 
اأم��وال رحلة كانت قد حجزتها  يدفعها لل�سراء، ثم قامت با�سرتداد 
الأموال  وا�ستخدمت  ال�سفر،  على  املفرو�س  احلظر  نتيجة  واألغيت 

امل�سرتدة لدفع ديون بطاقة الئتمان.

منظف منزيل يقتل كورونا يف 
60 ثانية

باإمكانه  اإن  تقول  جديداً  منزلياً  منظفاً  بريطانية  �سركة  اأطلقت 
تدمري فريو�س كورونا والق�ساء عليه خالل دقيقة واحدة. املنظف 
الذي ي�سمى Cert ياأتي يف �سكل قر�س �سهل ال�ستخدام، وميكن 
ا�ستخدامه على الأ�سطح ال�سلبة والأر�سيات ال�سلبة. ول�ستخدامه، 
ميكن بب�ساطة و�سعه يف 500 مل من املاء يف زجاجة بخ، ومن ثم 
املدير  روف  روب��ن  واأو���س��ح  تنظيفها.  املطلوب  الأ�سطح  على  ر�سه 
اعتبار  “ميكن  للمنظف  املنتجة  هيدرا�سيم  ل�سركة  التنفيذي 

امللكة ماك�سيما ملكة هولندا مع بع�س امل�سوؤولني وهي تركب دراجة خالل زيارتها مقاطعة فريزلند. »ا ف ب« 

 �صوين تطرح بالي 
�صتي�صن 5 يف نوفمرب 

�ستطرح  اإن��ه��ا  ���س��وين  �سركة  ق��ال��ت 
لالألعاب  اجلديد  للجيل  من�ستها 
نوفمرب  يف   5 ���س��ت��ي�����س��ن  ب������الي 
 499.99 ب�سعر  ال��ث��اين  ت�سرين 
لن�سخة  دولر  و399.99  دولر 
دون م�سغل اأقرا�س و�سط مناف�سة 
ب���وك�������س التي  اإك���������س  م����ع م��ن�����س��ة 

ت�سنعها �سركة مايكرو�سوفت.
ال�سعر  ع�����ن  الإع�����������الن  ومي����ه����د 
الطريق اأمام مناف�سة بني من�ستي 
يف  ب��وك�����س  واإك�������س  �ستي�سن  ب���الي 
امل�ستهلكني  اإقبال  مع  العام  نهاية 
تقدم  التي  الأف�سل  املن�سات  على 

لهم األعابا ح�سرية.
اأعلنت  م���اي���ك���رو����س���وف���ت  وك����ان����ت 
�ستطرح  اأن���ه���ا  امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع 
األعاب  من�سة  م��ن  اإك�����س  الن�سخة 
من  العا�سر  يف  للبيع  بوك�س  ك�س 
ب�سعر  ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب 
�ستبيع  ف��ي��م��ا  دولر   499.99
اإ������س الأق�����ل ق����وة ب�سعر  ال��ن�����س��خ��ة 
اإك�س  وت��راه��ن  دولر.   299.99
امل�ستهلكني  م��ن��ح  اأن  ع��ل��ى  ب��وك�����س 
اإطالق  خماطر  �سيجب  الختيار 
جهازين متمايزين يف وقت واحد.

املحلل  فرنانديز،  جيلهريم  وق��ال 
لتحليل  زوو  ن���ي���و  ����س���رك���ة  ل�����دى 
�ستي�سن  ن�سختي بالي  اإن  الألعاب 
ُتباعان  اإك�������س  ب��وك�����س  واإك���������س   5
بنف�س ال�سعر لكن �سعر 399.99 
رق��م��ي��ة من  ن�����س��خ��ة  م��ق��اب��ل  دولر 
خ�سما  “يقدم   5 �ستي�سن  ب���الي 
فيما  اإ���س��اف��ي��ة  ك��ل��ف��ة  دون  ك��ب��ريا 
يتعلق بالأداء اأو اجلهاز ف�سال عن 

قارئ الأقرا�س«.
 

ابن بوب ماريل ين�صر كتابًا عن حياته
اأ�سهر  اأحد  ين�سر زيغي م��اريل، 
ماريل،  ب��وب  اجلامايكي  اأب��ن��اء 
يف  الريغي،  مو�سيقى  اأ�سطورة 
والده  عن  كتاباً  املقبل  ال�سهر 
�سورة  م����اريل:  “بوب  ب��ع��ن��وان 
اأ�سطورة”، بالتزامن مع ذكرى 

ميالد املغني ال� 75.
وت���ن���اق���ل���ت و�����س����ائ����ل الإع�������الم 
اجلامايكية اإعالن زيغي ماريل 

الأقل  على  ���س��ورة   150 يت�سمن  العمل  اأن  ك�سف  ال���ذي 
اأث��ر يف عامل  اأك��رث من  اأح��د  من مراحل خمتلفة من حياة 
والجتماعية  الفنية  الأيقونات  اأمل��ع  من  وواح��د  املو�سيقى، 

ال�سيا�سية يف ثقافة بوب القرن ال�20.
وميزج الكتاب بني الأيقوين واخلا�س يف ال�سور احل�سرية 
ال�سور  تقت�سر  ل  اإذ  م����اريل،  ع��ائ��ل��ة  ع��ن��ه��ا  اأف���رج���ت  ال��ت��ي 
على اجل��ان��ب الفني م��ن ب��وب م���اريل، ب��ل واأي�����س��ا النواحي 

الأ�سرية.
ويركز زيغي ماريل يف الكتاب على العقد الأخري من حياة 
املغني الراحل والتي بلغ فيها اأق�سى اآفاق �سهرته، ومقاطع 

من مقابالت مل تن�سر من قبل.

املحمول،  ه��ات��ف��ه  م���ال���ي���زي  ����س���اب  ف��ق��د 
خلف  تقع  غابة  م��ن  لحقا  ا�ستعاده  ث��م 
م��ن��زل��ه، ل��ي��ك��ت�����س��ف م���ف���اج���اأة غ��ري��ب��ة يف 
مكتبة ال�سور ومقاطع الفيديو اخلا�سة 

بالهاتف.
ق����ردا  اأن  رودزي  ل���زاك���ري���دي���ز  وت���ب���ني 
من  ال��ذك��ي  ه��ات��ف��ه  ال��ت��ق��ط  “م�ساغبا” 
اإىل خارج  ن��وم��ه وح��م��ل��ه  اأث���ن���اء  ج�����واره 

منزله.
الهاتف فوجئ رودزي  العثور على  وبعد 
و�سور  ال���ف���ي���دي���وه���ات،  م����ن  ب���ال���ع���دي���د 
وقد  “ال�سارق”،  ل��ل��ق��رد  “ال�سيلفي” 
التوا�سل  و�سائل  على  مب�ساركتها  �سارع 

الجتماعي.
العد�سة،  ق��رًدا يحدق يف  ال�سور  وتظهر 
اإىل  الهاتف  دف��ع  وه��و يحاول  ثم يظهر 
ف��م��ه، رمب���ا يف حم��اول��ة لل��ت��ه��ام “ هذا 

ال�سيء الغريب” الذي ح�سل عليه.
من  �سل�سلة  ��ا  اأي�����سً رودزي  اكت�سف  كما 
الغابة،  اأ���س��ج��ار  لأوراق  الباهتة  ال�سور 

لإنتاج  فا�سلة  حم��اول��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سورة بانورامية.

هاتفه  اأن  اأدرك  اإن��ه  “ال�سحية”  وق��ال 
مفقود عندما ا�ستيقظ من نومه �سباح 
ال�سبت: “مل تكن هناك اأي عالمة على 
ح����دوث ���س��رق��ة. ال�����س��يء ال��وح��ي��د الذي 
ال�سعوذة”،  ن��وع من  اأن��ه  دار يف خاطري 

بح�سب ما نقلت �سحيفة “اإندبندنت«.
علوم  ي����در�����س  ال������ذي  رودزي،  وك�������س���ف 
اجلنوبية،  جوهور  ولي��ة  يف  الكمبيوتر 
اليوم التايل،  اإل يف  اأن الأم��ر مل يت�سح 
عندما لح��ظ عمه وج��ود ق��رد يف مكان 
���س��م��ع��وا رن���ني الهاتف  ق��ري��ب، وب��ع��ده��ا 
اأ�سفل نخلة تقع خلف  ليكت�سفوا وجوده 

حديقتهم اخللفية.
اأن تكون  اأن��ه ميكن  وت��وق��ع عمه م��ازح��ا 
هناك �سورة لل�سارق على جهاز الهاتف، 
الهاتف  ���س��ور  األ��ب��ور  رودزي  ف��ت��ح  ول���ذا 
ممتلئا  ك���ان  “لقد  امل��ف��اج��اأة:  ليكت�سف 

فعال ب�سور القرود«.

قرد ي�صرق هاتفا ليلتقط به �صورة »�صيلفي«

اآنا كورنيكوفا تن�صر �صورة لطفلتها 
�ساركت لعبة امل�سرب  اآنا كورنيكوفا  �سورة لبنتها ال�سغرى التي ولدت يف �سباط من هذا العام 
التي بالكاد تبلغ من العمر 7 اأ�سهر وهي مبت�سمة ومرتدية بلوزة وتنورة بي�ساء وعلقت عليها 

:”ومبلدون ها اأنا ذا«.
كما  وحر�س املغني الإ�سباين  اإنريكي اإغلي�سيا�س  والد الطفلة على التعليق فكتب :”حبي”، 

انهالت عالمات الإعجاب والتعليقات من اأفراد عائلة الثنائي ومن املتابعني.
“لو�سي”  ال��ت��واأم  ال��ت��وايل:  اأط��ف��ال وه��م على  ث��الث��ة  واإن��ري��ك��ي يت�ساركان  اآن���ا  اأن  اإىل  اإ���س��ارة 

اللذين اأجنبتهما اآنا يف عام 2017. و”نيكول�س”، 
وكان اإنريكي تعرف على اآنا يف موقع ت�سوير كليبه »Escape«، وحر�س النجمان 
على اإحاطة حياتهما اخلا�سة بالكثري من ال�سرية ورمبا كان هذا �سبباً م�ساعداً 

على ا�ستقرار العالقة بينهما، ثم لحقاً الزواج.


